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Documento de Oficialização da Demanda (DOD) nº 19 / 2021

Soluções de Tecnologia da Informação

1. Descrição da solução de Tecnologia da Informação:

Registro de preço para eventual aquisição de solução Firewall para o Prédio Sede do
TRE/AL, cartórios Eleitorais, unidades e escritórios remotos.

2. Necessidades, objetivos e justificativas:

No caso de Registro de Preços, apresentar justificativa ou enquadramento ao DECRETO Nº
7.892, DE 23 DE JANEIRO DE 2013

Art. 3º O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nas seguintes hipóteses:
I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de
contratações frequentes;
II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas
ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou em regime de
tarefa;
III - quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para
atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a programas de governo; ou
IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o
quantitativo a ser demandado pela Administração.

Aquisição de appliances firewall para permir a utilização de infraestrutura redundante
para os cartórios eleitorais.

O alinhamento com o PEI é identificado na visão do recursos de infraestrutura e
tecnologia em seus dois aspectos apontados:

1 – Garantir a infraestrutura física apropriadas às atividades administrativas e
judiciais e

2 – Garantir a infraestrutura de TI, pois o equipamento fará parte de um conjunto
de medidas de salvaguarda e segurança da informação.

Alinhamento com os Objetivos Estratégicos da Estratégia Nacional de TIC do Poder
Judiciário nos seguintes aspectos:

1. Prover infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e administrativas; e
2. Aprimorar a segurança da informação.

Alinhamento com os Objetivos Estratégicos de TIC da Justiça Eleitoral de Alagoas –
2017/2022 nos seguintes aspectos:

1. Viabilizar serviços e soluções de TIC; e
2. Aprimorar a segurança da informação.
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Os itens estão previstos na Proposta Orçamentária 2021, Equipamentos de Informática
- Equipamentos de Processamento de Dados e, neste sentido, por se tratar de Registro
de Preços, trata-se de antecipação de ações internas para agilizar a aquisição no
exercício 2022, vez que tal será ano eleitoral, onde, por certo, haverá acumulou
doutras atividades.

A estratégia de Registro de Preços está amparada no Decreto nº 7.892/2013, art 3º,
incisos:

I - vez que os equipamentos pode ser objeto de diversas aquisições/fornecimentos até
que se supra progressivamente todos os cartórios eleitorais do Estado, bem assim
potenciais escritórios e unidades remotas;

II - as entregas deve ser progressivas de forma que as equipes da STI, em número
limitado, possam implantar os equipamentos sem que os mesmo precisem ser
estocados por longos períodos apenas exaurindo seus prazos de garantia.

3. Lista de requisitos:

1. Capacidade estabelecer conexões do tipo VPN, baseadas em Ipsec, no mínimo;
2. Capacidade de processamento, no mínimo, equivalente aos equipamentos em uso

e com capacidade de absorver, eventual, crescimento de demanda sem a
necessidade de substituição dos equipamentos;

3. Ter redundância e software de controle;
4. Ser dotado de 03 (três) anos de garantia;
5. Ter capacidade de manutenção de, no mínimo, 100 (cem) conexões simultâneas

VPN, considerando, para este cenário, 55 (cinquenta e cinco) conexões para os
cartórios eleitorias atuais, eventuais postos de atendimento itinerante ao eleitor,
unidades dispersas do Tribunal (a exemplo do almoxarifado), contingência e
crescimento vegetativo do Regional;

6. Start-up com transferência de Know-How;
7. Registro de log;
8. Ferramenta de análise de log incorporada, tanto quanto possível responsiva;
9. Ter garantida a total interoperabilidade com os equipamentos de Firewall já em uso

na sede deste Regional.

4. Benefícios esperados (demonstrativo de resultados a serem
alcançados):

1. A atualização tecnológica do atual serviço de firewall;
2. Passar o equipamento a estar coberto por garantia, dada sua missão crítica de

segurança, notadamente aqueles que atingiram os parâmetros estabelecidos pela
Resolução TRE/AL nº 16145/2021 - Desfazimento de bens de TI (0939034); 

3. Dotar o Regional de capacidade operacional de viabilizar conexão dos cartórios
por meio de conexão VPN em potencial redundância para a rede privada de dados
principal.

5. Integrante demandante para equipe de planejamento da
contratação:

Integrante Demandante:  Coordenador de Infraestrutura

Integrante Técnico:  Chefe da Seção de Gerência de Infraestrutura

6. Fonte do recurso orçamentário:
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Recursos orçamentários de Material Permanente de TI - Orçamento 2021 e 2022

Do Plano de Contratações de TIC/2021

Item 11: Appliances de Rede

Proposta orçamentária de 2021

Equipamentos de tecnologia da informação e comunicação

Código de classificação da fonte de recurso: 4490.52.35

Item 15: Extensão de Garantia dos equipamentos de Firewall

Proposta orçamentária de 2021

Manutenção e conservação de equipamentos de TIC

Código de classificação da fonte de recurso: 3390.40.12

7. Metas do planejamento estratégico a serem alcançadas:

1. Planejamento Estratégico Institucional (PEI): melhoria da infraestrutura e governança
de tecnologia da informação;

2. Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC): viabilizar
serviços e soluções de TIC;

3. Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC): manter parque
tecnológico atualizado.

8. Expectativa de entrega:

Novembro/2021

Resolução CNJ nº 182/2013 (destaques para o demandante):
Art. 3º São atribuições do Integrante Demandante definir, sempre que
possível e necessário, os requisitos:
I – de negócio, que independem de características tecnológicas, bem
como os aspectos funcionais da Solução de Tecnologia da Informação e
Comunicação, limitados àqueles indispensáveis ao atendimento das
necessidades reais do órgão;

Os serviços desenvolvidos pela TRE/AL guardam necessidade extrema de do uso de
serviços informatizados, notadamente on-line, sendo a segurança das conexões por
meio de validação das mesmas e a criptografia dos dados trafegados.

II – de capacitação, que definem a necessidade de treinamento,
número de participantes, carga horária, materiais didáticos, entre
outros pertinentes;

A necessidade de capacitação será prevista no projeto básico no que concerne ao
start-up com transferência de Know-how. Uma vez conhecido o equipamento e suas
soluções de software, será possível vislumbrar a necessidade ou não de treinamentos
específicos voltados à capacitação dos servidores lotados na Seção de Gerência de
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Infraestrutura  – SEGI\CONF\STI.

III – legais, que definem as normas com as quais a Solução de
Tecnologia da Informação e Comunicação deverá estar em
conformidade;

Não há, s.m.j., normas para a substituição pretendida além das regulam o próprio
procedimento licitatório.

IV – de manutenção, que independem de configuração tecnológica e
que definem a necessidade de serviços complementares, tais como de
manutenção preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva da solução;

Não há necessidade de serviços complementares

V – temporais, que definem os prazos de entrega dos bens e/ou do
início e encerramento dos serviços a serem contratados;

O prazo de efetividade está estimado para novembro/2021.

VI – de segurança da informação, juntamente com o Integrante
Técnico; e

Serão definidos detalhadamente no Projeto Básico

VII – sociais, ambientais e culturais, que definem requisitos que a
solução deverá atender para estar em conformidade com os costumes,
os idiomas e o meio ambiente, entre outros pertinentes.

Não há demanda desta natureza.

§ 1º O Integrante Demandante deverá apresentar justificativa quando
não for possível definir os requisitos exigidos neste artigo.

Suprido nos itens anteriores.

§ 2º Além dos requisitos exigidos nos incisos deste artigo, cabe ao
Integrante Demandante a coordenação dos trabalhos necessários para
a efetiva concretização da demanda de Solução de Tecnologia da
Informação e Comunicação.

Ciente.

Decreto nº 7.174/2010 (destaques para o demandante):
Art. 2º A aquisição de bens e serviços de tecnologia da informação e
automação deverá ser precedida da elaboração de planejamento da
contratação, incluindo projeto básico ou termo de referência contendo
as especificações do objeto a ser contratado, vedando-se as
especificações que:
I - direcionem ou favoreçam a contratação de um fornecedor
específico;

Não há, s.m.j., direcionamento ou favorecimento.

II - não representem a real demanda de desempenho do órgão ou
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entidade; e

A substituição é função direta das necessidades de atualização tecnológica e
modernização.

III - não explicitem métodos objetivos de mensuração do desempenho
dos bens e serviços de informática e automação.
Parágrafo único. Compete ao Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão expedir normas complementares sobre o processo de
contratação de bens e serviços de informática e automação.

Trata-se de aquisição pontual que visa a substituição de equipamentos não coberto por
garantia e que carece de atualização tecnológica.

Art. 3º Além dos requisitos dispostos na legislação vigente, nas
aquisições de bens de informática e automação, o instrumento
convocatório deverá conter, obrigatoriamente:
I - as normas e especificações técnicas a serem consideradas na
licitação;

Serão definidas em Projeto Básico.

II - as exigências, na fase de habilitação, de certificações emitidas por
instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional
de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - Inmetro, que
atestem, conforme regulamentação específica, a adequação dos
seguintes requisitos:
a) segurança para o usuário e instalações;
b) compatibilidade eletromagnética; e
c) consumo de energia;

No entender desta unidade técnica a exigência não cabe à STI, devendo ser supridas
pelas linhas gerais do Edital no tocante à habilitação.

III - exigência contratual de comprovação da origem dos bens
importados oferecidos pelos licitantes e da quitação dos tributos de
importação a eles referentes, que deve ser apresentada no momento
da entrega do objeto, sob pena de rescisão contratual e multa; e

No entender desta unidade técnica a exigência não cabe à STI

IV - as ferramentas de aferição de desempenho que serão utilizadas
pela administração para medir o desempenho dos bens ofertados,
quando for o caso.

No entender desta unidade técnica a exigência não se aplica, pois os serviços em
questão não buscam diretamente o incremento de produtividade, apenas a
estruturação de condição para desempenho das atividades.

Maceió, 01 de setembro de 2021.
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Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 01/09/2021, às 08:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0939026 e o código CRC 93A0BB0E.

0006267-49.2021.6.02.8000 0939026v5
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ATOS DO TRIBUNAL PLENO

NOTAS E AVISOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO(1298) Nº 0600090-61.2021.6.02.0000

PROCESSO : 0600090-61.2021.6.02.0000 PROCESSO ADMINISTRATIVO (Maceió - AL)
RELATOR : Relatoria Presidência
INTERESSADO : PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Destinatário : Destinatário para ciência pública

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO (1298) - 0600090-61.2021.6.02.0000 - Maceió - ALAGOAS
RESOLUÇÃO Nº 16.145
(20/07/2021)
Dispõe sobre a política de descarte e desfazimento de equipamentos de Tecnologia da
Informação, no âmbito da justiça eleitoral de Alagoas.
O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais e
regimentais,
CONSIDERANDO a dificuldade histórica de avaliação de bens de TI que estão fora de uso ou
obsoletos para serem direcionados ao desfazimento;
CONSIDERANDO o teor da publicação do Ministério do Planejamento, intitulada "Boas práticas,

;orientações e vedações para contratação de ativos de TIC - Versão 4"
CONSIDERANDO os posicionamentos favoráveis da Secretaria de Administração, da
Coordenadoria de Material e Patrimônio e da Comissão de Desfazimento e Avaliação de Bens
Móveis deste Tribunal Regional;
CONSIDERANDO o disposto nas Resoluções TRE/AL nºs 15.821/2017 e 16.123/2021;
CONSIDERANDO as proposições da Secretaria de Tecnologia da Informação deste Regional,
inseridas no Processo SEI nº 0001296-21.2021.6.02.8000,
RESOLVE:
Art. 1º Fica instituída a política de descarte e desfazimento de equipamentos de TI baseada em
final de sua vida útil.
Art. 2º Para os fins de vida útil, em seu processo de aquisição, deve-se observar a previsão do art.
4º da Resolução TRE/AL nº 15.821/2017.
Art. 3º A vida útil dos equipamentos de TI, para os casos concretos, deve ser ajustada de acordo
com o término da garantia de funcionamento.
Art. 4º Adota-se para os fins da política de descarte e desfazimento de equipamento de TI, com os
ajustes previstos no art. 2º, a seguinte tabela mínima de vida útil:

Tipo do Bem de TI
Vida Útil mínima 

em anos

Microcomputador - Tipo Desktop 04
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Microcomputador - Tipo Notebook 03

Impressoras - todos os tipos 04

Scanners de mesa 04

Outros periféricos 04

Ativos de rede, tipo equipamentos wi-fi, switches de centro e de borda,
roteadores, etc.

05

Servidores de rede, aplicação, equipamentos de backup, armazenamento,
storage, segurança, entre outros.

05

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em
contrário.
Sala de Sessões do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, em Maceió/AL, aos 20 dias do mês de
julho de 2021.
Des. OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

ATOS DO PRESIDENTE

PORTARIAS

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 302/2021 TRE-AL/PRE/DG/GDG
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, no uso de suas
atribuições legais;
CONSIDERANDO a deliberação contida em ata de reunião de análise da Estratégia ocorrida em
06 de julho do corrente ano;
CONSIDERANDO o disposto no Processo SEI nº ,0005058-45.2021.6.02.8000
RESOLVE:
Art. 1° O art.3º da Portaria Presidência de nº 351/2019 passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 3º O Laboratório de Inovação, Inteligência e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável -
LIODS será integrado:
I - pelo presidente do Núcleo Socioambiental;
II - pelo Assessor de Comunicação Social e Acessibilidade;
III - por um representante da Secretaria Judiciária;
IV - por um representante da Escola Judiciária Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas;
V - por um representante da Coordenadoria Orçamentária e Financeira;
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Maceió, 20 de julho de 2021.
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 303/2021 TRE-AL/PRE/DG/GDG
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, no uso de suas
atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO a deliberação contida em ata de reunião de análise da Estratégia, ocorrida em
06 de julho do corrente ano;
CONSIDERANDO o disposto no Processo SEI nº ,0005058-45.2021.6.02.8000
RESOLVE:

Art. 1º. Alterar a composição do Núcleo Socioambiental do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 01 de setembro de 2021.
Senhor Diretor-Geral,
 
Solicito que Vossa Senhoria avalie o documento de

oficialização da demanda (doc. SEI nº 0939026) apresentado
pelo Senhor Coordenador de Infraestrutura e, caso concorde,
autorize a continuidade da tramitação destes autos, a fim de
permitir o registro de preços para eventual aquisição de
solução firewall.

 
Nos termos da Resolução CNJ nº 182/2013,

indico o Coordenador de Infraestrutura, como integrante
demandante, e o Chefe da Seção de Gerência de
Infraestrutura, como integrante técnico.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 01/09/2021, às 09:55, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0939087 e o código CRC B019BEAC.

0006267-49.2021.6.02.8000 0939087v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 01 de setembro de 2021.
 
Em atenção ao Despacho STI 0939087, considerando a

proposta mediante Registro de Preços para eventual aquisição de
solução Firewall para o Prédio Sede, Cartórios Eleitorais e Unidades
e Escritórios Remotos, consoante Documento de Oficialização de
Demanda - DOD n.º 19/2021 (0939026), faço encaminhar o presente
procedimento à Secretaria de Administração para as providências de
sua alçada, observando-se os comandos insertos na Resolução CNJ nº
182/2013.

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 01/09/2021, às 17:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0939308 e o código CRC 5ED80B6B.

0006267-49.2021.6.02.8000 0939308v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 03 de setembro de 2021.
À Diretoria-Geral.
Assunto: Indicação. Servidor. Formação. Comissão

de Planejamento de Contratação STIC.
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Tendo em vista a instrução inicial, para fins de

cumprimento do contido no Art. 12, § 7.º, inciso IV, da
Resolução CNJ n.º 182/2013, destacando a elaboração do
Documento de Oficialização da Demanda - DOD, consignado
no evento SEI n.º 0939026, submeto à consideração superior
de Vossa Senhoria, conforme consignado no documento
citado, a indicação, para composição da Comissão de
Planejamento da Contratação pretendida, para atuar como
integrante administrativo, o servidor Rodrigo Ferreira Moura,
lotado no Gabiente da Secretaria de Administração.

Tendo em conta possíveis questionamentos futuros
sobre gestão da ata de registro de preços resultante do
certame, solicito que a Unidade Técnica, com base no
planejamento de aquisições em curso, inclua, no Termo de
Referência, a programação de pedidos a ser providenciados e
as pertinentes destinações.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 03/09/2021, às 12:23, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0940751 e o código CRC 5C669ADB.

0006267-49.2021.6.02.8000 0940751v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 08 de setembro de 2021.
 
Senhor Presidente,
 
Tendo em vista as indicações contidas nos Despachos STI

0939087 e GSAD 0940751, submeto à superior consideração de
Vossa Excelência os nomes do Coordenador de Infraestrutura,
como integrante demandante, do Chefe da Seção de Gerência
de Infraestrutura, como integrante técnico, bem como do
servidor Rodrigo Ferreira Moura, lotado no Gabinete da Secretaria
de Administração, como representante administrativo, para
comporem a Comissão de Planejamento de Contratação - Solução de
Tecnologia da Informação e Comunicação, com vistas à aquisição de
solução Firewall para o Prédio Sede, Cartórios Eleitorais, Unidades e
Escritórios Remotos, mediante Registro de Preços, consoante
Documento de Oficialização de Demanda - DOD n.º 19/2021
(0939026), nos termos da Resolução CNJ nº 182/2013.

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 08/09/2021, às 19:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0942150 e o código CRC 9A96850D.
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PROCESSO : 0006267-49.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

ASSUNTO : Aprovação. Composição. Comissão de Planejamento.Cotratação. Aquisição de solução Firewall para o Prédio Sede, Cartórios
Eleitorais, Unidades e Escritórios Remotos.

Decisão nº 2011 / 2021 - TRE-AL/PRE/GPRES

Acolho a sugestão do Senhor Diretor-Geral  inserta no
evento SEI 0942150.

Isto posto, APROVO a composição da Comissão de
Planejamento a fim de permitir a Contratação - Solução de
Tecnologia da Informação e Comunicação, com vistas à aquisição de
solução Firewall para o Prédio Sede, Cartórios Eleitorais, Unidades e
Escritórios Remotos conforme Documento de Oficialização de
Demanda (0939026), nos termos da Resolução CNJ nº 182/2013,
cujos membros serão, como membros integrantes demandante e
técnico, respectivamente, Coordenador de Infraestrutura e
o Chefe da Seção de Gerência de Infraestrutura, e como
representante administrativo, o servidor Rodrigo Ferreira
Moura, lotado no Gabinete da Secretaria de Administração.

À  Secretaria de Gestão de Pessoas, para elaboração e
publicação do necessário ato normativo e ciência aos servidores ora
designados.

 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
10/09/2021, às 11:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0943016 e o código CRC 042E2A0A.

0006267-49.2021.6.02.8000 0943016v5
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DESPACHO

Maceió, 13 de setembro de 2021.
À CODES/SRS para providências pertinentes à

Decisão 0943016.

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 13/09/2021, às 16:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0944681 e o código CRC 94BBD32F.

0006267-49.2021.6.02.8000 0944681v1
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DESPACHO

Maceió, 13 de setembro de 2021.
Sra. Oficiala de Gabinete da Presidência,
 
Conforme orientado pela Sra. Secretária de Gestão

de Pessoas, conforme  contato por mensagem com Vossa
Senhoria, remeto o presente procedimento visando
direcionamento para a regular tramitação na Unidade
competente.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por LAÉRCIO VITÓRIO DA SILVA, Chefe de
Seção, em 13/09/2021, às 18:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0945058 e o código CRC E12AE8BF.

0006267-49.2021.6.02.8000 0945058v1
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PROCESSO : 0006267-49.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

ASSUNTO : Aprovação. Composição. Comissão de Planejamento.Cotratação. Aquisição de solução Firewall para o Prédio Sede, Cartórios
Eleitorais, Unidades e Escritórios Remotos.

Decisão nº 2067 / 2021 - TRE-AL/PRE/GPRES

Acolho a sugestão do Senhor Diretor-Geral  inserta no
evento SEI 0942150.

Isto posto, APROVO a composição da Comissão de
Planejamento a fim de permitir a Contratação - Solução de
Tecnologia da Informação e Comunicação, com vistas à aquisição de
solução Firewall para o Prédio Sede, Cartórios Eleitorais, Unidades e
Escritórios Remotos conforme Documento de Oficialização de
Demanda (0939026), nos termos da Resolução CNJ nº 182/2013,
cujos membros serão, como membros integrantes demandante e
técnico, respectivamente, Coordenador de Infraestrutura e
o Chefe da Seção de Gerência de Infraestrutura, e como
representante administrativo, o servidor Rodrigo Ferreira
Moura, lotado no Gabinete da Secretaria de Administração.

À Diretoria-Geral, para elaboração e publicação do
necessário ato normativo e ciência aos servidores ora designados.

 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
14/09/2021, às 19:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0945679 e o código CRC 7303B68E.

0006267-49.2021.6.02.8000 0945679v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 376/2021 TRE-AL/PRE/DG/GDG

 

O DESEMBARGADOR-PRESIDENTE DO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, no uso
de suas atribuições legais e regulamentares, considerando o
contido no art. 67 da Lei nº
8.666/93 e tendo em vista o que consta no Procedimento Administrativo nº 0006267-
49.2021.6.02.8000, resolve:

CONSIDERANDO a necessidade de padronização
de procedimentos para as contratações de Tecnologia da
Informação e Comunicação (TIC), de maneira que haja
previsibilidade com relação ao planejamento, à execução e à
gestão dos contratos firmados pelos órgãos submetidos ao
controle administrativo e financeiro do CNJ, nos termos da
Resolução CNJ nº 182/2013,

RESOLVE:
Art. 1º Constituir Comissão de Planejamento a fim

de permitir a Contratação - Solução de Tecnologia da
Informação e Comunicação, com vistas à aquisição de solução
Firewall para o Prédio Sede, Cartórios Eleitorais, Unidades e
Escritórios Remotos conforme Documento de Oficialização de
Demanda 19/2021, nos termos da Resolução CNJ nº 182/2013,
integrada pelos membros demandante e técnico,
respectivamente, o Coordenador de Infraestrutura e
o Chefe da Seção de Gerência de Infraestrutura, e tendo
como representante administrativo o servidor Rodrigo
Ferreira Moura, lotado no Gabinete da Secretaria de
Administração.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

 
OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

DESEMBARGADOR  PRESIDENTE

Maceió, 15 de setembro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
15/09/2021, às 17:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0946188 e o código CRC 7D79F10C.

0006267-49.2021.6.02.8000 0946188v3
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Ano 2021 - n. 180 Maceió, segunda-feira, 20 de setembro de 2021 3

Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (DJE/TRE-AL). Documento assinado digitalmente 
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo 

ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-al.jus.br/

Art. 2º. O gestor e fiscais ora designados deverão observar, no que couber, as disposições
constantes no Título IV (arts. 16 a 22), da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017.
Art. 3º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
DESEMBARGADOR PRESIDENTE
Maceió, 15 de setembro de 2021.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 375/2021 TRE-AL/PRE/DG/GDG
O DESEMBARGADOR-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, no
uso de suas atribuições legais e regulamentares, considerando o contido no art. 67 da Lei nº 8.666
/93 e tendo em vista o que consta no Procedimento Administrativo nº ,0006364-49.2021.6.02.8000
resolve:
CONSIDERANDO a necessidade de padronização de procedimentos para as contratações de
Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), de maneira que haja previsibilidade com relação
ao planejamento, à execução e à gestão dos contratos firmados pelos órgãos submetidos ao
controle administrativo e financeiro do CNJ, nos termos da Resolução CNJ nº 182/2013,
RESOLVE:
Art. 1º Constituir Comissão de Planejamento a fim de permitir a aquisição de até 50 (cinquenta)
impressoras multifucionais. conforme Documento de Oficialização de Demanda 20/2021, nos
termos da Resolução CNJ nº 182/2013, integrada pelos membros demandante e técnico,
respectivamente, Coordenador de Infraestrutura e o Chefe da Seção de Infraestrutura de
Equipamentos e Apoio ao Usuário e tendo como representante administrativo o servidor Neilton
Souza Silva Junior, lotado na Seção de Patrimônio- SEPAT.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
DESEMBARGADOR PRESIDENTE
Maceió, 15 de setembro de 2021.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 376/2021 TRE-AL/PRE/DG/GDG
O DESEMBARGADOR-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, no
uso de suas atribuições legais e regulamentares, considerando o contido no art. 67 da Lei nº 8.666
/93 e tendo em vista o que consta no Procedimento Administrativo nº ,0006267-49.2021.6.02.8000
resolve:
CONSIDERANDO a necessidade de padronização de procedimentos para as contratações de
Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), de maneira que haja previsibilidade com relação
ao planejamento, à execução e à gestão dos contratos firmados pelos órgãos submetidos ao
controle administrativo e financeiro do CNJ, nos termos da Resolução CNJ nº 182/2013,
RESOLVE:
Art. 1º Constituir Comissão de Planejamento a fim de permitir a Contratação - Solução de
Tecnologia da Informação e Comunicação, com vistas à aquisição de solução Firewall para o
Prédio Sede, Cartórios Eleitorais, Unidades e Escritórios Remotos conforme Documento de
Oficialização de Demanda 19/2021, nos termos da Resolução CNJ nº 182/2013, integrada pelos
membros demandante e técnico, respectivamente, o Coordenador de Infraestrutura e o Chefe da
Seção de Gerência de Infraestrutura, e tendo como representante administrativo o servidor Rodrigo
Ferreira Moura, lotado no Gabinete da Secretaria de Administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
DESEMBARGADOR PRESIDENTE

Maceió, 15 de setembro de 2021.
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DESPACHO

Maceió, 21 de setembro de 2021.
Publicada a Portaria 376/2021, no Diário da Justiça

Eletrônico - DJE (0947848), determino o encaminhamento do
presente procedimento à Secretaria de Tecnologia da
Informação e à Secretaria de Administração para ciência aos
interessados e continuidade do feito.

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 21/09/2021, às 18:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0947849 e o código CRC D9E5075F.
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DESPACHO

Maceió, 22 de setembro de 2021.
Ao Coordenador de Infraestrutura para as devidas

providências, tendo em vista a designação decorrente da
Portaria no 376/2021.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 22/09/2021, às 14:43, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0948157 e o código CRC 1ECB52FB.

0006267-49.2021.6.02.8000 0948157v1
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Estudos Preliminares

1. Análise de Viabilidade da Contratação (Resolução CNJ nº 182/2013 –
Arts.12 e 14)
 
1.1. Contextualização

Trata-se de registro de preço para eventual aquisição de
equipamentos e licenças de softwares para compor/atualizar a solução de
solução Firewall para o Prédio Sede do TRE/AL, cartórios Eleitorais,
unidades e escritórios remotos em uso neste Tribunal.

A plataforma de firewall em uso por este Tribunal possui mais de
5 anos de massiva utilização e desta maneira já não atende plenamente às
necessidades no que se refere à tecnologia empregada e também quando à
sua confiabilidade dos equipamentos atualis, dado o fluxo intrinseco de
atualização teconológico 

Por fim, os equipamentos, em uso, na quase totalidade,  tem mais
de 04 (quatro) anos, ou seja, estão albergados pelo disposto da Resolução
TRE/AL nº 16.145/2021 (0928896) quanto à política de descarte e desfazimento
de equipamentos de Tecnologia da Informação, no âmbito da justiça eleitoral
de Alagoas, impõe-se a necessidade de:

Prover atualização dos equipamentos para a manutenção de suas atividades.

A sugestão de uso de Registro de Preços, da forma como proposta, tem alicerce no
Decreto nº 7.892/2013,  art. 3º,  incisos I, II e IV, assim ponderados:

Inciso I: a aquisição de impressoras pode ser frequente, considerando a migração
progressiva, vez que não os serviços suportados não podem sofrer solução de
continuidade;
Inciso II: a entrega deve ser sucessiva, de forma a minimizar impactos nos prazos
de garantia dos equipamentos, considerando a dinâmica de deslocamentos
para sua efetiva implantação e substituição aos equipamentos anteriores;
Inciso IV: não é possível, a priori, ter uma visão clara, da quantidade de
equipamentos efetivamente necessários para substituir os atuais, quer seja pela
defasagem tecnológica dos atualmente em uso, decorrente do tempo de
aquisição; quer seja pela necessidade e absorção de novos serviços, tais como
demanda crescente do SEI e do anunciado PJE, entre outros.

.

2. Definição e Especificação dos Requisitos da Demanda (Art. 14, I)
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2.1. Especificações Técnicas
As especificações técnicas serão detalhadas em Projeto Básico e

Termo de Referência a serem anexados ao presente procedimento.
3. 3. Soluções Disponíveis no Mercado de TIC (Art. 14, I, a):

Existem diversos fabricantes de soluções de firewall no
mercados.

Dentre os quais destacamos:

Fortinet;
Sonicwall;
Palo Alto;
Juniper;
Check Point

4. Contratações Públicas Similares (Art. 14, I, b):
Licitação nº 05/2020 - Ministério da Mulher, da família e dos

Direitos Humanos;
Pregão Presencial nº 01/2015 - Tribunal de Contas do Estado de

São Paulo
Pregão Eletrônico Nº 10194/2020 - UASG 925998
Pregão Eletrônico nº 135/2021 - Ministério da Defesa - USASG:

120195
5. Outras Soluções Disponíveis (Art. 14, II, a):

A contratação de atualização de  firewalls é condição necessária
para mitigar problemas de cibersegurança e não possui solução alternativa
disponível.

Existem vários fabricantes que são potenciais fornecedores .
6. Portal do Software Público Brasileiro (Art. 14, II, b):

Não se aplica.
7. Alternativa no Mercado de TIC (Art. 14, II, c):

O mercado de soluções de firewall é amplo e oferece livre
concorrência.

Quanto aos demais componentes, por se tratarem de expansão
de parte da solução em uso, necessariamentem devem ser do mesmo
fabricante/desenvolvedor.
8. Modelo Nacional de Interoperabilidade – MNI (Art. 14, II, d):

Não se aplica.
9. Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil (Art. 14, II,
e):

Não se aplica.
10. Modelo de Requisitos Moreq-Jus (Art. 14, II, f):

Não se aplica.
11. Análise dos Custos Totais da Demanda (Art. 14, III):

A ser calculado pela SEIC.
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12. Escolha e Justificativa da Solução (Art. 14, IV):
A escolha ou orientação da aquisição visa otimização de recurso,

maior celeridade na implementação da solução, tudo com a finalidade de
salvaguardar os dados e informações deste Regional, com base e
fundamentado na relevância dos serviços declinados na contextualização
exordial.
13. Descrição da Solução (Art. 14, IV, a):

A solução de solução Firewall em uso é composta por software e
equipamentos de segurança .

 
Desta forma, a atualização da solução em tela, inclui:
Descritivo e quantidades a serem registradas:

Lote Único (garantia de interoperabilidade)

Item Descrição
Quantidade

a ser
registrada

01 Firewall principal (sede) alto
desempenho 02

02 Firewall intermediário para Fóruns
Eleitorais e Zonas de Grande Porte 04

03 Firewall básico para cartórios eleitorais
em geral e escritórios remotos 42

04 Software de gerenciamento 01
05 Sofware analisador de logs dos firewalls 01

06
Serviços oficial de transferência de
conhecimento voltado ao uso das
ferramentas

06

07
Serviços sob demanda para
customização, aprimoramento e/ou
otimização de rotinas. (UST)

50

 

14. Alinhamento da Solução (Art. 14, IV, b):
Esta aquisição está alinhada com o planejamento estratégico de

TIC quanto à necessidade proeminente de minimização de riscos de perda de
dados e inoperância de serviços e sistemas informatizados.
15. Benefícios Esperados (Art. 14, IV, c):

Atualização de ativos;
Melhor capacidade gerencial dos dados armazenados;
Cobertura por garantia de equipamentos estratégicos.

16. Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 14, IV, d):
A estratégia de Adesão a Registro de Preços, entre outras
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razões, destaca-se pela imprevisibilidade de disponibilidade orçamentária,
além da capacidade de planejamento usual, vez que necessária a
disponibilização de crédito extraordinário por parte do TSE, coerente com a a
Estratégia Nacional de Cibersegurança, presente no Procedimento SEI nº
0006293-47.2021.6.02.8000, evento 0939556; bem assim pela necessidade de
atualização progressiva de equipamentos de missão crítica de acordo com a
capacidade/disponibilidade orçamentária.
17. Adequação do Ambiente (Art. 14, V, a, b, c, d, e, f):

Não haverá necessidade de adequação elétrica nem aquisição de
estrutura de acomodação da solução. Os equipamentos adquiridos utilizarão a
estrutura já existente.
18. Orçamento Estimado (Art. 14, II, g):

Recursos orçamentários de Material Permanente de TI - Orçamento 2021 e 2022

Do Plano de Contratações de TIC/2021

Item 11: Appliances de Rede

Proposta orçamentária de 2021

Equipamentos de tecnologia da informação e comunicação

Código de classificação da fonte de recurso: 4490.52.35

Item 15: Extensão de Garantia dos equipamentos de Firewall

Proposta orçamentária de 2021

Manutenção e conservação de equipamentos de TIC

Código de classificação da fonte de recurso: 3390.40.12

Valores a serem confirmados por meio de pesquisa de preço SEIC.

Todavia, dada estimativa não formal, de preços praticados em pesquisa internet, o
valor deve ser superior, para o todo da solução, R$ 1,6 milhão. 

19. Sustentação do Contrato (Art.15)
19.1. Recursos Materiais e Humanos (Art. 15, I):

Não será necessária a disponibilização de recursos humanos e/ou
materiais adicionais, ou seja, além do previsto na aquisição, para sustentação
da solução adquirida, após sua implantação, quando e se esta ocorrer
19.2. Descontinuidade do Fornecimento (Art. 15, II):

Não se trata de um serviço de natureza contínua, logo não se
aplica.
19.3. Transição Contratual (Art. 15, III, a, b, c, d, e):

Não se aplica para  aquisição em questão por se tratar  de
solução inicial a ser avaliada, conforme os resultados apurados.
19.4. Estratégia de Independência Tecnológica (Art. 15, IV, a, b):

Não se trata de um serviço de natureza contínua, logo não se
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aplica.
20. Estratégia para Contratação (Art.16)
 
20.1. Natureza do Objeto (Art. 16, I):

O objeto possui características comuns e usuais encontrados no
mercado de TIC e trata-se de contrato de fornecimento de equipamentos, não
consistindo de serviço continuado.
20.2. Parcelamento do Objeto (Art. 16, II):

Como se trata de adesão a RP é natural se pensar em
parcelamento. Todavia, cada demanda, ou seja, cada ordem de fornecimento
derivada do RP deverá ser realizada de maneira integral.

20.3. Adjudicação do Objeto (Art. 16, III):

Não se aplica por se buscar adesão a Registro de Preço.

20.4. Modalidade e Tipo de Licitação (Art. 16, IV):

Não se aplica por se buscar adesão a Registro de Preço.

20.5. Classificação e Indicação Orçamentária (Art. 16, V):

A fonte dos recursos financeiros será  confirmada/indicada pela Coordenadoria de
Orçamento e Finanças. A classificação da despesa, segundo o tipo de item a ser
adquirido é categorizada como aquisição de material permanente de TI, software ou
serviço conforme item e caso concreto de cada ordem de fornecimento.

20.6. Vigência da Prestação de Serviço (Art. 16, VI)

A validade da Ata de RP será de 12 (doze) meses.

O serviço de garantia técnica do objeto quando e se adquirido respeitará o prazo
estipulado no Termo de Referência e Projeto Básico daquela licitação.

20.7. Equipe de Apoio à Contratação (Art. 16, VII):

Com base na Portaria 376/2021 (0946188)

Integrante Demandante:

Cargo/Função: Coordenador de Infraestrutura

E-mail: coinf@tre-al.jus.br

 

Integrante Técnico:

Cargo/Função: Seção de Gerência de Infraestrutura

E-mail: segi@tre-al.jus.br
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Integrante Administrativo:

Nome: Rodrigo Ferreira Moura

E-mail: rodrigomoura@tre-al.jus.br

20.8. Equipe de Gestão da Contratação (Art. 16, VIII):

Gestor do Contrato: Indicação a cargo da Secretaria de Administração: Por se tratar
de  aquisição/contratação ordinária, nos moldes do Despacho GSAD 0945085;

Fiscal Técnico: Chefe da Seção de Infraestrutura de Infraestrutura/COINF/STI.

21. Análise de Riscos:

1. A atual Firewall deste Regional tem 05 (cinco) anos de uso, portanto, razoável
supor que mais suscetível à falha;

2. Os equipamentos e softwares objetos da pretensão representam enorme
increamento no que tange à confiabilidade do armazenamento de dados;

3. Caso a aquisição não se materialize no presente, o Regional será obrigado, em
curso espaço de tempo, a interromper outras ações de atualização tecnológica da
solução de firewall de forma a viabilizar aquisição similar ou equivalente, sem a
garantia de melhor preço ou mesmo despendendo maior recurso ou esforço no
caso de aquisição emergencial.

Lista de Potenciais Fornecedores

 

Teledata /https://www.tld.com.br (71) 3343 3400
Sercompe Informatica /sercompe@sercompe.com.br
Drive A Informatica / drivea@drivea.com.br
Mpe Com De Equip Para Informatica E Solucoes Ltda /
contato@mpesolucoes.com.br
Seprol / contato@seprol.com.br
Guaiba Computadores Ltda / vendas@guaibasolucoes.com.br
Global Distrib De Bens De Cons Ltda / daniel.lenhardt@hervaltech.com.br
Risc Tech / vendas@risctech.com.br
Plugnet Informatica / breno@plugnetshop.com.br
Microware Tecnologia de Informacao Ltda / sp@microware.com.br
AMR Consultoria Informatica Serv e Solucoes Ltda / comercial@amr.com.br
Microsul / comercial@microsul.com.br
Planus Informatica / comercial@planus.com.br
Decatron / marketing@decatron.com.br
Newsupri / vendas@newsupri.com.br
M M O 2000 Informatica Eireli Epp / joao.souza@mmo2000.com.br
Produs Informatica / juliana.oliveira@produs.com.br
E-Tailor / murillo.fonseca@etailor.com.br
Technology Solucoes E S I Ltda / comercial@technologys.com.br
Lume Tecnologia / comercial@lumetec.com.br
Netsite Shop / contato@grupofacimus.com.br
Capgemini / suporte.comercial@capgemini.com
BT Latam Brasil Ltda / marcio.bueno@bt.com
LiveConsult / marlon@liveconsult.com.br
Telemont Engenharia De Tel S.A. / silvia.faria@telemont.com.br
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SK Tecnologia / sk@sktec.com.br
Servix / contato@servix.com
Symmetry Comercio De Maquinas Ltda / comercial@symmetry.com.br
Quinta Onda / quintaonda@quintaonda.com.br
Aquarii Business Intelligence Servicos De Informatica Ltda /
davi@aquarii.com.br
Coletek / jennifer@coletek.com.br
Grupo Inovva / andre@grupoinovva.com.br
Ydennek / comercial@ydennek.com.br
Virgo Group / vanessa.gonzalez@virgogroup.com.br
S2 Solutions Consultoria / parcerias@s2sc.com.br
SHS Tecnologia / francimara.salles@shsti.com.br
Compustar Informatica / emanuel@compustar.com.br
Logan Technology / contato@logan.com.br
Infosec / leonardo@infosecti.com.br
It-One / itone@itone.com.br
Arvato / fiscal.arvato@arvato.com.br
Forsec Tecnologia / christovam@forsec.com.br
Etica Informatica / bruno.baumel@eticainformatica.com.br
Aviv Solutions / emerson.altomani@avivsolutions.com.br
G Marc Solucoes / gmarc@gmarc.com.br
Meed Solucoes Em Ti / juliano.peixoto@meedbr.com
Network Secure / registrodeoportunidade@networksecure.com.br
Kadri Informatica Hp Store / fkadri@kadri.com.br
Multinetwork / multisupri@multisupri.com.br
Bis Technology / vanessa@bistechnology.com.br
Concordia Informatica / wagner@concordiainformatica.com.br
Ans Distribuidora / pedro@ansdistribuidora.com.br
Docprint Service / comercial@doctecnologia.com.br
Swt Informatica / ffreitas@swt.com.br
Tudo Tecnologia / vendas@tudotecnologia.com.br
Silicontech / jmcneto@silicontech.com.br
Omicron / omicron@omicron.com.br
Lisata / daniel@lisata.com.br
Sull Automacao / sull@sullautomacao.com.br
A C BATISTA EIRELI / diretoria@acbinfoshop.com.br
SBC / joelof@sbcservicos.com.br
GPC IT / comercial@gpcit.com.br
Corporativoinfo / comercial@corporativoinfo.com.br
Freenetworks Solucoes / hp@freenetworks.com.br
Conexti / comercial@conexti.com.br
Digitaldoor Technologies / contato@digitaldoor.com.br
Hialinx / mleal@hialinx.com.br
Mil Tec / marcelo.fenoglio@miltec.com.br
Oficina dos Bits / compras3@oficinadosbits.com.br
Cloudprisma / contato@cloudprisma.com.br
Unigrus / mario@unigrus.com
L J Informatica / alexandre@ljsuprimentos.com.br
LinkIT Tecnologia / paulo.arruda@linkit.com.br
Xcabos Telecomunicações / rogerio.bombonatti@xcabos.com.br
Coperson / coperson@copersonaudio.com.br
Telit / ricardo.simon@telit.com
On Smart Tech / pamela.bisino@onsmart.com.br
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Telemont / leonardo.saes@telemont.com.br
Athena Security / wcunha@athenasecurity.com.br
Zeewlab / ms@zeewlab.com.br
Heridiane Rodrigues / contato@alhe.com.br
Hsn Tecnologia / thiago@hsntecnologia.com.br
Omni Tec / yuri.comercial@omnitec.vix.br
Microwmax / guida@microwmax.com.br
Sea Tecnologia / com@seatecnologia.com.br
Datazul Informatica / ronald@datazul.com.br
TI Consulte Tecnologia / tiago@ticonsulte.com.br
Yuri Informatica e Suprimentos / yuri@oneinformatica.com.br
NetSol / jorge@netsol.com.br
Edcom Consultoria / contato@edcomconsultoria.com.br
LAN Plus Tecnologia / luciano@seteplus.com.br
Telc / telc@telc.com.br
Ja1000 Tecnologia & Informática / administrativo@ja1000ti.com.br
VDTS Info / thiago.andrade@vdtsinfo.com.br
IDEA / daguimar@acessoidea.com.br

 
Maceió, 23 de setembro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Membro da Comissão, em 23/09/2021, às 08:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES,
Membro da Comissão, em 23/09/2021, às 14:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RODRIGO FERREIRA MOURA, Técnico
Judiciário, em 24/09/2021, às 16:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0948578 e o código CRC D80697E0.

0006267-49.2021.6.02.8000 0948578v15
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 23 de setembro de 2021.
À GSAD e SEGI - Portaria 376/2021- 0946188
 
Sr. Chefe e Sr. Rodrigo Ferreira Moura,
 
Encaminho o presente para a apreciação de Vossas

Senhorias quanto aos Estudos Preliminares 0948578,
disponibilizado igualmente via bloco de assinaturas.

 
Cordialmente.

 
Daniel Macêdo de Carvalho Souto

Integrante Demandante - Portaria 376/2021

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Membro da Comissão, em 23/09/2021, às 08:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0948597 e o código CRC FC70B8C1.

0006267-49.2021.6.02.8000 0948597v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 24 de setembro de 2021.
 
À COINF, após a assinatura dos Estudos

Preliminares de evento nº 0948578, com a sugestão de que
seja inserida no subsequente termo de referência a condição
prevista na Decisões da Presidência nºs. 2014/2021 (doc.
0943262) e 2016/2021 (doc. 0943267), exaradas em casos
análogos, a respeito da gestão contratual, por se tratar de
registro de preços.

 

Documento assinado eletronicamente por RODRIGO FERREIRA MOURA, Oficial de
Gabinete, em 24/09/2021, às 16:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0949815 e o código CRC 950AECDD.

0006267-49.2021.6.02.8000 0949815v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 27 de setembro de 2021.
À GSAD  - Portaria 376/2021- 0946188
 
 Sr. Rodrigo Ferreira Moura,
 
Em atenção ao Despacho GSAD 0949834, caso a

dúvida tem surgido em função do texto abaixo, do
DOD 0910404 :

 
No caso
de
Registro
de Preços,
apresentar
justificativa
ou
enquadramento
ao
DECRETO
Nº 7.892,
DE 23 DE
JANEIRO
DE 2013
Art. 3º O
Sistema
de
Registro
de Preços
poderá
ser
adotado
nas
seguintes
hipóteses:
I -
quando,
pelas
características
do bem ou
serviço,
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houver
necessidade
de
contratações
frequentes;
II -
quando
for
conveniente
a
aquisição
de bens
com
previsão
de
entregas
parceladas
ou
contratação
de
serviços
remunerados
por
unidade
de medida
ou em
regime de
tarefa;
III -
quando
for
conveniente
a
aquisição
de bens
ou a
contratação
de
serviços
para
atendimento
a mais de
um órgão
ou
entidade,
ou a
programas
de
governo;
ou
IV -
quando,
pela
natureza
do objeto,
não for
possível
definir
previamente
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o
quantitativo
a ser
demandado
pela
Administração.
 

Cumpre-me esclarecer se tratar de texto padrão do
formulário DOD no intuito de fazer recordar seu preenchedor
das hipóteses relacionadas ao Registro de Preços.

No preenchimento do campo em questão do DOD
registrou-se:

A estratégia de
Registro de
Preços está
amparada no
Decreto nº
7.892/2013, art
3º, incisos:
I - vez que os
equipamentos
pode ser objeto
de diversas
aquisições/fornecimentos
até que se
supra
progressivamente
todos os
cartórios
eleitorais do
Estado, bem
assim
potenciais
escritórios e
unidades
remotas;
II - as entregas
deve ser
progressivas
de forma que
as equipes da
STI, em número
limitado,
possam
implantar os
equipamentos
sem que os
mesmo
precisem ser
estocados por
longos
períodos
apenas
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exaurindo seus
prazos de
garantia.

 
Sendo assim, solicita-se saber se persiste a dúvida,

em função doutro ponto, ou se superada, vez que o presente
cuida de Registro de Preços justificada com base nos incisos I
e II  do Decreto nº 7.892/2013, art 3º .

 
Cordialmente.

 
Daniel Macêdo de Carvalho Souto

Integrante Demandante - Portaria 376/2021

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Membro da Comissão, em 27/09/2021, às 14:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0950111 e o código CRC 07973A0B.

0006267-49.2021.6.02.8000 0950111v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 30 de setembro de 2021.

 

À COINF/SEGI (cópia à SAD).

 

Senhores Membros da Comissão,
 
Inicialmente, com as escusas necessárias, esclareço que

a sugestão apresentada no Despacho GSAD 0949815 não mais
subsiste, em face da análise em andamento nos autos do SEI nº
0007835-37.2020.6.02.8000 a respeito do tema tratado.

Todavia, embora tenha assinado os Estudos Preliminares
COINF 0948578, entendo que persiste a necessidade de ajuste,
quando da elaboração do Termo de Referência, no que diz respeito
à forma da indicação da gestão contratual, pois os critérios para sua
definição em contratações dessa natureza ainda estão sendo
avaliados e aguardam a decisão da Presidência do Tribunal,
conforme instrução em curso no processo SEI acima citado.

Por fim, acho que por engano, tendo em vista não ter
relação com este processo, foi mencionada uma dúvida minha no
Despacho COINF 0950111, já esclarecida por sinal.

Atenciosamente,
 
Rodrigo Ferreira Moura
Membro da Comissão de Planejamento da Contratação
(Portaria Presidência nº 376/2021)

Documento assinado eletronicamente por RODRIGO FERREIRA MOURA, Oficial de
Gabinete, em 30/09/2021, às 19:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
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al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0952465 e o código CRC D9BC3469.

0006267-49.2021.6.02.8000 0952465v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

Termo de Referência - TIC nº 28 / 2021

Termo de Referência - Soluções de Tecnologia da Informação

QUADRO RESUMO 

01. Objeto Registro de preço para eventual aquisição de solução Firewall para o Prédio Sede do TRE/AL, cartórios Eleitorais,
unidades e escritórios remotos.

02. Quantidade

 

LOTE ÚNICO*

ITEM DESCRITIVO QTD

01 Solução de Segurança e Gerência de Redes NGFW Tipo 1 01

02 Solução de Segurança e Gerência de Redes NGFW Tipo 2 01

03 Solução de Segurança e Gerência de Redes NGFW Tipo 3 42

04 Licenciamento para Solução de Segurança e Gerência de Redes
NGFW Tipo 3 42

05 Switch de Rede Tipo 1 08

06 Switch de Rede Tipo 2 08

07 Transceiver Tipo 1 96

08 Transceiver Tipo 2 16

09 Cabo DAC Tipo 1 08

10 Cabo DAC Tipo 2 08

11 Unidade Centralizada de Armazenamento de Logs e Relatoria em
Appliance Física 01

12 Unidade Centralizada de Armazenamento de Logs e Relatoria em
Appliance Virtual 01

13 Unidade de Gerência Centralizada de Equipamentos 01

14 Serviços Profissionais de Implantação e Configuração para
Solução De Segurança e Gerência De Redes NGFW Tipos 1 e 2 02

15 Serviços Profissionais de Implantação e Configuração para
Switch de Rede Tipos 1 e 2 08

16 Serviços Profissionais de Implantação e Configuração Unidade
Centralizada de Armazenamento de Logs e Relatoria 01

17 Serviços Profissionais de Implantação e Configuração Unidade
de Gerência Centralizada de Equipamentos 01

18 Treinamento Oficial do Fabricante para Solução de Segurança e 04
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18 Gerência de Redes NGFW 04

19 Treinamento Oficial do Fabricante para Unidade de Gerência
Centralizada de Equipamentos 04

20 Treinamento Oficial do Fabricante para Unidade Centralizada de
Armazenamento de Logs e Relatoria 04

21 Serviços Profissionais sob Demanda 300

* O emprego de Lote deve-se à necessidade de garantir total interoperabilidade e compatibilidade entre os itens
que interpretados como indissociáveis para o conjunto da solução de segurança em tela.

03. Resumo da Especificação do
Objeto Devido à complexidade das especificações verificar o DETALHAMENTO DO OBJETO (Item 3.1)

04. Valor Estimado A cargo da SEIC.

05. Justificativa Efetivamente, trata-se de ampliação da confiabilidade e da segurança da malha de comunicação de dados entre a
Sede do TRE/AL e as zonas eleirorais/escritórios remotos da Justiça Eleitoral em Alagoas.

06. Prazo de Entrega O prazo máximo para o fornecimento das licenças é de 90 (noventa) dias corridos após o recebimento da ordem
de fornecimento, nota de empenho ou documento equivalente.

07. Adjudicação (Por Lote)
08. Classificação Orçamentária (A cargo da COFIN)

09. Local de Entrega

Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Rua Coronel Pedro Lima, 230 - Jaraguá - Maceió/AL
CEP 57022-220

Telefone de contato.: (82) 3328-1947

Horário: De segunda-feira a quinta-feira das 13 às 19h e sexta-feira das 7h30min Às 13h30min.
10. Unidade Fiscalizadora Seção de Gerência de Infraestrutura
11. Unidade Gestora A cargo da SAD

12. Sanções Administrativas
Vide

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
Subitem Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11)

13. Prazo de Pagamento
Vide 

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
Subitem Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7)

14. Estratégia de Recebimento
Vide 

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
Subitem Recebimento do Objeto:

15. Modalidade e Tipo de
Licitação

Vide

2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de Habilitação e Atendimento aos Requisitos (Art. 18, § 3º, II, j, IV e V)

 

1. OBJETO (Art. 18, §3º,I):
Registro de preço para eventual aquisição de solução Firewall e

componentes para o Prédio Sede do TRE/AL, cartórios Eleitorais, unidades e
escritórios remotos.

 

1.1 Definição (Art. 18, §3º, I)

Registro de preço para eventual aquisição de solução Firewall e
componentes para o Prédio Sede do TRE/AL, cartórios Eleitorais, unidades e
escritórios remotos.
2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 3º, II)
 
2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a )

A contínua evolução na área de tecnologia da informação fornece
novas soluções que tornam mais eficientes os meios de comunicação de dados,
permitindo, desta maneira, a utilização de novos recursos como forma de
aumentar disponibilidade, segurança e performance de tais meios.

Necessidade de prover uma camada adicional de segurança em
cada unidade judiciária onde será implantada a solução, permitindo maior
visibilidade do tráfego gerado em cada unidade, além da possibilidade de
mitigar ameaças e riscos de segurança tanto no que se refere a sistemas e
serviços de TI internos, além de ameaças externas que possam comprometer a
confidencialidade, a integridade e a disponibilidade dos serviços oferecidos.

Soma-se ao fato supramencionado, a necessidade de gerenciar a
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conectividade WAN das unidades judiciárias de forma proativa, através da
priorização de demandas, melhor utilização dos links WAN e maior
disponibilidade dos serviços demandados, com o objetivo de permitir que a
atividade fim do Tribunal seja realizada com maior qualidade.

Neste sentido, surge a necessidade de fomentar Registro de
Preço para aquisição de Solução Firewall NG e componentes, como medida de
viabilização a melhoria da segurança, da performance e da confiabilidade dos
meios de comunicação que são utilizados pelos cartórios eleitorais e
escritórios remotos da Justiça Eleitoral em Alagoas, além do incremento de
segurança da malha de rede do prédio sede do TRE-AL e dos Fóruns Eleitorais
de Maceió e Arapiraca.

A sugestão de uso de Registro de Preços, da forma como proposta, tem alicerce
no Decreto nº 7.892/2013,  art. 3º,  incisos I, II e IV, assim ponderados:

Inciso I: a aquisição de firewalls pode ser frequente, considerando a
migração progressiva da rede de dados do atual modelo de contratação -
 links dedicados, para links ADSL de menor custo;
Inciso II: a entrega deve ser sucessiva, de forma a minimizar impactos nos
prazos de garantia dos equipamentos, considerando a complexidade de sua
efetiva implantação e substituição aos equipamentos anteriores;
Inciso IV: não é possível, a priori, ter uma visão clara, da quantidade de
equipamentos efetivamente necessários para substituir o atual modelo de
conexões dedicadas.

2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b)
A contratação visa, além de promover ações no sentido de

disponibilizar novo instrumento que mantenha um meio para disponibilizar os
firewalls demandados, promover as condições para melhorias no tocante ao
gerenciamento e monitoramento da solução de forma aceitável e incrementar
o nível de segurança das instalaçõies da Justiça Eleitoral em Alagoas.

Outrossim, melhorar a segurança da informação de nível
operacional no âmbito deste Regional, auxiliando na prevenção de riscos e
ameaças, tanto internas quanto externas, além da mitigação dos efeitos de
potenciais ataques virtuais que possam comprometer os dados institucionais
tratados no Tribunal. Melhora da experiência do usuário na utilização
de serviços que demandam conectividade WAN.
2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c)

 

Ampliação da segurança e confiabilidade da solução de segurança de rede;
Permitir a implantação de recursos de microsegmentação de segurança para os
data centers do Prédio Sede do TRE-AL, do Fórum Eleitoral de Maceió e do Fórum
Eleitoral de Arapiraca;
Melhoria do nível de segurança da malha de comunicação das unidades externas;
Ampliar a segurança da comunicação e do acesso à Internet do Prédio Sede do
TRE-AL e das zonas eleitorais;
Permitir a otimização dos enlaces para uso dos sistemas eleitorais e internos da
Justiça Eleitoral;
Acompanhamento centralizado da comunicação das zonas eleitorais;
Dotar à equipe de TIC do TRE-AL de recursos avançados para gerenciamento e
monitoramento da segurança da infraestrutura;
Permitir criação de VPNs reguladas e geridas centralizadamente, tais como as
demandadas pelo teletrabalho.

2.4 Alinhamento Estratégico (Art. 18, § 3º, II, d)

O alinhamento com o PEI é identificado na visão do recursos de infraestrutura e
tecnologia em seus dois aspectos apontados:

1 – Garantir a infraestrutura física apropriadas às atividades administrativas e judiciais e

2 – Garantir a infraestrutura de TI, pois o equipamento fará parte de um conjunto de
medidas de salvaguarda e segurança da informação.

Alinhamento com os Objetivos Estratégicos da Estratégia Nacional de TIC do Poder
Judiciário nos seguintes aspectos:

1. Prover infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e administrativas; e
2. Aprimorar a segurança da informação.

Fonte de recursos orçamentário disponibilizados pelo e. TSE, dentro do orçamento
destinado à Segurança da Informação para o exercício 2022.

2.5 Referência aos Estudos Preliminares (Art. 18, § 3º, II, e)
Este Termo de Referência foi elaborado considerando o

Documento de Oficialização de Demanda (DOD) encaminhado pela Secretaria
de Tecnologia da Informação (STI) e os Estudos Preliminares constantes do
Processo SEI nº 0006267-49.2021.6.02.8000.
2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f)

É pretendida a aquisiçao de forma concomite e progressiva à
contratação de enlaces em banda larga para os cartórios eleitorais.

Equipamentos atualmente em uso foram adquiridos, em seu
recorte de núcleo, foram aquiridos faz mais de 5 (cinco) anos, estão em end of
live (fim de vida útil), além das questões ligadas à atualização de tecnologia,
há alinhamento com a Resolução TRE/AL nº 16.145/2021 - 0941149.

Desta forma, por ser a solução de firewall instrumental
indispensável, dentro da infraestrutura de segurança da informação, torna-se
madatória sua atualização progressiva, sendo assim, há o emprego do
presente Registro de Preços com este objetivo.
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Ressalta-se ainda, implantar solução de rede “WAN definida por
software (SD-WAN)” e implantar “solução de gerenciamento unificado de
ameaças” (UTM)
2.7 Análise de Mercado de TIC (Art. 18, § 3º, II, g)

Verifica-se que os bens e serviços pretendidos poderão ser
fornecidos por diferentes empresas no mercado de TIC.

Considerando o Item 7 dos Estudos Preliminares, não se
vislumbrou alternativa que não o presente Registro de Preços.
2.8 Natureza do Objeto (Art. 18, § 3º, II, h)

Os bens e serviços a serem contratados possuem características
comuns e usuais encontradas atualmente no mercado de TIC, cujos padrões de
desempenho e de qualidade podem ser objetivamente definidos neste Termo
de Referência.

O objeto desta contratação tem como escopo a obtenção de
produto específico em período determinado, portanto não se caracteriza como
serviço de natureza continuada.
2.9 Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i)

Não haverá parcelamento, cada ordem de fornecimento derivado
do Registro de Preços deverá ser realizada de maneira integral.

A proposta deve contemplar o fornecimento de todos os insumos
de Hardware, Software, Subscrições dos Fabricantes nos principais
componentes e subcomponentes que os integram objetivando garantir a total
conectividade e interoperabilidade entre seus componentes, que deverão
resultar na prestação dos serviços com níveis de desempenho adequados aos
fins a que se destinam e desta forma a adjudicação será por lote.
2.10 Vigência

Será, na forma dos normativos vigentes, o tempo máximo do
Registro de Preços.

A vigência da ata será de 12 (doze) meses, contados a partir de
sua assinatura.

A utilização do sistema de Registro de Preços visa,
primordialmente, a redução de número de licitações para o mesmo objeto,
porquanto se concentra em um único procedimento a possibilidade de realizar
diversas aquisições recorrentes e necessárias, via ordens de fornecimento,
durante o lapso temporal de sua vigência, em face de os preços
permanecerem à disposição da Administração.
2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de Habilitação e
Atendimento aos Requisitos (Art. 18, § 3º, II, j, IV e V)

A aquisição pretendida deverá ser realizada por meio de licitação
do tipo Pregão Eletrônico, como é de praxe neste Regional, salvo
entendimento superior contrário.

A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de
fornecimento de equipamento, é pela contratação por licitação via pregão. Por
conta de possibilidade de contingenciamento orçamentário indicamos a
modalidade de registro de preços.

O DECRETO Nº 7.174, DE 12 DE MAIO DE 2010 que regulamenta a contratação de
bens e serviços de informática e automação pela administração pública federal, direta
ou indireta, pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público e pelas demais
organizações sob o controle direto ou indireto da União deve ser aplicado nesta
aquisição por se tratar de bem de informática.

A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa sobre a
necessidade de exigências, na fase de habilitação, de certificações emitidas por
instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), que atestem, conforme regulamentação
específica, a adequação à segurança para o usuário e instalações, compatibilidade
eletromagnética e consumo de energia.

Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a certificação
para este tipo de produto, segundo o próprio INMETRO, é voluntária, conforme Portaria
Inmetro n.º 170 de 10/04/2012.

(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf).
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para este tipo de produto, segundo o próprio INMETRO, é voluntária, conforme Portaria
Inmetro n.º 170 de 10/04/2012.

(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf).

2.12 Adequação do Ambiente (Art. 18, § 3º, II, k)
Para utilização do objeto pretendido é necessário dispor de

infraestrutura física para a instalação de firewalls, situação essa já existente
no âmbito do TRE/AL, salvo o surgimento de demanda muito particular e além
da previsibilidade.
2.13 Conformidade Técnica e Legal (Art. 18, § 3º, II, l)

Conformidade Técnica:

a) ITU-T G.703 (11/2011) – Physical/electrical characteristics of hierarchical digital
interfaces;
b) ANSI/TIA/EIA-568-B.3 – Commercial Building Telecommunications Cabling Standard –
Part 3: Optical Fiber Cabling components standard;

c) ANSI/TIA/EIA-568-B.3-1 – Commercial Building Telecommunications Cabling Standard
– Part 3: Optical Fiber Cabling components standard – Addendum 1 – Additional
Transmission Performance Specifications for 50/125 μm Optical fiber cables;
d) ANSI/TIA/EIA-569-B – Commercial Building Standard for Telecommunications
Pathways and Spaces;
e) RESOLUÇÃO ANATEL nº. 242, de 30/11/2000 – Regulamento para certificação e
homologação de produtos para telecomunicações;

Conformidade Legal:

Com toda a Legislação aplicável as licitações federais.

2.14 Obrigações do Contratante (Art. 18, § 3º, II, m)

1. Atestar as notas fiscais/faturas, por servidor/comissão competente, emitidas pela
Contratada, recusando-as quando inexatas ou incorretas, efetuando todos os
pagamentos nas condições pactuadas, pós o recebimento definitivo;

2. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da Ata de Registro de Preços e
do(s) contrato(s) dela decorrentes, por meio de servidor(es) designado(s),
de modo a garantir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta;

3. Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado o presente termo, toda a documentação referente ao mesmo;

4. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à
boa execução das obrigações contratuais; e

5. Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à Contratada o contraditório e ampla defesa.

2.15 Obrigações da Contratada (Art. 18, § 3º, II, m)
As obrigações abaixo são aplicáveis ao objeto a ser contratado.

1. Fornecer o(s) equipamento(s) conforme especificações, quantidades, prazos e demais condições estabelecidas no Edital, na
Ata de Registro de Preços, na Ordem de Fornecimento, na Proposta e
no Contrato;

2. Fornecer a documentação necessária à instalação e
à operação dos produtos (manuais, termos de garantia,
etc.), completa, atualizada e em português do Brasil, caso exista, ou
em inglês;

3. Disponibilizar Central
de Atendimento para a abertura e fechamento de chamados técnicos, conforme períodos, horários e condições estabelecidas no Edital e
em seus Anexos;

4. Comunicar formal e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da
Administração sobre mudanças nos dados para contato com a Central
de Atendimento;

5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a
ser solicitados pelo representante da
Administração, referentes a qualquer problema detectado ou
ao andamento de atividades da garantia;

6. Comunicar imediatamente ocorrências de qualquer natureza que
impeçam o bom andamento do serviço;

7. Responder
por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem ao patrimônio da
Administração ou a terceiros,
por ocasião da execução do objeto, procedendo imediatamente aos reparos ou
às indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;

8. Responsabilizar-se  integralmente pelo fornecimento dos equipamentos e
pela execução dos serviços de garantia técnica, primando pela qualidade,
desempenho, eficiência e produtividade na execução dos trabalhos,
dentro dos prazos estipulados e cujo descumprimento será considerado
infração passível de aplicação das penalidades previstas neste Termo de
Referência;

9.  Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal
e imediatamente, todas as ocorrências anormais e/ou
que possam comprometer a execução do objeto;

10. Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da
Administração ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da
execução do objeto, respeitando todos os critérios estabelecidos,
aplicáveis aos dados, informações, regras de negócios, documentos, entre
outros pertinentes, sob pena de responsabilidade civil, penal e
administrativa;
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11.  Cumprir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderentes e obedeçam rigorosamente às normas e
aos procedimentos estabelecidos na Política de Segurança da Informação
do TRE/AL;

12.  Responsabilizar-
se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as atividades necessárias para prestar a garantia on-
site;

13. Prestar as informações e
os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Administração, referentes a qualquer problema detectado ou
ao andamento de atividades da garantia técnica;

14. Responsabilizar-se por todas as despesas de instalação inicial, suporte
técnico remoto bem como deslocamento dos seus técnicos ao local da
instalação e manutenção dos equipamentos, seja para retirada e/ou
entrega, incluindo todas as despesas de transporte, frete e seguro
correspondentes;

15. A contratada não poderá transferir a outrem os compromissos assumidos,
no todo ou em parte dos serviços objeto desta contratação;

16. Assegurar a correta integração e funcionalidade dos serviços, em função
do projeto e das especificações técnicas constantes neste Termo de
Referência;

17. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrente do
cumprimento das obrigações assumidas sem qualquer ônus ao TRE/AL;

18. Reponsabilizar-se integralmente com todas as despesas inerentes à
execução dos serviços, tais como, combustíveis, manutenção, seguros,
taxas, impostos, tributos e salários;

19. Zelar pela boa e completa execução dos serviços e facilitar, por todos os
meios ao seu alcance, a ampla ação fiscalizadora dos prepostos
designados pelo TRE/AL, atendendo prontamente às observações e
exigências que lhe forem solicitadas.

DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III)
3.1 Descrição do Objeto

LOTE ÚNICO

 

CARACTERISTICAS GERAIS

1. Todo o lote deverá ser fornecido por uma única empresa;
2. Todas os equipamentos e softwares fornecidos no lote devem ser do

mesmo fabricante ou disponibilizado por meio de OEM devidamente
autorizado, com vista a garantir total compatibilidade e integração e
concentração de esforços de conhecimento técnico e suporte;

3.  Somente serão aceitas propostas que contemplem todos os itens;
4. Os equipamentos ofertados devem ser novos (primeiro uso) e em conjunto

com o software não podem constar, no momento da apresentação da
proposta, em listas de end-of-sale, end-of-support, end-of-engineering-
support, end-of-life ou lista equivalente do fabricante, ou seja, não
poderão ter previsão de descontinuidade de fornecimento, suporte ou
vida, devendo estar em linha de produção do fabricante;

5. Todas as partes e peças necessárias para operacionalização e
compatibilização do conjunto deverão ser fornecidas pela contratada;

6. O fabricante dos equipamentos deverá prover em seu site da internet
todas as atualizações de drivers e softwares opcionais que por ventura
acompanhem os mesmos, essas devem ser disponibilizadas em suas
versões mais recentes no intuito de que os equipamentos estejam sempre
atualizados com as versões mais atualizadas de softwares e drivers para
os mesmos;

7. Todos os equipamentos ofertados para um item específico devem ser
do mesmo fabricante e modelo;

8. As condições e especificações técnicas exigidas são mínimas, sendo
aceitos equipamentos, softwares e serviços com características técnicas
superiores, desde que totalmente compatíveis com o exigido;

9. Caso a licitante não seja o fabricante da solução, deverá apresentar
declaração do fabricante de que tem autorização para a comercialização
dos produtos ofertados de forma específica para este procedimento
licitatório;

10. É obrigatória a comprovação técnica de todas as características exigidas
para os equipamentos e softwares aqui solicitados, independente da
descrição da proposta do fornecedor, através de documentos que sejam
de domínio público cuja origem seja exclusivamente do fabricante dos
produtos, como catálogos, manuais, ficha de especificação técnica,
informações obtidas em sites oficiais do fabricante através da internet,
indicando as respectivas URL (Uniform Resource Locator). A simples
repetição das especificações do termo de referência sem a devida
comprovação acarretará na desclassificação da empresa proponente;

11. A proposta deverá conter os códigos de produtos relativos aos
equipamentos, softwares e licenças para fins de verificação de
conformidade;

12. Será declarada vencedora a licitante que apresentar o menor preço
global.

 

HABILITAÇÃO TÉCNICA
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1. A Licitante deverá apresentar atestado(s) de capacidade técnica emitido
por empresa pública ou privada comprovando que prestou serviços
incluindo instalação e configuração e todo suporte devida durante a
vigência contratual, com características semelhantes às especificadas
neste Termo de Referência. Para tanto, exige-se um ou mais atestados
cujo a somatório seja no mínimo 30% do quantitativo total estimado. Este
percentual se justifica em razão da necessidade de comprovação da
capacidade técnico operacional da licitante. Para tanto a licitante deve
observar as especificações abaixo:
1. Os atestados deverão ser impressos em papel timbrado, com nome e

telefone de contato dos responsáveis pela informação atestada, não
sendo aceitas declarações genéricas, devendo ainda atestar a
satisfação com o serviço ofertado pela licitante;

2. O TRE/AL se reserva o direito de conferir as informações prestadas
pelas empresas emitentes dos atestados, através de diligências por
meio de consultas e visitas, bem como a disponibilidade de
equipamentos solicitados junto à PROPONENTE.

2. Caso a licitante não seja o fabricante da solução deverá apresentar
declaração de autorização de comercialização do fabricante específica
para este procedimento licitatório.

 

GARANTIA (ITENS DO 1 AO 14)

1. Deve abranger todos os componentes da solução, incluindo hardware
e software;

2. Suporte técnico e garantia do fabricante, por um período de pelo menos
36 (trinta e seis) meses. Para o caso específico dos Itens 07, 08, 09 e 10
(transceivers e cabos) a garantia deve ser de 12 (doze) meses. Não será
aceito suporte fornecido diretamente pela licitante, caso esta não seja o
fabricante da solução;

3. Abertura de chamados técnicos por meio de Central de Atendimento (Call
Center) e site na Internet do fabricante;

4. O suporte deverá estar disponível em regime 24x7 (vinte e quatro horas
por dia, sete dias por semana), com atendimento inicial para qualquer
produto devendo ser no idioma Português;

5. Atendimento técnico emergencial para indisponibilidade dos serviços em
até 08 (oito) horas úteis;

6.  Atendimento técnico emergencial para indisponibilidade parcial ou
degradação dos tempos de acesso e resposta dos serviços em até 12
(doze) horas úteis;

7. Atendimento técnico para análises, alterações de parâmetros, consulta e
suporte geral em até 24 (vinte e quatro) horas úteis;

8. Disponibilização de área para download de upgrades de software e
firmwares durante todo o período da garantia;

9. Disponibilização de base de conhecimento atualizada, com as principais
dúvidas recebidas (FAQ), informações de troubleshooting, artigos sobre
configuração, entre outras informações, para consulta através da web;

10. Realizar todo o processo de Return Merchandise Authorization (RMA) de
equipamentos que estiverem dentro do período de garantia e que
apresentem falhas que sejam constatados pela equipe de suporte como
irreparáveis, com envio de equipamentos em até 72 setenta e duas) horas
uteis;

11. O serviço de suporte de componentes em garantia deverá ser prestado
diretamente pelo próprio fabricante.

12. Condições específicas de atendimento para o Itens 01 e 04:
1. Atendimento técnico emergencial para indisponibilidade dos serviços

em até 04 (quatro) horas, com atendimento inicial para qualquer
produto devendo ser no idioma Português;

2. Atendimento técnico emergencial para indisponibilidade parcial ou
degradação dos tempos de acesso e resposta dos serviços em até 12
(doze) horas;

3. Atendimento técnico para análises, alterações de parâmetros,
consulta e suporte geral em até 24 (vinte e quatro) horas úteis;

4. Troca de Hardware (RMA) com despacho de equipamento em até 24
(vinte e quatro) horas uteis.

 

ITEM 01 - SOLUÇÃO DE SEGURANÇA E GERÊNCIA DE REDES NGFW
TIPO 1 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. CARACTERÍSTICAS E FUNCIONALIDADES GERAIS
1.  Solução baseada em appliance. Para maior segurança, não serão

aceitos equipamentos de propósito genérico (PCs ou servidores)
sobre os quais poderiam instalar-se e/ou executar um sistema
operacional regular como Microsoft Windows, FreeBSD, SUN Solaris,
Apple OS-X ou GNU/Linux;

2. A Solução de Segurança e Gerencia de Redes NGFW em Cluster de
Alta Disponibilidade, deve ser composto por no mínimo 02 (dois)
equipamento ambos licenciados para operar em modo ATIVO-ATIVO;

3. As capacidades e características técnicas exigidas se referem a 01
equipamento componente da solução;
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4. Deverá possuir e estar licenciados com as funcionalidades: Firewall,
Traffic Shapping e QoS, Filtro de Conteúdo Web, Antivírus, AntiSpam,
Detecção e Prevenção de Intrusos (IPS), VPN IPSec e SSL, Controle de
Aplicações, DLP – Data Leak Prevention, Controladora Wireless e
Virtualização, pelo período de garantia exigido;

5. Deverá possuir fonte de alimentação com chaveamento automático
110/220V redundante Hot Swappable. A fonte fornecida deverá
suportar sozinha a operação da unidade com todos os módulos de
interface ativos;

6. Capacidade mínima:
1. Capacidade de processamento de 40 (quarenta) Gbps;
2. IPS com capacidade de processamento de 10 (dez) Gbps;
3. Proteção a ameaças avançadas (Threat Protection) com

capacidade mínima de processamento de 7 (sete) Gbps;
4. Inspeção SSL Throughput com capacidade mínima de

processamento de 9 (nove) Gbps;
5. VPN com capacidade de, pelo menos, 45 (quarenta e cinco) Gbps

de tráfego IPSec;
6. VPN SSL com capacidade de, pelo menos, 8 (oito) Gbps de

tráfego;
7. Deverá suportar 7.500.000 (sete milhões e quinhentos mil)

conexões simultâneas;
8. Deverão ser licenciados para suportar, pelo menos, 9.000 (nove

mil) usuários de VPN SSL;
9. Deverá suportar, pelo menos, 400.000 (quatrocentas mil) novas

conexões por segundo;
10. Deverá suportar, pelo menos, 18.000 (dezoito mil) túneis de VPN

Site-Site;
11. Deverá suportar, pelo menos, 90.000 (noventa mil) túneis de

VPN Client-Site;
7. Interfaces de rede:

1. Deverá possuir, pelo menos, 2 (duas) interfaces QSFP+ 40GE;
2. Deverá possuir, pelo menos, 2 (duas) interfaces SFP28 25GE;
3. Deverá possuir, pelo menos, 2 (duas) interfaces SFP+ 10GE;
4. Deverá possuir, pelo menos, 8 (oito) interfaces SFP 01GE;
5. Deverá possuir, pelo menos, 10 (dez) interfaces RJ 45;

8. Armazenamento Interno:
1. 02 unidades SSD de 480GB;

9. Deverá possuir licença para número ilimitado de usuários e
endereços IP;

10. Deverá ser capaz de gerenciar, via funcionalidade de Controladora
Wireless, ao menos, 2000 (dois mil) Pontos de Acesso sem fio;

11. Deverá ser capaz de gerenciar, via funcionalidade de Controladora
Switch, ao menos, 180 (cento e oitenta) equipamentos;

12. Deverá estar licenciado para permitir número ilimitado de estações
de rede e usuários;

13. Deverá incluir licença para a funcionalidade de VPN SSL;
14. Deverá ser integralmente compatível com os Itens 10, 11 e 12, desde

Termo de Referência;
15.  Deverá ser fornecida toda documentação técnica, bem como manual

de utilização, em português do Brasil ou em inglês.
2. FUNCIONALIDADES ESPECÍFICAS

1. FIREWALL

1. Deverá possuir controle de acesso à internet por endereço IP de origem
e destino;

2. Deverá possuir controle de acesso à internet por subrede;

3. Deverá suportar tags de VLAN (802.1q);

4. Deverá possuir ferramenta de diagnóstico do tipo tcpdump;

5. Deverá possuir integração com servidores de autenticação RADIUS,
LDAP e Microsoft Active Directory;

6. Deverá possuir integração com tokens para autenticação de 02 (dois)
fatores;

7. Deverá suportar single-sign-on para Active Directory, Novell eDirectory,
Citrix e RADIUS;

8. Deverá possuir métodos de autenticação de usuários para qualquer
aplicação que se execute sob os protocolos TCP (HTTP, HTTPS, FTP e
Telnet);

9. Deverá possuir a funcionalidade de tradução de endereços estáticos –
NAT (Network Address Translation), um para um, vários para um,
NAT64, NAT46, PAT, STUN e Full Cone NAT;

10. Deverá permitir controle de acesso à internet por períodos do dia,
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permitindo a aplicação de políticas por horários e por dia da semana;

11. Deverá permitir controle de acesso à internet por domínio, por exemplo:
gov.br, org.br, edu.br;

12. Deverá possuir a funcionalidade de fazer tradução de endereços
dinâmicos, muitos para um, PAT;

13. Deverá suportar roteamento estático e dinâmico RIP V1, V2, OSPF, ISIS
e BGPv4;

14. Deverá possuir funcionalidades de DHCP Cliente, Servidor e Relay;

15. Deverá suportar aplicações multimídia, como: H.323 e SIP;

16. A solução deverá utilizar a tecnologia de firewall Stateful Packet
Inspection (SPI);

17. Deverá suportar alta disponibilidade (HA), trabalhando no esquema de
redundância do tipo Ativo-Passivo e também Ativo-Ativo, com divisão de
carga, com todas as licenças de software habilitadas para tal sem perda
de conexões. No entanto, para este procedimento licitatório deverá ser
considerada a alta disponibilidade em modo ativo-passivo;

18. Deverá permitir o funcionamento em modo transparente tipo “bridge”
sem alterar o endereço MAC do tráfego;

19. Deverá suportar PBR – Policy Based Routing;

20. Deverá permitir a criação de VLANS no padrão IEEE 802.1q;

21. Deverá possuir conexão entre estação de gerência e appliance
criptografada, tanto em interface gráfica, quanto em CLI (linha de
comando);

22. Deverá permitir filtro de pacotes sem controle de estado (stateless)
para verificação em camada 2;

23. Deverá permitir forwarding de camada 2 para protocolos não IP;

24. Deverá suportar forwarding multicast;

25. Deverá suportar roteamento multicast PIM Sparse Mode e Dense Mode;

26. Deverá permitir criação de serviços por porta ou conjunto de portas
dos seguintes protocolos: TCP, UDP, ICMP e IP;

27. Deverá permitir o agrupamento de serviços;

28. Deverá permitir o filtro de pacotes sem a utilização de NAT;

29. Deverá permitir a abertura de novas portas por fluxo de dados para
serviços que requerem portas dinâmicas;

30. Deverá possuir mecanismo de anti-spoofing;

31. Deverá permitir criação de regras definidas pelo usuário;

32. Deverá permitir o serviço de autenticação para tráfego HTTP e FTP;

33. Deverá permitir IP/MAC binding, permitindo que cada endereço IP possa
ser associado a um endereço MAC, gerando maior controle dos
endereços internos e impedindo o IP spoofing;

34. Deverá possuir a funcionalidade de balanceamento e contingência de
links;

35. Deverá suportar sFlow;

36. Suporte a técnicas de detecção de programas de compartilhamento de
arquivos (peer-to-peer) e de mensagens instantâneas, suportando, ao
menos: Yahoo! Messenger, MSN Messenger, ICQ, AOL Messenger,
BitTorrent, eDonkey, GNUTella, KaZaa, Skype e WinNY;

37. Deverá ter a capacidade de permitir a criação de regras de firewall
específicas para tipos de dispositivos identificados automaticamente
(funcionalidade esta conhecida como BYOD – Bring Your Own Device),
como, por exemplo: tablets, celulares e PCs, sistemas operacionais
Android, Apple, Blackberry, Linux e Windows;

38. Deverá ter a capacidade de criar e aplicar políticas de reputação de
cliente para registrar e pontuar as seguintes atividades: tentativas de
conexões más, pacotes bloqueados por política, detecção de ataques
de intrusão, detecção de ataques de malware, atividades Web em
categorias de risco, proteção de aplicação, locais geográficos que os
clientes estão tentando se comunicar;

39. Deverá permitir autenticação de usuários em base local, servidor LDAP,
RADIUS e TACACS;

40. Deverá permitir a criação de regras baseada em usuário, grupo de
usuários, endereço IP, FQDN, tipo de dispositivo, horário, protocolo e
aplicação;

41. Deverá suportar certificados X.509, SCEP, Certificate Signing Request
(CSR) e OCSP;

42. Deverá permitir funcionamento em modo bridge, router, proxy explícito,
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sniffer e/ou VLAN-tagged;

43. Deverá possuir mecanismo de tratamento (session-helpers ou ALGs)
para os protocolos ou aplicações dcerpc, dns-tcp, dns-udp, ftp, H.245
I, H.245 0, H.323, MGCP, MMS, PMAP, PPTP, RAS, RSH, SIP, TFTP, TNS;

44. Deverá suportar SIP, H.323 e SCCP NAT Traversal;

45. Deverá permitir a criação de objetos e agrupamento de objetos de
usuários, redes, FQDN, protocolos e serviços para facilitar a criação de
regras;

46. Deverá possuir porta de comunicação serial ou USB para testes e
configuração do equipamento, com acesso protegido por usuário e
senha.

2. TRAFFIC SHAPING E PRIORIZAÇÃO DE TRÁFEGO

1. Deverá permitir o controle e a priorização do tráfego, priorizando e
garantindo banda para as aplicações (inbound/outbound), através da
classificação dos pacotes (Shaping), criação de filas de prioridade,
gerência de congestionamento e QoS;

2. Deverá permitir modificação de valores DSCP para o DiffServ;

3. Deverá permitir priorização de tráfego e suportar ToS;

4. Deverá limitar individualmente a banda utilizada por programas, tais
como: peer-to-peer, streaming, chat, VoIP e Web;

5. Deverá integrar-se ao serviço de diretório padrão LDAP, inclusive o
Microsoft Active Directory, reconhecendo grupos de usuários
cadastrados;

6. Deverá prover funcionalidade de identificação transparente de usuários
cadastrados no Microsoft Active Directory e LDAP;

7. Deverá controlar (limitar ou expandir) individualmente a banda utilizada
por grupo de usuários do Microsoft Active Directory e LDAP;

8. Deverá permitir definir banda máxima e banda garantida para um
usuário, IP, grupo de IPs, protocolo e aplicação;

9. Deverá controlar (limitar ou expandir) individualmente a banda utilizada
por subrede de origem e destino;

10. Deverá controlar (limitar ou expandir) individualmente a banda utilizada
por endereço IP de origem e destino;

11. Deverá ter a capacidade de permitir a criação de perfis de controle de
banda específicos para tipos de dispositivos identificados
automaticamente (funcionalidade esta conhecida como BYOD – Bring
Your Own Device), como, por exemplo: tablets, celulares e PCs,
sistemas operacionais Android, Apple, Blackberry, Linux e Windows.

3. FUNCIONALIDADE DE ANTI-SPAM DE GATEWAY

1. Deverá permitir, na funcionalidade de anti-spam, verificação do
cabeçalho SMTP do tipo MIME;

2. Deverá possuir filtragem de e-mail por palavras chaves;

3. Deverá permitir adicionar rótulo ao assunto da mensagem quando
classificado como SPAM;

4. Deverá possuir, para a funcionalidade de anti-spam, o recurso de RBL;

5. Deverá permitir a checagem de reputação da URL no corpo mensagem
de correio eletrônico;

6. Deverá ter a capacidade de permitir a criação de perfis de anti-spam
específicos para tipos de dispositivos identificados automaticamente
(funcionalidade esta conhecida como BYOD – Bring Your Own Device),
como, por exemplo: tablets, celulares e PCs, sistemas operacionais
Android, Apple, Blackberry, Linux e Windows.

4. FUNCIONALIDADE DE FILTRO DE CONTEÚDO WEB

1. Deverá possuir solução de filtro de conteúdo Web integrado à solução
de segurança;

2. Deverá possuir, pelo menos, 70 (setenta) categorias para classificação
de sites Web;

3. Deverá possuir base mínima contendo 100.000.000 (cem milhões) de
sites internet Web já registrados e classificados;

4. Deverá possuir a funcionalidade de cota de tempo de utilização por
categoria;

5. Deverá possuir categoria exclusiva, no mínimo, para os seguintes tipos
de sites Web, como:

1. Proxy anônimo;

2. Webmail;

3. Instituições de saúde;
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4. Notícias;

5. Phishing;

6. Hackers;

7. Pornografia;

8. Racismo;

9. Websites pessoais;

10. Compras;

6. Deverá permitir a monitoração do tráfego internet sem bloqueio de
acesso aos usuários;

7. Deverá permitir a criação de, pelo menos, 05 (cinco) categorias
personalizadas;

8. Deverá permitir a reclassificação de sites Web, tanto por URL, quanto
por endereço IP;

9. Deverá prover Termo de Responsabilidade on-line para aceite pelo
usuário, a ser apresentado toda vez que houver tentativa de acesso a
determinado serviço permitido ou bloqueado;

10. Deverá integrar-se ao serviço de diretório padrão LDAP, inclusive o
Microsoft Active Directory, reconhecendo contas e grupos de usuários
cadastrados;

11. Deverá prover funcionalidade de identificação transparente de usuários
cadastrados no Microsoft Active Directory;

12. Deverá possuir integração com tokens para autenticação de 02 (dois)
fatores;

13. Deverá exibir mensagem de bloqueio customizável pelos
Administradores para resposta aos usuários na tentativa de acesso a
recursos proibidos pela política de segurança;

14. Deverá permitir a filtragem de todo o conteúdo do tráfego WEB de
URLs conhecidas como fonte de material impróprio e códigos
(programas/scripts) maliciosos em applets Java, cookies e activeX,
através de base de URL própria atualizável;

15. Deverá permitir o bloqueio de páginas Web através da construção de
filtros específicos com mecanismo de busca textual;

16. Deverá permitir a criação de listas personalizadas de URLs permitidas
(lista branca) e bloqueadas (lista negra);

17. Deverá permitir o bloqueio de URLs inválidas, cujo campo CN do
certificado SSL não contenha um domínio válido;

18. Deverá filtrar o conteúdo baseado em categorias em tempo real;

19. Deverá garantir que as atualizações regulares do produto sejam
realizadas sem interromper a execução dos serviços de filtragem de
conteúdo Web;

20. Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio por grupo de
usuários do serviço de diretório LDAP;

21. Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio por endereço
IP de origem;

22. Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio por subrede
de origem;

23. Deverá ser capaz de categorizar a página Web, tanto pela sua URL,
como pelo seu endereço IP;

24. Deverá permitir o bloqueio de redirecionamento HTTP;

25. Deverá permitir o bloqueio de páginas Web por classificação como
páginas que facilitem a busca de áudio, vídeo e URLs originadas de
spams;

26. Deverá possuir Proxy Explícito e Transparente;

27. Deverá implementar roteamento WCCP e ICAP;

28. Deverá ter a capacidade de permitir a criação de perfis de filtragem Web
específicos para tipos de dispositivos identificados automaticamente
(funcionalidade esta conhecida como BYOD – Bring Your Own Device),
como, por exemplo: tablets, celulares e PCs, sistemas operacionais
Android, Apple, Blackberry, Linux e Windows.

29. Deverá permitir, na funcionalidade de anti-spam, verificação do
cabeçalho SMTP do tipo MIME;

30. Deverá possuir filtragem de e-mail por palavras chaves;

31. Deverá permitir adicionar rótulo ao assunto da mensagem quando
classificado como SPAM;
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32. Deverá possuir, para a funcionalidade de anti-spam, o recurso de RBL;

33. Deverá permitir a checagem de reputação da URL no corpo mensagem
de correio eletrônico;

34. Deverá ter a capacidade de permitir a criação de perfis de anti-spam
específicos para tipos de dispositivos identificados automaticamente
(funcionalidade esta conhecida como BYOD – Bring Your Own Device),
como, por exemplo: tablets, celulares e PCs, sistemas operacionais
Android, Apple, Blackberry, Linux e Windows.

5. FUNCIONALIDADE DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO

1. Deverá permitir que seja definido, através de regra por IP origem, IP
destino, protocolo e porta, qual tráfego será inspecionado pelo sistema
de detecção de intrusão;

2. Deverá possuir base de assinaturas de IPS com, pelo menos, 3.500
(três mil e quinhentas) ameaças conhecidas;

3. Deverá estar orientado à proteção de redes;

4. Deverá permitir funcionar em modo transparente, sniffer e router;

5. Deverá possuir tecnologia de detecção baseada em assinaturas que
sejam atualizadas automaticamente;

6. Deverá permitir a criação de padrões de ataque manualmente;

7. Deverá possuir integração à plataforma de segurança;

8. Deverá possuir capacidade de remontagem de pacotes para
identificação de ataques;

9. Deverá possuir capacidade de agrupar assinaturas para um
determinado tipo de ataque. Exemplo: agrupar todas as assinaturas
relacionadas a web-server, para que seja usado para proteção
específica de Servidores Web;

10. Deverá possuir capacidade de análise de tráfego para a detecção e
bloqueio de anomalias, como Denial of Service (DoS) do tipo Flood,
Scan, Session e Sweep;

11. Deverá ter a capacidade de permitir a criação de perfis de inspeção
específicos para tipos de dispositivos identificados automaticamente
(funcionalidade esta conhecida como BYOD – Bring Your Own Device),
como, por exemplo: tablets, celulares e PCs, sistemas operacionais
Android, Apple, Blackberry, Linux e Windows;

12. Deverá possuir mecanismos de detecção/proteção de ataques;

13. Deverá possuir reconhecimento de padrões;

14. Deverá possuir análise de protocolos;

15. Deverá possuir detecção de anomalias;

16. Deverá possuir detecção de ataques de RPC (Remote Procedure Call);

17. Deverá possuir proteção contra ataques de Windows ou NetBios;

18. Deverá possuir proteção contra ataques de SMTP (Simple Message
Transfer Protocol), IMAP (Internet Message Access Protocol), Sendmail
ou POP (Post Office Protocol);

19. Deverá possuir proteção contra ataques DNS (Domain Name System);

20. Deverá possuir proteção contra ataques a FTP, SSH, Telnet e rlogin;

21. Deverá possuir proteção contra ataques de ICMP (Internet Control
Message Protocol);

22. Deverá possuir métodos de notificação de detecção de ataques;

23. Deverá possuir alarmes na console de administração;

24. Deverá possuir alertas via correio eletrônico;

25. Deverá possuir monitoração do comportamento do appliance, mediante
SNMP. O dispositivo deverá ser capaz de enviar traps de SNMP quando
ocorrer um evento relevante para a correta operação da rede;

26. Deverá ter a capacidade de resposta/logs ativa a ataques;

27. Deverá prover a terminação de sessões via TCP resets;

28. Deverá armazenar os logs de sessões;

29. Deverá atualizar automaticamente as assinaturas para o sistema de
detecção de intrusos;

30. Deverá mitigar os efeitos dos ataques de negação de serviços;

31. Deverá permitir a criação de assinaturas personalizadas;

32. Deverá possuir filtros de ataques por anomalias;

33. Deverá permitir filtros de anomalias de tráfego estatístico de: flooding,
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scan, source e destinationsessionlimit;

34. Deverá permitir filtros de anomalias de protocolos;

35. Deverá suportar reconhecimento de ataques de DoS, reconnaissance,
exploits e evasion;

36. Deverá suportar verificação de ataque na camada de aplicação;

37. Deverá suportar verificação de tráfego em tempo real, via aceleração de
hardware;

38. Deverá possuir as seguintes estratégias de bloqueio: pass, drop e reset.

6. FUNCIONALIDADE DE VPN

1. Deverá possuir suporte a inclusão em autoridades certificadoras
(enrollment), mediante SCEP (Simple Certificate Enrollment Protocol) e
mediante arquivos.

2. Deverá permitir a arquitetura de VPN hub and spoke;

3. A VPN SSL deverá suportar cliente para plataforma Windows, Linux e
Mac OS X;

4. Deverá possuir hardware acelerador criptográfico para incrementar o
desempenho da VPN;

5. A VPN SSL deverá possibilitar o acesso a toda infraestrutura, de acordo
com a política de segurança, através de um plug-in ActiveX e/ou Java;

6. Deverá possuir capacidade de realizar SSL VPNs utilizando certificados
digitais;

7. Deverá possuir suporte a VPN SSL;

8. Deverá possuir suporte a VPNs IPSeC Site-to-Site e VPNs IPSec Client-
to-Site;

9. Deverá possuir suporte a certificados PKI X.509 para construção de
VPNs;

10. Deverá possuir algoritmos de criptografia para túneis VPN: AES, DES,
3DES;

7. FUNCIONALIDADE DE CONTROLE DE APLICAÇÕES

1. Deverá reconhecer, no mínimo, 2.000 (duas mil) aplicações;

2. Deverá possuir, pelo menos, 10 (dez) categorias para classificação de
aplicações;

3. Deverá possuir categoria exclusiva, no mínimo, para os seguintes tipos
de aplicações, como:

1. P2P;

2. Instant Messaging;

3. Web;

4. Transferência de arquivos;

5. VoIP;

4. Deverá permitir a monitoração do tráfego de aplicações sem bloqueio
de acesso aos usuários;

5. Deverá ser capaz de controlar aplicações independente do protocolo e
porta utilizados, identificando-as apenas pelo comportamento de
tráfego da mesma;

6. Deverá integrar-se ao serviço de diretório padrão LDAP, inclusive o
Microsoft Active Directory, reconhecendo grupos de usuários
cadastrados;

7. Deverá prover funcionalidade de identificação transparente de usuários
cadastrados no Microsoft Active Directory;

8. Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio de aplicações
por grupo de usuários do Microsoft Active Directory;

9. Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio de aplicações
por grupo de usuários do serviço de diretório LDAP;

10. Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio por endereço
IP de origem;

11. Deverá possuir integração com tokens para autenticação de 02 (dois)
fatores;

12. Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio por subrede
de origem e destino;

13. Deverá permitir a inspeção/bloqueio de códigos maliciosos para, no
mínimo, as seguintes categorias: Instant Messaging e transferência de
arquivos;
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14. Deverá garantir que as atualizações regulares do produto sejam
realizadas sem interromper a execução dos serviços de controle de
aplicações;

15. Deverá permitir criação de padrões de aplicação manualmente;

16. Deverá ter a capacidade de permitir a criação de perfis de controle de
aplicações específicos para tipos de dispositivos identificados
automaticamente (funcionalidade esta conhecida como BYOD – Bring
Your Own Device), como, por exemplo: tablets, celulares e PCs,
sistemas operacionais Android, Apple, Blackberry, Linux e Windows.

8. FUNCIONALIDADE DE DLP (DATA LEAK PREVENTION)

1. O sistema de DLP (Data Leak Prevention – Proteção contra Vazamento
de Informações) de gateway deverá funcionar de maneira que se
consiga que os dados sensíveis não saiam da rede e também deverá
funcionar de modo que se previna que dados não requisitados entrem
na sua rede;

2. Deverá inspecionar, no mínimo, os tráfegos de e-mail, HTTP, NNTP e de
mensageiros instantâneos;

3. Sobre o tráfego de e-mail, deverá inspecionar, no mínimo, os protocolos
SMTP, POP3 e IMAP;

4. Sobre o tráfego de mensageiros instantâneos, deverá inspecionar, no
mínimo, os protocolos AIM, ICQ, MSN e Yahoo!;

5. Deverá realizar buscas para a aplicação de regras de DLP em arquivos
do tipo PDF e MS-Word;

6. Deverá fazer a varredura no conteúdo de um cookie HTTP buscando
por determinado texto;

7. Deverá aplicar regras baseadas em usuários autenticados, isto é,
fazendo buscas pelo tráfego de um específico usuário;

8. Deverá verificar para aplicações do tipo e-mail, se o anexo das
mensagens de correio entrantes/saintes possui um tamanho máximo
especificado pelo administrador;

9. Deverá utilizar expressões regulares para composição das regras de
verificação dos tráfegos;

10. Deverá tomar minimamente as ações de bloquear, banir usuário e
colocar em quarentena a interface sobre as regras que coincidirem com
o tráfego esperado pela regra;

11. Deverá permitir o armazenamento em solução específica de
armazenamento de logs, o conteúdo do tráfego que coincidir com o
tráfego esperado pela regra de DLP para minimamente os protocolos de
e-mail, HTTP e mensageiros instantâneos;

12. Deverá permitir a composição de múltiplas regras de DLP, formando
uma regra única mais específica que usa lógica booleana para fazer a
comparação com o tráfego que atravessa o sistema.

9. FUNCIONALIDADE DE BALANCEAMENTO DE CARGA

1. Deverá permitir a criação de endereços IPs virtuais;

2. Deverá permitir balanceamento de carga entre, pelo menos, 04 (quatro)
servidores reais;

3. Deverá suportar balanceamento, ao menos, para os seguintes serviços:
HTTP, HTTPS, TCP e UDP;

4. Deverá permitir balanceamento, ao menos, com os seguintes métodos:
Hash do endereço IP de origem, Round Robin, Weighted, First Alive e
HTTP host;

5. Deverá permitir persistência de sessão por cookie HTTP ou SSL session
ID;

6. Deverá permitir que seja mantido o IP de origem;

7. Deverá suportar SSL offloading nos equipamentos que suportem, pelo
menos, 200 (duzentos) usuários;

8. Deverá ter a capacidade de identificar, através de health checks, quais
os servidores que estejam ativos, removendo automaticamente o
tráfego dos servidores que não estejam;

9. Deverá permitir que o health check seja feito, ao menos, via ICMP, TCP
em porta configurável e HTTP em URL configurável.

10. FUNCIONALIDADE DE VIRTUALIZAÇÃO

1. Deverá suportar a criação de, ao menos, 10 (dez) instâncias virtuais no
mesmo hardware;

2. Deverá permitir a criação de administradores independentes para cada
uma das instâncias virtuais;

3. Deverá permitir a criação de um administrador global que tenha acesso
a todas as configurações das instâncias virtuais criadas.
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11. FUNCIONALIDADE DE CONTROLADORA WIRELESS E WI-FI

1. Deverá ser capaz de gerenciar, de forma centralizada, outros Pontos de
Acesso do mesmo fabricante;

2. Deverá suportar o serviço de servidor DHCP por SSID para prover
endereçamento IP automático para os clientes wireless;

3. Deverá suportar monitoração e supressão de Ponto de Acesso
indevido;

4. Deverá prover autenticação para a rede wireless através de bases
externas, como: LDAP, RADIUS ou TACACS+;

5. Deverá permitir a visualização dos clientes conectados;

6. Deverá prover suporte a Fast Roaming;

7. Deverá ajustar automaticamente os canais de modo a otimizar a
cobertura de rede e mudar as condições de RF;

8. A solução deve implementar recursos de análise de espectro que
possibilitem a identificação de interferências provenientes de
equipamentos não-WiFi e que operem nas frequências de 2.4GHz ou
5GHz. A solução deve ainda apresentar o resultado dessas análises de
maneira gráfica na interface de gerência;

9. Deverá possuir Captive Portal por SSID;

10. Deverá permitir configurar o bloqueio de tráfego entre SSIDs;

11. Deverá suportar Wi-Fi Protected Access (WPA), WPA2 ou WPA3 por
SSID, utilizando-se de AES e/ou TKIP;

12. Deverá suportar os seguintes métodos de autenticação EAP:

1. EAP-TLS

2. EAP-TTLS;

3. EAP-PEAP;

4. EAP-SIM

5. EAP-AKA;

13. Deverá suportar 802.1x através de RADIUS;

14. Deverá suportar filtro baseado em endereço MAC por SSID;

15. Deverá permitir configurar parâmetros de rádio, como: banda e canal;

16. Deverá possuir método de descoberta de novos Pontos de Acesso
baseados em Broadcast ou Multicast;

17. Deverá possuir mecanismo de identificação e controle de Rogue APs,
suportando supressão automática e bloqueio por endereço MAC de
APs;

18. Deverá possuir lista contendo Pontos de Acesso Aceitos e Pontos de
Acesso Indevidos (Rogue);

19. Deverá possuir WIDS com, ao menos, os seguintes perfis:

1. Rogue/Interfering AP Detection;

2. Ad-hoc Network Detection;

3. Wireless Bridge Detection;

4. Weak WEP Detection;

5. MAC OUI Checking;

20. Deverá permitir o uso de voz e dados sobre um mesmo SSID;

21. A solução deverá detectar Receiver Start of Packet (RX-SOP) em
pacotes wireless e ser capaz de ignorar os pacotes que estejam abaixo
de determinado limiar especificado em dBm;

22. A controladora deverá oferecer Firewall integrado, baseado em
identidade do usuário;

23. Deverá possuir controle baseado em política de firewall para acesso
entre as WLANs;

24. Deverá permitir a criação de políticas de traffic shaping;

25. Deverá permitir a criação de políticas de firewall baseadas em horário;

26. Deverá permitir NAT nas políticas de firewall;

27. Deverá possibilitar definir número de clientes por SSID;

28. Deverá permitir e/ou bloquear o tráfego entre SSIDs;

29. Deverá possuir mecanismo de criação automática de usuários visitantes
e senhas auto-geradas e/ou manual, que possam ser enviadas por e-
mail ou SMS aos usuários, e com capacidade de definição de horário da

Termo de Referência - TIC 28 (0952568)         SEI 0006267-49.2021.6.02.8000 / pg. 52



mail ou SMS aos usuários, e com capacidade de definição de horário da
expiração da senha;

30. A comunicação entre o Access Point e a Controladora Wireless deverá
poder ser efetuada de forma criptografada;

31. Deverá possuir mecanismo de ajuste de potência do sinal, de forma a
reduzir interferência entre canais entre 02 (dois) Access Points
gerenciados;

32. Deverá possuir mecanismo de balanceamento de tráfego/usuários entre
Access Points;

33. Deverá possuir mecanismo de balanceamento de tráfego/usuários entre
frequências e/ou rádios;

34. Toda a configuração do Ponto de Acesso deverá ser executada através
da Controladora Wireless;

35. Deverá permitir a identificação de APs com firmware desatualizado e
efetuar o upgrade via interface gráfica;

36. Deverá possuir console de monitoramento dos usuários conectados,
indicando em que Access Point, em que rádio, em que canal, endereço
IP do usuário, tipo de dispositivo e sistema operacional, uso de banda,
potência do sinal e relação sinal/ruído;

37. O encaminhamento de tráfego dos dispositivos conectados à rede sem
fio deve ocorrer de forma centralizada através de túnel estabelecido
entre o ponto de acesso e controlador wireless. Neste modo todos os
pacotes trafegados em um determinado SSID devem ser encaminhados
dentro do túnel até o controlador wireless. Caso o controlador wireless
não seja capaz de operar gerenciando os pontos de acesso e
concentrando o tráfego tunelado simultaneamente, então a solução
ofertada deve ser composta com elemento adicional do próprio
fabricante para suportar a conexão dos túneis originados dos pontos
de acesso;

38. A Controladora deverá oferecer Firewall integrado, baseado em
identidade do usuário, entre todas as redes cujo tráfego seja tunelado
até a Controladora;

39. Deverá possuir controle baseado em política de firewall para acesso
entre as WLANs cujo tráfego seja tunelado até a Controladora;

40. Deverá permitir a criação de políticas de traffic shaping entre todas as
redes cujo tráfego seja tunelado até a Controladora;

41. Deverá permitir aplicar políticas de filtro de conteúdo Web, que seja
baseado em categorias de sites automaticamente atualizadas, para
todas as redes cujo tráfego seja tunelado até a Controladora;

42. Deverá permitir aplicar políticas de antivírus, com detecção e bloqueio
de malwares e redes botnet, entre todas as redes cujo tráfego seja
tunelado até a Controladora;

43. Deverá permitir aplicar políticas de IPS, bloqueando e/ou monitorando
tentativas de ataques, com base de assinatura de ataques atualizada
automaticamente, entre todas as redes cujo tráfego seja tunelado até a
Controladora;

44. Deverá permitir aplicar políticas de controle antispam para todas as
redes cujo tráfego seja tunelado até a Controladora;

45. Deverá permitir controlar, identificar e bloquear tráfego de aplicações do
tipo P2P, IM, Chat, Redes Sociais, Skype, Proxies Anônimos, streamings
de áudio e vídeo, jogos entre outros, e que seja baseado no padrão de
comunicação de tais aplicações, entre todas as redes cujo tráfego seja
tunelado até a Controladora;

46. A solução deve implementar recurso de controle de acesso à rede (NAC
- Network Access Control), identificando automaticamente o tipo de
equipamento conectado (profiling) e atribuindo de maneira automática a
política de acesso à rede;

47. Deverá possuir as seguintes certificações:

1. Certificação Wi-Fi Alliance;

2. Certificação ICSA para Firewall;

3. Certificação ICSA para Antivírus;

4. Certificação ICSA para VPN SSL;

5. Certificação ICSA para VPN IPSec;

6. Certificação ICSA para IPS;

48. O equipamento de firewall e/ou IPS deverá ter sido aprovado nos testes
da NSS Labs e deverá estar na lista de recomendados.

12. FUNCIONALIDADE DE SD-WAN

12. A solução deve permitir a configuração de políticas de QoS em camada
7, associadas percentualmente à largura de banda da Interface SD-
WAN.
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13. A solução deve permitir a configuração de regras onde o Failback
(retorno à condição inicial) apenas ocorra dentro de um espaço de
tempo de X segundos, configurável pelo administrador do sistema.

14. A solução deve permitir a configuração de regras onde o Failback
(retorno à condição inicial) apenas ocorrerá quando o link principal
recuperado seja X% (com X variando de 10 à 50) do seu valor de Saúde
melhor que o link atual.

15. A solução deve ser capaz de medir o Status de Saúde do Link
baseando-se em critérios mínimos de: Latência, Jitter e Packet Loss,
onde seja possível configurar um valor de Theshold para cada um
destes itens, onde será utilizado como fator de decisão nas regras de
SD-WAN.

16. A solução deve ser capaz de refletir, de forma manual ou automatizada,
suas políticas de SD-WAN em condições onde a largura de banda é
modificada.

17. A solução de SD-WAN deve suportar Roteamento dinâmico BGP com
suporte a IPv6

18. Ainda sobre o reconhecimento de Aplicações, a solução deve fornecer o
reconhecimento default em camada 7, de pelo menos mais de 2000
aplicações largamente utilizadas em contextos de SaaS, Aplicações na
Nuvem, Aplicações Multimídia (Vimeo, YouTube, Facebook, etc)

19. O reconhecimento de aplicações deve ser realizado independente de
porta e protocolo, inspecionando o payload de pacote de dados;

20. Deve de forma alternativa, contar com um banco de Dados interno,
onde seja possível atrelar uma aplicação à um determinado IP/ range de
IPs de destino.

21. Reconhecimento em camada 7 totalmente segregado da camada 4.

22. A configuração VPN IPSEC deverá oferecer suporte para DH Group: 14
e 15.

23. A solução deve ser capaz de criar VPN "Full-Mesh" em interface Gráfica,
de forma automática, e sem que o administrador precise configurar site
por site.

24. Solução deve ser capaz de prover uma arquitetura onde em uma
comunicação Matriz x Filiais, em que a comunicação de uma Filial A para
a Matriz esteja comprometida, possa ser utilizada a comunicação entre
Filial B e Matriz, em que através deste circuito, a Filial A alcance a Matriz.

25. A solução de Zero Touch provisioning deve ser capaz de suportar
endereçamento estáticos e dinâmicos, e que seja suportado múltiplos
links WAN.

26. Solução deve ser capaz de prover Zero Touch provisioning.

27. A solução SD-WAN deve prover capacidade de inspeção SSL para a
inspeção de tráfego https nas filiais, no contexto: bloqueio de malwares
e reconhecimento em camada 7 de aplicações.

28. A solução SD-WAN deve suportar micro-segmentação de tráfego onde
seja possível aplicar políticas de IPS e Antivírus entre segmentos de LAN.

29. A solução SD-WAN deve suportar NAT em contexto de saída (Nat
Outbound) para um pool de IPs públicos.

30. A solução SD-WAN deve ser viabilizada com recursos de segurança
integrados de: Firewall, VPN, Antivírus, IPS e Filtro de Segurança Web.

 

ITEM 02 - SOLUÇÃO DE SEGURANÇA E GERÊNCIA DE REDES NGFW
TIPO 2 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. CARACTERÍSTICAS E FUNCIONALIDADES GERAIS
1.  Solução baseada em appliance. Para maior segurança, não serão

aceitos equipamentos de propósito genérico (PCs ou servidores)
sobre os quais poderiam instalar-se e/ou executar um sistema
operacional regular como Microsoft Windows, FreeBSD, SUN Solaris,
Apple OS-X ou GNU/Linux;

2. A Solução de Segurança e Gerencia de Redes NGFW em Cluster de
Alta Disponibilidade, deve ser composto por no mínimo 02 (dois)
equipamento ambos licenciados para operar em modo ATIVO-ATIVO;

3. As capacidades e características técnicas exigidas se referem a 01
equipamento componente da solução;

4. Deverá possuir e estar licenciados com as funcionalidades: Firewall,
Traffic Shapping e QoS, Filtro de Conteúdo Web, Antivírus, AntiSpam,
Detecção e Prevenção de Intrusos (IPS), VPN IPSec e SSL, Controle de
Aplicações, DLP – Data Leak Prevention, Controladora Wireless e
Virtualização, pelo período de garantia exigido;

5. Deverá possuir fonte de alimentação com chaveamento automático
110/220V redundante Hot Swappable. A fonte fornecida deverá
suportar sozinha a operação da unidade com todos os módulos de
interface ativos;

6. Capacidade mínima:
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1. Capacidade de processamento de 25 (vinte e cinco) Gbps;
2. IPS com capacidade de processamento de 9 (nove) Gbps;
3. Proteção a ameaças avançadas (Threat Protection) com

capacidade mínima de processamento de 6 (seis) Gbps;
4. Inspeção SSL Throughput com capacidade mínima de

processamento de 7 (sete) Gbps;
5. VPN com capacidade de, pelo menos, 15 (quinze) Gbps de

tráfego IPSec;
6. VPN SSL com capacidade de, pelo menos, 6 (seis) Gbps de

tráfego;
7. Deverá suportar 6.000.000 (seis milhões) conexões simultâneas;
8. Deverão ser licenciados para suportar, pelo menos, 9.000 (nove

mil) usuários de VPN SSL;
9. Deverá suportar, pelo menos, 400.000 (quatrocentas mil) novas

conexões por segundo;
10. Deverá suportar, pelo menos, 1.500 (mil e quinhentos) túneis de

VPN Site-Site;
11. Deverá suportar, pelo menos, 40.000 (quarenta mil) túneis de

VPN Client-Site;
7. Interfaces de rede:

1. Deverá possuir, pelo menos, 2 (duas) interfaces SFP+ 10GE;
2. Deverá possuir, pelo menos, 6 (seis) interfaces SFP 01GE;
3. Deverá possuir, pelo menos, 8 (oito) interfaces RJ 45;

8. Armazenamento Interno:
1. 02 unidades SSD de 240GB;

9. Deverá possuir licença para número ilimitado de usuários e
endereços IP;

10. Deverá ser capaz de gerenciar, via funcionalidade de Controladora
Wireless, ao menos, 500 (quinhentos) Pontos de Acesso sem fio;

11. Deverá ser capaz de gerenciar, via funcionalidade de Controladora
Switch, ao menos, 90 (noventa) equipamentos;

12. Deverá estar licenciado para permitir número ilimitado de estações
de rede e usuários;

13. Deverá incluir licença para a funcionalidade de VPN SSL;
14. Deverá ser integralmente compatível com os Itens 10, 11 e 12, desde

Termo de Referência;
15.  Deverá ser fornecida toda documentação técnica, bem como manual

de utilização, em português do Brasil ou em inglês.

2. FUNCIONALIDADES ESPECÍFICAS

1. FIREWALL

1. Deverá possuir controle de acesso à internet por endereço IP de origem
e destino;

2. Deverá possuir controle de acesso à internet por subrede;

3. Deverá suportar tags de VLAN (802.1q);

4. Deverá possuir ferramenta de diagnóstico do tipo tcpdump;

5. Deverá possuir integração com servidores de autenticação RADIUS,
LDAP e Microsoft Active Directory;

6. Deverá possuir integração com tokens para autenticação de 02 (dois)
fatores;

7. Deverá suportar single-sign-on para Active Directory, Novell eDirectory,
Citrix e RADIUS;

8. Deverá possuir métodos de autenticação de usuários para qualquer
aplicação que se execute sob os protocolos TCP (HTTP, HTTPS, FTP e
Telnet);

9. Deverá possuir a funcionalidade de tradução de endereços estáticos –
NAT (Network Address Translation), um para um, vários para um,
NAT64, NAT46, PAT, STUN e Full Cone NAT;

10. Deverá permitir controle de acesso à internet por períodos do dia,
permitindo a aplicação de políticas por horários e por dia da semana;

11. Deverá permitir controle de acesso à internet por domínio, por exemplo:
gov.br, org.br, edu.br;

12. Deverá possuir a funcionalidade de fazer tradução de endereços
dinâmicos, muitos para um, PAT;

13. Deverá suportar roteamento estático e dinâmico RIP V1, V2, OSPF, ISIS
e BGPv4;

14. Deverá possuir funcionalidades de DHCP Cliente, Servidor e Relay;

15. Deverá suportar aplicações multimídia, como: H.323 e SIP;

16. A solução deverá utilizar a tecnologia de firewall Stateful Packet
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Inspection (SPI);

17. Deverá suportar alta disponibilidade (HA), trabalhando no esquema de
redundância do tipo Ativo-Passivo e também Ativo-Ativo, com divisão de
carga, com todas as licenças de software habilitadas para tal sem perda
de conexões. No entanto, para este procedimento licitatório deverá ser
considerada a alta disponibilidade em modo ativo-passivo;

18. Deverá permitir o funcionamento em modo transparente tipo “bridge”
sem alterar o endereço MAC do tráfego;

19. Deverá suportar PBR – Policy Based Routing;

20. Deverá permitir a criação de VLANS no padrão IEEE 802.1q;

21. Deverá possuir conexão entre estação de gerência e appliance
criptografada, tanto em interface gráfica, quanto em CLI (linha de
comando);

22. Deverá permitir filtro de pacotes sem controle de estado (stateless)
para verificação em camada 2;

23. Deverá permitir forwarding de camada 2 para protocolos não IP;

24. Deverá suportar forwarding multicast;

25. Deverá suportar roteamento multicast PIM Sparse Mode e Dense Mode;

26. Deverá permitir criação de serviços por porta ou conjunto de portas
dos seguintes protocolos: TCP, UDP, ICMP e IP;

27. Deverá permitir o agrupamento de serviços;

28. Deverá permitir o filtro de pacotes sem a utilização de NAT;

29. Deverá permitir a abertura de novas portas por fluxo de dados para
serviços que requerem portas dinâmicas;

30. Deverá possuir mecanismo de anti-spoofing;

31. Deverá permitir criação de regras definidas pelo usuário;

32. Deverá permitir o serviço de autenticação para tráfego HTTP e FTP;

33. Deverá permitir IP/MAC binding, permitindo que cada endereço IP possa
ser associado a um endereço MAC, gerando maior controle dos
endereços internos e impedindo o IP spoofing;

34. Deverá possuir a funcionalidade de balanceamento e contingência de
links;

35. Deverá suportar sFlow;

36. Suporte a técnicas de detecção de programas de compartilhamento de
arquivos (peer-to-peer) e de mensagens instantâneas, suportando, ao
menos: Yahoo! Messenger, MSN Messenger, ICQ, AOL Messenger,
BitTorrent, eDonkey, GNUTella, KaZaa, Skype e WinNY;

37. Deverá ter a capacidade de permitir a criação de regras de firewall
específicas para tipos de dispositivos identificados automaticamente
(funcionalidade esta conhecida como BYOD – Bring Your Own Device),
como, por exemplo: tablets, celulares e PCs, sistemas operacionais
Android, Apple, Blackberry, Linux e Windows;

38. Deverá ter a capacidade de criar e aplicar políticas de reputação de
cliente para registrar e pontuar as seguintes atividades: tentativas de
conexões más, pacotes bloqueados por política, detecção de ataques
de intrusão, detecção de ataques de malware, atividades Web em
categorias de risco, proteção de aplicação, locais geográficos que os
clientes estão tentando se comunicar;

39. Deverá permitir autenticação de usuários em base local, servidor LDAP,
RADIUS e TACACS;

40. Deverá permitir a criação de regras baseada em usuário, grupo de
usuários, endereço IP, FQDN, tipo de dispositivo, horário, protocolo e
aplicação;

41. Deverá suportar certificados X.509, SCEP, Certificate Signing Request
(CSR) e OCSP;

42. Deverá permitir funcionamento em modo bridge, router, proxy explícito,
sniffer e/ou VLAN-tagged;

43. Deverá possuir mecanismo de tratamento (session-helpers ou ALGs)
para os protocolos ou aplicações dcerpc, dns-tcp, dns-udp, ftp, H.245
I, H.245 0, H.323, MGCP, MMS, PMAP, PPTP, RAS, RSH, SIP, TFTP, TNS;

44. Deverá suportar SIP, H.323 e SCCP NAT Traversal;

45. Deverá permitir a criação de objetos e agrupamento de objetos de
usuários, redes, FQDN, protocolos e serviços para facilitar a criação de
regras;

46. Deverá possuir porta de comunicação serial ou USB para testes e
configuração do equipamento, com acesso protegido por usuário e
senha.
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2. TRAFFIC SHAPING E PRIORIZAÇÃO DE TRÁFEGO

1. Deverá permitir o controle e a priorização do tráfego, priorizando e
garantindo banda para as aplicações (inbound/outbound), através da
classificação dos pacotes (Shaping), criação de filas de prioridade, gerência
de congestionamento e QoS;

2. Deverá permitir modificação de valores DSCP para o DiffServ;

3. Deverá permitir priorização de tráfego e suportar ToS;

4. Deverá limitar individualmente a banda utilizada por programas, tais como:
peer-to-peer, streaming, chat, VoIP e Web;

5. Deverá integrar-se ao serviço de diretório padrão LDAP, inclusive o Microsoft
Active Directory, reconhecendo grupos de usuários cadastrados;

6. Deverá prover funcionalidade de identificação transparente de usuários
cadastrados no Microsoft Active Directory e LDAP;

7. Deverá controlar (limitar ou expandir) individualmente a banda utilizada por
grupo de usuários do Microsoft Active Directory e LDAP;

8. Deverá permitir definir banda máxima e banda garantida para um usuário, IP,
grupo de IPs, protocolo e aplicação;

9. Deverá controlar (limitar ou expandir) individualmente a banda utilizada por
subrede de origem e destino;

10. Deverá controlar (limitar ou expandir) individualmente a banda utilizada por
endereço IP de origem e destino;

11. Deverá ter a capacidade de permitir a criação de perfis de controle de banda
específicos para tipos de dispositivos identificados automaticamente
(funcionalidade esta conhecida como BYOD – Bring Your Own Device), como,
por exemplo: tablets, celulares e PCs, sistemas operacionais Android, Apple,
Blackberry, Linux e Windows.

3. FUNCIONALIDADE DE ANTI-SPAM DE GATEWAY

1. Deverá permitir, na funcionalidade de anti-spam, verificação do cabeçalho
SMTP do tipo MIME;

2. Deverá possuir filtragem de e-mail por palavras chaves;

3. Deverá permitir adicionar rótulo ao assunto da mensagem quando
classificado como SPAM;

4. Deverá possuir, para a funcionalidade de anti-spam, o recurso de RBL;

5. Deverá permitir a checagem de reputação da URL no corpo mensagem de
correio eletrônico;

6. Deverá ter a capacidade de permitir a criação de perfis de anti-spam
específicos para tipos de dispositivos identificados automaticamente
(funcionalidade esta conhecida como BYOD – Bring Your Own Device), como,
por exemplo: tablets, celulares e PCs, sistemas operacionais Android, Apple,
Blackberry, Linux e Windows.

4. FUNCIONALIDADE DE FILTRO DE CONTEÚDO WEB

1. Deverá possuir solução de filtro de conteúdo Web integrado à solução de
segurança;

2. Deverá possuir, pelo menos, 70 (setenta) categorias para classificação de
sites Web;

3. Deverá possuir base mínima contendo 100.000.000 (cem milhões) de sites
internet Web já registrados e classificados;

4. Deverá possuir a funcionalidade de cota de tempo de utilização por categoria;

5. Deverá possuir categoria exclusiva, no mínimo, para os seguintes tipos de
sites Web, como:

1. Proxy anônimo;

2. Webmail;

3. Instituições de saúde;

4. Notícias;

5. Phishing;

6. Hackers;

7. Pornografia;

8. Racismo;

9. Websites pessoais;

10. Compras;

6. Deverá permitir a monitoração do tráfego internet sem bloqueio de acesso
aos usuários;
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7. Deverá permitir a criação de, pelo menos, 05 (cinco) categorias
personalizadas;

8. Deverá permitir a reclassificação de sites Web, tanto por URL, quanto por
endereço IP;

9. Deverá prover Termo de Responsabilidade on-line para aceite pelo usuário, a
ser apresentado toda vez que houver tentativa de acesso a determinado
serviço permitido ou bloqueado;

10. Deverá integrar-se ao serviço de diretório padrão LDAP, inclusive o Microsoft
Active Directory, reconhecendo contas e grupos de usuários cadastrados;

11. Deverá prover funcionalidade de identificação transparente de usuários
cadastrados no Microsoft Active Directory;

12. Deverá possuir integração com tokens para autenticação de 02 (dois)
fatores;

13. Deverá exibir mensagem de bloqueio customizável pelos Administradores
para resposta aos usuários na tentativa de acesso a recursos proibidos pela
política de segurança;

14. Deverá permitir a filtragem de todo o conteúdo do tráfego WEB de URLs
conhecidas como fonte de material impróprio e códigos (programas/scripts)
maliciosos em applets Java, cookies e activeX, através de base de URL
própria atualizável;

15. Deverá permitir o bloqueio de páginas Web através da construção de filtros
específicos com mecanismo de busca textual;

16. Deverá permitir a criação de listas personalizadas de URLs permitidas (lista
branca) e bloqueadas (lista negra);

17. Deverá permitir o bloqueio de URLs inválidas, cujo campo CN do certificado
SSL não contenha um domínio válido;

18. Deverá filtrar o conteúdo baseado em categorias em tempo real;

19. Deverá garantir que as atualizações regulares do produto sejam realizadas
sem interromper a execução dos serviços de filtragem de conteúdo Web;

20. Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio por grupo de
usuários do serviço de diretório LDAP;

21. Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio por endereço IP de
origem;

22. Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio por subrede de
origem;

23. Deverá ser capaz de categorizar a página Web, tanto pela sua URL, como
pelo seu endereço IP;

24. Deverá permitir o bloqueio de redirecionamento HTTP;

25. Deverá permitir o bloqueio de páginas Web por classificação como páginas
que facilitem a busca de áudio, vídeo e URLs originadas de spams;

26. Deverá possuir Proxy Explícito e Transparente;

27. Deverá implementar roteamento WCCP e ICAP;

28. Deverá ter a capacidade de permitir a criação de perfis de filtragem Web
específicos para tipos de dispositivos identificados automaticamente
(funcionalidade esta conhecida como BYOD – Bring Your Own Device), como,
por exemplo: tablets, celulares e PCs, sistemas operacionais Android, Apple,
Blackberry, Linux e Windows.

29. Deverá permitir, na funcionalidade de anti-spam, verificação do cabeçalho
SMTP do tipo MIME;

30. Deverá possuir filtragem de e-mail por palavras chaves;

31. Deverá permitir adicionar rótulo ao assunto da mensagem quando
classificado como SPAM;

32. Deverá possuir, para a funcionalidade de anti-spam, o recurso de RBL;

33. Deverá permitir a checagem de reputação da URL no corpo mensagem de
correio eletrônico;

34. Deverá ter a capacidade de permitir a criação de perfis de anti-spam
específicos para tipos de dispositivos identificados automaticamente
(funcionalidade esta conhecida como BYOD – Bring Your Own Device), como,
por exemplo: tablets, celulares e PCs, sistemas operacionais Android, Apple,
Blackberry, Linux e Windows.

5. FUNCIONALIDADE DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO

1. Deverá permitir que seja definido, através de regra por IP origem, IP destino,
protocolo e porta, qual tráfego será inspecionado pelo sistema de detecção
de intrusão;

2. Deverá possuir base de assinaturas de IPS com, pelo menos, 3.500 (três mil
e quinhentas) ameaças conhecidas;

3. Deverá estar orientado à proteção de redes;
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3. Deverá estar orientado à proteção de redes;

4. Deverá permitir funcionar em modo transparente, sniffer e router;

5. Deverá possuir tecnologia de detecção baseada em assinaturas que sejam
atualizadas automaticamente;

6. Deverá permitir a criação de padrões de ataque manualmente;

7. Deverá possuir integração à plataforma de segurança;

8. Deverá possuir capacidade de remontagem de pacotes para identificação de
ataques;

9. Deverá possuir capacidade de agrupar assinaturas para um determinado tipo
de ataque. Exemplo: agrupar todas as assinaturas relacionadas a web-
server, para que seja usado para proteção específica de Servidores Web;

10. Deverá possuir capacidade de análise de tráfego para a detecção e bloqueio
de anomalias, como Denial of Service (DoS) do tipo Flood, Scan, Session e
Sweep;

11. Deverá ter a capacidade de permitir a criação de perfis de inspeção
específicos para tipos de dispositivos identificados automaticamente
(funcionalidade esta conhecida como BYOD – Bring Your Own Device), como,
por exemplo: tablets, celulares e PCs, sistemas operacionais Android, Apple,
Blackberry, Linux e Windows;

12. Deverá possuir mecanismos de detecção/proteção de ataques;

13. Deverá possuir reconhecimento de padrões;

14. Deverá possuir análise de protocolos;

15. Deverá possuir detecção de anomalias;

16. Deverá possuir detecção de ataques de RPC (Remote Procedure Call);

17. Deverá possuir proteção contra ataques de Windows ou NetBios;

18. Deverá possuir proteção contra ataques de SMTP (Simple Message Transfer
Protocol), IMAP (Internet Message Access Protocol), Sendmail ou POP (Post
Office Protocol);

19. Deverá possuir proteção contra ataques DNS (Domain Name System);

20. Deverá possuir proteção contra ataques a FTP, SSH, Telnet e rlogin;

21. Deverá possuir proteção contra ataques de ICMP (Internet Control Message
Protocol);

22. Deverá possuir métodos de notificação de detecção de ataques;

23. Deverá possuir alarmes na console de administração;

24. Deverá possuir alertas via correio eletrônico;

25. Deverá possuir monitoração do comportamento do appliance, mediante
SNMP. O dispositivo deverá ser capaz de enviar traps de SNMP quando
ocorrer um evento relevante para a correta operação da rede;

26. Deverá ter a capacidade de resposta/logs ativa a ataques;

27. Deverá prover a terminação de sessões via TCP resets;

28. Deverá armazenar os logs de sessões;

29. Deverá atualizar automaticamente as assinaturas para o sistema de detecção
de intrusos;

30. Deverá mitigar os efeitos dos ataques de negação de serviços;

31. Deverá permitir a criação de assinaturas personalizadas;

32. Deverá possuir filtros de ataques por anomalias;

33. Deverá permitir filtros de anomalias de tráfego estatístico de: flooding, scan,
source e destinationsessionlimit;

34. Deverá permitir filtros de anomalias de protocolos;

35. Deverá suportar reconhecimento de ataques de DoS, reconnaissance,
exploits e evasion;

36. Deverá suportar verificação de ataque na camada de aplicação;

37. Deverá suportar verificação de tráfego em tempo real, via aceleração de
hardware;

38. Deverá possuir as seguintes estratégias de bloqueio: pass, drop e reset.

6. FUNCIONALIDADE DE VPN

1. Deverá possuir suporte a inclusão em autoridades certificadoras
(enrollment), mediante SCEP (Simple Certificate Enrollment Protocol) e
mediante arquivos.

2. Deverá permitir a arquitetura de VPN hub and spoke;

3. A VPN SSL deverá suportar cliente para plataforma Windows, Linux e Mac OS
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X;

4. Deverá possuir hardware acelerador criptográfico para incrementar o
desempenho da VPN;

5. A VPN SSL deverá possibilitar o acesso a toda infraestrutura, de acordo com
a política de segurança, através de um plug-in ActiveX e/ou Java;

6. Deverá possuir capacidade de realizar SSL VPNs utilizando certificados
digitais;

7. Deverá possuir suporte a VPN SSL;

8. Deverá possuir suporte a VPNs IPSeC Site-to-Site e VPNs IPSec Client-to-Site;

9. Deverá possuir suporte a certificados PKI X.509 para construção de VPNs;

10. Deverá possuir algoritmos de criptografia para túneis VPN: AES, DES, 3DES.

7. FUNCIONALIDADE DE CONTROLE DE APLICAÇÕES

1. Deverá reconhecer, no mínimo, 2.000 (duas mil) aplicações;

2. Deverá possuir, pelo menos, 10 (dez) categorias para classificação de
aplicações;

3. Deverá possuir categoria exclusiva, no mínimo, para os seguintes tipos de
aplicações, como:

1. P2P;

2. Instant Messaging;

3. Web;

4. Transferência de arquivos;

5. VoIP;

4. Deverá permitir a monitoração do tráfego de aplicações sem bloqueio de
acesso aos usuários;

5. Deverá ser capaz de controlar aplicações independente do protocolo e porta
utilizados, identificando-as apenas pelo comportamento de tráfego da
mesma;

6. Deverá integrar-se ao serviço de diretório padrão LDAP, inclusive o Microsoft
Active Directory, reconhecendo grupos de usuários cadastrados;

7. Deverá prover funcionalidade de identificação transparente de usuários
cadastrados no Microsoft Active Directory;

8. Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio de aplicações por
grupo de usuários do Microsoft Active Directory;

9. Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio de aplicações por
grupo de usuários do serviço de diretório LDAP;

10. Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio por endereço IP de
origem;

11. Deverá possuir integração com tokens para autenticação de 02 (dois)
fatores;

12. Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio por subrede de
origem e destino;

13. Deverá permitir a inspeção/bloqueio de códigos maliciosos para, no mínimo,
as seguintes categorias: Instant Messaging e transferência de arquivos;

14. Deverá garantir que as atualizações regulares do produto sejam realizadas
sem interromper a execução dos serviços de controle de aplicações;

15. Deverá permitir criação de padrões de aplicação manualmente;

16. Deverá ter a capacidade de permitir a criação de perfis de controle de
aplicações específicos para tipos de dispositivos identificados
automaticamente (funcionalidade esta conhecida como BYOD – Bring Your
Own Device), como, por exemplo: tablets, celulares e PCs, sistemas
operacionais Android, Apple, Blackberry, Linux e Windows.

8. FUNCIONALIDADE DE DLP (DATA LEAK PREVENTION)

1. O sistema de DLP (Data Leak Prevention – Proteção contra Vazamento de
Informações) de gateway deverá funcionar de maneira que se consiga que
os dados sensíveis não saiam da rede e também deverá funcionar de modo
que se previna que dados não requisitados entrem na sua rede;

2. Deverá inspecionar, no mínimo, os tráfegos de e-mail, HTTP, NNTP e de
mensageiros instantâneos;

3. Sobre o tráfego de e-mail, deverá inspecionar, no mínimo, os protocolos
SMTP, POP3 e IMAP;

4. Sobre o tráfego de mensageiros instantâneos, deverá inspecionar, no
mínimo, os protocolos AIM, ICQ, MSN e Yahoo!;

5. Deverá realizar buscas para a aplicação de regras de DLP em arquivos do
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tipo PDF e MS-Word;

6. Deverá fazer a varredura no conteúdo de um cookie HTTP buscando por
determinado texto;

7. Deverá aplicar regras baseadas em usuários autenticados, isto é, fazendo
buscas pelo tráfego de um específico usuário;

8. Deverá verificar para aplicações do tipo e-mail, se o anexo das mensagens de
correio entrantes/saintes possui um tamanho máximo especificado pelo
administrador;

9. Deverá utilizar expressões regulares para composição das regras de
verificação dos tráfegos;

10. Deverá tomar minimamente as ações de bloquear, banir usuário e colocar em
quarentena a interface sobre as regras que coincidirem com o tráfego
esperado pela regra;

11. Deverá permitir o armazenamento em solução específica de armazenamento
de logs, o conteúdo do tráfego que coincidir com o tráfego esperado pela
regra de DLP para minimamente os protocolos de e-mail, HTTP e
mensageiros instantâneos;

12. Deverá permitir a composição de múltiplas regras de DLP, formando uma
regra única mais específica que usa lógica booleana para fazer a comparação
com o tráfego que atravessa o sistema.

9. FUNCIONALIDADE DE BALANCEAMENTO DE CARGA

1. Deverá permitir a criação de endereços IPs virtuais;

2. Deverá permitir balanceamento de carga entre, pelo menos, 04 (quatro)
servidores reais;

3. Deverá suportar balanceamento, ao menos, para os seguintes serviços:
HTTP, HTTPS, TCP e UDP;

4. Deverá permitir balanceamento, ao menos, com os seguintes métodos: Hash
do endereço IP de origem, Round Robin, Weighted, First Alive e HTTP host;

5. Deverá permitir persistência de sessão por cookie HTTP ou SSL session ID;

6. Deverá permitir que seja mantido o IP de origem;

7. Deverá suportar SSL offloading nos equipamentos que suportem, pelo
menos, 200 (duzentos) usuários;

8. Deverá ter a capacidade de identificar, através de health checks, quais os
servidores que estejam ativos, removendo automaticamente o tráfego dos
servidores que não estejam;

9. Deverá permitir que o health check seja feito, ao menos, via ICMP, TCP em
porta configurável e HTTP em URL configurável.

10. FUNCIONALIDADE DE VIRTUALIZAÇÃO

1. Deverá suportar a criação de, ao menos, 10 (dez) instâncias virtuais no
mesmo hardware;

2. Deverá permitir a criação de administradores independentes para cada uma
das instâncias virtuais;

3. Deverá permitir a criação de um administrador global que tenha acesso a
todas as configurações das instâncias virtuais criadas.

11. FUNCIONALIDADE DE CONTROLADORA WIRELESS E WI-FI

1. Deverá ser capaz de gerenciar, de forma centralizada, outros Pontos de
Acesso do mesmo fabricante;

2. Deverá suportar o serviço de servidor DHCP por SSID para prover
endereçamento IP automático para os clientes wireless;

3. Deverá suportar monitoração e supressão de Ponto de Acesso indevido;

4. Deverá prover autenticação para a rede wireless através de bases externas,
como: LDAP, RADIUS ou TACACS+;

5. Deverá permitir a visualização dos clientes conectados;

6. Deverá prover suporte a Fast Roaming;

7. Deverá ajustar automaticamente os canais de modo a otimizar a cobertura
de rede e mudar as condições de RF;

8. A solução deve implementar recursos de análise de espectro que possibilitem
a identificação de interferências provenientes de equipamentos não-WiFi e
que operem nas frequências de 2.4GHz ou 5GHz. A solução deve ainda
apresentar o resultado dessas análises de maneira gráfica na interface de
gerência;

9. Deverá possuir Captive Portal por SSID;

10. Deverá permitir configurar o bloqueio de tráfego entre SSIDs;

11. Deverá suportar Wi-Fi Protected Access (WPA), WPA2 ou WPA3 por SSID,
utilizando-se de AES e/ou TKIP;
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12. Deverá suportar os seguintes métodos de autenticação EAP:

1. EAP-TLS

2. EAP-TTLS;

3. EAP-PEAP;

4. EAP-SIM

5. EAP-AKA;

13. Deverá suportar 802.1x através de RADIUS;

14. Deverá suportar filtro baseado em endereço MAC por SSID;

15. Deverá permitir configurar parâmetros de rádio, como: banda e canal;

16. Deverá possuir método de descoberta de novos Pontos de Acesso baseados
em Broadcast ou Multicast;

17. Deverá possuir mecanismo de identificação e controle de Rogue APs,
suportando supressão automática e bloqueio por endereço MAC de APs;

18. Deverá possuir lista contendo Pontos de Acesso Aceitos e Pontos de Acesso
Indevidos (Rogue);

19. Deverá possuir WIDS com, ao menos, os seguintes perfis:

1. Rogue/Interfering AP Detection;

2. Ad-hoc Network Detection;

3. Wireless Bridge Detection;

4. Weak WEP Detection;

5. MAC OUI Checking;

20. Deverá permitir o uso de voz e dados sobre um mesmo SSID;

21. A solução deverá detectar Receiver Start of Packet (RX-SOP) em pacotes
wireless e ser capaz de ignorar os pacotes que estejam abaixo de
determinado limiar especificado em dBm;

22. A controladora deverá oferecer Firewall integrado, baseado em identidade do
usuário;

23. Deverá possuir controle baseado em política de firewall para acesso entre as
WLANs;

24. Deverá permitir a criação de políticas de traffic shaping;

25. Deverá permitir a criação de políticas de firewall baseadas em horário;

26. Deverá permitir NAT nas políticas de firewall;

27. Deverá possibilitar definir número de clientes por SSID;

28. Deverá permitir e/ou bloquear o tráfego entre SSIDs;

29. Deverá possuir mecanismo de criação automática de usuários visitantes e
senhas auto-geradas e/ou manual, que possam ser enviadas por e-mail ou
SMS aos usuários, e com capacidade de definição de horário da expiração da
senha;

30. A comunicação entre o Access Point e a Controladora Wireless deverá poder
ser efetuada de forma criptografada;

31. Deverá possuir mecanismo de ajuste de potência do sinal, de forma a reduzir
interferência entre canais entre 02 (dois) Access Points gerenciados;

32. Deverá possuir mecanismo de balanceamento de tráfego/usuários entre
Access Points;

33. Deverá possuir mecanismo de balanceamento de tráfego/usuários entre
frequências e/ou rádios;

34. Toda a configuração do Ponto de Acesso deverá ser executada através da
Controladora Wireless;

35. Deverá permitir a identificação de APs com firmware desatualizado e efetuar
o upgrade via interface gráfica;

36. Deverá possuir console de monitoramento dos usuários conectados,
indicando em que Access Point, em que rádio, em que canal, endereço IP do
usuário, tipo de dispositivo e sistema operacional, uso de banda, potência do
sinal e relação sinal/ruído;

37. O encaminhamento de tráfego dos dispositivos conectados à rede sem fio
deve ocorrer de forma centralizada através de túnel estabelecido entre o
ponto de acesso e controlador wireless. Neste modo todos os pacotes
trafegados em um determinado SSID devem ser encaminhados dentro do
túnel até o controlador wireless. Caso o controlador wireless não seja capaz
de operar gerenciando os pontos de acesso e concentrando o tráfego
tunelado simultaneamente, então a solução ofertada deve ser composta com
elemento adicional do próprio fabricante para suportar a conexão dos túneis
originados dos pontos de acesso;
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originados dos pontos de acesso;

38. A Controladora deverá oferecer Firewall integrado, baseado em identidade do
usuário, entre todas as redes cujo tráfego seja tunelado até a Controladora;

39. Deverá possuir controle baseado em política de firewall para acesso entre as
WLANs cujo tráfego seja tunelado até a Controladora;

40. Deverá permitir a criação de políticas de traffic shaping entre todas as redes
cujo tráfego seja tunelado até a Controladora;

41. Deverá permitir aplicar políticas de filtro de conteúdo Web, que seja baseado
em categorias de sites automaticamente atualizadas, para todas as redes
cujo tráfego seja tunelado até a Controladora;

42. Deverá permitir aplicar políticas de antivírus, com detecção e bloqueio de
malwares e redes botnet, entre todas as redes cujo tráfego seja tunelado até
a Controladora;

43. Deverá permitir aplicar políticas de IPS, bloqueando e/ou monitorando
tentativas de ataques, com base de assinatura de ataques atualizada
automaticamente, entre todas as redes cujo tráfego seja tunelado até a
Controladora;

44. Deverá permitir aplicar políticas de controle antispam para todas as redes
cujo tráfego seja tunelado até a Controladora;

45. Deverá permitir controlar, identificar e bloquear tráfego de aplicações do tipo
P2P, IM, Chat, Redes Sociais, Skype, Proxies Anônimos, streamings de áudio
e vídeo, jogos entre outros, e que seja baseado no padrão de comunicação
de tais aplicações, entre todas as redes cujo tráfego seja tunelado até a
Controladora;

46. A solução deve implementar recurso de controle de acesso à rede (NAC -
Network Access Control), identificando automaticamente o tipo de
equipamento conectado (profiling) e atribuindo de maneira automática a
política de acesso à rede;

47. Deverá possuir as seguintes certificações:

1. Certificação Wi-Fi Alliance;

2. Certificação ICSA para Firewall;

3. Certificação ICSA para Antivírus;

4. Certificação ICSA para VPN SSL;

5. Certificação ICSA para VPN IPSec;

6. Certificação ICSA para IPS;

48. O equipamento de firewall e/ou IPS deverá ter sido aprovado nos testes da
NSS Labs e deverá estar na lista de recomendados.

12. FUNCIONALIDADE DE SD-WAN

12. A solução deve permitir a configuração de políticas de QoS em camada 7,
associadas percentualmente à largura de banda da Interface SD-WAN.

13. A solução deve permitir a configuração de regras onde o Failback (retorno à
condição inicial) apenas ocorra dentro de um espaço de tempo de X
segundos, configurável pelo administrador do sistema.

14. A solução deve permitir a configuração de regras onde o Failback (retorno à
condição inicial) apenas ocorrerá quando o link principal recuperado seja X%
(com X variando de 10 à 50) do seu valor de Saúde melhor que o link atual.

15. A solução deve ser capaz de medir o Status de Saúde do Link baseando-se
em critérios mínimos de: Latência, Jitter e Packet Loss, onde seja possível
configurar um valor de Theshold para cada um destes itens, onde será
utilizado como fator de decisão nas regras de SD-WAN.

16. A solução deve ser capaz de refletir, de forma manual ou automatizada, suas
políticas de SD-WAN em condições onde a largura de banda é modificada.

17. A solução de SD-WAN deve suportar Roteamento dinâmico BGP com
suporte a IPv6

18. Ainda sobre o reconhecimento de Aplicações, a solução deve fornecer o
reconhecimento default em camada 7, de pelo menos mais de 2000
aplicações largamente utilizadas em contextos de SaaS, Aplicações na
Nuvem, Aplicações Multimídia (Vimeo, YouTube, Facebook, etc)

19. O reconhecimento de aplicações deve ser realizado independente de porta e
protocolo, inspecionando o payload de pacote de dados;

20. Deve de forma alternativa, contar com um banco de Dados interno, onde
seja possível atrelar uma aplicação à um determinado IP/ range de IPs de
destino.

21. Reconhecimento em camada 7 totalmente segregado da camada 4.

22. A configuração VPN IPSEC deverá oferecer suporte para DH Group: 14 e 15.

23. A solução deve ser capaz de criar VPN "Full-Mesh" em interface Gráfica, de
forma automática, e sem que o administrador precise configurar site por
site.
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24. Solução deve ser capaz de prover uma arquitetura onde em uma
comunicação Matriz x Filiais, em que a comunicação de uma Filial A para a
Matriz esteja comprometida, possa ser utilizada a comunicação entre Filial B e
Matriz, em que através deste circuito, a Filial A alcance a Matriz.

25. A solução de Zero Touch provisioning deve ser capaz de suportar
endereçamento estáticos e dinâmicos, e que seja suportado múltiplos links
WAN.

26. Solução deve ser capaz de prover Zero Touch provisioning.

27. A solução SD-WAN deve prover capacidade de inspeção SSL para a inspeção
de tráfego https nas filiais, no contexto: bloqueio de malwares e
reconhecimento em camada 7 de aplicações.

28. A solução SD-WAN deve suportar micro-segmentação de tráfego onde seja
possível aplicar políticas de IPS e Antivírus entre segmentos de LAN.

29. A solução SD-WAN deve suportar NAT em contexto de saída (Nat Outbound)
para um pool de IPs públicos.

30. A solução SD-WAN deve ser viabilizada com recursos de segurança
integrados de: Firewall, VPN, Antivírus, IPS e Filtro de Segurança Web.

 

ITEM 03 - SOLUÇÃO DE SEGURANÇA E GERÊNCIA DE REDES NGFW
TIPO 3 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. CARACTERÍSTICAS E FUNCIONALIDADES GERAIS

1. Solução baseada em appliance. Para maior segurança, não serão aceitos
equipamentos de propósito genérico (PCs ou servidores) sobre os quais
poderiam instalar-se e/ou executar um sistema operacional regular como
Microsoft Windows, FreeBSD, SUN Solaris, Apple OS-X ou GNU/Linux.

2. Poderá ser entregue em equipamento único ou com composição de
equipamentos.

3. Deverá possuir licenças de Garantia, Atualizações de firmware, VPN, SD-
WAN, pelo período exigido;

4. Capacidade mínima:

1. Firewall com capacidade mínima de processamento de 5 (cinco) Gbps;

2. IPS com capacidade mínima de processamento de 1 (um) Gbps.

3. Proteção a ameaças avançadas (Threat Protection) com capacidade
mínima de processamento de 500 (quinhentos) Mbps.

4. Inspeção SSL Throughput com capacidade mínima de processamento
de 300 (trezentos) Mbps.

5. VPN com capacidade de, pelo menos, 4 (quatro) Gbps de tráfego IPSec.

6. VPN SSL com capacidade de, pelo menos, 450 (quatrocentos e
cinquenta) Mbps de tráfego.

7. Deverá suportar 600.000 (seiscentos mil) conexões simultâneas.

8. Deverão ser licenciados para suportar, pelo menos, 150 (cento e
cinquenta) usuários de VPN SSL.

9. Deverá suportar, pelo menos, 30.000 (trinta mil) novas conexões por
segundo.

10. Deverá suportar, pelo menos, 150 (cento e cinquenta) túneis de VPN
Site-Site.

11. Deverá suportar, pelo menos, 200 (duzentos) túneis de VPN Client-Site.

5. Interfaces de rede:

1. Deverá possuir, pelo menos, 5 (cinco) interfaces RJ 45.

6. Todos os equipamentos que acompanharem a solução devem suportar
operar em modo de alta disponibilidade ativo-ativo e estar licenciados para
operar desta forma.

7. Deverá possuir licença para número ilimitado de usuários e endereços IP.

8. Deverá ser capaz de gerenciar, via funcionalidade de Controladora Wireless,
ao menos, 6 (seis) Pontos de Acesso sem fio.

9. Deverá ser capaz de gerenciar, via funcionalidade de Controladora Switch, ao
menos, 6(seis) equipamentos.

10. Deverá estar licenciado para permitir número ilimitado de estações de rede e
usuários.

11. Deverá incluir licença para a funcionalidade de VPN SSL.

12. Deverá ser integralmente compatível com os Itens 10, 11 e 12, desde Termo
de Referência;

13. Deverá ser fornecida toda documentação técnica, bem como manual de
utilização, em português do Brasil ou em inglês.
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14. FUNCIONALIDADES ESPECÍFICAS

1. FUNCIONALIDADES DE FIREWALL

1. Deverá possuir controle de acesso à internet por endereço IP de
origem e destino;

2. Deverá possuir controle de acesso à internet por subrede;

3. Deverá suportar tags de VLAN (802.1q);

4. Deverá possuir ferramenta de diagnóstico do tipo tcpdump;

5. Deverá possuir integração com servidores de autenticação
RADIUS, LDAP e Microsoft Active Directory;

6. Deverá possuir integração com tokens para autenticação de 02
(dois) fatores;

7. Deverá suportar single-sign-on para Active Directory, Novell
eDirectory, Citrix e RADIUS;

8. Deverá possuir métodos de autenticação de usuários para
qualquer aplicação que se execute sob os protocolos TCP (HTTP,
HTTPS, FTP e Telnet);

9. Deverá possuir a funcionalidade de tradução de endereços
estáticos – NAT (Network Address Translation), um para um,
vários para um, NAT64, NAT46, PAT, STUN e Full Cone NAT;

10. Deverá permitir controle de acesso à internet por períodos do dia,
permitindo a aplicação de políticas por horários e por dia da
semana;

11. Deverá permitir controle de acesso à internet por domínio, por
exemplo: gov.br, org.br, edu.br;

12. Deverá possuir a funcionalidade de fazer tradução de endereços
dinâmicos, muitos para um, PAT;

13. Deverá suportar roteamento estático e dinâmico RIP V1, V2, OSPF,
ISIS e BGPv4;

14. Deverá possuir funcionalidades de DHCP Cliente, Servidor e Relay;

15. Deverá suportar aplicações multimídia, como: H.323 e SIP;

16. Deverá possuir tecnologia de firewall do tipo Statefull;

17. Deverá suportar alta disponibilidade (HA), trabalhando no esquema
de redundância do tipo Ativo-Passivo e também Ativo-Ativo, com
divisão de carga, com todas as licenças de software habilitadas
para tal sem perda de conexões;

18. Deverá permitir o funcionamento em modo transparente tipo
“bridge” sem alterar o endereço MAC do tráfego;

19. Deverá suportar PBR – Policy Based Routing;

20. Deverá permitir a criação de VLANS no padrão IEEE 802.1q;

21. Deverá possuir conexão entre estação de gerência e appliance
criptografada, tanto em interface gráfica, quanto em CLI (linha de
comando);

22. Deverá permitir filtro de pacotes sem controle de estado
(stateless) para verificação em camada 2;

23. Deverá permitir forwarding de camada 2 para protocolos não IP;

24. Deverá suportar forwarding multicast;

25. Deverá suportar roteamento multicast PIM Sparse Mode e Dense
Mode;

26. Deverá permitir criação de serviços por porta ou conjunto de
portas dos seguintes protocolos: TCP, UDP, ICMP e IP;

27. Deverá permitir o agrupamento de serviços;

28. Deverá permitir o filtro de pacotes sem a utilização de NAT;

29. Deverá permitir a abertura de novas portas por fluxo de dados
para serviços que requerem portas dinâmicas;

30. Deverá possuir mecanismo de anti-spoofing;

31. Deverá permitir criação de regras definidas pelo usuário;

32. Deverá permitir o serviço de autenticação para tráfego HTTP e FTP;

33. Deverá permitir IP/MAC binding, permitindo que cada endereço IP
possa ser associado a um endereço MAC, gerando maior controle
dos endereços internos e impedindo o IP spoofing;

34. Deverá possuir a funcionalidade de balanceamento e contingência
de links;
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35. Deverá suportar sFlow;

36. O dispositivo deverá ter técnicas de detecção de programas de
compartilhamento de arquivos (peer-to-peer) e de mensagens
instantâneas, suportando, ao menos: Yahoo! Messenger, MSN
Messenger, ICQ, AOL Messenger, BitTorrent, eDonkey, GNUTella,
KaZaa, Skype e WinNY;

37. Deverá ter a capacidade de permitir a criação de regras de firewall
específicas para tipos de dispositivos identificados
automaticamente (funcionalidade esta conhecida como BYOD –
Bring Your Own Device), como, por exemplo: tablets, celulares e
PCs, sistemas operacionais Android, Apple, Blackberry, Linux e
Windows;

38. Deverá ter a capacidade de criar e aplicar políticas de reputação de
cliente para registrar e pontuar as seguintes atividades: tentativas
de conexões más, pacotes bloqueados por política, detecção de
ataques de intrusão, detecção de ataques de malware, atividades
Web em categorias de risco, proteção de aplicação, locais
geográficos que os clientes estão tentando se comunicar;

39. Deverá permitir autenticação de usuários em base local, servidor
LDAP, RADIUS e TACACS;

40. Deverá permitir a criação de regras baseada em usuário, grupo de
usuários, endereço IP, FQDN, tipo de dispositivo, horário,
protocolo e aplicação;

41. Deverá suportar certificados X.509, SCEP, Certificate Signing
Request (CSR) e OCSP;

42. Deverá permitir funcionamento em modo bridge, router, proxy
explícito, sniffer e/ou VLAN-tagged;

43. Deverá possuir mecanismo de tratamento (session-helpers ou
ALGs) para os protocolos ou aplicações dcerpc, dns-tcp, dns-udp,
ftp, H.245 I, H.245 0, H.323, MGCP, MMS, PMAP, PPTP, RAS, RSH,
SIP, TFTP, TNS;

44. Deverá suportar SIP, H.323 e SCCP NAT Traversal;

45. Deverá permitir a criação de objetos e agrupamento de objetos de
usuários, redes, FQDN, protocolos e serviços para facilitar a
criação de regras;

46. Deverá possuir porta de comunicação serial ou USB para testes e
configuração do equipamento, com acesso protegido por usuário
e senha.

2. FUNCIONALIDADE DE TRAFFIC SHAPING E PRIORIZAÇÃO DE
TRÁFEGO

1. Deverá permitir o controle e a priorização do tráfego, priorizando e
garantindo banda para as aplicações (inbound/outbound), através
da classificação dos pacotes (Shaping), criação de filas de
prioridade, gerência de congestionamento e QoS;

2. Deverá permitir modificação de valores DSCP para o DiffServ;

3. Deverá permitir priorização de tráfego e suportar ToS;

4. Deverá limitar individualmente a banda utilizada por programas, tais
como: peer-to-peer, streaming, chat, VoIP e Web;

5. Deverá integrar-se ao serviço de diretório padrão LDAP, inclusive o
Microsoft Active Directory, reconhecendo grupos de usuários
cadastrados;

6. Deverá prover funcionalidade de identificação transparente de
usuários cadastrados no Microsoft Active Directory e LDAP;

7. Deverá controlar (limitar ou expandir) individualmente a banda
utilizada por grupo de usuários do Microsoft Active Directory e
LDAP;

8. Deverá permitir definir banda máxima e banda garantida para um
usuário, IP, grupo de IPs, protocolo e aplicação;

9. Deverá controlar (limitar ou expandir) individualmente a banda
utilizada por subrede de origem e destino;

10. Deverá controlar (limitar ou expandir) individualmente a banda
utilizada por endereço IP de origem e destino;

11. Deverá ter a capacidade de permitir a criação de perfis de controle
de banda específicos para tipos de dispositivos identificados
automaticamente (funcionalidade esta conhecida como BYOD –
Bring Your Own Device), como, por exemplo: tablets, celulares e
PCs, sistemas operacionais Android, Apple, Blackberry, Linux e
Windows.

3. FUNCIONALIDADE DE VPN

1. Deverá possuir algoritmos de criptografia para túneis VPN: AES,
DES, 3DES;
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2. Deverá possuir suporte a certificados PKI X.509 para construção
de VPNs;

3. Deverá possuir suporte a VPNs IPSeC Site-to-Site e VPNs IPSec
Client-to-Site;

4. Deverá possuir suporte a VPN SSL;

5. Deverá possuir capacidade de realizar SSL VPNs utilizando
certificados digitais;

6. A VPN SSL deverá possibilitar o acesso a toda infraestrutura, de
acordo com a política de segurança, através de um plug-in ActiveX
e/ou Java;

7. Deverá possuir hardware acelerador criptográfico para
incrementar o desempenho da VPN;

8. A VPN SSL deverá suportar cliente para plataforma Windows,
Linux e Mac OS X;

9. Deverá permitir a arquitetura de VPN hub and spoke;

10. Deverá possuir suporte a inclusão em autoridades certificadoras
(enrollment), mediante SCEP (Simple Certificate Enrollment
Protocol) e mediante arquivos

4. FUNCIONALIDADE DE BALANCEAMENTO DE CARGA

1. Deverá permitir a criação de endereços IPs virtuais;

2. Deverá permitir balanceamento de carga entre, pelo menos, 04
(quatro) servidores reais;

3. Deverá suportar balanceamento, ao menos, para os seguintes
serviços: HTTP, HTTPS, TCP e UDP;

4. Deverá permitir balanceamento, ao menos, com os seguintes
métodos: Hash do endereço IP de origem, Round Robin, Weighted,
First Alive e HTTP host;

5. Deverá permitir persistência de sessão por cookie HTTP ou SSL
session ID;

6. Deverá permitir que seja mantido o IP de origem;

7. Deverá suportar SSL offloading nos equipamentos que suportem,
pelo menos, 200 (duzentos) usuários;

8. Deverá ter a capacidade de identificar, através de health checks,
quais os servidores que estejam ativos, removendo
automaticamente o tráfego dos servidores que não estejam;

9. Deverá permitir que o health check seja feito, ao menos, via ICMP,
TCP em porta configurável e HTTP em URL configurável.

5. FUNCIONALIDADE DE VIRTUALIZAÇÃO

1. Deverá suportar a criação de, ao menos, 10 (dez) instâncias
virtuais no mesmo hardware;

2. Deverá permitir a criação de administradores independentes para
cada uma das instâncias virtuais;

3. Deverá permitir a criação de um administrador global que tenha
acesso a todas as configurações das instâncias virtuais criadas.

6. FUNCIONALIDADE DE CONTROLADORA WIRELESS E WI-FI

1. Deverá ser capaz de gerenciar, de forma centralizada, outros
Pontos de Acesso do mesmo fabricante;

2. Deverá suportar o serviço de servidor DHCP por SSID para prover
endereçamento IP automático para os clientes wireless;

3. Deverá suportar monitoração e supressão de Ponto de Acesso
indevido;

4. Deverá prover autenticação para a rede wireless através de bases
externas, como: LDAP, RADIUS ou TACACS+;

5. Deverá permitir a visualização dos clientes conectados;

6. Deverá prover suporte a Fast Roaming;

7. Deverá ajustar automaticamente os canais de modo a otimizar a
cobertura de rede e mudar as condições de RF;

8. A solução deve implementar recursos de análise de espectro que
possibilitem a identificação de interferências provenientes de
equipamentos não-WiFi e que operem nas frequências de 2.4GHz
ou 5GHz. A solução deve ainda apresentar o resultado dessas
análises de maneira gráfica na interface de gerência;

9. Deverá possuir Captive Portal por SSID;

10. Deverá permitir configurar o bloqueio de tráfego entre SSIDs;
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11. Deverá suportar Wi-Fi Protected Access (WPA), WPA2 ou WPA3
por SSID, utilizando-se de AES e/ou TKIP;

12. Deverá suportar os seguintes métodos de autenticação EAP:

1. EAP-TLS

2. EAP-TTLS;

3. EAP-PEAP;

4. EAP-SIM

5. EAP-AKA;

13. Deverá suportar 802.1x através de RADIUS;

14. Deverá suportar filtro baseado em endereço MAC por SSID;

15. Deverá permitir configurar parâmetros de rádio, como: banda e
canal;

16. Deverá possuir método de descoberta de novos Pontos de Acesso
baseados em Broadcast ou Multicast;

17. Deverá possuir mecanismo de identificação e controle de Rogue
APs, suportando supressão automática e bloqueio por endereço
MAC de APs;

18. Deverá possuir lista contendo Pontos de Acesso Aceitos e Pontos
de Acesso Indevidos (Rogue);

19. Deverá possuir WIDS com, ao menos, os seguintes perfis:

1. Rogue/Interfering AP Detection;

2. Ad-hoc Network Detection;

3. Wireless Bridge Detection;

4. Weak WEP Detection;

5. MAC OUI Checking;

20. Deverá permitir o uso de voz e dados sobre um mesmo SSID;

21. A solução deverá detectar Receiver Start of Packet (RX-SOP) em
pacotes wireless e ser capaz de ignorar os pacotes que estejam
abaixo de determinado limiar especificado em dBm;

22. A controladora deverá oferecer Firewall integrado, baseado em
identidade do usuário;

23. Deverá possuir controle baseado em política de firewall para
acesso entre as WLANs;

24. Deverá permitir a criação de políticas de traffic shaping;

25. Deverá permitir a criação de políticas de firewall baseadas em
horário;

26. Deverá permitir NAT nas políticas de firewall;

27. Deverá possibilitar definir número de clientes por SSID;

28. Deverá permitir e/ou bloquear o tráfego entre SSIDs;

29. Deverá possuir mecanismo de criação automática de usuários
visitantes e senhas auto-geradas e/ou manual, que possam ser
enviadas por e-mail ou SMS aos usuários, e com capacidade de
definição de horário da expiração da senha;

30. A comunicação entre o Access Point e a Controladora Wireless
deverá poder ser efetuada de forma criptografada;

31. Deverá possuir mecanismo de ajuste de potência do sinal, de
forma a reduzir interferência entre canais entre 02 (dois) Access
Points gerenciados;

32. Deverá possuir mecanismo de balanceamento de tráfego/usuários
entre Access Points;

33. Deverá possuir mecanismo de balanceamento de tráfego/usuários
entre frequências e/ou rádios;

34. Toda a configuração do Ponto de Acesso deverá ser executada
através da Controladora Wireless;

35. Deverá permitir a identificação de APs com firmware desatualizado
e efetuar o upgrade via interface gráfica;

36. Deverá possuir console de monitoramento dos usuários
conectados, indicando em que Access Point, em que rádio, em que
canal, endereço IP do usuário, tipo de dispositivo e sistema
operacional, uso de banda, potência do sinal e relação sinal/ruído;

37. O encaminhamento de tráfego dos dispositivos conectados à rede
sem fio deve ocorrer de forma centralizada através de túnel
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estabelecido entre o ponto de acesso e controlador wireless. Neste
modo todos os pacotes trafegados em um determinado SSID
devem ser encaminhados dentro do túnel até o controlador
wireless. Caso o controlador wireless não seja capaz de operar
gerenciando os pontos de acesso e concentrando o tráfego
tunelado simultaneamente, então a solução ofertada deve ser
composta com elemento adicional do próprio fabricante para
suportar a conexão dos túneis originados dos pontos de acesso;

38. A Controladora deverá oferecer Firewall integrado, baseado em
identidade do usuário, entre todas as redes cujo tráfego seja
tunelado até a Controladora;

39. Deverá possuir controle baseado em política de firewall para
acesso entre as WLANs cujo tráfego seja tunelado até a
Controladora;

40. Deverá permitir a criação de políticas de traffic shaping entre todas
as redes cujo tráfego seja tunelado até a Controladora;

41. Deverá permitir aplicar políticas de filtro de conteúdo Web, que seja
baseado em categorias de sites automaticamente atualizadas, para
todas as redes cujo tráfego seja tunelado até a Controladora;

42. Deverá permitir aplicar políticas de antivírus, com detecção e
bloqueio de malwares e redes botnet, entre todas as redes cujo
tráfego seja tunelado até a Controladora;

43. Deverá permitir aplicar políticas de IPS, bloqueando e/ou
monitorando tentativas de ataques, com base de assinatura de
ataques atualizada automaticamente, entre todas as redes cujo
tráfego seja tunelado até a Controladora;

44. Deverá permitir aplicar políticas de controle antispam para todas as
redes cujo tráfego seja tunelado até a Controladora;

45. Deverá permitir controlar, identificar e bloquear tráfego de
aplicações do tipo P2P, IM, Chat, Redes Sociais, Skype, Proxies
Anônimos, streamings de áudio e vídeo, jogos entre outros, e que
seja baseado no padrão de comunicação de tais aplicações, entre
todas as redes cujo tráfego seja tunelado até a Controladora;

46. A solução deve implementar recurso de controle de acesso à rede
(NAC - Network Access Control), identificando automaticamente o
tipo de equipamento conectado (profiling) e atribuindo de maneira
automática a política de acesso à rede;

47. Deverá possuir as seguintes certificações:

1. Certificação Wi-Fi Alliance;

2. Certificação ICSA para Firewall;

3. Certificação ICSA para Antivírus;

4. Certificação ICSA para VPN SSL;

5. Certificação ICSA para VPN IPSec;

6. Certificação ICSA para IPS;

48. O equipamento de firewall e/ou IPS deverá ter sido aprovado nos
testes da NSS Labs e deverá estar na lista de recomendados.

7. FUNCIONALIDADE DE SD-WAN

1. A solução SD-WAN deve ser viabilizada com recursos de
segurança integrados de: Firewall, VPN, Antivírus, IPS e Filtro de
Segurança Web.

2. A solução SD-WAN deve suportar NAT em contexto de saída (Nat
Outbound) para um pool de IPs públicos.

3. A solução SD-WAN deve suportar micro-segmentação de tráfego
onde seja possível aplicar políticas de IPS e Antivírus entre
segmentos de LAN.

4. A solução SD-WAN deve prover capacidade de inspeção SSL para
a inspeção de tráfego https nas filiais, no contexto: bloqueio de
malwares e reconhecimento em camada 7 de aplicações.

5. Solução deve ser capaz de prover Zero Touch provisioning.

6. A solução de Zero Touch provisioning deve ser capaz de suportar
endereçamento estáticos e dinâmicos, e que seja suportado
múltiplos links WAN.

7. Solução deve ser capaz de prover uma arquitetura onde em uma
comunicação Matriz x Filiais, em que a comunicação de uma Filial A
para a Matriz esteja comprometida, possa ser utilizada a
comunicação entre Filial B e Matriz, em que através deste circuito,
a Filial A alcance a Matriz.

8. A solução deve ser capaz de criar VPN "Full-Mesh" em interface
Gráfica, de forma automática, e sem que o administrador precise
configurar site por site.
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9. A configuração VPN IPSEC deverá oferecer suporte para DH
Group: 14 e 15.

10. Reconhecimento em camada 7 totalmente segregado da camada
4.

11. Deve de forma alternativa, contar com um banco de Dados
interno, onde seja possível atrelar uma aplicação à um determinado
IP/ range de IPs de destino.

12. O reconhecimento de aplicações deve ser realizado independente
de porta e protocolo, inspecionando o payload de pacote de
dados;

13. Ainda sobre o reconhecimento de Aplicações, a solução deve
fornecer o reconhecimento default em camada 7, de pelo menos
mais de 2000 aplicações largamente utilizadas em contextos de
SaaS, Aplicações na Nuvem, Aplicações Multimídia (Vimeo,
YouTube, Facebook, etc)

14. A solução de SD-WAN deve suportar Roteamento dinâmico BGP
com suporte a IPv6

15. A solução deve ser capaz de refletir, de forma manual ou
automatizada, suas políticas de SD-WAN em condições onde a
largura de banda é modificada.

16. A solução deve ser capaz de medir o Status de Saúde do Link
baseando-se em critérios mínimos de: Latência, Jitter e Packet
Loss, onde seja possível configurar um valor de Theshold para
cada um destes itens, onde será utilizado como fator de decisão
nas regras de SD-WAN.

17. A solução deve permitir a configuração de regras onde o Failback
(retorno à condição inicial) apenas ocorrerá quando o link principal
recuperado seja X% (com X variando de 10 à 50) do seu valor de
Saúde melhor que o link atual.

18. A solução deve permitir a configuração de regras onde o Failback
(retorno à condição inicial) apenas ocorra dentro de um espaço de
tempo de X segundos, configurável pelo administrador do sistema.

19. A solução deve permitir a configuração de políticas de QoS em
camada 7, associadas percentualmente à largura de banda da
Interface SD-WAN

 

ITEM 04 - LICENCIAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE FUNCIONALIDADES
DA SOLUÇÃO DE SEGURANÇA E GERÊNCIA DE REDES NGFW TIPO 3 -
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. CARACTERÍSTICAS E FUNCIONALIDADES GERAIS
1. Licenciamento adicional que permite agregar funcionalidades à

Solução de Segurança e Gerência de Redes NGFW Tipo 3;
2. Deverá possuir licenças  das seguintes funcionalidades: Filtro de

Conteúdo Web, Antivírus, AntiSpam, Detecção e Prevenção de
Intrusos (IPS, Controle de Aplicações e DLP - Data Leak Prevention;

3. Deverá contemplar o Serviço de Implantação e Configuração remota
das licenças supracitadas.

2. FUNCIONALIDADE DE ANTI-SPAM DE GATEWAY
1. Deverá permitir, na funcionalidade de anti-spam, verificação do

cabeçalho SMTP do tipo MIME;
2. Deverá ter a capacidade de permitir a criação de perfis de anti-spam

específicos para tipos de dispositivos identificados automaticamente
(funcionalidade esta conhecida como BYOD – Bring Your Own
Device), como, por exemplo: tablets, celulares e PCs, sistemas
operacionais Android, Apple, Blackberry, Linux e Windows.

3. Deverá permitir a checagem de reputação da URL no corpo
mensagem de correio eletrônico;

4. Deverá possuir, para a funcionalidade de anti-spam, o recurso de
RBL;

5. Deverá permitir adicionar rótulo ao assunto da mensagem quando
classificado como SPAM;

6. Deverá possuir filtragem de e-mail por palavras chaves;
3. FUNCIONALIDADE DE FILTRO DE CONTEÚDO WEB

1. Deverá possuir solução de filtro de conteúdo Web integrado à
solução de segurança;

2. Deverá ter a capacidade de permitir a criação de perfis de filtragem
Web específicos para tipos de dispositivos identificados
automaticamente (funcionalidade esta conhecida como BYOD – Bring
Your Own Device), como, por exemplo: tablets, celulares e PCs,
sistemas operacionais Android, Apple, Blackberry, Linux e Windows.

3. Deverá implementar roteamento WCCP e ICAP;
4. Deverá possuir Proxy Explícito e Transparente;
5. Deverá permitir o bloqueio de páginas Web por classificação como

páginas que facilitem a busca de áudio, vídeo e URLs originadas de
spams;
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6. Deverá permitir o bloqueio de redirecionamento HTTP;
7. Deverá ser capaz de categorizar a página Web, tanto pela sua URL,

como pelo seu endereço IP;
8. Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio por

subrede de origem;
9. Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio por

endereço IP de origem;
10. Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio por grupo

de usuários do serviço de diretório LDAP;
11. Deverá garantir que as atualizações regulares do produto sejam

realizadas sem interromper a execução dos serviços de filtragem de
conteúdo Web;

12. Deverá filtrar o conteúdo baseado em categorias em tempo real;
13. Deverá permitir o bloqueio de URLs inválidas, cujo campo CN do

certificado SSL não contenha um domínio válido;
14. Deverá permitir a criação de listas personalizadas de URLs

permitidas (lista branca) e bloqueadas (lista negra);
15. Deverá permitir o bloqueio de páginas Web através da construção de

filtros específicos com mecanismo de busca textual;
16. Deverá permitir a filtragem de todo o conteúdo do tráfego WEB de

URLs conhecidas como fonte de material impróprio e códigos
(programas/scripts) maliciosos em applets Java, cookies e activeX,
através de base de URL própria atualizável;

17. Deverá exibir mensagem de bloqueio customizável pelos
Administradores para resposta aos usuários na tentativa de acesso a
recursos proibidos pela política de segurança;

18. Deverá possuir integração com tokens para autenticação de 02 (dois)
fatores;

19. Deverá prover funcionalidade de identificação transparente de
usuários cadastrados no Microsoft Active Directory;

20. Deverá integrar-se ao serviço de diretório padrão LDAP, inclusive o
Microsoft Active Directory, reconhecendo contas e grupos de
usuários cadastrados;

21. Deverá prover Termo de Responsabilidade on-line para aceite pelo
usuário, a ser apresentado toda vez que houver tentativa de acesso a
determinado serviço permitido ou bloqueado;

22. Deverá permitir a reclassificação de sites Web, tanto por URL,
quanto por endereço IP;

23. Deverá permitir a criação de, pelo menos, 05 (cinco) categorias
personalizadas;

24. Deverá permitir a monitoração do tráfego internet sem bloqueio de
acesso aos usuários;

25. Deverá possuir categoria exclusiva, no mínimo, para os seguintes
tipos de sites Web, como:
1. Compras;
2. Websites pessoais;
3. Racismo;
4. Pornografia;
5. Hackers;
6. Phishing;
7. Notícias;
8. Instituições de saúde;
9. Webmail;

10. Proxy anônimo;
26. Deverá possuir a funcionalidade de cota de tempo de utilização por

categoria;
27. Deverá possuir base mínima contendo 100.000.000 (cem milhões) de

sites internet Web já registrados e classificados;
28. Deverá possuir, pelo menos, 70 (setenta) categorias para

classificação de sites Web;
4. FUNCIONALIDADE DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO

1. Deverá permitir que seja definido, através de regra por IP origem, IP
destino, protocolo e porta, qual tráfego será inspecionado pelo
sistema de detecção de intrusão;

2. Deverá possuir as seguintes estratégias de bloqueio: pass, drop e
reset.

3. Deverá suportar verificação de tráfego em tempo real, via aceleração
de hardware;

4. Deverá suportar verificação de ataque na camada de aplicação;
5. Deverá suportar reconhecimento de ataques de DoS,

reconnaissance, exploits e evasion;
6. Deverá permitir filtros de anomalias de protocolos;
7. Deverá permitir filtros de anomalias de tráfego estatístico de:

flooding, scan, source e destinationsessionlimit;
8. Deverá possuir filtros de ataques por anomalias;
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9. Deverá permitir a criação de assinaturas personalizadas;
10. Deverá mitigar os efeitos dos ataques de negação de serviços;
11. Deverá atualizar automaticamente as assinaturas para o sistema de

detecção de intrusos;
12. Deverá armazenar os logs de sessões;
13. Deverá prover a terminação de sessões via TCP resets;
14. Deverá ter a capacidade de resposta/logs ativa a ataques;
15. Deverá possuir monitoração do comportamento do appliance,

mediante SNMP. O dispositivo deverá ser capaz de enviar traps de
SNMP quando ocorrer um evento relevante para a correta operação
da rede;

16. Deverá possuir alertas via correio eletrônico;
17. Deverá possuir alarmes na console de administração;
18. Deverá possuir métodos de notificação de detecção de ataques;
19. Deverá possuir proteção contra ataques de ICMP (Internet Control

Message Protocol);
20. Deverá possuir proteção contra ataques a FTP, SSH, Telnet e rlogin;
21. Deverá possuir proteção contra ataques DNS (Domain Name System);
22. Deverá possuir proteção contra ataques de SMTP (Simple Message

Transfer Protocol), IMAP (Internet Message Access Protocol),
Sendmail ou POP (Post Office Protocol);

23. Deverá possuir proteção contra ataques de Windows ou NetBios;
24. Deverá possuir detecção de ataques de RPC (Remote Procedure

Call);
25. Deverá possuir detecção de anomalias;
26. Deverá possuir análise de protocolos;
27. Deverá possuir reconhecimento de padrões;
28. Deverá possuir mecanismos de detecção/proteção de ataques;
29. Deverá ter a capacidade de permitir a criação de perfis de inspeção

específicos para tipos de dispositivos identificados automaticamente
(funcionalidade esta conhecida como BYOD – Bring Your Own
Device), como, por exemplo: tablets, celulares e PCs, sistemas
operacionais Android, Apple, Blackberry, Linux e Windows;

30. Deverá possuir capacidade de análise de tráfego para a detecção e
bloqueio de anomalias, como Denial of Service (DoS) do tipo Flood,
Scan, Session e Sweep;

31. Deverá possuir capacidade de agrupar assinaturas para um
determinado tipo de ataque. Exemplo: agrupar todas as assinaturas
relacionadas a web-server, para que seja usado para proteção
específica de Servidores Web;

32. Deverá possuir capacidade de remontagem de pacotes para
identificação de ataques;

33. Deverá possuir integração à plataforma de segurança;
34. Deverá permitir a criação de padrões de ataque manualmente;
35. Deverá possuir tecnologia de detecção baseada em assinaturas que

sejam atualizadas automaticamente;
36. Deverá permitir funcionar em modo transparente, sniffer e router;
37. Deverá estar orientado à proteção de redes;
38. Deverá possuir base de assinaturas de IPS com, pelo menos, 3.500

(três mil e quinhentas) ameaças conhecidas.
5. FUNCIONALIDADE DE CONTROLE DE APLICAÇÕES

1. Deverá reconhecer, no mínimo, 2.000 (duas mil) aplicações;
2. Deverá ter a capacidade de permitir a criação de perfis de controle

de aplicações específicos para tipos de dispositivos identificados
automaticamente (funcionalidade esta conhecida como BYOD – Bring
Your Own Device), como, por exemplo: tablets, celulares e PCs,
sistemas operacionais Android, Apple, Blackberry, Linux e Windows.

3. Deverá permitir criação de padrões de aplicação manualmente;
4. Deverá garantir que as atualizações regulares do produto sejam

realizadas sem interromper a execução dos serviços de controle de
aplicações;

5. Deverá permitir a inspeção/bloqueio de códigos maliciosos para, no
mínimo, as seguintes categorias: Instant Messaging e transferência
de arquivos;

6. Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio por
subrede de origem e destino;

7. Deverá possuir integração com tokens para autenticação de 02 (dois)
fatores;

8. Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio por
endereço IP de origem;

9. Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio de
aplicações por grupo de usuários do serviço de diretório LDAP;

10. Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio de
aplicações por grupo de usuários do Microsoft Active Directory;

11. Deverá prover funcionalidade de identificação transparente de
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usuários cadastrados no Microsoft Active Directory;
12. Deverá integrar-se ao serviço de diretório padrão LDAP, inclusive o

Microsoft Active Directory, reconhecendo grupos de usuários
cadastrados;

13. Deverá ser capaz de controlar aplicações independente do protocolo
e porta utilizados, identificando-as apenas pelo comportamento de
tráfego da mesma;

14. Deverá permitir a monitoração do tráfego de aplicações sem bloqueio
de acesso aos usuários;

15. Deverá possuir categoria exclusiva, no mínimo, para os seguintes
tipos de aplicações, como:
1. VoIP;
2. Transferência de arquivos;
3. Web;
4. Instant Messaging;
5. P2P;

16. Deverá possuir, pelo menos, 10 (dez) categorias para classificação de
aplicações;

6. FUNCIONALIDADE DE DLP (DATA LEAK PREVENTION)
1. O sistema de DLP (Data Leak Prevention – Proteção contra

Vazamento de Informações) de gateway deverá funcionar de maneira
que se consiga que os dados sensíveis não saiam da rede e também
deverá funcionar de modo que se previna que dados não
requisitados entrem na sua rede;

2. Deverá permitir a composição de múltiplas regras de DLP, formando
uma regra única mais específica que usa lógica booleana para fazer a
comparação com o tráfego que atravessa o sistema.

3. Deverá permitir o armazenamento em solução específica de
armazenamento de logs, o conteúdo do tráfego que coincidir com o
tráfego esperado pela regra de DLP para minimamente os protocolos
de e-mail, HTTP e mensageiros instantâneos;

4. Deverá tomar minimamente as ações de bloquear, banir usuário e
colocar em quarentena a interface sobre as regras que coincidirem
com o tráfego esperado pela regra;

5. Deverá utilizar expressões regulares para composição das regras de
verificação dos tráfegos;

6. Deverá verificar para aplicações do tipo e-mail, se o anexo das
mensagens de correio entrantes/saintes possui um tamanho máximo
especificado pelo administrador;

7. Deverá aplicar regras baseadas em usuários autenticados, isto é,
fazendo buscas pelo tráfego de um específico usuário;

8. Deverá fazer a varredura no conteúdo de um cookie HTTP buscando
por determinado texto;

9. Deverá realizar buscas para a aplicação de regras de DLP em
arquivos do tipo PDF e MS-Word;

10. Sobre o tráfego de mensageiros instantâneos, deverá inspecionar, no
mínimo, os protocolos AIM, ICQ, MSN e Yahoo!;

11. Sobre o tráfego de e-mail, deverá inspecionar, no mínimo, os
protocolos SMTP, POP3 e IMAP;

12. Deverá inspecionar, no mínimo, os tráfegos de e-mail, HTTP, NNTP e
de mensageiros instantâneos;

 

ITEM 05 - SWITCH DE REDE TIPO 1 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. A Equipamento do tipo comutador de rede ethernet com capacidade de
operação em camada 3 do modelo OSI;

2. Deve possuir 24 (quarenta e oito) slots SFP+ para conexão de fibras
ópticas do tipo 10GBase-X operando em 10GbE. Estas interfaces não
devem ser do tipo combo e devem operar simultaneamente em conjunto
com as interfaces do item anterior;

3. Adicionalmente, deve possuir no mínimo 2 (dois) slots QSFP+ para
conexão de fibras ópticas do tipo 40GBase-SR4 operando 40GbE. Estas
interfaces não devem ser do tipo combo e devem operar simultaneamente
em conjunto com as interfaces do item anterior;

4. Deve possuir porta console para acesso à interface de linha de comando
(CLI) do equipamento através de conexão serial. O cabo e eventuais
adaptadores necessários para acesso à porta console deverão ser
fornecidos;

5. Deve possuir 1 (uma) interface USB;
6. Deve possuir capacidade de comutação de pelo menos 850 Gbps e ser

capaz de encaminhar até 1300 Mpps (milhões de pacotes por segundo);
7. Deve suportar 4000 (quatro mil) VLANs de acordo com o padrão IEEE

802.1Q;
8. Deve possuir tabela MAC com suporte a 60.000 endereços;
9. Deve implementar Flow Control baseado no padrão IEEE 802.3X;

10. Deve suportar Q-in-Q, recurso também conhecido como Stacked VLAN ou
VLAN sobre VLAN em que é possível configurar duas TAGs de VLAN no
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mesmo frame;
11. Deve possuir tabela MAC com suporte a 140.000 endereços;
12. Deve operar com latência igual ou inferior à 1us (microsegundo);
13. Deve implementar Flow Control baseado no padrão IEEE 802.3X;
14. Em conjunto com o Flow Control (IEEE 802.3x) o switch deverá, ao invés

de enviar pause frames, definir um limite de banda que poderá ser
recebida na interface quando o buffer estiver cheio. O switch deverá
medir o volume de utilização do buffer para que o recebimento seja
restaurado à capacidade máxima automaticamente;

15. Deve suportar o padrão IEEE 802.1Qbb (Priority-based Flow Control);
16. Deve permitir a configuração de links agrupados virtualmente (link

aggregation) de acordo com o padrão IEEE 802.3ad (Link Aggregation
Control Protocol – LACP);

17. Deve suportar Multi-Chassis Link Agregation (MCLAG) ou mecanismo
similar para agrupar suas interfaces com interfaces de outro switch de
mesmo modelo de tal forma que equipamentos terceiros reconheçam as
interfaces de ambos switches como uma única interface lógica;

18. Deve suportar a comutação de Jumbo Frames;
19. Deve implementar roteamento (camada 3 do modelo OSI) entre as VLANs;
20. Deve suportar a criação de rotas estáticas em IPv4 e IPv6;
21. Deve possuir hardware capaz de suportar roteamento dinâmico através

dos protocolos RIP, BGP, OSPF em IPv4 e OSPF em IPv6. É facultada a
entrega de licenças caso o software exiga licenciamento adicional para
ativação dos protocolos;

22. Deve possuir hardware capaz de suportar roteamento multicast através
do protocolo PIM-SSM (Protocol Independent Multicast - Source-Specific
Multicast). É facultada a entrega de licenças caso o software exiga
licenciamento adicional para ativação dos protocolos;

23. Deve possuir hardware capaz de suportar o protocolo VRRP ou
mecanismo similar de redundância de gateway. É facultada a entrega de
licenças caso o software exiga licenciamento adicional para ativação do
protocolo;

24. Deve suportar Bidirectional Forwarding Detection (BFD). É facultada a
entrega de licenças caso o software exiga licenciamento adicional para
ativação do protocolo;

25. Deve ser capaz de criar múltiplas tabelas de roteamento através de VRF
(Virtual Routing and Forwarding). É facultada a entrega de licenças caso
o software exiga licenciamento adicional para ativação deste recurso;

26. Deve implementar serviço de DHCP Server e DHCP Relay;
27. Deve suportar IGMP snooping para controle de tráfego de multicast,

permitindo a criação de pelo menos 1000 (mil) grupos;
28. Deve suportar MLD (Multicast Listener Discovery) Snooping para otimizar

a transmissão de tráfego multicast em IPv6;
29. Deve permitir o espelhamento do tráfego de uma porta para outra porta

do mesmo switch e outro switch da rede (port mirroring / SPAN);
30. Deve permitir o espelhamento de uma porta ou de um grupo de portas

para uma porta especificada em outro equipamento através de RSPAN e
ERSPAN;

31. Deve implementar Spanning Tree conforme os padrões IEEE 802.1w
(Rapid Spanning Tree) e IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree). Deve
implementar pelo menos 30 (trinta) instâncias de Multiple Spanning Tree;

32. Deve implementar recurso conhecido como PortFast ou Edge Port para
que uma porta de acesso seja colocada imediatamente no status
"Forwarding" do Spanning Tree após sua conexão física;

33. Deve implementar mecanismo de proteção da “root bridge” do algoritmo
Spanning-Tree para prover defesa contra-ataques do tipo “Denial of
Service” no ambiente nível 2;

34. Deve permitir a suspensão de recebimento de BPDUs (Bridge Protocol
Data Units) caso a porta esteja colocada no modo “fast forwarding”
(conforme previsto no padrão IEEE 802.1w). Sendo recebido um BPDU
neste tipo de porta deve ser possível desabilitá-la automaticamente;

35. Deve possuir mecanismo conhecido como Loop Guard para identificação
de loops na rede. Deve desativar a interface e gerar um evento quando
um loop for identificado;

36. Deve possuir mecanismo para identificar interfaces em constantes
mudanças de status de operação (flapping) que podem ocasionar
instabilidade na rede. O switch deverá desativar a interface
automaticamente caso o número de variações de status esteja acima do
limite configurado para o período estabelecido em segundos;

37. Deverá possuir controle de broadcast, multicast e unicast nas portas do
switch. Quando o limite for excedido, o switch deve descartar os pacotes
ou aplicar rate limit;

38. Deve suportar a criação de listas de acesso (ACLs) para filtragem de
tráfego. Estas devem estar baseadas nos seguintes parâmetros para
classificação do tráfego: endereço IP de origem e destino, endereço MAC
de origem e destino, portas TCP e UDP, campo DSCP, campo CoS e VLAN
ID;

39. Deve permitir a definição de dias e horários que a ACL deverá ser
aplicada na rede;

40. Deverá implementar classificação, marcação e priorização de tráfego
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baseada nos valores de classe de serviço do frame ethernet (IEEE 802.1p
CoS);

41. Deverá implementar classificação, marcação e priorização de tráfego
baseada nos valores do campo “Differentiated Services Code Point”
(DSCP) do cabeçalho IP, conforme definições do IETF;

42. Deverá implementar ao menos 1 (um) dos seguintes mecanismos de
prevenção contra congestão de tráfego: Weighted Round Robin (WRR),
WRED (Weighted Random Early Detection) ou Weighted Fair Queuing
(WFQ);

43. Deve possuir ao menos 8 (oito) filas de priorização (QoS) por porta;
44. Deve suportar o mecanismo Explicit Congestion Notification (ECN) para

notificar o emissor que há uma congestão ocorrendo e com isso evitar que
os pacotes sejam descartados;

45. Deve implementar mecanismo de proteção contra ataques do tipo
spoofing para mensagens de IPv6 Router Advertisement;

46. Deverá implementar mecanismo de proteção contra ataques do tipo man-
in-the-middle que utilizam o protocolo ARP;

47. Deve implementar DHCP Snooping em IPv4 e IPv6 para mitigar problemas
com servidores DHCP que não estejam autorizados na rede;

48. Deve implementar controle de acesso por porta através do padrão IEEE
802.1X com assinalamento dinâmico de VLAN por usuário com base em
atributos recebidos através do protocolo RADIUS;

49. Deve suportar a autenticação IEEE 802.1X de múltiplos dispositivos em
cada por porta do switch. Apenas o tráfego dos dispositivos autenticados
é que devem ser comutados na porta;

50. Deve suportar a autenticação simultânea de, no mínimo, 15 (quinze)
dispositivos em cada porta através do protocolo IEEE 802.1X;

51. Deve suportar MAC Authentication Bypass (MAB);
52. Deve implementar RADIUS CoA (Change of Authorization);
53. Deve possuir recurso para monitorar a disponibilidade dos servidores

RADIUS;
54. Em caso de indisponibilidade dos servidores RADIUS, o switch deve

provisionar automaticamente uma VLAN para os dispositivos conectados
nas interfaces que estejam com 802.1X habilitado de forma a não causar
indisponibilidade da rede;

55. Deve implementar Guest VLAN para aqueles usuários que não
autenticaram nas interfaces em que o IEEE 802.1X estiver habilitado;

56. Deve ser capaz de operar em modo de monitoramento para autenticações
802.1X. Desta forma, o switch deve permitir que sejam realizados testes
de autenticação nas portas sem tomar ações tal como reconfigurar a
interface;

57. Deve ser capaz de autenticar um computador via 802.1X mesmo que este
esteja conectado através de uma interface do telefone IP;

58. Deve suportar RADIUS Authentication e RADIUS Accounting através de
IPv6;

59. Deve suportar o protocolo PTP (Precision Time Protocol);
60. Deve implementar Netflow, sFlow ou similar;
61. Deve suportar o envio de mensagens de log para servidores externos

através de syslog;
62. Deve suportar o protocolo SNMP (Simple Network Management Protocol)

nas versões v1, v2c e v3;
63. Deve suportar o protocolo SSH em IPv4 e IPv6 para configuração e

administração remota através de CLI (Command Line Interface);
64. Deve suportar o protocolo HTTPS para configuração e administração

remota através de interface web;
65. Deve permitir upload de arquivo e atualização do firmware (software) do

switch através da interface web (HTTPS);
66. Deve permitir ser gerenciado através de IPv6;
67. Deve permitir a criação de perfis de usuários administrativos com

diferentes níveis de permissões para administração e configuração do
switch;

68. Deve suportar autenticação via RADIUS e TACACS+ para controle do
acesso administrativo ao equipamento;

69. Deverá possuir mecanismo para identificar conflitos de endereços IP na
rede. Caso um conflito seja identificado, o switch deverá gerar um log de
evento e enviar um SNMP Trap;

70. Deve suportar o protocolo LLDP e LLDP-MED para descoberta automática
de equipamentos na rede de acordo com o padrão IEEE 802.1ab

71. Deverá suportar protocolo OpenFlow v1.3 ou tecnologia similar para
configuração do equipamento através de controlador SDN;

72. Deverá suportar ser configurado e monitorado através de REST API;
73. Deve possuir ferramenta para captura de pacotes que auxíliarão na

identificação de problemas na rede. Deve permitir a utilização de filtros
para selecionar o tráfego que deverá ser capturado e permitir a
exportação dos pacotes através de arquivo .pcap para análise em
software Wireshark;

74. Deve ser capaz de armazenar no mínimo duas versões de firmware
simultaneamente em sua memória flash;
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75. Deve possuir LEDs que indiquem o status de atividade de cada porta,
além de indicar se há alguma falha ou alarme no switch;

76. Deve suportar temperatura de operação de até 40º Celsius;
77. Deve possuir MTBF (Mean Time Between Failures) igual ou superior a 10

(dez) anos;
78. Deve ser fornecido com fontes de alimentação redundantes do tipo hot-

swap, com capacidade para operar em tensões de 110V e 220V;
79. Deve permitir a sua instalação física em rack padrão 19" com altura

máxima de 1U. Todos os acessórios para montagem e fixação deverão ser
fornecidos;

80. Deve ser compatível e gerenciado pelo Item 01 deste termo de
referência ou por solução do mesmo fabricante que possua gerência
centralizada, devendo atender aos requisitos descritos abaixo:
1. A solução de gerência centralizada deve suportar operação com

elementos redundantes, não havendo disrupção do serviço mediante
a falha de um elemento;

2. Deve operar como ponto central para automação e gerenciamento
dos switches;

3. Deve realizar o gerenciamento de inventário de hardware, software e
configuração dos Switches;

4. Deve possuir interface gráfica para configuração, administração e
monitoração dos switches;

5. Deve apresentar graficamente a topologia da rede com todos os
switches administrados para monitoramento, além de ilustrar
graficamente status dos uplinks e dos equipamentos para
identificação de eventuais problemas na rede;

6. Deve montar a topologia da rede de maneira automática;
7. Deve ser capaz de configurar os switches da rede;
8. Deve através da interface gráfica deve ser capaz de configurar as

VLANs da rede e distribui-las automaticamente em todos os switches
gerenciados;

9. Deve através da interface gráfica deve ser capaz de aplicar a VLAN
nativa (untagged) e as VLANs permitidas (tagged) nas interfaces dos
switches;

10. Deve através da interface gráfica deve ser capaz de aplicar as
políticas de QoS nas interfaces dos switches;

11. Deve através da interface gráfica deve ser capaz de aplicar as
políticas de segurança para autenticação 802.1X nas interfaces dos
switches;

12. Através da interface gráfica deve ser capaz de aplicar ferramentas
de segurança, tal como DHCP Snooping, nas interfaces dos switches;

13. Deve através da interface gráfica deve ser capaz de realizar
configurações do protocolo Spanning Tree nas interfaces dos
switches, tal como habilitar ou desabilitar os seguintes recursos:
Loop Guard, Root Guard e BPDU Guard;

14. Deve através da interface gráfica deve ser capaz de aplicar políticas
de segurança e controle de tráfego para filtrar o tráfego da rede;

15. A solução de gerência centralizada deve ser capaz de identificar as
aplicações acessadas na rede através de análise DPI (Deep Packet
Inspection);

16. Deve ser capaz de configurar parâmetros SNMP dos switches;
17. A solução de gerência centralizada deve gerenciar as atualizações de

firmware (software) dos switches gerenciados, recomendando
versões de software para cada switch, além de permitir a atualização
dos switches individualmente;

18. A solução de gerência centralizada deve permitir o envio automático
de e-mails de notificação para os administradores da rede em caso
de eventos de falhas;

19. A solução de gerência centralizada deve apresentar graficamente
informações sobre erros nas interfaces dos switches;

20. A solução deve apresentar graficamente informações sobre
disponibilidade dos switches;

21. Deve prover indicadores de saúde dos elementos críticos do
ambiente;

22. Deve registrar eventos para auditoria de todos os acessos e
mudanças de configuração realizadas por usuários;

23. Deve realizar as funções de gerenciamento de falhas e eventos dos
switches da rede;

24. Deve possuir API no formato REST.

 

ITEM 06 - SWITCH DE REDE TIPO 2 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. A Deve possuir 48 (quarenta e oito) interfaces do tipo 1000Base-T para conexão
de cabos de par metálico UTP com conector RJ-45. Deve implementar a auto-
negociação de velocidade e duplex destas interfaces, além de negociar
automaticamente a conexão de cabos crossover (MDI/MDI-X);

2. Adicionalmente, deve possuir 4 (quatro) slots SFP+ para conexão de fibras
ópticas do tipo 10GBase-X operando em 1GbE e 10GbE. Estas interfaces não
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devem ser do tipo combo e devem operar simultaneamente em conjunto com as
interfaces do item anterior;

3. Deve possuir porta console para acesso à interface de linha de comando (CLI) do
equipamento através de conexão serial. O cabo e eventuais adaptadores
necessários para acesso à porta console deverão ser fornecidos;

4. Deve possuir capacidade de comutação de pelo menos 160 Gbps e ser capaz de
encaminhar até 250 Mpps (milhões de pacotes por segundo);

5. Deve suportar 4000 (quatro mil) VLANs de acordo com o padrão IEEE 802.1Q;

6. Deve possuir tabela MAC com suporte a 30.000 endereços;

7. Deve implementar Flow Control baseado no padrão IEEE 802.3X;

8. Deve permitir a configuração de links agrupados virtualmente (link aggregation) de
acordo com o padrão IEEE 802.3ad (Link Aggregation Control Protocol – LACP);

9. Deve suportar a comutação de Jumbo Frames;

10. Deve identificar automaticamente telefones IP que estejam conectados e associá-
los automaticamente a VLAN de voz;

11. Deve suportar a criação de rotas estáticas em IPv4 e IPv6;

12. Deve implementar serviço de DHCP Relay;

13. Deve suportar IGMP snooping para controle de tráfego de multicast, permitindo a
criação de pelo menos 1000 (mil) entradas na tabela;

14. Deve permitir o espelhamento do tráfego de uma porta para outra porta do
mesmo switch (port mirroring / SPAN);

15. Deve implementar Spanning Tree conforme os padrões IEEE 802.1w (Rapid
Spanning Tree) e IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree). Deve implementar pelo
menos 15 (quinze) instâncias de Multiple Spanning Tree;

16. Deve implementar recurso conhecido como PortFast ou Edge Port para que uma
porta de acesso seja colocada imediatamente no status "Forwarding" do Spanning
Tree após sua conexão física;

17. Deve implementar mecanismo de proteção da “root bridge” do algoritmo
Spanning-Tree para prover defesa contra-ataques do tipo “Denial of Service” no
ambiente nível 2;

18. Deve permitir a suspensão de recebimento de BPDUs (Bridge Protocol Data Units)
caso a porta esteja colocada no modo “fast forwarding” (conforme previsto no
padrão IEEE 802.1w). Sendo recebido um BPDU neste tipo de porta deve ser
possível desabilitá-la automaticamente;

19. Deve possuir mecanismo conhecido como Loop Guard para identificação de loops
na rede. Deve desativar a interface e gerar um evento quando um loop for
identificado;

20. Deve possuir mecanismo para identificar interfaces em constantes mudanças de
status de operação (flapping) que podem ocasionar instabilidade na rede. O switch
deverá desativar a interface automaticamente caso o número de variações de
status esteja acima do limite configurado para o período estabelecido em
segundos;

21. Deverá possuir controle de broadcast, multicast e unicast nas portas do switch.
Quando o limite for excedido, o switch deve descartar os pacotes ou aplicar rate
limit;

22. Deve suportar a criação de listas de acesso (ACLs) para filtragem de tráfego.
Estas devem estar baseadas nos seguintes parâmetros para classificação do
tráfego: endereço IP de origem e destino, endereço MAC de origem e destino,
portas TCP e UDP, campo DSCP, campo CoS e VLAN ID;

23. Deve permitir a definição de dias e horários que a ACL deverá ser aplicada na rede;

24. Deverá implementar priorização de tráfego baseada nos valores de classe de
serviço do frame ethernet (IEEE 802.1p CoS);

25. Deverá implementar priorização de tráfego baseada nos valores do campo
“Differentiated Services Code Point” (DSCP) do cabeçalho IP, conforme definições
do IETF;

26. Deve possuir ao menos 8 (oito) filas de priorização (QoS) por porta;

27. Deverá implementar mecanismo de proteção contra ataques do tipo man-in-the-
middle que utilizam o protocolo ARP;

28. Deve implementar DHCP Snooping para mitigar problemas com servidores DHCP
que não estejam autorizados na rede;

29. Deve implementar controle de acesso por porta através do padrão IEEE 802.1X
com assinalamento dinâmico de VLAN por usuário com base em atributos
recebidos através do protocolo RADIUS;

30. Deve suportar a autenticação IEEE 802.1X de múltiplos dispositivos em cada por
porta do switch. Apenas o tráfego dos dispositivos autenticados é que devem ser
comutados na porta;

31. Deve suportar a autenticação simultânea de, no mínimo, 15 (quinze) dispositivos
em cada porta através do protocolo IEEE 802.1X;
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32. Deve suportar MAC Authentication Bypass (MAB);

33. Deve implementar RADIUS CoA (Change of Authorization);

34. Deve possuir recurso para monitorar a disponibilidade dos servidores RADIUS;

35. Em caso de indisponibilidade dos servidores RADIUS, o switch deve provisionar
automaticamente uma VLAN para os dispositivos conectados nas interfaces que
estejam com 802.1X habilitado de forma a não causar indisponibilidade da rede;

36. Deve implementar Guest VLAN para aqueles usuários que não autenticaram nas
interfaces em que o IEEE 802.1X estiver habilitado;

37. Deve ser capaz de operar em modo de monitoramento para autenticações
802.1X. Desta forma, o switch deve permitir que sejam realizados testes de
autenticação nas portas sem tomar ações tal como reconfigurar a interface;

38. Deve ser capaz de autenticar um computador via 802.1X mesmo que este esteja
conectado através de uma interface do telefone IP;

39. Deve suportar RADIUS Authentication e RADIUS Accounting através de IPv6;

40. Deve permitir configurar o número máximo de endereços MAC que podem ser
aprendidos em uma determinada porta. Caso o número máximo seja excedido, o
switch deverá gerar um log de evento para notificar o problema;

41. Deve permitir a customização do tempo em segundos em que um determinado
MAC Address aprendido dinamicamente ficará armazenado na tabela de
endereços MAC (MAC Table);

42. Deve ser capaz de gerar log de eventos quando um novo endereço MAC Address
for aprendido dinamicamente nas interfaces, quando o MAC Address mover entre
interfaces do mesmo switch e quando o MAC Address for removido da interface;

43. Deve suportar o protocolo NTP (Network Time Protocol) ou SNTP (Simple Network
Time Protocol) para a sincronização do relógio;

44. Deve suportar o envio de mensagens de log para servidores externos através de
syslog;

45. Deve suportar o protocolo SNMP (Simple Network Management Protocol) nas
versões v1, v2c e v3;

46. Deve suportar o protocolo SSH em IPv4 e IPv6 para configuração e administração
remota através de CLI (Command Line Interface);

47. Deve suportar o protocolo HTTPS para configuração e administração remota
através de interface web;

48. Deve permitir upload de arquivo e atualização do firmware (software) do switch
através da interface web (HTTPS);

49. Deve permitir ser gerenciado através de IPv6;

50. Deve permitir a criação de perfis de usuários administrativos com diferentes níveis
de permissões para administração e configuração do switch;

51. Deve suportar autenticação via RADIUS e TACACS+ para controle do acesso
administrativo ao equipamento;

52. Deverá possuir mecanismo para identificar conflitos de endereços IP na rede.
Caso um conflito seja identificado, o switch deverá gerar um log de evento e
enviar um SNMP Trap;

53. Deve suportar o protocolo LLDP e LLDP-MED para descoberta automática de
equipamentos na rede de acordo com o padrão IEEE 802.1ab;

54. Deverá ser capaz de executar testes nas interfaces para identificar problemas
físicos nos cabos de par trançado (UTP) conectados ao switch;

55. Deverá suportar protocolo OpenFlow v1.3 ou tecnologia similar para configuração
do equipamento através de controlador SDN;

56. Deverá suportar ser configurado e monitorado através de REST API;

57. Deve possuir LEDs que indiquem o status de atividade de cada porta, além de
indicar se há alguma falha ou alarme no switch;

58. Deve suportar temperatura de operação de até 45º Celsius;

59. Deve possuir MTBF (Mean Time Between Failures) igual ou superior a 10 (dez)
anos;

60. Deve ser fornecido com fonte de alimentação interna com capacidade para operar
em tensões de 110V e 220V;

61. Deve permitir a sua instalação física em rack padrão 19" com altura máxima de
1U. Todos os acessórios para montagem e fixação deverão ser fornecidos;

62. Deve ser compatível e gerenciado pelo Item 01 deste termo de referência ou por
solução do mesmo fabricante que possua gerência centralizada, devendo atender
aos requisitos descritos abaixo:

1. A solução de gerência centralizada deve suportar operação com elementos
redundantes, não havendo disrupção do serviço mediante a falha de um
elemento;
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2. Deve operar como ponto central para automação e gerenciamento dos
switches;

3. Deve realizar o gerenciamento de inventário de hardware, software e
configuração dos Switches;

4. Deve possuir interface gráfica para configuração, administração e
monitoração dos switches;

5. Deve apresentar graficamente a topologia da rede com todos os switches
administrados para monitoramento, além de ilustrar graficamente status dos
uplinks e dos equipamentos para identificação de eventuais problemas na
rede;

6. Deve montar a topologia da rede de maneira automática;

7. Deve ser capaz de configurar os switches da rede;

8. Deve através da interface gráfica deve ser capaz de configurar as VLANs da
rede e distribui-las automaticamente em todos os switches gerenciados;

9. Deve através da interface gráfica deve ser capaz de aplicar a VLAN nativa
(untagged) e as VLANs permitidas (tagged) nas interfaces dos switches;

10. Deve através da interface gráfica deve ser capaz de aplicar as políticas de
QoS nas interfaces dos switches;

11. Deve através da interface gráfica deve ser capaz de aplicar as políticas de
segurança para autenticação 802.1X nas interfaces dos switches;

12. Através da interface gráfica deve ser capaz de aplicar ferramentas de
segurança, tal como DHCP Snooping, nas interfaces dos switches;

13. Deve através da interface gráfica deve ser capaz de realizar configurações
do protocolo Spanning Tree nas interfaces dos switches, tal como habilitar
ou desabilitar os seguintes recursos: Loop Guard, Root Guard e BPDU
Guard;

14. Deve através da interface gráfica deve ser capaz de aplicar políticas de
segurança e controle de tráfego para filtrar o tráfego da rede;

15. A solução de gerência centralizada deve ser capaz de identificar as aplicações
acessadas na rede através de análise DPI (Deep Packet Inspection);

16. Deve ser capaz de configurar parâmetros SNMP dos switches;

17. A solução de gerência centralizada deve gerenciar as atualizações de
firmware (software) dos switches gerenciados, recomendando versões de
software para cada switch, além de permitir a atualização dos switches
individualmente;

18. A solução de gerência centralizada deve permitir o envio automático de e-
mails de notificação para os administradores da rede em caso de eventos de
falhas;

19. A solução de gerência centralizada deve apresentar graficamente
informações sobre erros nas interfaces dos switches;

20. A solução deve apresentar graficamente informações sobre disponibilidade
dos switches;

21. Deve prover indicadores de saúde dos elementos críticos do ambiente;

22. Deve registrar eventos para auditoria de todos os acessos e mudanças de
configuração realizadas por usuários;

23. Deve realizar as funções de gerenciamento de falhas e eventos dos switches
da rede;

24. Deve possuir API no formato REST;

 

ITEM 07 - TRANSCEIVER TIPO 1 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. Deve possuir uma porta duplex 10Gbase-SR;

2. Deve suportar distancias de até 100 metros utilizando fibra multimodo;

3. Deve possuir comprimento de onda de 850nm;

4. Deve ser compatível com fibras ópticas multimodo;

5. Deve possuir conector do tipo Duplex LC;

6. Deve ser do compatível com os Item 01 e 02 deste documento.

 

ITEM 08 - TRANSCEIVER TIPO 2 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. Transceivers QSFP+  40Gbase-SR4;
2. Deve suportar distancias de até 100 metros utilizando fibra multimodo;
3. Deve possuir comprimento de onda de 850nm;
4. Deve ser do compatível com os Item de 01 deste documento.
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ITEM 09 - CABO DAC TIPO 1 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. Cabo DAC do tipo passivo, que permita a conexão direta em slot QFTP+;
2. Total compatibilidade Transceiver Tipo 2 (Item 08);
3. Tamanho mínino : 03 metros;
4. Deve ser do compatível com o Itens 01 e 04 deste documento.

 

ITEM 10 - CABO DAC TIPO 2 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. Cabo DAC do tipo passivo, que permita a conexão direta em slot QFTP+;
2. Total compatibilidade Transceiver Tipo 2 (Item 08);
3. Tamanho mínino : 05 metros;
4. Deve ser do compatível com o Item de 01 e 04 deste documento.

 

ITEM 11 - UNIDADE CENTRALIZADA DE ARMAZENAMENTO DE LOGS
E RELATORIA EM APPLIANCE FÍSICA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. CARACTERISTICAS GERAIS

1.  Solução deverá ser baseado em appliance físico, possuir garantia e licença
para atualização de firmware e atualização automática de bases de dados de
todas as funcionalidades pelo período de 36 (trinta e seis) meses.

2. Deverá possuir a capacidade de receber pelo menos 90 GB de logs diários.

3. Deverá possuir taxa analítica de 1.500 (um mil e quinhentos) logs por
segundo.

4. Deverá possuir 04 (quatro) interfaces RJ45 1GE.

5. Deverá possuir capacidade de armazenamento de no mínimo 04 (quatro) TB.

2. REQUISITOS MINIMOS DE FUNCIONALIDADES

1. Deverá suportar o acesso via SSH e WEB (HTTPS) para gerenciamento de
soluções

2. Deverá possuir comunicação e autenticação criptografada com usuário e
senha para obter relatórios, na interface gráfica (GUI) e via linha de comando
no console de gerenciamento.

3. Deverá permitir o acesso simultâneo à administração, bem como permitir que
pelo menos 2 (dois) perfis sejam criados para administração e
monitoramento.

4. Deverá suportar SNMP versão 2 e 3

5. Deverá permitir a virtualização do gerenciamento e administração dos
dispositivos, nos quais cada administrador só tem acesso aos computadores
autorizados.

6. Deverá permitir a criação de um administrador geral, que tenha acesso geral
a todas as instâncias de virtualização da solução.

7. Deverá permitir ativar e desativar para cada interface da plataforma, as
permissões de acesso HTTP, HTTPS, SSH

8. Deverá possuir autenticação de usuários para acesso à plataforma via LDAP

9. Deverá possuir autenticação de usuários para acesso à plataforma via Radius

10. Deverá possuir autenticação de usuários para acesso à plataforma via
TACACS +

11. Deverá possuir geração de relatórios de tráfego em tempo real, em formato
de mapa geográfico

12. Deverá possuir geração de relatórios de tráfego em tempo real, no formato
de gráfico de bolhas.

13. Deverá possuir geração de relatórios de tráfego em tempo real, em formato
de gráfico

14. Deverá possuir definição de perfis de acesso ao console com permissão
granular, como: acesso de gravação, acesso de leitura, criação de novos
usuários e alterações nas configurações gerais.

15. Deverá possuir um assistente gráfico para adicionar novos dispositivos,
usando seu endereço IP, usuário e senha.

16. Deverá possuir visualização da quantidade de logs enviados de cada
dispositivo monitorado

17. Deverá possuir mecanismos de apagamento automático para logs antigos.

18. Deverá permitir importação e exportação de relatórios;

19. Deverá ter a capacidade de criar relatórios no formato HTML;

20. Deverá ter a capacidade de criar relatórios em formato PDF;
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21. Deverá ter a capacidade de criar relatórios no formato XML;

22. Deverá ter a capacidade de criar relatórios no formato CSV;

23. Deverá permitir exportar os logs no formato CSV;

24. Deverá gerar logs de auditoria, com detalhes da configuração efetuada, o
administrador que efetuou a alteração e seu horário.

25. Deverá permitir que os logs gerados pelos dispositivos gerenciados devem
ser centralizados nos servidores da plataforma, mas a solução também deve
oferecer a possibilidade de usar um servidor Syslog externo ou similar.

26. Deverá ter relatórios predefinidos.

27. Deverá poder enviar automaticamente os logs para um servidor FTP externo
para a solução

28. Deverá permitir a duplicação de relatórios existentes, deve ser possível para
edição posterior.

29. Deverá ter a capacidade de personalizar a capa dos relatórios obtidos.

30. Deverá permitir centralmente a exibição de logs recebidos por um ou mais
dispositivos, incluindo a capacidade de usar filtros para facilitar a pesquisa
nos mesmos logs.

31. Deverá ter a capacidade de personalizar gráficos em relatórios, como barras,
linhas e tabelas

32. Deverá ter um mecanismo de "pesquisa detalhada" para navegar pelos
relatórios em tempo real.

33. Deverá permitir que os arquivos de log sejam baixados da plataforma para
uso externo.

34. Deverá ter a capacidade de gerar e enviar relatórios periódicos
automaticamente.

35. Deverá permitir a personalização de qualquer relatório pré-estabelecido pela
solução, exclusivamente pelo Administrador, para adotá-lo de acordo com
suas necessidades.

36. Deverá permitir o envio por e-mail relatórios automaticamente.

37. Deverá permitir que o relatório seja enviado por email ao destinatário
específico.

38. Deverá permitir a programação da geração de relatórios, conforme
calendário definido pelo administrador.

39. Deverá exibir graficamente em tempo real a taxa de geração de logs para
cada dispositivo gerenciado.

40. Deverá permitir o uso de filtros nos relatórios.

41. Deverá permitir definir o design dos relatórios, incluir gráficos, adicionar
texto e imagens, alinhamento, quebras de página, fontes, cores, entre
outros.

42. Deverá permitir especificar o idioma dos relatórios criados

43. Deverá gerar alertas automáticos por email, SNMP e Syslog, com base em
eventos especiais em logs, gravidade do evento, entre outros.

44. Deverá permitir o envio automático de relatórios para um servidor SFTP ou
FTP externo.

45. Deverá ser capaz de criar consultas SQL ou similares nos bancos de dados
de logs, para uso em gráficos e tabelas em relatórios.

46. Deverá possibilitar visualizar nos relatórios da GUI as informações do
sistema, como licenças, memória, disco rígido, uso da CPU, taxa de log por
segundo recebido, total de logs diários recebidos, alertas do sistema, entre
outros.

47. Deverá ter uma ferramenta que permita analisar o desempenho na geração
de relatórios, a fim de detectar e corrigir problemas na geração deles.

48. Deverá importar arquivos com logs de dispositivos compatíveis conhecidos e
não conhecidos pela plataforma, para geração posterior de relatórios.

49. Deverá ser possível definir o espaço que cada instância de virtualização pode
usar para armazenamento de log.

50. Deverá fornecer as informações da quantidade de logs armazenados e as
estatísticas do tempo restante armazenado.

51. Deverá ser compatível com a autenticação de fator duplo (token) para
usuários do administrador da plataforma.

52. Deverá permitir aplicar políticas para o uso de senhas para administradores
de plataforma, como tamanho mínimo e caracteres permitidos

53. Deverá permitir visualizar em tempo real os logs recebidos.

54. Deverá permitir o encaminhamento de log no formato syslog.
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55. Deverá permitir o encaminhamento de log no formato CEF (Common Event
Format).

56. Deverá permitir a criação de painéis personalizados para monitorar
operações SOC

57. Deverá gerar alertas de eventos a partir de logs recebidos

58. Deverá permitir a criação de incidentes a partir de alertas de eventos para o
terminal

59. Deverá permitir a integração ao sistema de tickets do ServiceNow

60. Deverá permitir o suporte a logs na nuvem pública do Amazon S3

61. Deverá permitir o suporte a logs na nuvem pública do Microsoft Azure

62. Permitir o suporte aos registros de nuvem pública do Gooogle Cloud

63. Suportar o padrão SAML para autenticação do usuário administrador

3. FUNCIONALIDADES DE RELATORIOS DE FIREWALL

1. Deverá possuir relatório de conformidade com o PCI DSS;

2. Deverá possuir um relatório de uso do aplicativo SaaS

3. Deverá possuir um relatório de prevenção de perda de dados (DLP)

4. Deverá possuir um relatório de VPN

5. Deverá possuir um relatório IPS (Intruder Prevention System)

6. Deverá possuir um relatório de reputação do cliente

7. Deverá possuir um relatório de análise de segurança do usuário

8. Deverá possuir um relatório de análise de ameaças cibernéticas

9. Deverá possuir um breve relatório resumido diário de eventos e incidentes de
segurança

10. Deverá possuir um relatório de tráfego DNS

11. Deverá possuir um relatório de tráfego de e-mail

12. Deverá possuir um relatório dos 10 principais aplicativos usados na rede

13. Deverá possuir um relatório dos 10 principais sites usados na rede

14. Deverá possuir um relatório de uso de mídia social.

 

ITEM 12 - UNIDADE CENTRALIZADA DE ARMAZENAMENTO DE LOGS
E RELATORIA EM APPLIANCE VIRTUAL - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. CARACTERISTICAS GERAIS
1. A solução deverá ser entregue em applince virtual, ser compatível

com as plataformas VMware, Microsoft Hyper-V e KVM, sendo a
responsabilidade pela implantação de servidor/hardware com
licenciamento necessário será da CONTRATANTE;

2. Deverá possuir garantia e licença para atualização de firmware e
atualização automática de bases de dados de todas as
funcionalidades pelo período de 36 (trinta e seis) meses;

3. Deverá possuir a capacidade de receber pelo menos 25 GB de logs
diários;

4. Deverá possibilitar capacidade de armazenamento de no mínimo 10
(dez) TB.

2. REQUISITOS MINIMOS DE FUNCIONALIDADES
1. Suportar o padrão SAML para autenticação do usuário

administrador;
2. Permitir o suporte aos registros de nuvem pública do Gooogle Cloud;
3. Deverá permitir o suporte a logs na nuvem pública do Microsoft

Azure;
4. Deverá permitir o suporte a logs na nuvem pública do Amazon S3;
5. Deverá permitir a integração ao sistema de tickets do ServiceNow;
6. Deverá permitir a criação de incidentes a partir de alertas de

eventos para o terminal;
7. Deverá gerar alertas de eventos a partir de logs recebidos;
8. Deverá permitir a criação de painéis personalizados para monitorar

operações SOC;
9. Deverá permitir o encaminhamento de log no formato CEF (Common

Event Format).;
10. Deverá permitir o encaminhamento de log no formato syslog;
11. Deverá permitir visualizar em tempo real os logs recebidos;
12. Deverá permitir aplicar políticas para o uso de senhas para

administradores de plataforma, como tamanho mínimo e caracteres
permitidos;
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13. Deverá ser compatível com a autenticação de fator duplo (token)
para usuários do administrador da plataforma;

14. Deverá fornecer as informações da quantidade de logs armazenados
e as estatísticas do tempo restante armazenado;

15. Deverá ser possível definir o espaço que cada instância de
virtualização pode usar para armazenamento de log;

16. Deverá importar arquivos com logs de dispositivos compatíveis
conhecidos e não conhecidos pela plataforma, para geração
posterior de relatórios;

17. Deverá ter uma ferramenta que permita analisar o desempenho na
geração de relatórios, a fim de detectar e corrigir problemas na
geração deles;

18. Deverá possibilitar visualizar nos relatórios da GUI as informações do
sistema, como licenças, memória, disco rígido, uso da CPU, taxa de
log por segundo recebido, total de logs diários recebidos, alertas do
sistema, entre outros;

19. Deverá ser capaz de criar consultas SQL ou similares nos bancos de
dados de logs, para uso em gráficos e tabelas em relatórios;

20. Deverá permitir o envio automático de relatórios para um servidor
SFTP ou FTP externo;

21. Deverá gerar alertas automáticos por email, SNMP e Syslog, com
base em eventos especiais em logs, gravidade do evento, entre
outros;

22. Deverá permitir especificar o idioma dos relatórios criados;
23. Deverá permitir definir o design dos relatórios, incluir gráficos,

adicionar texto e imagens, alinhamento, quebras de página, fontes,
cores, entre outros;

24. Deverá permitir o uso de filtros nos relatórios;
25. Deverá exibir graficamente em tempo real a taxa de geração de logs

para cada dispositivo gerenciado.
26. Deverá permitir a programação da geração de relatórios, conforme

calendário definido pelo administrador.
27. Deverá permitir que o relatório seja enviado por email ao

destinatário específico.
28. Deverá permitir o envio por e-mail relatórios automaticamente.
29. Deverá permitir a personalização de qualquer relatório pré-

estabelecido pela solução, exclusivamente pelo Administrador, para
adotá-lo de acordo com suas necessidades.

30. Deverá ter a capacidade de gerar e enviar relatórios periódicos
automaticamente.

31. Deverá permitir que os arquivos de log sejam baixados da plataforma
para uso externo.

32. Deverá ter um mecanismo de "pesquisa detalhada" para navegar
pelos relatórios em tempo real.

33. Deverá ter a capacidade de personalizar gráficos em relatórios, como
barras, linhas e tabelas

34. Deverá permitir centralmente a exibição de logs recebidos por um ou
mais dispositivos, incluindo a capacidade de usar filtros para facilitar
a pesquisa nos mesmos logs.

35. Deverá ter a capacidade de personalizar a capa dos relatórios
obtidos.

36. Deverá permitir a duplicação de relatórios existentes, deve ser
possível para edição posterior.

37. Deverá poder enviar automaticamente os logs para um servidor FTP
externo para a solução

38. Deverá ter relatórios predefinidos.
39. Deverá permitir que os logs gerados pelos dispositivos gerenciados

devem ser centralizados nos servidores da plataforma, mas a solução
também deve oferecer a possibilidade de usar um servidor Syslog
externo ou similar.

40. Deverá gerar logs de auditoria, com detalhes da configuração
efetuada, o administrador que efetuou a alteração e seu horário.

41. Deverá permitir exportar os logs no formato CSV;
42. Deverá ter a capacidade de criar relatórios no formato CSV;
43. Deverá ter a capacidade de criar relatórios no formato XML;
44. Deverá ter a capacidade de criar relatórios em formato PDF;
45. Deverá ter a capacidade de criar relatórios no formato HTML;
46. Deverá permitir importação e exportação de relatórios;
47. Deverá possuir mecanismos de apagamento automático para logs

antigos.
48. Deverá possuir visualização da quantidade de logs enviados de cada

dispositivo monitorado
49. Deverá possuir um assistente gráfico para adicionar novos

dispositivos, usando seu endereço IP, usuário e senha.
50. Deverá possuir definição de perfis de acesso ao console com

permissão granular, como: acesso de gravação, acesso de leitura,
criação de novos usuários e alterações nas configurações gerais.
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51. Deverá possuir geração de relatórios de tráfego em tempo real, em
formato de gráfico

52. Deverá possuir geração de relatórios de tráfego em tempo real, no
formato de gráfico de bolhas.

53. Deverá possuir geração de relatórios de tráfego em tempo real, em
formato de mapa geográfico

54. Deverá possuir autenticação de usuários para acesso à plataforma
via TACACS +;

55. Deverá possuir autenticação de usuários para acesso à plataforma
via Radius

56. Deverá possuir autenticação de usuários para acesso à plataforma
via LDAP

57. Deverá permitir ativar e desativar para cada interface da plataforma,
as permissões de acesso HTTP, HTTPS, SSH

58. Deverá permitir a criação de um administrador geral, que tenha
acesso geral a todas as instâncias de virtualização da solução.

59. Deverá permitir a virtualização do gerenciamento e administração
dos dispositivos, nos quais cada administrador só tem acesso aos
computadores autorizados.

60. Deverá suportar SNMP versão 2 e 3
61. Deverá permitir o acesso simultâneo à administração, bem como

permitir que pelo menos 2 (dois) perfis sejam criados para
administração e monitoramento.

62. Deverá possuir comunicação e autenticação criptografada com
usuário e senha para obter relatórios, na interface gráfica (GUI) e via
linha de comando no console de gerenciamento.

63. Deverá suportar o acesso via SSH e WEB (HTTPS) para
gerenciamento de soluções

3. FUNCIONALIDADES DE RELATORIOS DE FIREWALL
1. Deverá possuir um relatório de uso de mídia social
2. Deverá possuir um relatório dos 10 principais sites usados na rede
3. Deverá possuir um relatório dos 10 principais aplicativos usados na

rede
4. Deverá possuir um relatório de tráfego de e-mail
5. Deverá possuir um relatório de tráfego DNS
6. Deverá possuir um breve relatório resumido diário de eventos e

incidentes de segurança
7. Deverá possuir um relatório de análise de ameaças cibernéticas
8. Deverá possuir um relatório de análise de segurança do usuário
9. Deverá possuir um relatório de reputação do cliente

10. Deverá possuir um relatório IPS (Intruder Prevention System)
11. Deverá possuir um relatório de VPN
12. Deverá possuir um relatório de prevenção de perda de dados (DLP)
13. Deverá possuir um relatório de uso do aplicativo SaaS
14. Deverá possuir relatório de conformidade com o PCI DSS.

 

ITEM 13 - UNIDADE DE GÊNCIA CENTRALIZADA DE EQUIPAMENTOS -
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. A solução poderá ser entregue em applince ou no formato de solução virtual,
compatível com as plataformas VMware, Microsoft Hyper-V e KVM, no caso de
solução virtualizada a responsabilidade pela implantação de servidor/hardware
com licenciamento necessário será da CONTRATANTE;

2. Deve possuir licença para gerenciar de forma centralizada de no mínimo 100
dispositivos;

3. Deve garantir a integridade do item de configuração, através de bloqueio de
alterações, em caso de acesso simultâneo de dois ou mais administradores no
mesmo ativo;

4. Deve possuir definição de perfis de acesso ao console com permissões granulares
como: acesso de escrita, acesso de leitura, criação de usuários, alteração de
configurações;

5. Deve gerar alertas automáticos via e-mail e snmp;

6. Deve monitorar a performance e Status dos links conectados a Solução de
Segurança dos links de Internet;

7. Deve possibilitar a criação e administração de políticas de firewall, controle de
aplicação, sistema prevenção a intrusão (IPS – intrusion prevention system),
antivírus, pontos de acesso sem fio e de filtro de URL;

8. Deve permitir usar palavras chaves ou cores para facilitar identificação de regras;

9. Deve permitir localizar quais regras um objeto (ex. Computador, serviço, etc.) Está
sendo utilizado;

10. Deve atribuir sequencialmente um número a cada regra de firewall, de NAT ou de
QoS;
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11. Deve permitir criação de regras que fiquem ativas em horário definido;

12. Deve permitir criação de regras com data de expiração;

13. Deve permitir realizar o backup das configurações para permitir o retorno
(rollback) de uma configuração salva;

14. Deve possuir mecanismo de validação das políticas, avisando quando houver
regras que ofusquem ou conflitem com outras (shadowing), ou garantir que esta
exigência seja plenamente atendida por meio diverso;

15. Deve possibilitar a visualização e comparação de configurações atuais,
configuração anterior e configurações antigas;

16. Deve garantir que todos os componentes da Solução de Segurança dos Links de
Internet sejam controlados de forma centralizada, utilizando apenas um servidor
de gerência;

17. Deve garantir que os dispositivos de segurança sejam visualizados na operação
integrada da rede através de geolocalização, e integrados com uma aplicação de
mapas online (google maps, bing maps ou outra equivalente);

18. Deve possuir um sistema de backup/restauração de todas as configurações da
solução de gerência incluso assim como permitir ao administrador agendar
backups da configuração em um determinado dia e hora;

19. Deve permitir ao administrador transferir os backups para um servidor SFTP;

20. Deve realizar a função de gerência em um equipamento exclusivo, não exercendo
outras funções (como firewall);

21. Deve garantir que quando houver novas versões de software dos equipamentos,
seja realizada a distribuição e instalação remota, de maneira centralizada;

22. Deve permitir aos administradores se autenticarem nos servidores de gerência
através de contas de usuários locais, de bases externas LDAP e RADIUS.

23. Deve suportar e realizar a sincronização do relógio interno dos equipamentos da
solução via protocolo NTP;

24. Deve gerar relatórios ou exibir comparativos entre duas sessões diferentes,
resumindo todas as alterações efetuadas;

25. Deve permitir visualizar, a partir da estação de gerência centralizada, informações
detalhadas dos dispositivos gerenciados, tais como licenças, horário do sistema e
firmware;

26. Acompanhamento por um período de pelo menos 90 dias para eventuais ajustes
necessários;

27. Deve permitir criar os objetos que serão utilizados nas políticas, de forma
centralizada.

 

ITEM 14 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE IMPLANTAÇÃO E
CONFIGURAÇÃO PARA SOLUÇÃO DE SEGURANÇA E GERÊNCIA DE
REDES NGFW TIPOS 1 E 2 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. O fornecimento desse item deverá contemplar 01 (um) voucher oficial do
fabricante no Treinamento da Solução de Controle de Acesso para 01 (um)
profissional da contratante;

2. O voucher deverá ter validade de pelo menos 12 (doze) meses;
3. O treinamento deverá ser de acordo com o calendário do fabricante e

ministrado por empresa autorizada pelo mesmo, de forma presencial ou
EAD, utilizando tecnologia de ensino a distância, ficando a seleção da
modalidade ao critério da contratante e disponibilidade do fabricante;

4. Deverá ser ministrado por profissional devidamente credenciado junto ao
fabricante e apto a entregar a ;

5. O treinamento deverá compreender a explicação da tecnologia da solução
como também das rotinas de configuração, gerenciamento, administração
e operação da mesma;

6. O treinamento deverá ter carga horária mínima de 40 (Quarenta) horas,
ministrado no período de 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00;

7. Serão aceitas proportas que contemplem um ou mais treinamentos para
compor as características exigidas;

8. Os serviços envolvendo a execução de atividade de rotinas de
implantação deverão ser prestados de maneira a apoiar os processos de
trabalho e atividades pontuais para atender a necessidades específicas
apresentadas pela TRE-AL;

9. Os serviços envolverão todas as atividades de implantação,
configurações, programações e atendimento às demandas apresentadas
pela TRE-AL;

10. Os serviços deverão ser realizados nas dependências do TRE-AL, utilizando-se de
equipamentos e infraestrutura com capacidade operacional;

11. Os serviços deverão ser realizados por profissionais detentores de diplomas de
nível superior em áreas afins da Tecnologia da Informação, com experiência
comprovada mínima de 03 (três) anos em implantação, operação e suporte de
dispositivos de Segurança da Informação, com características similares às
apresentadas pela TRE-AL;
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12. Os profissionais deverão receber todas as demandas sob as responsabilidades
apresentadas pela TRE-AL, providenciando sua inspeção, conferência,
classificação e prestação de contas;

13. Os profissionais deverão tomar ciência e analisar detalhadamente os projetos,
bem como todos os documentos que o complementarem, fornecidos pela TRE-
AL;

14. Deve ser realizado o desenvolvimento de plano de implementação; planejamento;
análise; configuração; integração; migração; testes de verificação; ajustes;
otimização; troubleshooting; updates; upgrades; ensaios de contingência; criação
de regras de segurança;

15. Deve ser realizado definição da arquitetura lógica e física do projeto, garantindo a
qualidade durante a implantação e o atendimento de todos os requisitos
funcionais e não funcionais;

16. Deve ser realizado gerenciamento de projetos: gerenciamento do projeto
propriamente dito, considerando controle de prazos, esforço, elaboração de
relatórios de posicionamento executivo, indicadores do projeto e qualquer outra
métrica prevista no PMBOOK. O objetivo de todas estas atividades é a garantia de
qualidade do projeto no que tange prazos e esforço;

17. Acompanhamento por um período de pelo menos 90 dias para eventuais ajustes
necessários;

18. Deverá ser fornecido ao final dos serviços a documentação completa de
implentação.

 

ITEM 15 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE IMPLANTAÇÃO E
CONFIGURAÇÃO UNIDADE CENTRALIZADA PARA SWITCHES DE
REDE TIPOS 1, 2 E 3 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. Os serviços envolvendo a execução de atividade de rotinas de implantação
deverão ser prestados de maneira a apoiar os processos de trabalho e atividades
pontuais para atender a necessidades específicas apresentadas pela TRE-AL

2. Os serviços envolverão todas as atividades de implantação, configurações,
programações e atendimento às demandas apresentadas pela TRE-AL.

3. A execução do Contrato deverá seguir metodologia de trabalho baseado no
conceito de Delegação de Responsabilidade Supervisionada. À CONTRATANTE
caberá a responsabilidade de definir demandas, bem como realizar a gestão
qualitativa dos serviços. A CONTRATADA deverá disponibilizar um Gerente do
Projeto, o qual deverá supervisionar todas as atividades dos profissionais
vinculados à dedicação exclusiva. Ao Gerente do Projeto será atribuída a
responsabilidades de desenvolvimento e acompanhamento de todo plano de
trabalho às atividades demandadas pela TRE-AL.

4. Os serviços deverão ser realizados nas dependências do TRE-AL, utilizando-se de
equipamentos e infraestrutura com capacidade operacional.

5. Os serviços deverão ser realizados por profissionais, detentores de diplomas de
nível superior em áreas afins da Tecnologia da Informação, com experiência
comprovada mínima de 03 (três) anos em implantação, operação e suporte de
dispositivos de Segurança da Informação, com características similares às
apresentadas pela TRE-AL.

6. Os profissionais deverão receber todas as demandas sob as responsabilidades
apresentadas pela TRE-AL, providenciando sua inspeção, conferência,
classificação e prestação de contas.

7. Os profissionais deverão tomar ciência e analisar detalhadamente os projetos,
bem como todos os documentos que o complementarem, fornecidos pela TRE-
AL.

8. Acompanhamento por um período de pelo menos 90 dias para eventuais ajustes
necessários;

9. Deverá ser fornecido ao final dos serviços a documentação completa de
implentação.

 

ITEM 16 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE IMPLANTAÇÃO E
CONFIGURAÇÃO UNIDADE CENTRALIZADA DE ARMAZENAMENTO DE
LOGS E RELATORIA  - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. Os serviços envolvendo a execução de atividade de rotinas de implantação
deverão ser prestados de maneira a apoiar os processos de trabalho e atividades
pontuais para atender a necessidades específicas apresentadas pela TRE-AL;

2. Os serviços envolverão todas as atividades de implantação, configurações,
programações e atendimento às demandas apresentadas pela TRE-AL;

3. Os serviços deverão ser realizados nas dependências do TRE-AL, utilizando-se de
equipamentos e infraestrutura com capacidade operacional.

4. Os serviços deverão ser realizados por profissionais, detentores de diplomas de
nível superior em áreas afins da Tecnologia da Informação, com experiência
comprovada mínima de 03 (três) anos em implantação, operação e suporte de
dispositivos de Segurança da Informação, com características similares às
apresentadas pela TRE-AL.
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5. Os profissionais deverão receber todas as demandas sob as responsabilidades
apresentadas pela TRE-AL, providenciando sua inspeção, conferência,
classificação e prestação de contas.

6. Os profissionais deverão tomar ciência e analisar detalhadamente os projetos,
bem como todos os documentos que o complementarem, fornecidos pela TRE-
AL.

7. Acompanhamento por um período de pelo menos 90 dias para eventuais ajustes
necessários;

8. Deverá ser fornecido ao final dos serviços a documentação completa de
implentação.

 

ITEM 17 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE IMPLANTAÇÃO E
CONFIGURAÇÃO UNIDADE DE GERÊNCIA CENTRALIZADA DE
EQUIPAMENTOS - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. Os serviços envolvendo a execução de atividade de rotinas de implantação
deverão ser prestados de maneira a apoiar os processos de trabalho e atividades
pontuais para atender a necessidades específicas apresentadas pela TRE-AL

2. Os serviços envolverão todas as atividades de implantação, configurações,
programações e atendimento às demandas apresentadas pela TRE-AL.

3. A execução do Contrato deverá seguir metodologia de trabalho baseado
no conceito de Delegação de Responsabilidade Supervisionada. À
CONTRATANTE caberá a responsabilidade de definir demandas, bem
como realizar a gestão qualitativa dos serviços. A CONTRATADA deverá
disponibilizar um Gerente do Projeto, o qual deverá supervisionar todas
as atividades dos profissionais vinculados à dedicação exclusiva. Ao
Gerente do Projeto será atribuída a responsabilidades de
desenvolvimento e acompanhamento de todo plano de trabalho às
atividades demandadas pela TRE-AL.

4. Os serviços deverão ser realizados nas dependências do TRE-AL, utilizando-se de
equipamentos e infraestrutura com capacidade operacional.

5. Os serviços deverão ser realizados por profissionais, detentores de diplomas de
nível superior em áreas afins da Tecnologia da Informação, com experiência
comprovada mínima de 03 (três) anos em implantação, operação e suporte de
dispositivos de Segurança da Informação, com características similares às
apresentadas pela TRE-AL.

6. Os profissionais deverão receber todas as demandas sob as responsabilidades
apresentadas pela TRE-AL, providenciando sua inspeção, conferência,
classificação e prestação de contas.

7. Os profissionais deverão tomar ciência e analisar detalhadamente os projetos,
bem como todos os documentos que o complementarem, fornecidos pela TRE-
AL.

8. Acompanhamento por um período de pelo menos 90 dias para eventuais ajustes
necessários;

9. Deverá ser fornecido ao final dos serviços a documentação completa de
implentação.

 

ITEM 18 - TREINAMENTO OFICIAL DO FABRICANTE PARA SOLUÇÃO
DE SEGURANÇA E GERÊNCIA DE REDES NGFW - ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS

1. O fornecimento desse item deverá contemplar 01 (um) voucher individual
para treinamento oficial do fabricante;

2. O voucher deverá ter validade de pelo menos 12 (doze) meses a partir da
data de sua emissão;

3. O treinamento deverá ser disponibilizado de acordo com o calendário de
treinamentos do fabricante;

4. A capacitação técnica deverá ser oficial do fabricante e ser realizada por
empresa devidamente credenciada pelo mesmo;

5. O treinamento deverá preferencialmente ser ofertado na modalidade
presencial, mas a critério da contratante, poderá ser aceito em formato
EAD ao vivo;

6. Deverá ser ministrado por profissional devidamente credenciado junto ao
fabricante;

7. O conteúdo programático do treinamento deverá no mínimo os conteúdos
sobre: visão geral da solução; configuração inicial do equipamento;
Políticas de Firewall; IPS; Controle de Aplicação; Sandboxing; Identificação
do Usuário; Filtro de Conteúdo WEB; Antivírus; NAT; VPN; QoS; SD-WAN;
Alta Disponibilidade; Gerência Centralizada; Geração de Relatórios;
Monitoramento;

8. A capacitação ofertada poderá ser composta por um ou mais
treinamentos oficiais do fabricante;

9. Deverá(ão) ser informado(s) o(s) código(s) do(s) treinamentos junto ao
fabricante e o(s) respectivo(s) conteúdo(s) programático(s);

10. O conteúdo programático deverá ser comprovado por meio de
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documentação oficial do fabricante;
11. O treinamento deverá ser ministrado no idioma português do Brasil;
12. Deverá ser fornecido material didático do fabricante relativo ao conteúdo

programático, podendo este ser no idioma português do Brasil ou inglês;
13. Deverá ser fornecido certificado de participação ao final do treinamento.

Este certificado deverá obrigatoriamente ser emitido pelo fabricante;
14. A carga horária agregada do(s) treinamento(s) não poderá ser inferior a

40 horas;
15. O conjunto das capacitações deverá ser suficiente ou corresponder ao

conjunto mínimo necessário para realização de prova de certificação
oficial do produto. A inscrição e/ou custos diretos e relativos à
certificação não fazem parte do voucher.

 

ITEM 19 - TREINAMENTO OFICIAL DO FABRICANTE UNIDADE DE
GERÊNCIA CENTRALIZADA DE EQUIPAMENTOS - ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS

1. O fornecimento desse item deverá contemplar 01 (um) voucher individual
para treinamento oficial do fabricante;

2. O voucher deverá ter validade de pelo menos 12 (doze) meses a partir da
data de sua emissão;

3. O treinamento deverá ser disponibilizado de acordo com o calendário de
treinamentos do fabricante;

4. A capacitação técnica deverá ser oficial do fabricante e ser realizada por
empresa devidamente credenciada pelo mesmo;

5. O treinamento deverá preferencialmente ser ofertado na modalidade
presencial, mas a critério da contratante, poderá ser aceito em formato
EAD ao vivo;

6. Deverá ser ministrado por profissional devidamente credenciado junto ao
fabricante;

7. O conteúdo programático do treinamento deverá abranger as principais
funcionalidades, resolução de problemas mais comuns, englobando tanto
a configuração e a operação da  UNIDADE DE GERENCIA CENTRALIZADA
DE EQUIPAMENTOS, proporcionando conhecimentos teóricos e práticos,
abrangendo desde os conteúdos básicos até os avançadas sobre os
hardwares e o softwares que compõem a solução;

8. A capacitação ofertada poderá ser composta por um ou mais
treinamentos oficiais do fabricante;

9. Deverá(ão) ser informado(s) o(s) código(s) do(s) treinamentos junto ao
fabricante e o(s) respectivo(s) conteúdo(s) programático(s);

10. O conteúdo programático deverá ser comprovado por meio de
documentação oficial do fabricante;

11. O treinamento deverá ser ministrado no idioma português do Brasil;
12. Deverá ser fornecido material didático do fabricante relativo ao conteúdo

programático, podendo este ser no idioma português do Brasil ou inglês;
13. Deverá ser fornecido certificado de participação ao final do treinamento.

Este certificado deverá obrigatoriamente ser emitido pelo fabricante;
14. A carga horária agregada do(s) treinamento(s) não poderá ser inferior a

16 horas;
15. O conjunto das capacitações deverá ser suficiente ou corresponder ao

conjunto mínimo necessário para realização de prova de certificação
oficial do produto. A inscrição e/ou custos diretos e relativos à
certificação não fazem parte do voucher.

 

ITEM 20 - TREINAMENTO OFICIAL DO FABRICANTE PARA UNIDADE
CENTRALIZADA DE ARMAZENAMENTO DE LOGS E RELATORIA -
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. O fornecimento desse item deverá contemplar 01 (um) voucher individual
para treinamento oficial do fabricante;

2. O voucher deverá ter validade de pelo menos 12 (doze) meses a partir da
data de sua emissão;

3. O treinamento deverá ser disponibilizado de acordo com o calendário de
treinamentos do fabricante;

4. A capacitação técnica deverá ser oficial do fabricante e ser realizada por
empresa devidamente credenciada pelo mesmo;

5. O treinamento deverá preferencialmente ser ofertado na modalidade
presencial, mas a critério da contratante, poderá ser aceito em formato
EAD ao vivo;

6. Deverá ser ministrado por profissional devidamente credenciado junto ao
fabricante;

7. O conteúdo programático do treinamento deverá abranger as principais
funcionalidades, resolução de problemas mais comuns, englobando tanto
a configuração e a operação da UNIDADE CENTRALIZADA DE
ARMAZENAMENTO DE LOGS E RELATORIA, proporcionando
conhecimentos teóricos e práticos, abrangendo desde os conteúdos
básicos até os avançadas sobre os hardwares e o softwares que compõem
a solução;
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8. A capacitação ofertada poderá ser composta por um ou mais
treinamentos oficiais do fabricante;

9. Deverá(ão) ser informado(s) o(s) código(s) do(s) treinamentos junto ao
fabricante e o(s) respectivo(s) conteúdo(s) programático(s);

10. O conteúdo programático deverá ser comprovado por meio de
documentação oficial do fabricante;

11. O treinamento deverá ser ministrado no idioma português do Brasil;
12. Deverá ser fornecido material didático do fabricante relativo ao conteúdo

programático, podendo este ser no idioma português do Brasil ou inglês;
13. Deverá ser fornecido certificado de participação ao final do treinamento.

Este certificado deverá obrigatoriamente ser emitido pelo fabricante;
14. A carga horária agregada do(s) treinamento(s) não poderá ser inferior a 8

horas;
15. O conjunto das capacitações deverá ser suficiente ou corresponder ao

conjunto mínimo necessário para realização de prova de certificação
oficial do produto. A inscrição e/ou custos diretos e relativos à
certificação não fazem parte do voucher.

 

ITEM 21 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS SOB DEMANDA -
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. Cada Unidade de Serviço Técnicos (UST) corresponderá à 4h (quatro
horas) de profissional especializado nas plataformas ofertadas;

2. O serviço poderá ser prestado pelo próprio fabricante (Professional
Services) ou pela contratada.

3. Atividades: desenvolvimento de plano de
implementação, planejamento, análise, configuração, integração, migração, testes
de
verificação, ajustes, otimização, troubleshooting, updates, upgrades, provas
de conceito, ensaios de contingência, customização de consultas de
relatórios, treinamentos "hands on", análise de vulnerabilidades, criação
e manutenção de regras de segurança e redes, participação em comitês
de segurança para esclarecimentos, documentação "as
built", documentação para rollout;

4. Os perfis dos profissionais/atividades definidas seguirão o padrão de
perfis indicados por metodologias de projetos, como PMBOK. Abaixo, um
detalhamento sobre os perfis de profissionais e o escopo de cada um de
seus papeis:
1. Arquitetura: definição da arquitetura lógica e física do projeto,

garantindo a qualidade durante a implantação e o atendimento de
todos os requisitos funcionais e não funcionais; propor melhorias;
definir controles e monitoramento do ambiente, sugerindo métricas,
thresholds e indicadores de acompanhamento; apoio no
planejamento, execução e avaliação de mudanças;

2. Implementação: Levantamento de dados, execução das implantações
incluindo configuração customizada, integração, migrações e testes,
adaptações código, criação de infraestrutura, orientação,
documentação, etc;

3. Gerenciamento de projetos: gerenciamento do projeto propriamente
dito, considerando controle de prazos, esforço, elaboração de
relatórios de posicionamento executivo, indicadores do projeto e
qualquer outra métrica prevista no PMBOOK. O objetivo de todas
estas atividades é a garantia de qualidade do projeto no que tange
prazos e esforço

4. Suporte: Atendimento a incidentes de suporte realizando análises,
troubleshooting, diagnósticos; realizando ajustes e otimização
configurações; analisando e aplicando patches, fixes e updates,
aplicando testes e realizando ensaios; monitorando o ambiente;

5. As atividades poderam ser prestadas de forma on-site ou na modalidade
remota com acompanhento por meio de ferramente de controle de acesso;

6. O prazo máximo para início das atividades pela empresa contratada será
de 10 (dez) dias, após o recebimento da ordem de fornecimento, nota de
empenho ou documento equivalente;

7. Neste modelo de execução dos serviços não se caracteriza a subordinação
direta e nem a pessoalidade, visto que não haverá qualquer relação de
subordinação jurídica entre os profissionais da equipe da empresa
contratada e o TRE-AL. As empresas proponentes deverão considerar em
seus custos todos os recursos necessários ao completo atendimento aos
objetos, tais como despesas com pessoal (salários, férias, encargos,
benefícios, seleção, outras) de modo a garantir os serviços definidos;

8. Para o controle da execução dos serviços será utilizado a Unidade de
medida UST (Unidade de Serviço Técnico). A UST consiste no parâmetro
utilizado para dimensionar todas as atividades que serão demandadas
pela CONTRATANTE, no escopo de cada Ordem de Serviço. A contratação
será em volume de UST por atividade e a licitação resultará na oferta do
valor de uma UST que irá representar o esforço combinado de
profissionais envolvidos, variando a complexidade e prioridade da
atividade.

3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
A execução do objeto pressupõe a existência dos seguintes

papéis e responsabilidades (Art. 18, § 3º, III, a, 1):
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1. Patrocinador da Contratação: é o titular da área demandante, responsável por
representar os interesses do órgão no contexto da Contratação, pela aprovação
da necessidade e, por fim, pela negociação das ações necessárias para que os
objetivos sejam alcançados;

2. Gestor do Contrato (art. 3º, IV, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017): servidor
designado para coordenar e comandar o processo da fiscalização da execução
contratual. Na forma do Art. 17 da mesma Resolução, o gestor do contrato
responsabiliza-se pela condução da gestão e fiscalização do contrato, nos termos
do Art. 67, da Lei nº 8.666/93.

3. Fiscal do Contrato (art. 3º, VI, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017): servidor
designado para auxiliar o gestor do contrato quanto à fiscalização do objeto do
contrato. Neste sentido, indicado pela respectiva autoridade competente para
fiscalizar o Contrato quanto aos aspectos técnicos da solução.

Dinâmica da Execução (Art. 18, § 3º, III, a, 2):

1. Os equipamentos deverão ser entregues no Almoxarifado do TRE/AL, nos
quantitativos indicados no pedido de fornecimento;

2. A garantia dos equipamentos deve obedecer o detalhamento técnico feito e terá
seu tempo contado por cada fornecimento individualmente;

3. Entende-se como garantia aquela prestada pelo próprio fabricante ou por rede
credenciada pelo fabricante do(s) referido(s) equipamento(s);

4. O pagamento será realizado individualmente para cada nota fiscal apresentada,
após emissão do aceite definitivo pela unidade competente do TRE/AL;

5. Os equipamentos deverão ser novos, não recondicionados, de primeiro uso e não
deverão conter marcas, amassados, arranhões ou outros problemas e, ainda,
serem entregues em pleno estado de funcionamento;

6. Os equipamentos deverão atender rigorosamente a todas as especificações
técnicas contidas neste Termo de Referência e em seus Anexos;

7. Os equipamentos deverão vir acompanhados de todos os acessórios necessários
para o seu pleno estado de funcionamento, como cabos, drivers, mídias e outros,
os quais só serão recebidos juntamente com os respectivos equipamentos. Este
item se aplica tanto para a entrega dos equipamentos quanto para substituições
durante o período de garantia;

8. Ao TRE é reservado o direito de efetuar conexões dos equipamentos a outros,
bem como adicionar demais acessórios compatíveis tecnicamente, sem que isso
constitua motivo para a Contratada se desobrigar da garantia, desde que tal fato
não implique danos materiais ou técnicos aos equipamentos e acessórios,
hipótese que deverá ser devidamente comprovada;

9.  Ao TRE/AL é reservado o direito de efetuar diligência, a qualquer tempo, quanto
aos documentos exigidos neste Termo de Referência e em seus Anexos.

Recebimento do Objeto:

1. O Tribunal designará, conforme a necessidade do caso concreto, Comissão ou
por meio de servidor realizará o recebimento provisório, que só será emitido se
os equipamentos estiverem de acordo com as especificações técnicas;

2. Após a entrega, os equipamentos serão submetidos à avaliação e homologação
pelos responsáveis técnicos do Tribunal;

3.  O exame para comprovação das características técnicas consistirá em avaliações
e testes não-destrutivos, por amostragem realizados em duas etapas:

a. Primeira: inspeção visual de todos os equipamentos entregues;
b. Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho, em, no mínimo,

10% (dez por cento) e não menos do que 01 (um) dos equipamentos
recebidos. O Tribunal poderá, a seu critério, executar os testes nos demais
equipamentos, dentro de um critério de razoabilidade, podendo chegar
a 100% dos quantitativos, mas dentro de um prazo máximo de 30 (trinta)
dias corridos e contados de cada lote de equipamentos.

4. As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos que
acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e
disponível no sítio do fabricante.

5. A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação do perfeito funcionamento
dos equipamentos e adequação às especificações técnicas, emitir e assinar o
Termo de Recebimento Definitivo.

Instrumentos Formais de Solicitação do(s) Bens e/ou
Serviço(s) (Art. 18, § 3º, III, a, 3):

1. A Ordem de Fornecimento será o instrumento formal de solicitação dos bens
pertencentes ao escopo desta contratação.

Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7)

1. O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente do Fornecedor,
por ordem bancária, ou por meio de boleto bancário por código de barras, no
prazo disposto nos artigos 5º, § 3º, ou 40, XIV, “a”, da Lei n. 8.666/93, conforme
o caso, quando mantidas as mesmas condições iniciais de habilitação e cumpridos
os seguintes requisitos:

a. Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da
emissão (nota fiscaleletrônica, se for o caso), acompanhada da
Certidão Negativa de Débito – CND, comprovando regularidade com o INSS;
do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, comprovando regularidade
com o FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos
Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita
Federal; e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela
Justiça do Trabalho; e  da prova de regularidade para com as Fazendas
Estadual e Municipal do domicílio ou sede do Fornecedor; e

b. Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor.
2. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação

qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de
preços ou a atualização monetária.

3. O pagamento ocorrerá num prazo de 10 (dez) dias, após a atestação pela
fiscalização e consequente ratificação pela gestão, nos termos da IN TRE-AL nº
07/2021 e Resolução TRE-AL nº 15.787/2017
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Direitos de Propriedade Intelectual (Art. 18, § 3º, III, a, 9):

1. Esse requisito não se aplica ao contexto desta contratação, uma vez que o objeto
se refere ao fornecimento de equipamentos, cujos direitos autorais do fabricante
são resguardados por legislação nacional e internacional.

Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11):

1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos
artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada prévia e
ampla defesa, às seguintes penalidades:

a. Advertência:
i. A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento

de obrigação contratual e terá que apresentar as devidas justificativas
em um prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da
notificação; e

ii. Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem
improcedentes as justificativas apresentadas, a Contratada será
advertida;

b. Multa de:
i. 0,5% por dia, sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no

caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos, limitada a
incidência a 20 (vinte) dias corridos;

1. No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por prazo superior
a 20 (vinte) dias corridos, com
a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de
5% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e

2. No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por prazo superior
a 20 (vinte) dias corridos, com a
não aceitação pela Administração, será aplicada a penalidade 10%
sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução
total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do
registro de preços do Fornecedor;

ii.  0,5% por dia, sobre o valor do equipamento,
no caso de atraso injustificado na solução do chamado de garantia, limitada a incidência 30
(trinta) dias corridos;

1. No caso de atraso injustificado na solução do chamado de garantia por prazo superior
a 30 (trinta) dias corridos, aplica-se adicionalmente, a multa de
1% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e

2. A multa por atraso relacionada ao item
anterior será auferida por Ordem de Fornecimento e aplicada somente uma única vez a
cada mês, independente da quantidade de equipamentos sem
solução.

iii. 5% sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso de
inexecução parcial da obrigação assumida;

iv. 10% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução
total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do registro
de preços do Fornecedor;

v. 5% sobre o valor global estimado da Ata de Ata de Registro de Preços,
na hipótese de recusa em assinar a Ata ou o instrumento do contrato,
ou retirar a Ordem de Fornecimento.

c. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do
SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades
legais; e

d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública.

2. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para
entrega/solução do chamado de garantia dos equipamentos poderá resultar no
cancelamento do registro de preços com a Contratada.

3. As sanções previstas nos itens "1.a", “1.c” e “1.d” do item 1 poderão ser
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.

4. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será
descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado
judicialmente;

5. Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do
valor presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento
administrativo.
.
 

4. Requisitos Técnicos (Art. 18, § 3º, IV)
 
 
Expressos no item 3.1 Descrição do Objeto, desde documento.
 

5. Modelos (templates) propostos a serem utilizados na contratação
(Art. 18, § 3º, III, V)

 

 

Proc. SEI Principal  nº XXXXXXXXX

 

Pregão Eletrônico nº XX/YYYY – TRE/AL

Ata de Registro de Preços TRE/AL nº XX/YYYY

Fornecedor: AAAAAAAAAAA. - CNPJ  00.000.000/0000-00
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Proc. SEI Principal  nº XXXXXXXXX

 

Pregão Eletrônico nº XX/YYYY – TRE/AL

Ata de Registro de Preços TRE/AL nº XX/YYYY

Fornecedor: AAAAAAAAAAA. - CNPJ  00.000.000/0000-00

 

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº XXX/20YY – STI 

 

Solicito, com base na Ata de Registro de Preços relativa ao Pregão Eletrônico
suprarreferido, celebrada entre este Tribunal e essa Empresa, o fornecimento abaixo discriminado:

 

Item da
Ata Descrição Qtd.

Registrada
Qtd.
Solicitada

Valor
Unitário (R$)

Valor Total
(R$)

Saldo da
Ata

       
       

TOTAL:  ***

Recursos Orçamentários: As despesas decorrentes da prestação dos serviços pretendido serão
cobertas com recursos de MATERIAL PERMANENTE DE TI.

Prazo de Entrega: No máximo de XX (XXXXXXX) dias corridos após o recebimento da autorização de fornecimento,
nota de empenho ou instrumento formal e equivalente, conforme contrato.

Valor Total: R$ XX.XXX,XX (XXXXXX reais e XXXXXXXa centavos).

 

 

Gestor da Ata - Portaria TRE/AL nº XX/XXXX
Maceió, DD de _____ de 20YY.

Maceió, 30 de setembro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 25/05/2022, às 15:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES,
Membro da Comissão, em 25/05/2022, às 15:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RODRIGO FERREIRA MOURA, Técnico
Judiciário, em 25/05/2022, às 16:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0952568 e o código CRC C50D8E5D.

0006267-49.2021.6.02.8000 0952568v311
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 25 de maio de 2022.
À GSAD  - Portaria 376/2021- 0946188
 
Sr. Rodrigo Ferreira Moura,
 
Encaminho o presente para a apreciação de

Vossa Senhoria quanto ao Termo de Referência 0952568,
disponibilizado igualmente via bloco de assinaturas.

 
Cordialmente.

 
Daniel Macêdo de Carvalho Souto

Integrante Demandante - Portaria 376/2021

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Membro da Equipe de Planejamento de Contratatação, em 25/05/2022, às 15:35,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1074055 e o código CRC 9AA9CDD3.

0006267-49.2021.6.02.8000 1074055v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 25 de maio de 2022.
À STI
 
Segue o Termo de Referência, doc. 0952568, para

apreciação de Vossa Senhoria, na forma do que determina a
Resolução TRE/AL nº 15.904/2018 - Regulamento da
Secretaria, art. 111, VI.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 25/05/2022, às 15:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1074058 e o código CRC 22DB4BFF.

0006267-49.2021.6.02.8000 1074058v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 25 de maio de 2022.
Senhor Secretário de Administração,
 
Nos termos do § 1º do art. 13 da Resolução CNJ nº

182/2013, bem assim do art. 111, VI, da Resolução TRE/AL nº
15.904/2018 (Regulamento da Secretaria do TRE-AL),
manifesto concordância com o termo de referência
apresentado nestes autos.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 25/05/2022, às 18:35, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1074338 e o código CRC 6163A770.

0006267-49.2021.6.02.8000 1074338v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 25 de maio de 2022.
Vindo os autos a este Gabinete com a aprovação

técnica do Termo de Referência - TIC 28 (doc. 0952568), nos
termos do Despacho STI 1074338, remeto os autos à SEIC,
para promover a instrução de que trata o art. 8º da Resolução
TRE-AL nº 15.787/2017.

Aprovo o TR, para efeito do dispsoto na citada
Resolução TRE-AL nº 15.787/2017, ressalvando, no netanto,
que a gestão assinalada "a cargo da SAD", item 11, deve ser
entendida como as atividades de natureza eminentemente
administrativas, a exemplo de aplicação de sanções, aderência
às normas de pagamento, diretrizes e obrigações contratuais e
encaminhamento os documentos necessários para liquidação
de despesa à unidade competente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 25/05/2022, às 22:32, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1074436 e o código CRC 702213A1.
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Despacho GSAD 1074436         SEI 0006267-49.2021.6.02.8000 / pg. 96



E-mail - 1074722

Data de Envio: 
  26/05/2022 11:59:04

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para:
    daguimar@acessoidea.com.br
    thiago.andrade@vdtsinfo.com.br
    administrativo@ja1000ti.com.br
    telc@telc.com.br
    luciano@seteplus.com.br
    contato@edcomconsultoria.com.br
    jorge@netsol.com.br
    yuri@oneinformatica.com.br
    tiago@ticonsulte.com.br
    ronald@datazul.com.br
    com@seatecnologia.com.br
    guida@microwmax.com.br
    yuri.comercial@omnitec.vix.br
    thiago@hsntecnologia.com.br
    contato@alhe.com.br
    ms@zeewlab.com.br
    wcunha@athenasecurity.com.br
    leonardo.saes@telemont.com.br
    pamela.bisino@onsmart.com.br
    ricardo.simon@telit.com
    coperson@copersonaudio.com.br
    rogerio.bombonatti@xcabos.com.br
    paulo.arruda@linkit.com.br
    alexandre@ljsuprimentos.com.br
    mario@unigrus.com
    contato@cloudprisma.com.br
    compras3@oficinadosbits.com.br
    marcelo.fenoglio@miltec.com.br
    mleal@hialinx.com.br
    contato@digitaldoor.com.br
    comercial@conexti.com.br
    hp@freenetworks.com.br
    comercial@corporativoinfo.com.br
    comercial@gpcit.com.br
    joelof@sbcservicos.com.br
    diretoria@acbinfoshop.com.br
    sull@sullautomacao.com.br
    daniel@lisata.com.br
    omicron@omicron.com.br
    jmcneto@silicontech.com.br
    vendas@tudotecnologia.com.br
    ffreitas@swt.com.br
    comercial@doctecnologia.com.br
    pedro@ansdistribuidora.com.br
    wagner@concordiainformatica.com.br
    vanessa@bistechnology.com.br
    multisupri@multisupri.com.br
    fkadri@kadri.com.br
    registrodeoportunidade@networksecure.com.br
    juliano.peixoto@meedbr.com
    gmarc@gmarc.com.br
    emerson.altomani@avivsolutions.com.br
    bruno.baumel@eticainformatica.com.br
    christovam@forsec.com.br
    fiscal.arvato@arvato.com.br
    itone@itone.com.br
    leonardo@infosecti.com.br
    contato@logan.com.br
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    emanuel@compustar.com.br
    francimara.salles@shsti.com.br
    parcerias@s2sc.com.br
    vanessa.gonzalez@virgogroup.com.br
    comercial@ydennek.com.br
    andre@grupoinovva.com.br
    jennifer@coletek.com.br
    davi@aquarii.com.br
    quintaonda@quintaonda.com.br
    comercial@symmetry.com.br
    contato@servix.com
    sk@sktec.com.br
    silvia.faria@telemont.com.br
    marlon@liveconsult.com.br
    marcio.bueno@bt.com
    suporte.comercial@capgemini.com
    contato@grupofacimus.com.br
    comercial@lumetec.com.br
    comercial@technologys.com.br
    murillo.fonseca@etailor.com.br
    juliana.oliveira@produs.com.br
    joao.souza@mmo2000.com.br
    vendas@newsupri.com.br
    marketing@decatron.com.br
    comercial@planus.com.br
    comercial@microsul.com.br
    comercial@amr.com.br
    sp@microware.com.br
    breno@plugnetshop.com.br
    atendimentosp@microware.com.br
    vendas@risctech.com.br
    daniel.lenhardt@hervaltech.com.br
    vendas@guaibasolucoes.com.br
    contato@seprol.com.br
    contato@mpesolucoes.com.br
    drivea@drivea.com.br

Assunto: 
  Aquisição de solução Firewall - TRE/AL

Mensagem: 
  Prezados(as),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende adquirir solução Firewall para o Prédio Sede do TRE/AL,
cartórios Eleitorais, unidades e escritórios remotos, conforme Termo de Referência anexo.

Para tanto, solicitamos apresentação de proposta de preço, caso não haja interesse em participar,
pedimos, por gentileza, comunicar-nos por email.

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
CNPJ 06.015,.041/0001-38
(82) 99301-0575

Anexos:
    Termo_de_Referencia___TIC_0952568.html
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De: Sueli Oliveira <sueli.oliveira@guaibasolucoes.com.br>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>, "daguimar@acessoidea.com.br"
<daguimar@acessoidea.com.br>, "thiago.andrade@vdtsinfo.com.br" <thiago.andrade@vdtsinfo.com.br>,
"administrativo@ja1000ti.com.br" <administrativo@ja1000ti.com.br>, "telc@telc.com.br"
<telc@telc.com.br>, "luciano@seteplus.com.br" <luciano@seteplus.com.br>,
"contato@edcomconsultoria.com.br" <contato@edcomconsultoria.com.br>, "jorge@netsol.com.br"
<jorge@netsol.com.br>, "yuri@oneinformatica.com.br" <yuri@oneinformatica.com.br>,
"tiago@ticonsulte.com.br" <tiago@ticonsulte.com.br>, "ronald@datazul.com.br"
<ronald@datazul.com.br>, "com@seatecnologia.com.br" <com@seatecnologia.com.br>,
"guida@microwmax.com.br" <guida@microwmax.com.br>, "yuri.comercial@omnitec.vix.br"
<yuri.comercial@omnitec.vix.br>, "thiago@hsntecnologia.com.br" <thiago@hsntecnologia.com.br>,
"contato@alhe.com.br" <contato@alhe.com.br>, "ms@zeewlab.com.br" <ms@zeewlab.com.br>,
"wcunha@athenasecurity.com.br" <wcunha@athenasecurity.com.br>, "leonardo.saes@telemont.com.br"
<leonardo.saes@telemont.com.br>, "pamela.bisino@onsmart.com.br" <pamela.bisino@onsmart.com.br>,
"ricardo.simon@telit.com" <ricardo.simon@telit.com>, "coperson@copersonaudio.com.br"
<coperson@copersonaudio.com.br>, "rogerio.bombonatti@xcabos.com.br"
<rogerio.bombonatti@xcabos.com.br>, "paulo.arruda@linkit.com.br" <paulo.arruda@linkit.com.br>,
"alexandre@ljsuprimentos.com.br" <alexandre@ljsuprimentos.com.br>, "mario@unigrus.com"
<mario@unigrus.com>, "contato@cloudprisma.com.br" <contato@cloudprisma.com.br>,
"compras3@oficinadosbits.com.br" <compras3@oficinadosbits.com.br>,
"marcelo.fenoglio@miltec.com.br" <marcelo.fenoglio@miltec.com.br>, "mleal@hialinx.com.br"
<mleal@hialinx.com.br>, "contato@digitaldoor.com.br" <contato@digitaldoor.com.br>,
"comercial@conexti.com.br" <comercial@conexti.com.br>, "hp@freenetworks.com.br"
<hp@freenetworks.com.br>, "comercial@corporativoinfo.com.br" <comercial@corporativoinfo.com.br>,
"comercial@gpcit.com.br" <comercial@gpcit.com.br>, "joelof@sbcservicos.com.br"
<joelof@sbcservicos.com.br>, "diretoria@acbinfoshop.com.br" <diretoria@acbinfoshop.com.br>,
"sull@sullautomacao.com.br" <sull@sullautomacao.com.br>, "daniel@lisata.com.br"
<daniel@lisata.com.br>, "omicron@omicron.com.br" <omicron@omicron.com.br>,
"jmcneto@silicontech.com.br" <jmcneto@silicontech.com.br>, "vendas@tudotecnologia.com.br"
<vendas@tudotecnologia.com.br>, "ffreitas@swt.com.br" <ffreitas@swt.com.br>,
"comercial@doctecnologia.com.br" <comercial@doctecnologia.com.br>, "pedro@ansdistribuidora.com.br"
<pedro@ansdistribuidora.com.br>, "wagner@concordiainformatica.com.br"
<wagner@concordiainformatica.com.br>, "vanessa@bistechnology.com.br"
<vanessa@bistechnology.com.br>, "multisupri@multisupri.com.br" <multisupri@multisupri.com.br>,
"fkadri@kadri.com.br" <fkadri@kadri.com.br>, "registrodeoportunidade@networksecure.com.br"
<registrodeoportunidade@networksecure.com.br>, "juliano.peixoto@meedbr.com"
<juliano.peixoto@meedbr.com>, "gmarc@gmarc.com.br" <gmarc@gmarc.com.br>,
"emerson.altomani@avivsolutions.com.br" <emerson.altomani@avivsolutions.com.br>,
"bruno.baumel@eticainformatica.com.br" <bruno.baumel@eticainformatica.com.br>,
"christovam@forsec.com.br" <christovam@forsec.com.br>, "fiscal.arvato@arvato.com.br"
<fiscal.arvato@arvato.com.br>, "itone@itone.com.br" <itone@itone.com.br>,
"leonardo@infosecti.com.br" <leonardo@infosecti.com.br>, "contato@logan.com.br"
<contato@logan.com.br>, "emanuel@compustar.com.br" <emanuel@compustar.com.br>,
"francimara.salles@shsti.com.br" <francimara.salles@shsti.com.br>, "parcerias@s2sc.com.br"
<parcerias@s2sc.com.br>, "vanessa.gonzalez@virgogroup.com.br"
<vanessa.gonzalez@virgogroup.com.br>, "comercial@ydennek.com.br" <comercial@ydennek.com.br>,
"andre@grupoinovva.com.br" <andre@grupoinovva.com.br>, "jennifer@coletek.com.br"
<jennifer@coletek.com.br>, "davi@aquarii.com.br" <davi@aquarii.com.br>,
"quintaonda@quintaonda.com.br" <quintaonda@quintaonda.com.br>, "comercial@symmetry.com.br"
<comercial@symmetry.com.br>, "contato@servix.com" <contato@servix.com>, "sk@sktec.com.br"
<sk@sktec.com.br>, "silvia.faria@telemont.com.br" <silvia.faria@telemont.com.br>,
"marlon@liveconsult.com.br" <marlon@liveconsult.com.br>, "marcio.bueno@bt.com"
<marcio.bueno@bt.com>, "suporte.comercial@capgemini.com" <suporte.comercial@capgemini.com>,
"contato@grupofacimus.com.br" <contato@grupofacimus.com.br>, "comercial@lumetec.com.br"
<comercial@lumetec.com.br>, "comercial@technologys.com.br" <comercial@technologys.com.br>,
"murillo.fonseca@etailor.com.br" <murillo.fonseca@etailor.com.br>,
"juliana.oliveira@produs.com.br" <juliana.oliveira@produs.com.br>, "joao.souza@mmo2000.com.br"
<joao.souza@mmo2000.com.br>, "vendas@newsupri.com.br" <vendas@newsupri.com.br>,
"marketing@decatron.com.br" <marketing@decatron.com.br>, "comercial@planus.com.br"
<comercial@planus.com.br>, "comercial@microsul.com.br" <comercial@microsul.com.br>,
"comercial@amr.com.br" <comercial@amr.com.br>, "sp@microware.com.br" <sp@microware.com.br>,
"breno@plugnetshop.com.br" <breno@plugnetshop.com.br>, "atendimentosp@microware.com.br"
<atendimentosp@microware.com.br>, "vendas@risctech.com.br" <vendas@risctech.com.br>,
"daniel.lenhardt@hervaltech.com.br" <daniel.lenhardt@hervaltech.com.br>, vendas
<vendas@guaibasolucoes.com.br>, "contato@seprol.com.br" <contato@seprol.com.br>,
"contato@mpesolucoes.com.br" <contato@mpesolucoes.com.br>, "drivea@drivea.com.br"
<drivea@drivea.com.br>
CC: Arnaldo Krause <arnaldo.krause@guaibasolucoes.com.br>
Data: 26/05/2022 02:41 PM
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Assunto: [seic] RES: Aquisição de solução Firewall  - TRE/AL

Prezados, boa tarde!

Infelizmente não conseguimos participar desse edital.

Abs!
Sueli Oliveira
Consultora Comercial 
Sype: sueli.oliveira@guaibasolucoes.com.br
Comercial: (41) 3072-3854
Celular: (41) 99663-5213

Rua Paraguassu, 706 - Juvevê
Curitiba - PR - CEP 80.030-270

-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br> 
Enviada em: quinta-feira, 26 de maio de 2022 11:59
Para: daguimar@acessoidea.com.br; thiago.andrade@vdtsinfo.com.br;
administrativo@ja1000ti.com.br; telc@telc.com.br; luciano@seteplus.com.br;
contato@edcomconsultoria.com.br; jorge@netsol.com.br;
yuri@oneinformatica.com.br; tiago@ticonsulte.com.br; ronald@datazul.com.br;
com@seatecnologia.com.br; guida@microwmax.com.br;
yuri.comercial@omnitec.vix.br; thiago@hsntecnologia.com.br;
contato@alhe.com.br; ms@zeewlab.com.br; wcunha@athenasecurity.com.br;
leonardo.saes@telemont.com.br; pamela.bisino@onsmart.com.br;
ricardo.simon@telit.com; coperson@copersonaudio.com.br;
rogerio.bombonatti@xcabos.com.br; paulo.arruda@linkit.com.br;
alexandre@ljsuprimentos.com.br; mario@unigrus.com; contato@cloudprisma.com.br;
compras3@oficinadosbits.com.br; marcelo.fenoglio@miltec.com.br;
mleal@hialinx.com.br; contato@digitaldoor.com.br; comercial@conexti.com.br;
hp@freenetworks.com.br; comercial@corporativoinfo.com.br;
comercial@gpcit.com.br; joelof@sbcservicos.com.br;
diretoria@acbinfoshop.com.br; sull@sullautomacao.com.br; daniel@lisata.com.br;
omicron@omicron.com.br; jmcneto@silicontech.com.br;
vendas@tudotecnologia.com.br; ffreitas@swt.com.br;
comercial@doctecnologia.com.br; pedro@ansdistribuidora.com.br;
wagner@concordiainformatica.com.br; vanessa@bistechnology.com.br;
multisupri@multisupri.com.br; fkadri@kadri.com.br;
registrodeoportunidade@networksecure.com.br; juliano.peixoto@meedbr.com;
gmarc@gmarc.com.br; emerson.altomani@avivsolutions.com.br;
bruno.baumel@eticainformatica.com.br; christovam@forsec.com.br;
fiscal.arvato@arvato.com.br; itone@itone.com.br; leonardo@infosecti.com.br;
contato@logan.com.br; emanuel@compustar.com.br; francimara.salles@shsti.com.br;
parcerias@s2sc.com.br; vanessa.gonzalez@virgogroup.com.br;
comercial@ydennek.com.br; andre@grupoinovva.com.br; jennifer@coletek.com.br;
davi@aquarii.com.br; quintaonda@quintaonda.com.br; comercial@symmetry.com.br;
contato@servix.com; sk@sktec.com.br; silvia.faria@telemont.com.br;
marlon@liveconsult.com.br; marcio.bueno@bt.com;
suporte.comercial@capgemini.com; contato@grupofacimus.com.br;
comercial@lumetec.com.br; comercial@technologys.com.br;
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murillo.fonseca@etailor.com.br; juliana.oliveira@produs.com.br;
joao.souza@mmo2000.com.br; vendas@newsupri.com.br; marketing@decatron.com.br;
comercial@planus.com.br; comercial@microsul.com.br; comercial@amr.com.br;
sp@microware.com.br; breno@plugnetshop.com.br; atendimentosp@microware.com.br;
vendas@risctech.com.br; daniel.lenhardt@hervaltech.com.br; vendas
<vendas@guaibasolucoes.com.br>; contato@seprol.com.br;
contato@mpesolucoes.com.br; drivea@drivea.com.br
Assunto: Aquisição de solução Firewall - TRE/AL

Prezados(as),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende adquirir solução Firewall
para o Prédio Sede do TRE/AL, cartórios Eleitorais, unidades e escritórios
remotos, conforme Termo de Referência anexo.

Para tanto, solicitamos apresentação de proposta de preço, caso não haja
interesse em participar, pedimos, por gentileza, comunicar-nos por email.

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações - SEIC Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas - TRE/AL CNPJ 06.015,.041/0001-38
(82) 99301-0575
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De: Vanessa Soares <vanessa@bistechnology.com.br>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 26/05/2022 03:07 PM
Assunto: [seic] RES: Aquisição de solução Firewall  - TRE/AL

Prezados, boa tarde!

Infelizmente não conseguimos participar desse edital.

Atenciosamente,

Vanessa Soares Calori
vanessa@bistechnology.com.br
+55 11 3564-6879
+55 11 99383-7826 (whatsapp)
Nosso Site:  www.bistechnology.com.br
Portal CSP:  www.portalcsp.com.br/bistechnology

  

"AVISO DE CONFIDENCIALIDADE: Esta mensagem de correio eletrônico, suas
continuações, antecedentes e qualquer anexo, caso existam, são confidenciais e
destinados apenas à(s) pessoa(s) ou entidade(s) acima referida(s), podendo
conter informação confidencial, privilegiada, a qual não deverá ser divulgada,
copiada, gravada ou distribuída nos termos da lei vigente. Se não é o
destinatário da mensagem, ou se ela lhe foi enviada por engano, agradecemos que
não faça uso ou divulgação da mesma. A distribuição ou utilização da informação
nela contida é VEDADA. Se recebeu esta mensagem por engano, por favor avise-nos
de imediato, por correio eletrônico, para o endereço acima e apague este e-mail
do seu sistema."

-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br> 
Enviada em: quinta-feira, 26 de maio de 2022 11:59
Para: daguimar@acessoidea.com.br; thiago.andrade@vdtsinfo.com.br;
administrativo@ja1000ti.com.br; telc@telc.com.br; luciano@seteplus.com.br;
contato@edcomconsultoria.com.br; jorge@netsol.com.br;
yuri@oneinformatica.com.br; tiago@ticonsulte.com.br; ronald@datazul.com.br;
com@seatecnologia.com.br; guida@microwmax.com.br;
yuri.comercial@omnitec.vix.br; thiago@hsntecnologia.com.br;
contato@alhe.com.br; ms@zeewlab.com.br; wcunha@athenasecurity.com.br;
leonardo.saes@telemont.com.br; pamela.bisino@onsmart.com.br;
ricardo.simon@telit.com; coperson@copersonaudio.com.br;
rogerio.bombonatti@xcabos.com.br; paulo.arruda@linkit.com.br;
alexandre@ljsuprimentos.com.br; mario@unigrus.com; contato@cloudprisma.com.br;
compras3@oficinadosbits.com.br; marcelo.fenoglio@miltec.com.br;
mleal@hialinx.com.br; contato@digitaldoor.com.br; comercial@conexti.com.br;
hp@freenetworks.com.br; comercial@corporativoinfo.com.br;
comercial@gpcit.com.br; joelof@sbcservicos.com.br;
diretoria@acbinfoshop.com.br; sull@sullautomacao.com.br; daniel@lisata.com.br;
omicron@omicron.com.br; jmcneto@silicontech.com.br;
vendas@tudotecnologia.com.br; ffreitas@swt.com.br;
comercial@doctecnologia.com.br; pedro@ansdistribuidora.com.br;
wagner@concordiainformatica.com.br; Vanessa Soares
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<vanessa@bistechnology.com.br>; multisupri@multisupri.com.br;
fkadri@kadri.com.br; registrodeoportunidade@networksecure.com.br;
juliano.peixoto@meedbr.com; gmarc@gmarc.com.br;
emerson.altomani@avivsolutions.com.br; bruno.baumel@eticainformatica.com.br;
christovam@forsec.com.br; fiscal.arvato@arvato.com.br; itone@itone.com.br;
leonardo@infosecti.com.br; contato@logan.com.br; emanuel@compustar.com.br;
francimara.salles@shsti.com.br; parcerias@s2sc.com.br;
vanessa.gonzalez@virgogroup.com.br; comercial@ydennek.com.br;
andre@grupoinovva.com.br; jennifer@coletek.com.br; davi@aquarii.com.br;
quintaonda@quintaonda.com.br; comercial@symmetry.com.br; contato@servix.com;
sk@sktec.com.br; silvia.faria@telemont.com.br; marlon@liveconsult.com.br;
marcio.bueno@bt.com; suporte.comercial@capgemini.com;
contato@grupofacimus.com.br; comercial@lumetec.com.br;
comercial@technologys.com.br; murillo.fonseca@etailor.com.br;
juliana.oliveira@produs.com.br; joao.souza@mmo2000.com.br;
vendas@newsupri.com.br; marketing@decatron.com.br; comercial@planus.com.br;
comercial@microsul.com.br; comercial@amr.com.br; sp@microware.com.br;
breno@plugnetshop.com.br; atendimentosp@microware.com.br;
vendas@risctech.com.br; daniel.lenhardt@hervaltech.com.br;
vendas@guaibasolucoes.com.br; contato@seprol.com.br;
contato@mpesolucoes.com.br; drivea@drivea.com.br
Assunto: Aquisição de solução Firewall - TRE/AL

Prezados(as),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende adquirir solução Firewall
para o Prédio Sede do TRE/AL, cartórios Eleitorais, unidades e escritórios
remotos, conforme Termo de Referência anexo.

Para tanto, solicitamos apresentação de proposta de preço, caso não haja
interesse em participar, pedimos, por gentileza, comunicar-nos por email.

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações - SEIC Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas - TRE/AL CNPJ 06.015,.041/0001-38
(82) 99301-0575
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E-mail - 1075149

Data de Envio: 
  26/05/2022 15:51:11

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para:
    marco.vieira@tld.com.br
    carina@tld.com.br

Assunto: 
  Aquisição de solução Firewall - TRE/AL

Mensagem: 
  Prezados(as),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende adquirir solução Firewall para o Prédio Sede do TRE/AL,
cartórios Eleitorais, unidades e escritórios remotos, conforme Termo de Referência anexo.

Para tanto, solicitamos apresentação de proposta de preço, caso não haja interesse em participar,
pedimos, por gentileza, comunicar-nos por email.

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
CNPJ 06.015,.041/0001-38
(82) 99301-0575

Anexos:
    Termo_de_Referencia___TIC_0952568.html
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De: Salomão Soares <salomao.soares@servix.com>
Para: seic@tre-al.jus.br
CC: Marcelo Acursi <marcelo.acursi@servix.com>, Felipe Oliveira <felipe.oliveira@servix.com>,
 Salomão Soares <salomao.soares@servix.com>
Data: 26/05/2022 04:01 PM
Assunto: [seic] Aquisição de solução Firewall - TRE/AL

Prezada Lisiana Teixeira Cintra,

Boa tarde. Espero que tudo esteja bem com você!
Obrigado por nos encaminhar os dados do Daniel, Coordenador da COINF. 
Já conversamos com ele e detalhamos o motivo do nosso declínio em participar desse projeto.
Desde já agradeço.

No aguardo.

At.te.

Servix Informáti

Rua Pequetita, 215 | 7º andar
Vila Olímpia | São Paulo - SP

Salomão Soares Almeida
Gerente de Contas NE | Account Manager NE
salomao.soares@servix.com
+55 85 9 8838-1966

 
--------- Mensagem encaminhada ---------
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: qui., 26 de mai. de 2022 às 12:08
Assunto: Aquisição de solução Firewall - TRE/AL
Para: <daguimar@acessoidea.com.br>, <thiago.andrade@vdtsinfo.com.br>,
<administrativo@ja1000ti.com.br>, <telc@telc.com.br>, <luciano@seteplus.com.br>,
<contato@edcomconsultoria.com.br>, <jorge@netsol.com.br>, <yuri@oneinformatica.com.br>,
<tiago@ticonsulte.com.br>, <ronald@datazul.com.br>, <com@seatecnologia.com.br>,
<guida@microwmax.com.br>, <yuri.comercial@omnitec.vix.br>, <thiago@hsntecnologia.com.br>,
<contato@alhe.com.br>, <ms@zeewlab.com.br>, <wcunha@athenasecurity.com.br>,
<leonardo.saes@telemont.com.br>, <pamela.bisino@onsmart.com.br>, <ricardo.simon@telit.com>,
<coperson@copersonaudio.com.br>, <rogerio.bombonatti@xcabos.com.br>,
<paulo.arruda@linkit.com.br>, <alexandre@ljsuprimentos.com.br>, <mario@unigrus.com>,
<contato@cloudprisma.com.br>, <compras3@oficinadosbits.com.br>,
<marcelo.fenoglio@miltec.com.br>, <mleal@hialinx.com.br>, <contato@digitaldoor.com.br>,
<comercial@conexti.com.br>, <hp@freenetworks.com.br>, <comercial@corporativoinfo.com.br>,
<comercial@gpcit.com.br>, <joelof@sbcservicos.com.br>, <diretoria@acbinfoshop.com.br>,
<sull@sullautomacao.com.br>, <daniel@lisata.com.br>, <omicron@omicron.com.br>,
<jmcneto@silicontech.com.br>, <vendas@tudotecnologia.com.br>, <ffreitas@swt.com.br>,
<comercial@doctecnologia.com.br>, <pedro@ansdistribuidora.com.br>,
<wagner@concordiainformatica.com.br>, <vanessa@bistechnology.com.br>,
<multisupri@multisupri.com.br>, <fkadri@kadri.com.br>,
<registrodeoportunidade@networksecure.com.br>, <juliano.peixoto@meedbr.com>,
<gmarc@gmarc.com.br>, <emerson.altomani@avivsolutions.com.br>,
<bruno.baumel@eticainformatica.com.br>, <christovam@forsec.com.br>,
<fiscal.arvato@arvato.com.br>, <itone@itone.com.br>, <leonardo@infosecti.com.br>,
<contato@logan.com.br>, <emanuel@compustar.com.br>, <francimara.salles@shsti.com.br>,
<parcerias@s2sc.com.br>, <vanessa.gonzalez@virgogroup.com.br>, <comercial@ydennek.com.br>,
<andre@grupoinovva.com.br>, <jennifer@coletek.com.br>, <davi@aquarii.com.br>,
<quintaonda@quintaonda.com.br>, <comercial@symmetry.com.br>, <contato@servix.com>,
<sk@sktec.com.br>, <silvia.faria@telemont.com.br>, <marlon@liveconsult.com.br>,
<marcio.bueno@bt.com>, <suporte.comercial@capgemini.com>, <contato@grupofacimus.com.br>,
<comercial@lumetec.com.br>, <comercial@technologys.com.br>, <murillo.fonseca@etailor.com.br>,
<juliana.oliveira@produs.com.br>, <joao.souza@mmo2000.com.br>, <vendas@newsupri.com.br>,
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<marketing@decatron.com.br>, <comercial@planus.com.br>, <comercial@microsul.com.br>,
<comercial@amr.com.br>, <sp@microware.com.br>, <breno@plugnetshop.com.br>,
<atendimentosp@microware.com.br>, <vendas@risctech.com.br>,
<daniel.lenhardt@hervaltech.com.br>, <vendas@guaibasolucoes.com.br>, <contato@seprol.com.br>,
<contato@mpesolucoes.com.br>, <drivea@drivea.com.br>
 
 
Prezados(as),
 
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende adquirir solução Firewall para o Prédio Sede
do TRE/AL, cartórios Eleitorais, unidades e escritórios remotos, conforme Termo de Referência
anexo.
 
Para tanto, solicitamos apresentação de proposta de preço, caso não haja interesse em
participar, pedimos, por gentileza, comunicar-nos por email.
 
 
Atenciosamente,
 
Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
CNPJ 06.015,.041/0001-38
(82) 99301-0575
 
-- 

 
 
-- 

Servix Informátic

Rua Pequetita, 215 | 7º andar
Vila Olímpia | São Paulo - SP

Marcelo Acursi
Diretor de Vendas N/NE
(011) 99160-1974
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E-mail - 1075264

Data de Envio: 
  26/05/2022 16:47:15

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para:
    lia@comdados-ba.com.br

Assunto: 
  Aquisição de solução Firewall - TRE/AL

Mensagem: 
  Prezados(as),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende adquirir solução Firewall para o Prédio Sede do TRE/AL,
cartórios Eleitorais, unidades e escritórios remotos, conforme Termo de Referência anexo.

Para tanto, solicitamos apresentação de proposta de preço, caso não haja interesse em participar,
pedimos, por gentileza, comunicar-nos por email.

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
CNPJ 06.015,.041/0001-38
(82) 99301-0575

Anexos:
    Termo_de_Referencia___TIC_0952568.html
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E-mail - 1075273

Data de Envio: 
  26/05/2022 16:53:56

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para (com cópia oculta):
    comercial@danresa.com.br
    comercial@tndbrasil.com.br
    luciana@vtechti.com.br
    contato@microtelit.com.br
    atendimento@7it.com.br
    contato@gsotecnologia.com.br
    comercial@baseline.com.br
    contato@skillsit.com.br
    aveere@aveere.com.br

Assunto: 
  Aquisição de solução Firewall - TRE/AL

Mensagem: 
  Prezados(as),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende adquirir solução Firewall para o Prédio Sede do TRE/AL,
cartórios Eleitorais, unidades e escritórios remotos, conforme Termo de Referência anexo.

Para tanto, solicitamos apresentação de proposta de preço, caso não haja interesse em participar,
pedimos, por gentileza, comunicar-nos por email.

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
CNPJ 06.015,.041/0001-38
(82) 99301-0575

Anexos:
    Termo_de_Referencia___TIC_0952568.html
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De: Liliane Allebrandt | ConexTI <vendas@conexti.com.br>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 27/05/2022 07:56 AM
Assunto: [seic] Aquisição de solução Firewall  - TRE/AL

Bom dia.

Agradecemos a oportunidade, mas não estaremos par�cipando.

Obrigada! 

De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
 Enviado: quinta-feira, 26 de maio de 2022 11:59

 Para: daguimar@acessoidea.com.br <daguimar@acessoidea.com.br>; thiago.andrade@vdtsinfo.com.br
<thiago.andrade@vdtsinfo.com.br>; administra�vo@ja1000�.com.br <administra�vo@ja1000�.com.br>;
telc@telc.com.br <telc@telc.com.br>; luciano@seteplus.com.br <luciano@seteplus.com.br>;
contato@edcomconsultoria.com.br <contato@edcomconsultoria.com.br>; jorge@netsol.com.br
<jorge@netsol.com.br>; yuri@oneinforma�ca.com.br <yuri@oneinforma�ca.com.br>; �ago@�consulte.com.br
<�ago@�consulte.com.br>; ronald@datazul.com.br <ronald@datazul.com.br>; com@seatecnologia.com.br
<com@seatecnologia.com.br>; guida@microwmax.com.br <guida@microwmax.com.br>;
yuri.comercial@omnitec.vix.br <yuri.comercial@omnitec.vix.br>; thiago@hsntecnologia.com.br
<thiago@hsntecnologia.com.br>; contato@alhe.com.br <contato@alhe.com.br>; ms@zeewlab.com.br
<ms@zeewlab.com.br>; wcunha@athenasecurity.com.br <wcunha@athenasecurity.com.br>;
leonardo.saes@telemont.com.br <leonardo.saes@telemont.com.br>; pamela.bisino@onsmart.com.br
<pamela.bisino@onsmart.com.br>; ricardo.simon@telit.com <ricardo.simon@telit.com>;
coperson@copersonaudio.com.br <coperson@copersonaudio.com.br>; rogerio.bombona�@xcabos.com.br
<rogerio.bombona�@xcabos.com.br>; paulo.arruda@linkit.com.br <paulo.arruda@linkit.com.br>;
alexandre@ljsuprimentos.com.br <alexandre@ljsuprimentos.com.br>; mario@unigrus.com <mario@unigrus.com>;
contato@cloudprisma.com.br <contato@cloudprisma.com.br>; compras3@oficinadosbits.com.br
<compras3@oficinadosbits.com.br>; marcelo.fenoglio@miltec.com.br <marcelo.fenoglio@miltec.com.br>;
mleal@hialinx.com.br <mleal@hialinx.com.br>; contato@digitaldoor.com.br <contato@digitaldoor.com.br>;
Comercial ConexTI <comercial@conex�.com.br>; hp@freenetworks.com.br <hp@freenetworks.com.br>;
comercial@corpora�voinfo.com.br <comercial@corpora�voinfo.com.br>; comercial@gpcit.com.br
<comercial@gpcit.com.br>; joelof@sbcservicos.com.br <joelof@sbcservicos.com.br>; diretoria@acbinfoshop.com.br
<diretoria@acbinfoshop.com.br>; sull@sullautomacao.com.br <sull@sullautomacao.com.br>; daniel@lisata.com.br
<daniel@lisata.com.br>; omicron@omicron.com.br <omicron@omicron.com.br>; jmcneto@silicontech.com.br
<jmcneto@silicontech.com.br>; vendas@tudotecnologia.com.br <vendas@tudotecnologia.com.br>;
ffreitas@swt.com.br <ffreitas@swt.com.br>; comercial@doctecnologia.com.br <comercial@doctecnologia.com.br>;
pedro@ansdistribuidora.com.br <pedro@ansdistribuidora.com.br>; wagner@concordiainforma�ca.com.br
<wagner@concordiainforma�ca.com.br>; vanessa@bistechnology.com.br <vanessa@bistechnology.com.br>;
mul�supri@mul�supri.com.br <mul�supri@mul�supri.com.br>; �adri@kadri.com.br <�adri@kadri.com.br>;
registrodeoportunidade@networksecure.com.br <registrodeoportunidade@networksecure.com.br>;
juliano.peixoto@meedbr.com <juliano.peixoto@meedbr.com>; gmarc@gmarc.com.br <gmarc@gmarc.com.br>;
emerson.altomani@avivsolu�ons.com.br <emerson.altomani@avivsolu�ons.com.br>;
bruno.baumel@e�cainforma�ca.com.br <bruno.baumel@e�cainforma�ca.com.br>; christovam@forsec.com.br
<christovam@forsec.com.br>; fiscal.arvato@arvato.com.br <fiscal.arvato@arvato.com.br>; itone@itone.com.br
<itone@itone.com.br>; leonardo@infosec�.com.br <leonardo@infosec�.com.br>; contato@logan.com.br
<contato@logan.com.br>; emanuel@compustar.com.br <emanuel@compustar.com.br>;
francimara.salles@shs�.com.br <francimara.salles@shs�.com.br>; parcerias@s2sc.com.br <parcerias@s2sc.com.br>;
vanessa.gonzalez@virgogroup.com.br <vanessa.gonzalez@virgogroup.com.br>; comercial@ydennek.com.br
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<comercial@ydennek.com.br>; andre@grupoinovva.com.br <andre@grupoinovva.com.br>; jennifer@coletek.com.br
<jennifer@coletek.com.br>; davi@aquarii.com.br <davi@aquarii.com.br>; quintaonda@quintaonda.com.br
<quintaonda@quintaonda.com.br>; comercial@symmetry.com.br <comercial@symmetry.com.br>;
contato@servix.com <contato@servix.com>; sk@sktec.com.br <sk@sktec.com.br>; silvia.faria@telemont.com.br
<silvia.faria@telemont.com.br>; marlon@liveconsult.com.br <marlon@liveconsult.com.br>; marcio.bueno@bt.com
<marcio.bueno@bt.com>; suporte.comercial@capgemini.com <suporte.comercial@capgemini.com>;
contato@grupofacimus.com.br <contato@grupofacimus.com.br>; comercial@lumetec.com.br
<comercial@lumetec.com.br>; comercial@technologys.com.br <comercial@technologys.com.br>;
murillo.fonseca@etailor.com.br <murillo.fonseca@etailor.com.br>; juliana.oliveira@produs.com.br
<juliana.oliveira@produs.com.br>; joao.souza@mmo2000.com.br <joao.souza@mmo2000.com.br>;
vendas@newsupri.com.br <vendas@newsupri.com.br>; marke�ng@decatron.com.br
<marke�ng@decatron.com.br>; comercial@planus.com.br <comercial@planus.com.br>; comercial@microsul.com.br
<comercial@microsul.com.br>; comercial@amr.com.br <comercial@amr.com.br>; sp@microware.com.br
<sp@microware.com.br>; breno@plugnetshop.com.br <breno@plugnetshop.com.br>;
atendimentosp@microware.com.br <atendimentosp@microware.com.br>; vendas@risctech.com.br
<vendas@risctech.com.br>; daniel.lenhardt@hervaltech.com.br <daniel.lenhardt@hervaltech.com.br>;
vendas@guaibasolucoes.com.br <vendas@guaibasolucoes.com.br>; contato@seprol.com.br
<contato@seprol.com.br>; contato@mpesolucoes.com.br <contato@mpesolucoes.com.br>; drivea@drivea.com.br
<drivea@drivea.com.br>
Assunto: Aquisição de solução Firewall - TRE/AL
 
Prezados(as),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende adquirir solução Firewall para o
Prédio Sede do TRE/AL, cartórios Eleitorais, unidades e escritórios remotos, conforme
Termo de Referência anexo.

Para tanto, solicitamos apresentação de proposta de preço, caso não haja interesse em
participar, pedimos, por gentileza, comunicar-nos por email.

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
CNPJ 06.015,.041/0001-38
(82) 99301-0575
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De: Pericles Lima <Pericles.Lima@microware.com.br>
Para: "seic@tre-al.jus.br" <seic@tre-al.jus.br>
Data: 27/05/2022 10:38 AM
Assunto: [seic] ENC: Aquisição de solução Firewall  - TRE/AL

Prezados
Bom dia.

Agradecemos pela solicitação, informamos que não participaremos do processo
referente Aquisição de solução Firewall .

Att

Péricles Lima
Microware Tecnologia da Informação

-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br> 
Enviada em: quinta-feira, 26 de maio de 2022 11:59
Para: daguimar@acessoidea.com.br; thiago.andrade@vdtsinfo.com.br;
administrativo@ja1000ti.com.br; telc@telc.com.br; luciano@seteplus.com.br;
contato@edcomconsultoria.com.br; jorge@netsol.com.br;
yuri@oneinformatica.com.br; tiago@ticonsulte.com.br; ronald@datazul.com.br;
com@seatecnologia.com.br; guida@microwmax.com.br;
yuri.comercial@omnitec.vix.br; thiago@hsntecnologia.com.br;
contato@alhe.com.br; ms@zeewlab.com.br; wcunha@athenasecurity.com.br;
leonardo.saes@telemont.com.br; pamela.bisino@onsmart.com.br;
ricardo.simon@telit.com; coperson@copersonaudio.com.br;
rogerio.bombonatti@xcabos.com.br; paulo.arruda@linkit.com.br;
alexandre@ljsuprimentos.com.br; mario@unigrus.com; contato@cloudprisma.com.br;
compras3@oficinadosbits.com.br; marcelo.fenoglio@miltec.com.br;
mleal@hialinx.com.br; contato@digitaldoor.com.br; comercial@conexti.com.br;
hp@freenetworks.com.br; comercial@corporativoinfo.com.br;
comercial@gpcit.com.br; joelof@sbcservicos.com.br;
diretoria@acbinfoshop.com.br; sull@sullautomacao.com.br; daniel@lisata.com.br;
omicron@omicron.com.br; jmcneto@silicontech.com.br;
vendas@tudotecnologia.com.br; ffreitas@swt.com.br;
comercial@doctecnologia.com.br; pedro@ansdistribuidora.com.br;
wagner@concordiainformatica.com.br; vanessa@bistechnology.com.br;
multisupri@multisupri.com.br; fkadri@kadri.com.br;
registrodeoportunidade@networksecure.com.br; juliano.peixoto@meedbr.com;
gmarc@gmarc.com.br; emerson.altomani@avivsolutions.com.br;
bruno.baumel@eticainformatica.com.br; christovam@forsec.com.br;
fiscal.arvato@arvato.com.br; itone@itone.com.br; leonardo@infosecti.com.br;
contato@logan.com.br; emanuel@compustar.com.br; francimara.salles@shsti.com.br;
parcerias@s2sc.com.br; vanessa.gonzalez@virgogroup.com.br;
comercial@ydennek.com.br; andre@grupoinovva.com.br; jennifer@coletek.com.br;
davi@aquarii.com.br; quintaonda@quintaonda.com.br; comercial@symmetry.com.br;
contato@servix.com; sk@sktec.com.br; silvia.faria@telemont.com.br;
marlon@liveconsult.com.br; marcio.bueno@bt.com;
suporte.comercial@capgemini.com; contato@grupofacimus.com.br;
comercial@lumetec.com.br; comercial@technologys.com.br;
murillo.fonseca@etailor.com.br; juliana.oliveira@produs.com.br;
joao.souza@mmo2000.com.br; vendas@newsupri.com.br; marketing@decatron.com.br;
comercial@planus.com.br; comercial@microsul.com.br; comercial@amr.com.br; SP
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<SP@microware.com.br>; breno@plugnetshop.com.br; AtendimentoSP
<AtendimentoSP@microware.com.br>; vendas@risctech.com.br;
daniel.lenhardt@hervaltech.com.br; vendas@guaibasolucoes.com.br;
contato@seprol.com.br; contato@mpesolucoes.com.br; drivea@drivea.com.br
Assunto: Aquisição de solução Firewall - TRE/AL

Prezados(as),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende adquirir solução Firewall
para o Prédio Sede do TRE/AL, cartórios Eleitorais, unidades e escritórios
remotos, conforme Termo de Referência anexo.

Para tanto, solicitamos apresentação de proposta de preço, caso não haja
interesse em participar, pedimos, por gentileza, comunicar-nos por email.

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações - SEIC Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas - TRE/AL CNPJ 06.015,.041/0001-38
(82) 99301-0575

Anexados:

Arquivo:
Termo_de_Referencia___TIC_0952568.html

Tamanho:
410k

Tipo de Conteúdo:
text/html
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

Termo de Referência - TIC nº 12 / 2022

Termo de Referência - Soluções de Tecnologia da Informação

QUADRO RESUMO 

01. Objeto Registro de preço para eventual aquisição de solução Firewall para o Prédio Sede do TRE/AL, cartórios Eleitorais,
unidades e escritórios remotos da Justiça Eleitoral em Alagoas.

02. Quantidade

 

LOTE ÚNICO*

ITEM DESCRITIVO QTD

01 Solução de Segurança e Gerência de Redes NGFW Tipo 1 01

02 Solução de Segurança e Gerência de Redes NGFW Tipo 2 01

03 Solução de Segurança e Gerência de Redes NGFW Tipo 3 42

04 Licenciamento para Solução de Segurança e Gerência de Redes
NGFW Tipo 3 42

05 Switch de Rede Tipo 1 08

06 Switch de Rede Tipo 2 08

07 Transceiver Tipo 1 96

08 Transceiver Tipo 2 16

09 Cabo DAC Tipo 1 08

10 Cabo DAC Tipo 2 08

11 Unidade Centralizada de Armazenamento de Logs e Relatoria em
Appliance Física 01

12 Unidade Centralizada de Armazenamento de Logs e Relatoria em
Appliance Virtual 01

13 Unidade de Gerência Centralizada de Equipamentos 01

14 Serviços Profissionais de Implantação e Configuração para
Solução De Segurança e Gerência De Redes NGFW Tipos 1 e 2 02

15 Serviços Profissionais de Implantação e Configuração para
Switch de Rede Tipos 1 e 2 08

16
Serviços Profissionais de Implantação e Configuração Unidade
Centralizada de Armazenamento de Logs e Relatoria para
Appliance Físico e Virtual

02

17 Serviços Profissionais de Implantação e Configuração Unidade
de Gerência Centralizada de Equipamentos 01
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18 Treinamento Oficial do Fabricante para Solução de Segurança e
Gerência de Redes NGFW 04

19 Treinamento Oficial do Fabricante para Unidade de Gerência
Centralizada de Equipamentos 04

20 Treinamento Oficial do Fabricante para Unidade Centralizada de
Armazenamento de Logs e Relatoria 04

21 Serviços Profissionais sob Demanda 300

* O emprego de Lote deve-se à necessidade de garantir total interoperabilidade e compatibilidade entre os itens
que interpretados como indissociáveis para o conjunto da solução de segurança em tela.

03. Resumo da Especificação do
Objeto Devido à complexidade das especificações verificar o DETALHAMENTO DO OBJETO (Item 3.1)

04. Valor Estimado A cargo da SEIC.

05. Justificativa Efetivamente, trata-se de ampliação da confiabilidade e da segurança da malha de comunicação de dados entre a
Sede do TRE/AL e as zonas eleirorais/escritórios remotos da Justiça Eleitoral em Alagoas.

06. Prazo de Entrega O prazo máximo para o fornecimento das licenças é de 90 (noventa) dias corridos após o recebimento da ordem
de fornecimento, nota de empenho ou documento equivalente.

07. Adjudicação (Por Lote)
08. Classificação Orçamentária (A cargo da COFIN)

09. Local de Entrega

Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Rua Coronel Pedro Lima, 230 - Jaraguá - Maceió/AL
CEP 57022-220

Telefone de contato.: (82) 3328-1947

Horário: De segunda-feira a quinta-feira das 13 às 19h e sexta-feira das 7h30min Às 13h30min.
10. Unidade Fiscalizadora Seção de Gerência de Infraestrutura
11. Unidade Gestora A cargo da SAD

12. Sanções Administrativas
Vide

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
Subitem Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11)

13. Prazo de Pagamento
Vide 

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
Subitem Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7)

14. Estratégia de Recebimento
Vide 

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
Subitem Recebimento do Objeto:

15. Modalidade e Tipo de
Licitação

Vide

2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de Habilitação e Atendimento aos Requisitos (Art. 18, § 3º, II, j, IV e V)

 

1. OBJETO (Art. 18, §3º,I):
Registro de preço para eventual aquisição de solução Firewall e

componentes para o Prédio Sede do TRE/AL, cartórios Eleitorais, unidades e
escritórios remotos.

 

1.1 Definição (Art. 18, §3º, I)

Registro de preço para eventual aquisição de solução Firewall e
componentes para o Prédio Sede do TRE/AL, cartórios Eleitorais, unidades e
escritórios remotos.
2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 3º, II)
 
2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a )

A contínua evolução na área de tecnologia da informação fornece
novas soluções que tornam mais eficientes os meios de comunicação de dados,
permitindo, desta maneira, a utilização de novos recursos como forma de
aumentar disponibilidade, segurança e performance de tais meios.

Necessidade de prover uma camada adicional de segurança em
cada unidade judiciária onde será implantada a solução, permitindo maior
visibilidade do tráfego gerado em cada unidade, além da possibilidade de
mitigar ameaças e riscos de segurança tanto no que se refere a sistemas e
serviços de TI internos, além de ameaças externas que possam comprometer a
confidencialidade, a integridade e a disponibilidade dos serviços oferecidos.
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Soma-se ao fato supramencionado, a necessidade de gerenciar a
conectividade WAN das unidades judiciárias de forma proativa, através da
priorização de demandas, melhor utilização dos links WAN e maior
disponibilidade dos serviços demandados, com o objetivo de permitir que a
atividade fim do Tribunal seja realizada com maior qualidade.

Neste sentido, surge a necessidade de fomentar Registro de
Preço para aquisição de Solução Firewall NG e componentes, como medida de
viabilização a melhoria da segurança, da performance e da confiabilidade dos
meios de comunicação que são utilizados pelos cartórios eleitorais e
escritórios remotos da Justiça Eleitoral em Alagoas, além do incremento de
segurança da malha de rede do prédio sede do TRE-AL e dos Fóruns Eleitorais
de Maceió e Arapiraca.

A sugestão de uso de Registro de Preços, da forma como proposta, tem alicerce
no Decreto nº 7.892/2013,  art. 3º,  incisos I, II e IV, assim ponderados:

Inciso I: a aquisição de firewalls pode ser frequente, considerando a
migração progressiva da rede de dados do atual modelo de contratação -
 links dedicados, para links ADSL de menor custo;
Inciso II: a entrega deve ser sucessiva, de forma a minimizar impactos nos
prazos de garantia dos equipamentos, considerando a complexidade de sua
efetiva implantação e substituição aos equipamentos anteriores;
Inciso IV: não é possível, a priori, ter uma visão clara, da quantidade de
equipamentos efetivamente necessários para substituir o atual modelo de
conexões dedicadas.

2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b)
A contratação visa, além de promover ações no sentido de

disponibilizar novo instrumento que mantenha um meio para disponibilizar os
firewalls demandados, promover as condições para melhorias no tocante ao
gerenciamento e monitoramento da solução de forma aceitável e incrementar
o nível de segurança das instalaçõies da Justiça Eleitoral em Alagoas.

Outrossim, melhorar a segurança da informação de nível
operacional no âmbito deste Regional, auxiliando na prevenção de riscos e
ameaças, tanto internas quanto externas, além da mitigação dos efeitos de
potenciais ataques virtuais que possam comprometer os dados institucionais
tratados no Tribunal. Melhora da experiência do usuário na utilização
de serviços que demandam conectividade WAN.
2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c)

 

Ampliação da segurança e confiabilidade da solução de segurança de rede;
Permitir a implantação de recursos de microsegmentação de segurança para os
data centers do Prédio Sede do TRE-AL, do Fórum Eleitoral de Maceió e do Fórum
Eleitoral de Arapiraca;
Melhoria do nível de segurança da malha de comunicação das unidades externas;
Ampliar a segurança da comunicação e do acesso à Internet do Prédio Sede do
TRE-AL e das zonas eleitorais;
Permitir a otimização dos enlaces para uso dos sistemas eleitorais e internos da
Justiça Eleitoral;
Acompanhamento centralizado da comunicação das zonas eleitorais;
Dotar à equipe de TIC do TRE-AL de recursos avançados para gerenciamento e
monitoramento da segurança da infraestrutura;
Permitir criação de VPNs reguladas e geridas centralizadamente, tais como as
demandadas pelo teletrabalho.

2.4 Alinhamento Estratégico (Art. 18, § 3º, II, d)

O alinhamento com o PEI é identificado na visão do recursos de infraestrutura e
tecnologia em seus dois aspectos apontados:

1 – Garantir a infraestrutura física apropriadas às atividades administrativas e judiciais e

2 – Garantir a infraestrutura de TI, pois o equipamento fará parte de um conjunto de
medidas de salvaguarda e segurança da informação.

Alinhamento com os Objetivos Estratégicos da Estratégia Nacional de TIC do Poder
Judiciário nos seguintes aspectos:

1. Prover infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e administrativas; e
2. Aprimorar a segurança da informação.

Fonte de recursos orçamentário disponibilizados pelo e. TSE, dentro do orçamento
destinado à Segurança da Informação para o exercício 2022.

2.5 Referência aos Estudos Preliminares (Art. 18, § 3º, II, e)
Este Termo de Referência foi elaborado considerando o

Documento de Oficialização de Demanda (DOD) encaminhado pela Secretaria
de Tecnologia da Informação (STI) e os Estudos Preliminares constantes do
Processo SEI nº 0006267-49.2021.6.02.8000.
2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f)

É pretendida a aquisiçao de forma concomite e progressiva à
contratação de enlaces em banda larga para os cartórios eleitorais.

Equipamentos atualmente em uso foram adquiridos, em seu
recorte de núcleo, foram aquiridos faz mais de 5 (cinco) anos, estão em end of
live (fim de vida útil), além das questões ligadas à atualização de tecnologia,
há alinhamento com a Resolução TRE/AL nº 16.145/2021 - 0941149.

Desta forma, por ser a solução de firewall instrumental
indispensável, dentro da infraestrutura de segurança da informação, torna-se
madatória sua atualização progressiva, sendo assim, há o emprego do
presente Registro de Preços com este objetivo.
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Ressalta-se ainda, implantar solução de rede “WAN definida por
software (SD-WAN)” e implantar “solução de gerenciamento unificado de
ameaças” (UTM)
2.7 Análise de Mercado de TIC (Art. 18, § 3º, II, g)

Verifica-se que os bens e serviços pretendidos poderão ser
fornecidos por diferentes empresas no mercado de TIC.

Considerando o Item 7 dos Estudos Preliminares, não se
vislumbrou alternativa que não o presente Registro de Preços.
2.8 Natureza do Objeto (Art. 18, § 3º, II, h)

Os bens e serviços a serem contratados possuem características
comuns e usuais encontradas atualmente no mercado de TIC, cujos padrões de
desempenho e de qualidade podem ser objetivamente definidos neste Termo
de Referência.

O objeto desta contratação tem como escopo a obtenção de
produto específico em período determinado, portanto não se caracteriza como
serviço de natureza continuada.
2.9 Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i)

Não haverá parcelamento, cada ordem de fornecimento derivado
do Registro de Preços deverá ser realizada de maneira integral.

A proposta deve contemplar o fornecimento de todos os insumos
de Hardware, Software, Subscrições dos Fabricantes nos principais
componentes e subcomponentes que os integram objetivando garantir a total
conectividade e interoperabilidade entre seus componentes, que deverão
resultar na prestação dos serviços com níveis de desempenho adequados aos
fins a que se destinam e desta forma a adjudicação será por lote.
2.10 Vigência

Será, na forma dos normativos vigentes, o tempo máximo do
Registro de Preços.

A vigência da ata será de 12 (doze) meses, contados a partir de
sua assinatura.

A utilização do sistema de Registro de Preços visa,
primordialmente, a redução de número de licitações para o mesmo objeto,
porquanto se concentra em um único procedimento a possibilidade de realizar
diversas aquisições recorrentes e necessárias, via ordens de fornecimento,
durante o lapso temporal de sua vigência, em face de os preços
permanecerem à disposição da Administração.
2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de Habilitação e
Atendimento aos Requisitos (Art. 18, § 3º, II, j, IV e V)

A aquisição pretendida deverá ser realizada por meio de licitação
do tipo Pregão Eletrônico, como é de praxe neste Regional, salvo
entendimento superior contrário.

A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de
fornecimento de equipamento, é pela contratação por licitação via pregão. Por
conta de possibilidade de contingenciamento orçamentário indicamos a
modalidade de registro de preços.

O DECRETO Nº 7.174, DE 12 DE MAIO DE 2010 que regulamenta a contratação de
bens e serviços de informática e automação pela administração pública federal, direta
ou indireta, pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público e pelas demais
organizações sob o controle direto ou indireto da União deve ser aplicado nesta
aquisição por se tratar de bem de informática.

A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa sobre a
necessidade de exigências, na fase de habilitação, de certificações emitidas por
instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), que atestem, conforme regulamentação
específica, a adequação à segurança para o usuário e instalações, compatibilidade
eletromagnética e consumo de energia.

Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a certificação
para este tipo de produto, segundo o próprio INMETRO, é voluntária, conforme Portaria
Inmetro n.º 170 de 10/04/2012.

(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf).

pretendida deverá ser realizada por meio de licitação do tipo
Pregão Eletrônico, como é de praxe neste Regional, salvo entendimento
superior contrário.

A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de
fornecimento de equipamento, é pela contratação por licitação via pregão. Por
conta de possibilidade de contingenciamento orçamentário indicamos a
modalidade de registro de preços.

O DECRETO Nº 7.174, DE 12 DE MAIO DE 2010 que regulamenta a contratação de
bens e serviços de informática e automação pela administração pública federal, direta
ou indireta, pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público e pelas demais
organizações sob o controle direto ou indireto da União deve ser aplicado nesta
aquisição por se tratar de bem de informática.

A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa sobre a
necessidade de exigências, na fase de habilitação, de certificações emitidas por
instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), que atestem, conforme regulamentação
específica, a adequação à segurança para o usuário e instalações, compatibilidade
eletromagnética e consumo de energia.
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Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a certificação
para este tipo de produto, segundo o próprio INMETRO, é voluntária, conforme Portaria
Inmetro n.º 170 de 10/04/2012.

(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf).

2.12 Adequação do Ambiente (Art. 18, § 3º, II, k)
Para utilização do objeto pretendido é necessário dispor de

infraestrutura física para a instalação de firewalls, situação essa já existente
no âmbito do TRE/AL, salvo o surgimento de demanda muito particular e além
da previsibilidade.
2.13 Conformidade Técnica e Legal (Art. 18, § 3º, II, l)

Conformidade Técnica:

a) ITU-T G.703 (11/2011) – Physical/electrical characteristics of hierarchical digital
interfaces;
b) ANSI/TIA/EIA-568-B.3 – Commercial Building Telecommunications Cabling Standard –
Part 3: Optical Fiber Cabling components standard;

c) ANSI/TIA/EIA-568-B.3-1 – Commercial Building Telecommunications Cabling Standard
– Part 3: Optical Fiber Cabling components standard – Addendum 1 – Additional
Transmission Performance Specifications for 50/125 μm Optical fiber cables;
d) ANSI/TIA/EIA-569-B – Commercial Building Standard for Telecommunications
Pathways and Spaces;
e) RESOLUÇÃO ANATEL nº. 242, de 30/11/2000 – Regulamento para certificação e
homologação de produtos para telecomunicações;

Conformidade Legal:

Com toda a Legislação aplicável as licitações federais.

2.14 Obrigações do Contratante (Art. 18, § 3º, II, m)

1. Atestar as notas fiscais/faturas, por servidor/comissão competente, emitidas pela
Contratada, recusando-as quando inexatas ou incorretas, efetuando todos os
pagamentos nas condições pactuadas, pós o recebimento definitivo;

2. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da Ata de Registro de Preços e
do(s) contrato(s) dela decorrentes, por meio de servidor(es) designado(s),
de modo a garantir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta;

3. Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado o presente termo, toda a documentação referente ao mesmo;

4. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à
boa execução das obrigações contratuais; e

5. Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à Contratada o contraditório e ampla defesa.

2.15 Obrigações da Contratada (Art. 18, § 3º, II, m)
As obrigações abaixo são aplicáveis ao objeto a ser contratado.

1. Fornecer o(s) equipamento(s) conforme especificações, quantidades, prazos e demais condições estabelecidas no Edital, na
Ata de Registro de Preços, na Ordem de Fornecimento, na Proposta e
no Contrato;

2. Fornecer a documentação necessária à instalação e
à operação dos produtos (manuais, termos de garantia,
etc.), completa, atualizada e em português do Brasil, caso exista, ou
em inglês;

3. Disponibilizar Central
de Atendimento para a abertura e fechamento de chamados técnicos, conforme períodos, horários e condições estabelecidas no Edital e
em seus Anexos;

4. Comunicar formal e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da
Administração sobre mudanças nos dados para contato com a Central
de Atendimento;

5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a
ser solicitados pelo representante da
Administração, referentes a qualquer problema detectado ou
ao andamento de atividades da garantia;

6. Comunicar imediatamente ocorrências de qualquer natureza que
impeçam o bom andamento do serviço;

7. Responder
por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem ao patrimônio da
Administração ou a terceiros,
por ocasião da execução do objeto, procedendo imediatamente aos reparos ou
às indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;

8. Responsabilizar-se  integralmente pelo fornecimento dos equipamentos e
pela execução dos serviços de garantia técnica, primando pela qualidade,
desempenho, eficiência e produtividade na execução dos trabalhos,
dentro dos prazos estipulados e cujo descumprimento será considerado
infração passível de aplicação das penalidades previstas neste Termo de
Referência;

9.  Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal
e imediatamente, todas as ocorrências anormais e/ou
que possam comprometer a execução do objeto;

10. Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da
Administração ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da
execução do objeto, respeitando todos os critérios estabelecidos,
aplicáveis aos dados, informações, regras de negócios, documentos, entre
outros pertinentes, sob pena de responsabilidade civil, penal e
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administrativa;
11.  Cumprir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderentes e obedeçam rigorosamente às normas e

aos procedimentos estabelecidos na Política de Segurança da Informação
do TRE/AL;

12.  Responsabilizar-
se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as atividades necessárias para prestar a garantia on-
site;

13. Prestar as informações e
os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Administração, referentes a qualquer problema detectado ou
ao andamento de atividades da garantia técnica;

14. Responsabilizar-se por todas as despesas de instalação inicial, suporte
técnico remoto bem como deslocamento dos seus técnicos ao local da
instalação e manutenção dos equipamentos, seja para retirada e/ou
entrega, incluindo todas as despesas de transporte, frete e seguro
correspondentes;

15. A contratada não poderá transferir a outrem os compromissos assumidos,
no todo ou em parte dos serviços objeto desta contratação;

16. Assegurar a correta integração e funcionalidade dos serviços, em função
do projeto e das especificações técnicas constantes neste Termo de
Referência;

17. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrente do
cumprimento das obrigações assumidas sem qualquer ônus ao TRE/AL;

18. Reponsabilizar-se integralmente com todas as despesas inerentes à
execução dos serviços, tais como, combustíveis, manutenção, seguros,
taxas, impostos, tributos e salários;

19. Zelar pela boa e completa execução dos serviços e facilitar, por todos os
meios ao seu alcance, a ampla ação fiscalizadora dos prepostos
designados pelo TRE/AL, atendendo prontamente às observações e
exigências que lhe forem solicitadas.

DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III)
3.1 Descrição do Objeto

LOTE ÚNICO

 

CARACTERISTICAS GERAIS

1. Todo o lote deverá ser fornecido por uma única empresa;
2. Todas os equipamentos e softwares fornecidos no lote devem ser do

mesmo fabricante ou disponibilizado por meio de OEM devidamente
autorizado, com vista a garantir total compatibilidade e integração e
concentração de esforços de conhecimento técnico e suporte;

3.  Somente serão aceitas propostas que contemplem todos os itens;
4. Os equipamentos ofertados devem ser novos (primeiro uso) e em conjunto

com o software não podem constar, no momento da apresentação da
proposta, em listas de end-of-sale, end-of-support, end-of-engineering-
support, end-of-life ou lista equivalente do fabricante, ou seja, não
poderão ter previsão de descontinuidade de fornecimento, suporte ou
vida, devendo estar em linha de produção do fabricante;

5. Todas as partes e peças necessárias para operacionalização e
compatibilização do conjunto deverão ser fornecidas pela contratada;

6. O fabricante dos equipamentos deverá prover em seu site da internet
todas as atualizações de drivers e softwares opcionais que por ventura
acompanhem os mesmos, essas devem ser disponibilizadas em suas
versões mais recentes no intuito de que os equipamentos estejam sempre
atualizados com as versões mais atualizadas de softwares e drivers para
os mesmos;

7. Todos os equipamentos ofertados para um item específico devem ser
do mesmo fabricante e modelo;

8. As condições e especificações técnicas exigidas são mínimas, sendo
aceitos equipamentos, softwares e serviços com características técnicas
superiores, desde que totalmente compatíveis com o exigido;

9. Caso a licitante não seja o fabricante da solução, deverá apresentar
declaração do fabricante de que tem autorização para a comercialização
dos produtos ofertados de forma específica para este procedimento
licitatório;

10. É obrigatória a comprovação técnica de todas as características exigidas
para os equipamentos e softwares aqui solicitados, independente da
descrição da proposta do fornecedor, através de documentos que sejam
de domínio público cuja origem seja exclusivamente do fabricante dos
produtos, como catálogos, manuais, ficha de especificação técnica,
informações obtidas em sites oficiais do fabricante através da internet,
indicando as respectivas URL (Uniform Resource Locator). A simples
repetição das especificações do termo de referência sem a devida
comprovação acarretará na desclassificação da empresa proponente;

11. A proposta deverá conter os códigos de produtos relativos aos
equipamentos, softwares e licenças para fins de verificação de
conformidade;

12. Será declarada vencedora a licitante que apresentar o menor preço
global.
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HABILITAÇÃO TÉCNICA

1. A Licitante deverá apresentar atestado(s) de capacidade técnica emitido
por empresa pública ou privada comprovando que prestou serviços
incluindo instalação e configuração e todo suporte devida durante a
vigência contratual, com características semelhantes às especificadas
neste Termo de Referência. Para tanto, exige-se um ou mais atestados
cujo a somatório seja no mínimo 30% do quantitativo total estimado. Este
percentual se justifica em razão da necessidade de comprovação da
capacidade técnico operacional da licitante. Para tanto a licitante deve
observar as especificações abaixo:
1. Os atestados deverão ser impressos em papel timbrado, com nome e

telefone de contato dos responsáveis pela informação atestada, não
sendo aceitas declarações genéricas, devendo ainda atestar a
satisfação com o serviço ofertado pela licitante;

2. O TRE/AL se reserva o direito de conferir as informações prestadas
pelas empresas emitentes dos atestados, através de diligências por
meio de consultas e visitas, bem como a disponibilidade de
equipamentos solicitados junto à PROPONENTE.

2. Caso a licitante não seja o fabricante da solução deverá apresentar
declaração de autorização de comercialização do fabricante específica
para este procedimento licitatório.

 

GARANTIA (ITENS DO 1 AO 14)

1. Deve abranger todos os componentes da solução, incluindo hardware
e software;

2. Suporte técnico e garantia do fabricante, por um período de pelo menos
36 (trinta e seis) meses. Para o caso específico dos Itens 07, 08, 09 e 10
(transceivers e cabos) a garantia deve ser de 12 (doze) meses. Não será
aceito suporte fornecido diretamente pela licitante, caso esta não seja o
fabricante da solução;

3. Abertura de chamados técnicos por meio de Central de Atendimento (Call
Center) e site na Internet do fabricante;

4. O suporte deverá estar disponível em regime 24x7 (vinte e quatro horas
por dia, sete dias por semana), com atendimento inicial para qualquer
produto devendo ser no idioma Português;

5. Atendimento técnico emergencial para indisponibilidade dos serviços em
até 08 (oito) horas úteis;

6.  Atendimento técnico emergencial para indisponibilidade parcial ou
degradação dos tempos de acesso e resposta dos serviços em até 12
(doze) horas úteis;

7. Atendimento técnico para análises, alterações de parâmetros, consulta e
suporte geral em até 24 (vinte e quatro) horas úteis;

8. Disponibilização de área para download de upgrades de software e
firmwares durante todo o período da garantia;

9. Disponibilização de base de conhecimento atualizada, com as principais
dúvidas recebidas (FAQ), informações de troubleshooting, artigos sobre
configuração, entre outras informações, para consulta através da web;

10. Realizar todo o processo de Return Merchandise Authorization (RMA) de
equipamentos que estiverem dentro do período de garantia e que
apresentem falhas que sejam constatados pela equipe de suporte como
irreparáveis, com envio de equipamentos em até 72 setenta e duas) horas
uteis;

11. O serviço de suporte de componentes em garantia deverá ser prestado
diretamente pelo próprio fabricante.

12. Condições específicas de atendimento para o Itens 01 e 04:
1. Atendimento técnico emergencial para indisponibilidade dos serviços

em até 04 (quatro) horas, com atendimento inicial para qualquer
produto devendo ser no idioma Português;

2. Atendimento técnico emergencial para indisponibilidade parcial ou
degradação dos tempos de acesso e resposta dos serviços em até 12
(doze) horas;

3. Atendimento técnico para análises, alterações de parâmetros,
consulta e suporte geral em até 24 (vinte e quatro) horas úteis;

4. Troca de Hardware (RMA) com despacho de equipamento em até 24
(vinte e quatro) horas uteis.

 

ITEM 01 - SOLUÇÃO DE SEGURANÇA E GERÊNCIA DE REDES NGFW
TIPO 1 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. CARACTERÍSTICAS E FUNCIONALIDADES GERAIS
1.  Solução baseada em appliance. Para maior segurança, não serão

aceitos equipamentos de propósito genérico (PCs ou servidores)
sobre os quais poderiam instalar-se e/ou executar um sistema
operacional regular como Microsoft Windows, FreeBSD, SUN Solaris,
Apple OS-X ou GNU/Linux;

2. A Solução de Segurança e Gerencia de Redes NGFW em Cluster de
Alta Disponibilidade, deve ser composto por no mínimo 02 (dois)
equipamento ambos licenciados para operar em modo ATIVO-ATIVO;

3. As capacidades e características técnicas exigidas se referem a 01
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equipamento componente da solução;
4. Deverá possuir e estar licenciados com as funcionalidades: Firewall,

Traffic Shapping e QoS, Filtro de Conteúdo Web, Antivírus, AntiSpam,
Detecção e Prevenção de Intrusos (IPS), VPN IPSec e SSL, Controle de
Aplicações, DLP – Data Leak Prevention, Controladora Wireless e
Virtualização, pelo período de garantia exigido;

5. Deverá possuir fonte de alimentação com chaveamento automático
110/220V redundante Hot Swappable. A fonte fornecida deverá
suportar sozinha a operação da unidade com todos os módulos de
interface ativos;

6. Capacidade mínima:
1. Capacidade de processamento de 40 (quarenta) Gbps;
2. IPS com capacidade de processamento de 10 (dez) Gbps;
3. Proteção a ameaças avançadas (Threat Protection) com

capacidade mínima de processamento de 7 (sete) Gbps;
4. Inspeção SSL Throughput com capacidade mínima de

processamento de 9 (nove) Gbps;
5. VPN com capacidade de, pelo menos, 45 (quarenta e cinco) Gbps

de tráfego IPSec;
6. VPN SSL com capacidade de, pelo menos, 8 (oito) Gbps de

tráfego;
7. Deverá suportar 7.500.000 (sete milhões e quinhentos mil)

conexões simultâneas;
8. Deverão ser licenciados para suportar, pelo menos, 9.000 (nove

mil) usuários de VPN SSL;
9. Deverá suportar, pelo menos, 400.000 (quatrocentas mil) novas

conexões por segundo;
10. Deverá suportar, pelo menos, 18.000 (dezoito mil) túneis de VPN

Site-Site;
11. Deverá suportar, pelo menos, 90.000 (noventa mil) túneis de

VPN Client-Site;
7. Interfaces de rede:

1. Deverá possuir, pelo menos, 2 (duas) interfaces QSFP+ 40GE;
2. Deverá possuir, pelo menos, 2 (duas) interfaces SFP28 25GE;
3. Deverá possuir, pelo menos, 2 (duas) interfaces SFP+ 10GE;
4. Deverá possuir, pelo menos, 8 (oito) interfaces SFP 01GE;
5. Deverá possuir, pelo menos, 10 (dez) interfaces RJ 45;

8. Armazenamento Interno:
1. 02 unidades SSD de 480GB;

9. Deverá possuir licença para número ilimitado de usuários e
endereços IP;

10. Deverá ser capaz de gerenciar, via funcionalidade de Controladora
Wireless, ao menos, 2000 (dois mil) Pontos de Acesso sem fio;

11. Deverá ser capaz de gerenciar, via funcionalidade de Controladora
Switch, ao menos, 180 (cento e oitenta) equipamentos;

12. Deverá estar licenciado para permitir número ilimitado de estações
de rede e usuários;

13. Deverá incluir licença para a funcionalidade de VPN SSL;
14. Deverá ser integralmente compatível com os Itens 10, 11 e 12, desde

Termo de Referência;
15.  Deverá ser fornecida toda documentação técnica, bem como manual

de utilização, em português do Brasil ou em inglês.
2. FUNCIONALIDADES ESPECÍFICAS

1. FIREWALL

1. Deverá possuir controle de acesso à internet por endereço IP de origem
e destino;

2. Deverá possuir controle de acesso à internet por subrede;

3. Deverá suportar tags de VLAN (802.1q);

4. Deverá possuir ferramenta de diagnóstico do tipo tcpdump;

5. Deverá possuir integração com servidores de autenticação RADIUS,
LDAP e Microsoft Active Directory;

6. Deverá possuir integração com tokens para autenticação de 02 (dois)
fatores;

7. Deverá suportar single-sign-on para Active Directory, Novell eDirectory,
Citrix e RADIUS;

8. Deverá possuir métodos de autenticação de usuários para qualquer
aplicação que se execute sob os protocolos TCP (HTTP, HTTPS, FTP e
Telnet);

9. Deverá possuir a funcionalidade de tradução de endereços estáticos –
NAT (Network Address Translation), um para um, vários para um,
NAT64, NAT46, PAT, STUN e Full Cone NAT;
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10. Deverá permitir controle de acesso à internet por períodos do dia,
permitindo a aplicação de políticas por horários e por dia da semana;

11. Deverá permitir controle de acesso à internet por domínio, por exemplo:
gov.br, org.br, edu.br;

12. Deverá possuir a funcionalidade de fazer tradução de endereços
dinâmicos, muitos para um, PAT;

13. Deverá suportar roteamento estático e dinâmico RIP V1, V2, OSPF, ISIS
e BGPv4;

14. Deverá possuir funcionalidades de DHCP Cliente, Servidor e Relay;

15. Deverá suportar aplicações multimídia, como: H.323 e SIP;

16. A solução deverá utilizar a tecnologia de firewall Stateful Packet
Inspection (SPI);

17. Deverá suportar alta disponibilidade (HA), trabalhando no esquema de
redundância do tipo Ativo-Passivo e também Ativo-Ativo, com divisão de
carga, com todas as licenças de software habilitadas para tal sem perda
de conexões. No entanto, para este procedimento licitatório deverá ser
considerada a alta disponibilidade em modo ativo-passivo;

18. Deverá permitir o funcionamento em modo transparente tipo “bridge”
sem alterar o endereço MAC do tráfego;

19. Deverá suportar PBR – Policy Based Routing;

20. Deverá permitir a criação de VLANS no padrão IEEE 802.1q;

21. Deverá possuir conexão entre estação de gerência e appliance
criptografada, tanto em interface gráfica, quanto em CLI (linha de
comando);

22. Deverá permitir filtro de pacotes sem controle de estado (stateless)
para verificação em camada 2;

23. Deverá permitir forwarding de camada 2 para protocolos não IP;

24. Deverá suportar forwarding multicast;

25. Deverá suportar roteamento multicast PIM Sparse Mode e Dense Mode;

26. Deverá permitir criação de serviços por porta ou conjunto de portas
dos seguintes protocolos: TCP, UDP, ICMP e IP;

27. Deverá permitir o agrupamento de serviços;

28. Deverá permitir o filtro de pacotes sem a utilização de NAT;

29. Deverá permitir a abertura de novas portas por fluxo de dados para
serviços que requerem portas dinâmicas;

30. Deverá possuir mecanismo de anti-spoofing;

31. Deverá permitir criação de regras definidas pelo usuário;

32. Deverá permitir o serviço de autenticação para tráfego HTTP e FTP;

33. Deverá permitir IP/MAC binding, permitindo que cada endereço IP possa
ser associado a um endereço MAC, gerando maior controle dos
endereços internos e impedindo o IP spoofing;

34. Deverá possuir a funcionalidade de balanceamento e contingência de
links;

35. Deverá suportar sFlow;

36. Suporte a técnicas de detecção de programas de compartilhamento de
arquivos (peer-to-peer) e de mensagens instantâneas, suportando, ao
menos: Yahoo! Messenger, MSN Messenger, ICQ, AOL Messenger,
BitTorrent, eDonkey, GNUTella, KaZaa, Skype e WinNY;

37. Deverá ter a capacidade de permitir a criação de regras de firewall
específicas para tipos de dispositivos identificados automaticamente
(funcionalidade esta conhecida como BYOD – Bring Your Own Device),
como, por exemplo: tablets, celulares e PCs, sistemas operacionais
Android, Apple, Blackberry, Linux e Windows;

38. Deverá ter a capacidade de criar e aplicar políticas de reputação de
cliente para registrar e pontuar as seguintes atividades: tentativas de
conexões más, pacotes bloqueados por política, detecção de ataques
de intrusão, detecção de ataques de malware, atividades Web em
categorias de risco, proteção de aplicação, locais geográficos que os
clientes estão tentando se comunicar;

39. Deverá permitir autenticação de usuários em base local, servidor LDAP,
RADIUS e TACACS;

40. Deverá permitir a criação de regras baseada em usuário, grupo de
usuários, endereço IP, FQDN, tipo de dispositivo, horário, protocolo e
aplicação;

41. Deverá suportar certificados X.509, SCEP, Certificate Signing Request
(CSR) e OCSP;
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42. Deverá permitir funcionamento em modo bridge, router, proxy explícito,
sniffer e/ou VLAN-tagged;

43. Deverá possuir mecanismo de tratamento (session-helpers ou ALGs)
para os protocolos ou aplicações dcerpc, dns-tcp, dns-udp, ftp, H.245
I, H.245 0, H.323, MGCP, MMS, PMAP, PPTP, RAS, RSH, SIP, TFTP, TNS;

44. Deverá suportar SIP, H.323 e SCCP NAT Traversal;

45. Deverá permitir a criação de objetos e agrupamento de objetos de
usuários, redes, FQDN, protocolos e serviços para facilitar a criação de
regras;

46. Deverá possuir porta de comunicação serial ou USB para testes e
configuração do equipamento, com acesso protegido por usuário e
senha.

2. TRAFFIC SHAPING E PRIORIZAÇÃO DE TRÁFEGO

1. Deverá permitir o controle e a priorização do tráfego, priorizando e
garantindo banda para as aplicações (inbound/outbound), através da
classificação dos pacotes (Shaping), criação de filas de prioridade,
gerência de congestionamento e QoS;

2. Deverá permitir modificação de valores DSCP para o DiffServ;

3. Deverá permitir priorização de tráfego e suportar ToS;

4. Deverá limitar individualmente a banda utilizada por programas, tais
como: peer-to-peer, streaming, chat, VoIP e Web;

5. Deverá integrar-se ao serviço de diretório padrão LDAP, inclusive o
Microsoft Active Directory, reconhecendo grupos de usuários
cadastrados;

6. Deverá prover funcionalidade de identificação transparente de usuários
cadastrados no Microsoft Active Directory e LDAP;

7. Deverá controlar (limitar ou expandir) individualmente a banda utilizada
por grupo de usuários do Microsoft Active Directory e LDAP;

8. Deverá permitir definir banda máxima e banda garantida para um
usuário, IP, grupo de IPs, protocolo e aplicação;

9. Deverá controlar (limitar ou expandir) individualmente a banda utilizada
por subrede de origem e destino;

10. Deverá controlar (limitar ou expandir) individualmente a banda utilizada
por endereço IP de origem e destino;

11. Deverá ter a capacidade de permitir a criação de perfis de controle de
banda específicos para tipos de dispositivos identificados
automaticamente (funcionalidade esta conhecida como BYOD – Bring
Your Own Device), como, por exemplo: tablets, celulares e PCs,
sistemas operacionais Android, Apple, Blackberry, Linux e Windows.

3. FUNCIONALIDADE DE ANTI-SPAM DE GATEWAY

1. Deverá permitir, na funcionalidade de anti-spam, verificação do
cabeçalho SMTP do tipo MIME;

2. Deverá possuir filtragem de e-mail por palavras chaves;

3. Deverá permitir adicionar rótulo ao assunto da mensagem quando
classificado como SPAM;

4. Deverá possuir, para a funcionalidade de anti-spam, o recurso de RBL;

5. Deverá permitir a checagem de reputação da URL no corpo mensagem
de correio eletrônico;

6. Deverá ter a capacidade de permitir a criação de perfis de anti-spam
específicos para tipos de dispositivos identificados automaticamente
(funcionalidade esta conhecida como BYOD – Bring Your Own Device),
como, por exemplo: tablets, celulares e PCs, sistemas operacionais
Android, Apple, Blackberry, Linux e Windows.

4. FUNCIONALIDADE DE FILTRO DE CONTEÚDO WEB

1. Deverá possuir solução de filtro de conteúdo Web integrado à solução
de segurança;

2. Deverá possuir, pelo menos, 70 (setenta) categorias para classificação
de sites Web;

3. Deverá possuir base mínima contendo 100.000.000 (cem milhões) de
sites internet Web já registrados e classificados;

4. Deverá possuir a funcionalidade de cota de tempo de utilização por
categoria;

5. Deverá possuir categoria exclusiva, no mínimo, para os seguintes tipos
de sites Web, como:

1. Proxy anônimo;

2. Webmail;
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3. Instituições de saúde;

4. Notícias;

5. Phishing;

6. Hackers;

7. Pornografia;

8. Racismo;

9. Websites pessoais;

10. Compras;

6. Deverá permitir a monitoração do tráfego internet sem bloqueio de
acesso aos usuários;

7. Deverá permitir a criação de, pelo menos, 05 (cinco) categorias
personalizadas;

8. Deverá permitir a reclassificação de sites Web, tanto por URL, quanto
por endereço IP;

9. Deverá prover Termo de Responsabilidade on-line para aceite pelo
usuário, a ser apresentado toda vez que houver tentativa de acesso a
determinado serviço permitido ou bloqueado;

10. Deverá integrar-se ao serviço de diretório padrão LDAP, inclusive o
Microsoft Active Directory, reconhecendo contas e grupos de usuários
cadastrados;

11. Deverá prover funcionalidade de identificação transparente de usuários
cadastrados no Microsoft Active Directory;

12. Deverá possuir integração com tokens para autenticação de 02 (dois)
fatores;

13. Deverá exibir mensagem de bloqueio customizável pelos
Administradores para resposta aos usuários na tentativa de acesso a
recursos proibidos pela política de segurança;

14. Deverá permitir a filtragem de todo o conteúdo do tráfego WEB de
URLs conhecidas como fonte de material impróprio e códigos
(programas/scripts) maliciosos em applets Java, cookies e activeX,
através de base de URL própria atualizável;

15. Deverá permitir o bloqueio de páginas Web através da construção de
filtros específicos com mecanismo de busca textual;

16. Deverá permitir a criação de listas personalizadas de URLs permitidas
(lista branca) e bloqueadas (lista negra);

17. Deverá permitir o bloqueio de URLs inválidas, cujo campo CN do
certificado SSL não contenha um domínio válido;

18. Deverá filtrar o conteúdo baseado em categorias em tempo real;

19. Deverá garantir que as atualizações regulares do produto sejam
realizadas sem interromper a execução dos serviços de filtragem de
conteúdo Web;

20. Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio por grupo de
usuários do serviço de diretório LDAP;

21. Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio por endereço
IP de origem;

22. Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio por subrede
de origem;

23. Deverá ser capaz de categorizar a página Web, tanto pela sua URL,
como pelo seu endereço IP;

24. Deverá permitir o bloqueio de redirecionamento HTTP;

25. Deverá permitir o bloqueio de páginas Web por classificação como
páginas que facilitem a busca de áudio, vídeo e URLs originadas de
spams;

26. Deverá possuir Proxy Explícito e Transparente;

27. Deverá implementar roteamento WCCP e ICAP;

28. Deverá ter a capacidade de permitir a criação de perfis de filtragem Web
específicos para tipos de dispositivos identificados automaticamente
(funcionalidade esta conhecida como BYOD – Bring Your Own Device),
como, por exemplo: tablets, celulares e PCs, sistemas operacionais
Android, Apple, Blackberry, Linux e Windows.

29. Deverá permitir, na funcionalidade de anti-spam, verificação do
cabeçalho SMTP do tipo MIME;

30. Deverá possuir filtragem de e-mail por palavras chaves;

31. Deverá permitir adicionar rótulo ao assunto da mensagem quando
classificado como SPAM;
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32. Deverá possuir, para a funcionalidade de anti-spam, o recurso de RBL;

33. Deverá permitir a checagem de reputação da URL no corpo mensagem
de correio eletrônico;

34. Deverá ter a capacidade de permitir a criação de perfis de anti-spam
específicos para tipos de dispositivos identificados automaticamente
(funcionalidade esta conhecida como BYOD – Bring Your Own Device),
como, por exemplo: tablets, celulares e PCs, sistemas operacionais
Android, Apple, Blackberry, Linux e Windows.

5. FUNCIONALIDADE DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO

1. Deverá permitir que seja definido, através de regra por IP origem, IP
destino, protocolo e porta, qual tráfego será inspecionado pelo sistema
de detecção de intrusão;

2. Deverá possuir base de assinaturas de IPS com, pelo menos, 3.500
(três mil e quinhentas) ameaças conhecidas;

3. Deverá estar orientado à proteção de redes;

4. Deverá permitir funcionar em modo transparente, sniffer e router;

5. Deverá possuir tecnologia de detecção baseada em assinaturas que
sejam atualizadas automaticamente;

6. Deverá permitir a criação de padrões de ataque manualmente;

7. Deverá possuir integração à plataforma de segurança;

8. Deverá possuir capacidade de remontagem de pacotes para
identificação de ataques;

9. Deverá possuir capacidade de agrupar assinaturas para um
determinado tipo de ataque. Exemplo: agrupar todas as assinaturas
relacionadas a web-server, para que seja usado para proteção
específica de Servidores Web;

10. Deverá possuir capacidade de análise de tráfego para a detecção e
bloqueio de anomalias, como Denial of Service (DoS) do tipo Flood,
Scan, Session e Sweep;

11. Deverá ter a capacidade de permitir a criação de perfis de inspeção
específicos para tipos de dispositivos identificados automaticamente
(funcionalidade esta conhecida como BYOD – Bring Your Own Device),
como, por exemplo: tablets, celulares e PCs, sistemas operacionais
Android, Apple, Blackberry, Linux e Windows;

12. Deverá possuir mecanismos de detecção/proteção de ataques;

13. Deverá possuir reconhecimento de padrões;

14. Deverá possuir análise de protocolos;

15. Deverá possuir detecção de anomalias;

16. Deverá possuir detecção de ataques de RPC (Remote Procedure Call);

17. Deverá possuir proteção contra ataques de Windows ou NetBios;

18. Deverá possuir proteção contra ataques de SMTP (Simple Message
Transfer Protocol), IMAP (Internet Message Access Protocol), Sendmail
ou POP (Post Office Protocol);

19. Deverá possuir proteção contra ataques DNS (Domain Name System);

20. Deverá possuir proteção contra ataques a FTP, SSH, Telnet e rlogin;

21. Deverá possuir proteção contra ataques de ICMP (Internet Control
Message Protocol);

22. Deverá possuir métodos de notificação de detecção de ataques;

23. Deverá possuir alarmes na console de administração;

24. Deverá possuir alertas via correio eletrônico;

25. Deverá possuir monitoração do comportamento do appliance, mediante
SNMP. O dispositivo deverá ser capaz de enviar traps de SNMP quando
ocorrer um evento relevante para a correta operação da rede;

26. Deverá ter a capacidade de resposta/logs ativa a ataques;

27. Deverá prover a terminação de sessões via TCP resets;

28. Deverá armazenar os logs de sessões;

29. Deverá atualizar automaticamente as assinaturas para o sistema de
detecção de intrusos;

30. Deverá mitigar os efeitos dos ataques de negação de serviços;

31. Deverá permitir a criação de assinaturas personalizadas;

32. Deverá possuir filtros de ataques por anomalias;

33. Deverá permitir filtros de anomalias de tráfego estatístico de: flooding,
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scan, source e destinationsessionlimit;

34. Deverá permitir filtros de anomalias de protocolos;

35. Deverá suportar reconhecimento de ataques de DoS, reconnaissance,
exploits e evasion;

36. Deverá suportar verificação de ataque na camada de aplicação;

37. Deverá suportar verificação de tráfego em tempo real, via aceleração de
hardware;

38. Deverá possuir as seguintes estratégias de bloqueio: pass, drop e reset.

6. FUNCIONALIDADE DE VPN

1. Deverá possuir suporte a inclusão em autoridades certificadoras
(enrollment), mediante SCEP (Simple Certificate Enrollment Protocol) e
mediante arquivos.

2. Deverá permitir a arquitetura de VPN hub and spoke;

3. A VPN SSL deverá suportar cliente para plataforma Windows, Linux e
Mac OS X;

4. Deverá possuir hardware acelerador criptográfico para incrementar o
desempenho da VPN;

5. A VPN SSL deverá possibilitar o acesso a toda infraestrutura, de acordo
com a política de segurança, através de um plug-in ActiveX e/ou Java;

6. Deverá possuir capacidade de realizar SSL VPNs utilizando certificados
digitais;

7. Deverá possuir suporte a VPN SSL;

8. Deverá possuir suporte a VPNs IPSeC Site-to-Site e VPNs IPSec Client-
to-Site;

9. Deverá possuir suporte a certificados PKI X.509 para construção de
VPNs;

10. Deverá possuir algoritmos de criptografia para túneis VPN: AES, DES,
3DES;

7. FUNCIONALIDADE DE CONTROLE DE APLICAÇÕES

1. Deverá reconhecer, no mínimo, 2.000 (duas mil) aplicações;

2. Deverá possuir, pelo menos, 10 (dez) categorias para classificação de
aplicações;

3. Deverá possuir categoria exclusiva, no mínimo, para os seguintes tipos
de aplicações, como:

1. P2P;

2. Instant Messaging;

3. Web;

4. Transferência de arquivos;

5. VoIP;

4. Deverá permitir a monitoração do tráfego de aplicações sem bloqueio
de acesso aos usuários;

5. Deverá ser capaz de controlar aplicações independente do protocolo e
porta utilizados, identificando-as apenas pelo comportamento de
tráfego da mesma;

6. Deverá integrar-se ao serviço de diretório padrão LDAP, inclusive o
Microsoft Active Directory, reconhecendo grupos de usuários
cadastrados;

7. Deverá prover funcionalidade de identificação transparente de usuários
cadastrados no Microsoft Active Directory;

8. Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio de aplicações
por grupo de usuários do Microsoft Active Directory;

9. Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio de aplicações
por grupo de usuários do serviço de diretório LDAP;

10. Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio por endereço
IP de origem;

11. Deverá possuir integração com tokens para autenticação de 02 (dois)
fatores;

12. Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio por subrede
de origem e destino;

13. Deverá permitir a inspeção/bloqueio de códigos maliciosos para, no
mínimo, as seguintes categorias: Instant Messaging e transferência de
arquivos;
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14. Deverá garantir que as atualizações regulares do produto sejam
realizadas sem interromper a execução dos serviços de controle de
aplicações;

15. Deverá permitir criação de padrões de aplicação manualmente;

16. Deverá ter a capacidade de permitir a criação de perfis de controle de
aplicações específicos para tipos de dispositivos identificados
automaticamente (funcionalidade esta conhecida como BYOD – Bring
Your Own Device), como, por exemplo: tablets, celulares e PCs,
sistemas operacionais Android, Apple, Blackberry, Linux e Windows.

8. FUNCIONALIDADE DE DLP (DATA LEAK PREVENTION)

1. O sistema de DLP (Data Leak Prevention – Proteção contra Vazamento
de Informações) de gateway deverá funcionar de maneira que se
consiga que os dados sensíveis não saiam da rede e também deverá
funcionar de modo que se previna que dados não requisitados entrem
na sua rede;

2. Deverá inspecionar, no mínimo, os tráfegos de e-mail, HTTP, NNTP e de
mensageiros instantâneos;

3. Sobre o tráfego de e-mail, deverá inspecionar, no mínimo, os protocolos
SMTP, POP3 e IMAP;

4. Sobre o tráfego de mensageiros instantâneos, deverá inspecionar, no
mínimo, os protocolos AIM, ICQ, MSN e Yahoo!;

5. Deverá realizar buscas para a aplicação de regras de DLP em arquivos
do tipo PDF e MS-Word;

6. Deverá fazer a varredura no conteúdo de um cookie HTTP buscando
por determinado texto;

7. Deverá aplicar regras baseadas em usuários autenticados, isto é,
fazendo buscas pelo tráfego de um específico usuário;

8. Deverá verificar para aplicações do tipo e-mail, se o anexo das
mensagens de correio entrantes/saintes possui um tamanho máximo
especificado pelo administrador;

9. Deverá utilizar expressões regulares para composição das regras de
verificação dos tráfegos;

10. Deverá tomar minimamente as ações de bloquear, banir usuário e
colocar em quarentena a interface sobre as regras que coincidirem com
o tráfego esperado pela regra;

11. Deverá permitir o armazenamento em solução específica de
armazenamento de logs, o conteúdo do tráfego que coincidir com o
tráfego esperado pela regra de DLP para minimamente os protocolos de
e-mail, HTTP e mensageiros instantâneos;

12. Deverá permitir a composição de múltiplas regras de DLP, formando
uma regra única mais específica que usa lógica booleana para fazer a
comparação com o tráfego que atravessa o sistema.

9. FUNCIONALIDADE DE BALANCEAMENTO DE CARGA

1. Deverá permitir a criação de endereços IPs virtuais;

2. Deverá permitir balanceamento de carga entre, pelo menos, 04 (quatro)
servidores reais;

3. Deverá suportar balanceamento, ao menos, para os seguintes serviços:
HTTP, HTTPS, TCP e UDP;

4. Deverá permitir balanceamento, ao menos, com os seguintes métodos:
Hash do endereço IP de origem, Round Robin, Weighted, First Alive e
HTTP host;

5. Deverá permitir persistência de sessão por cookie HTTP ou SSL session
ID;

6. Deverá permitir que seja mantido o IP de origem;

7. Deverá suportar SSL offloading nos equipamentos que suportem, pelo
menos, 200 (duzentos) usuários;

8. Deverá ter a capacidade de identificar, através de health checks, quais
os servidores que estejam ativos, removendo automaticamente o
tráfego dos servidores que não estejam;

9. Deverá permitir que o health check seja feito, ao menos, via ICMP, TCP
em porta configurável e HTTP em URL configurável.

10. FUNCIONALIDADE DE VIRTUALIZAÇÃO

1. Deverá suportar a criação de, ao menos, 10 (dez) instâncias virtuais no
mesmo hardware;

2. Deverá permitir a criação de administradores independentes para cada
uma das instâncias virtuais;

3. Deverá permitir a criação de um administrador global que tenha acesso
a todas as configurações das instâncias virtuais criadas.
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11. FUNCIONALIDADE DE CONTROLADORA WIRELESS E WI-FI

1. Deverá ser capaz de gerenciar, de forma centralizada, outros Pontos de
Acesso do mesmo fabricante;

2. Deverá suportar o serviço de servidor DHCP por SSID para prover
endereçamento IP automático para os clientes wireless;

3. Deverá suportar monitoração e supressão de Ponto de Acesso
indevido;

4. Deverá prover autenticação para a rede wireless através de bases
externas, como: LDAP, RADIUS ou TACACS+;

5. Deverá permitir a visualização dos clientes conectados;

6. Deverá prover suporte a Fast Roaming;

7. Deverá ajustar automaticamente os canais de modo a otimizar a
cobertura de rede e mudar as condições de RF;

8. A solução deve implementar recursos de análise de espectro que
possibilitem a identificação de interferências provenientes de
equipamentos não-WiFi e que operem nas frequências de 2.4GHz ou
5GHz. A solução deve ainda apresentar o resultado dessas análises de
maneira gráfica na interface de gerência;

9. Deverá possuir Captive Portal por SSID;

10. Deverá permitir configurar o bloqueio de tráfego entre SSIDs;

11. Deverá suportar Wi-Fi Protected Access (WPA), WPA2 ou WPA3 por
SSID, utilizando-se de AES e/ou TKIP;

12. Deverá suportar os seguintes métodos de autenticação EAP:

1. EAP-TLS

2. EAP-TTLS;

3. EAP-PEAP;

4. EAP-SIM

5. EAP-AKA;

13. Deverá suportar 802.1x através de RADIUS;

14. Deverá suportar filtro baseado em endereço MAC por SSID;

15. Deverá permitir configurar parâmetros de rádio, como: banda e canal;

16. Deverá possuir método de descoberta de novos Pontos de Acesso
baseados em Broadcast ou Multicast;

17. Deverá possuir mecanismo de identificação e controle de Rogue APs,
suportando supressão automática e bloqueio por endereço MAC de
APs;

18. Deverá possuir lista contendo Pontos de Acesso Aceitos e Pontos de
Acesso Indevidos (Rogue);

19. Deverá possuir WIDS com, ao menos, os seguintes perfis:

1. Rogue/Interfering AP Detection;

2. Ad-hoc Network Detection;

3. Wireless Bridge Detection;

4. Weak WEP Detection;

5. MAC OUI Checking;

20. Deverá permitir o uso de voz e dados sobre um mesmo SSID;

21. A solução deverá detectar Receiver Start of Packet (RX-SOP) em
pacotes wireless e ser capaz de ignorar os pacotes que estejam abaixo
de determinado limiar especificado em dBm;

22. A controladora deverá oferecer Firewall integrado, baseado em
identidade do usuário;

23. Deverá possuir controle baseado em política de firewall para acesso
entre as WLANs;

24. Deverá permitir a criação de políticas de traffic shaping;

25. Deverá permitir a criação de políticas de firewall baseadas em horário;

26. Deverá permitir NAT nas políticas de firewall;

27. Deverá possibilitar definir número de clientes por SSID;

28. Deverá permitir e/ou bloquear o tráfego entre SSIDs;

29. Deverá possuir mecanismo de criação automática de usuários visitantes
e senhas auto-geradas e/ou manual, que possam ser enviadas por e-
mail ou SMS aos usuários, e com capacidade de definição de horário da
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mail ou SMS aos usuários, e com capacidade de definição de horário da
expiração da senha;

30. A comunicação entre o Access Point e a Controladora Wireless deverá
poder ser efetuada de forma criptografada;

31. Deverá possuir mecanismo de ajuste de potência do sinal, de forma a
reduzir interferência entre canais entre 02 (dois) Access Points
gerenciados;

32. Deverá possuir mecanismo de balanceamento de tráfego/usuários entre
Access Points;

33. Deverá possuir mecanismo de balanceamento de tráfego/usuários entre
frequências e/ou rádios;

34. Toda a configuração do Ponto de Acesso deverá ser executada através
da Controladora Wireless;

35. Deverá permitir a identificação de APs com firmware desatualizado e
efetuar o upgrade via interface gráfica;

36. Deverá possuir console de monitoramento dos usuários conectados,
indicando em que Access Point, em que rádio, em que canal, endereço
IP do usuário, tipo de dispositivo e sistema operacional, uso de banda,
potência do sinal e relação sinal/ruído;

37. O encaminhamento de tráfego dos dispositivos conectados à rede sem
fio deve ocorrer de forma centralizada através de túnel estabelecido
entre o ponto de acesso e controlador wireless. Neste modo todos os
pacotes trafegados em um determinado SSID devem ser encaminhados
dentro do túnel até o controlador wireless. Caso o controlador wireless
não seja capaz de operar gerenciando os pontos de acesso e
concentrando o tráfego tunelado simultaneamente, então a solução
ofertada deve ser composta com elemento adicional do próprio
fabricante para suportar a conexão dos túneis originados dos pontos
de acesso;

38. A Controladora deverá oferecer Firewall integrado, baseado em
identidade do usuário, entre todas as redes cujo tráfego seja tunelado
até a Controladora;

39. Deverá possuir controle baseado em política de firewall para acesso
entre as WLANs cujo tráfego seja tunelado até a Controladora;

40. Deverá permitir a criação de políticas de traffic shaping entre todas as
redes cujo tráfego seja tunelado até a Controladora;

41. Deverá permitir aplicar políticas de filtro de conteúdo Web, que seja
baseado em categorias de sites automaticamente atualizadas, para
todas as redes cujo tráfego seja tunelado até a Controladora;

42. Deverá permitir aplicar políticas de antivírus, com detecção e bloqueio
de malwares e redes botnet, entre todas as redes cujo tráfego seja
tunelado até a Controladora;

43. Deverá permitir aplicar políticas de IPS, bloqueando e/ou monitorando
tentativas de ataques, com base de assinatura de ataques atualizada
automaticamente, entre todas as redes cujo tráfego seja tunelado até a
Controladora;

44. Deverá permitir aplicar políticas de controle antispam para todas as
redes cujo tráfego seja tunelado até a Controladora;

45. Deverá permitir controlar, identificar e bloquear tráfego de aplicações do
tipo P2P, IM, Chat, Redes Sociais, Skype, Proxies Anônimos, streamings
de áudio e vídeo, jogos entre outros, e que seja baseado no padrão de
comunicação de tais aplicações, entre todas as redes cujo tráfego seja
tunelado até a Controladora;

46. A solução deve implementar recurso de controle de acesso à rede (NAC
- Network Access Control), identificando automaticamente o tipo de
equipamento conectado (profiling) e atribuindo de maneira automática a
política de acesso à rede;

47. Deverá possuir as seguintes certificações:

1. Certificação Wi-Fi Alliance;

2. Certificação ICSA para Firewall;

3. Certificação ICSA para Antivírus;

4. Certificação ICSA para VPN SSL;

5. Certificação ICSA para VPN IPSec;

6. Certificação ICSA para IPS;

48. O equipamento de firewall e/ou IPS deverá ter sido aprovado nos testes
da NSS Labs e deverá estar na lista de recomendados.

12. FUNCIONALIDADE DE SD-WAN

12. A solução deve permitir a configuração de políticas de QoS em camada
7, associadas percentualmente à largura de banda da Interface SD-
WAN.
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13. A solução deve permitir a configuração de regras onde o Failback
(retorno à condição inicial) apenas ocorra dentro de um espaço de
tempo de X segundos, configurável pelo administrador do sistema.

14. A solução deve permitir a configuração de regras onde o Failback
(retorno à condição inicial) apenas ocorrerá quando o link principal
recuperado seja X% (com X variando de 10 à 50) do seu valor de Saúde
melhor que o link atual.

15. A solução deve ser capaz de medir o Status de Saúde do Link
baseando-se em critérios mínimos de: Latência, Jitter e Packet Loss,
onde seja possível configurar um valor de Theshold para cada um
destes itens, onde será utilizado como fator de decisão nas regras de
SD-WAN.

16. A solução deve ser capaz de refletir, de forma manual ou automatizada,
suas políticas de SD-WAN em condições onde a largura de banda é
modificada.

17. A solução de SD-WAN deve suportar Roteamento dinâmico BGP com
suporte a IPv6

18. Ainda sobre o reconhecimento de Aplicações, a solução deve fornecer o
reconhecimento default em camada 7, de pelo menos mais de 2000
aplicações largamente utilizadas em contextos de SaaS, Aplicações na
Nuvem, Aplicações Multimídia (Vimeo, YouTube, Facebook, etc)

19. O reconhecimento de aplicações deve ser realizado independente de
porta e protocolo, inspecionando o payload de pacote de dados;

20. Deve de forma alternativa, contar com um banco de Dados interno,
onde seja possível atrelar uma aplicação à um determinado IP/ range de
IPs de destino.

21. Reconhecimento em camada 7 totalmente segregado da camada 4.

22. A configuração VPN IPSEC deverá oferecer suporte para DH Group: 14
e 15.

23. A solução deve ser capaz de criar VPN "Full-Mesh" em interface Gráfica,
de forma automática, e sem que o administrador precise configurar site
por site.

24. Solução deve ser capaz de prover uma arquitetura onde em uma
comunicação Matriz x Filiais, em que a comunicação de uma Filial A para
a Matriz esteja comprometida, possa ser utilizada a comunicação entre
Filial B e Matriz, em que através deste circuito, a Filial A alcance a Matriz.

25. A solução de Zero Touch provisioning deve ser capaz de suportar
endereçamento estáticos e dinâmicos, e que seja suportado múltiplos
links WAN.

26. Solução deve ser capaz de prover Zero Touch provisioning.

27. A solução SD-WAN deve prover capacidade de inspeção SSL para a
inspeção de tráfego https nas filiais, no contexto: bloqueio de malwares
e reconhecimento em camada 7 de aplicações.

28. A solução SD-WAN deve suportar micro-segmentação de tráfego onde
seja possível aplicar políticas de IPS e Antivírus entre segmentos de LAN.

29. A solução SD-WAN deve suportar NAT em contexto de saída (Nat
Outbound) para um pool de IPs públicos.

30. A solução SD-WAN deve ser viabilizada com recursos de segurança
integrados de: Firewall, VPN, Antivírus, IPS e Filtro de Segurança Web.

 

ITEM 02 - SOLUÇÃO DE SEGURANÇA E GERÊNCIA DE REDES NGFW
TIPO 2 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. CARACTERÍSTICAS E FUNCIONALIDADES GERAIS
1.  Solução baseada em appliance. Para maior segurança, não serão

aceitos equipamentos de propósito genérico (PCs ou servidores)
sobre os quais poderiam instalar-se e/ou executar um sistema
operacional regular como Microsoft Windows, FreeBSD, SUN Solaris,
Apple OS-X ou GNU/Linux;

2. A Solução de Segurança e Gerencia de Redes NGFW em Cluster de
Alta Disponibilidade, deve ser composto por no mínimo 02 (dois)
equipamento ambos licenciados para operar em modo ATIVO-ATIVO;

3. As capacidades e características técnicas exigidas se referem a 01
equipamento componente da solução;

4. Deverá possuir e estar licenciados com as funcionalidades: Firewall,
Traffic Shapping e QoS, Filtro de Conteúdo Web, Antivírus, AntiSpam,
Detecção e Prevenção de Intrusos (IPS), VPN IPSec e SSL, Controle de
Aplicações, DLP – Data Leak Prevention, Controladora Wireless e
Virtualização, pelo período de garantia exigido;

5. Deverá possuir fonte de alimentação com chaveamento automático
110/220V redundante Hot Swappable. A fonte fornecida deverá
suportar sozinha a operação da unidade com todos os módulos de
interface ativos;

6. Capacidade mínima:
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1. Capacidade de processamento de 25 (vinte e cinco) Gbps;
2. IPS com capacidade de processamento de 9 (nove) Gbps;
3. Proteção a ameaças avançadas (Threat Protection) com

capacidade mínima de processamento de 6 (seis) Gbps;
4. Inspeção SSL Throughput com capacidade mínima de

processamento de 7 (sete) Gbps;
5. VPN com capacidade de, pelo menos, 15 (quinze) Gbps de

tráfego IPSec;
6. VPN SSL com capacidade de, pelo menos, 6 (seis) Gbps de

tráfego;
7. Deverá suportar 6.000.000 (seis milhões) conexões simultâneas;
8. Deverão ser licenciados para suportar, pelo menos, 9.000 (nove

mil) usuários de VPN SSL;
9. Deverá suportar, pelo menos, 400.000 (quatrocentas mil) novas

conexões por segundo;
10. Deverá suportar, pelo menos, 1.500 (mil e quinhentos) túneis de

VPN Site-Site;
11. Deverá suportar, pelo menos, 40.000 (quarenta mil) túneis de

VPN Client-Site;
7. Interfaces de rede:

1. Deverá possuir, pelo menos, 2 (duas) interfaces SFP+ 10GE;
2. Deverá possuir, pelo menos, 6 (seis) interfaces SFP 01GE;
3. Deverá possuir, pelo menos, 8 (oito) interfaces RJ 45;

8. Armazenamento Interno:
1. 02 unidades SSD de 240GB;

9. Deverá possuir licença para número ilimitado de usuários e
endereços IP;

10. Deverá ser capaz de gerenciar, via funcionalidade de Controladora
Wireless, ao menos, 500 (quinhentos) Pontos de Acesso sem fio;

11. Deverá ser capaz de gerenciar, via funcionalidade de Controladora
Switch, ao menos, 90 (noventa) equipamentos;

12. Deverá estar licenciado para permitir número ilimitado de estações
de rede e usuários;

13. Deverá incluir licença para a funcionalidade de VPN SSL;
14. Deverá ser integralmente compatível com os Itens 10, 11 e 12, desde

Termo de Referência;
15.  Deverá ser fornecida toda documentação técnica, bem como manual

de utilização, em português do Brasil ou em inglês.

2. FUNCIONALIDADES ESPECÍFICAS

1. FIREWALL

1. Deverá possuir controle de acesso à internet por endereço IP de origem
e destino;

2. Deverá possuir controle de acesso à internet por subrede;

3. Deverá suportar tags de VLAN (802.1q);

4. Deverá possuir ferramenta de diagnóstico do tipo tcpdump;

5. Deverá possuir integração com servidores de autenticação RADIUS,
LDAP e Microsoft Active Directory;

6. Deverá possuir integração com tokens para autenticação de 02 (dois)
fatores;

7. Deverá suportar single-sign-on para Active Directory, Novell eDirectory,
Citrix e RADIUS;

8. Deverá possuir métodos de autenticação de usuários para qualquer
aplicação que se execute sob os protocolos TCP (HTTP, HTTPS, FTP e
Telnet);

9. Deverá possuir a funcionalidade de tradução de endereços estáticos –
NAT (Network Address Translation), um para um, vários para um,
NAT64, NAT46, PAT, STUN e Full Cone NAT;

10. Deverá permitir controle de acesso à internet por períodos do dia,
permitindo a aplicação de políticas por horários e por dia da semana;

11. Deverá permitir controle de acesso à internet por domínio, por exemplo:
gov.br, org.br, edu.br;

12. Deverá possuir a funcionalidade de fazer tradução de endereços
dinâmicos, muitos para um, PAT;

13. Deverá suportar roteamento estático e dinâmico RIP V1, V2, OSPF, ISIS
e BGPv4;

14. Deverá possuir funcionalidades de DHCP Cliente, Servidor e Relay;

15. Deverá suportar aplicações multimídia, como: H.323 e SIP;

16. A solução deverá utilizar a tecnologia de firewall Stateful Packet
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Inspection (SPI);

17. Deverá suportar alta disponibilidade (HA), trabalhando no esquema de
redundância do tipo Ativo-Passivo e também Ativo-Ativo, com divisão de
carga, com todas as licenças de software habilitadas para tal sem perda
de conexões. No entanto, para este procedimento licitatório deverá ser
considerada a alta disponibilidade em modo ativo-passivo;

18. Deverá permitir o funcionamento em modo transparente tipo “bridge”
sem alterar o endereço MAC do tráfego;

19. Deverá suportar PBR – Policy Based Routing;

20. Deverá permitir a criação de VLANS no padrão IEEE 802.1q;

21. Deverá possuir conexão entre estação de gerência e appliance
criptografada, tanto em interface gráfica, quanto em CLI (linha de
comando);

22. Deverá permitir filtro de pacotes sem controle de estado (stateless)
para verificação em camada 2;

23. Deverá permitir forwarding de camada 2 para protocolos não IP;

24. Deverá suportar forwarding multicast;

25. Deverá suportar roteamento multicast PIM Sparse Mode e Dense Mode;

26. Deverá permitir criação de serviços por porta ou conjunto de portas
dos seguintes protocolos: TCP, UDP, ICMP e IP;

27. Deverá permitir o agrupamento de serviços;

28. Deverá permitir o filtro de pacotes sem a utilização de NAT;

29. Deverá permitir a abertura de novas portas por fluxo de dados para
serviços que requerem portas dinâmicas;

30. Deverá possuir mecanismo de anti-spoofing;

31. Deverá permitir criação de regras definidas pelo usuário;

32. Deverá permitir o serviço de autenticação para tráfego HTTP e FTP;

33. Deverá permitir IP/MAC binding, permitindo que cada endereço IP possa
ser associado a um endereço MAC, gerando maior controle dos
endereços internos e impedindo o IP spoofing;

34. Deverá possuir a funcionalidade de balanceamento e contingência de
links;

35. Deverá suportar sFlow;

36. Suporte a técnicas de detecção de programas de compartilhamento de
arquivos (peer-to-peer) e de mensagens instantâneas, suportando, ao
menos: Yahoo! Messenger, MSN Messenger, ICQ, AOL Messenger,
BitTorrent, eDonkey, GNUTella, KaZaa, Skype e WinNY;

37. Deverá ter a capacidade de permitir a criação de regras de firewall
específicas para tipos de dispositivos identificados automaticamente
(funcionalidade esta conhecida como BYOD – Bring Your Own Device),
como, por exemplo: tablets, celulares e PCs, sistemas operacionais
Android, Apple, Blackberry, Linux e Windows;

38. Deverá ter a capacidade de criar e aplicar políticas de reputação de
cliente para registrar e pontuar as seguintes atividades: tentativas de
conexões más, pacotes bloqueados por política, detecção de ataques
de intrusão, detecção de ataques de malware, atividades Web em
categorias de risco, proteção de aplicação, locais geográficos que os
clientes estão tentando se comunicar;

39. Deverá permitir autenticação de usuários em base local, servidor LDAP,
RADIUS e TACACS;

40. Deverá permitir a criação de regras baseada em usuário, grupo de
usuários, endereço IP, FQDN, tipo de dispositivo, horário, protocolo e
aplicação;

41. Deverá suportar certificados X.509, SCEP, Certificate Signing Request
(CSR) e OCSP;

42. Deverá permitir funcionamento em modo bridge, router, proxy explícito,
sniffer e/ou VLAN-tagged;

43. Deverá possuir mecanismo de tratamento (session-helpers ou ALGs)
para os protocolos ou aplicações dcerpc, dns-tcp, dns-udp, ftp, H.245
I, H.245 0, H.323, MGCP, MMS, PMAP, PPTP, RAS, RSH, SIP, TFTP, TNS;

44. Deverá suportar SIP, H.323 e SCCP NAT Traversal;

45. Deverá permitir a criação de objetos e agrupamento de objetos de
usuários, redes, FQDN, protocolos e serviços para facilitar a criação de
regras;

46. Deverá possuir porta de comunicação serial ou USB para testes e
configuração do equipamento, com acesso protegido por usuário e
senha.
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2. TRAFFIC SHAPING E PRIORIZAÇÃO DE TRÁFEGO

1. Deverá permitir o controle e a priorização do tráfego, priorizando e
garantindo banda para as aplicações (inbound/outbound), através da
classificação dos pacotes (Shaping), criação de filas de prioridade, gerência
de congestionamento e QoS;

2. Deverá permitir modificação de valores DSCP para o DiffServ;

3. Deverá permitir priorização de tráfego e suportar ToS;

4. Deverá limitar individualmente a banda utilizada por programas, tais como:
peer-to-peer, streaming, chat, VoIP e Web;

5. Deverá integrar-se ao serviço de diretório padrão LDAP, inclusive o Microsoft
Active Directory, reconhecendo grupos de usuários cadastrados;

6. Deverá prover funcionalidade de identificação transparente de usuários
cadastrados no Microsoft Active Directory e LDAP;

7. Deverá controlar (limitar ou expandir) individualmente a banda utilizada por
grupo de usuários do Microsoft Active Directory e LDAP;

8. Deverá permitir definir banda máxima e banda garantida para um usuário, IP,
grupo de IPs, protocolo e aplicação;

9. Deverá controlar (limitar ou expandir) individualmente a banda utilizada por
subrede de origem e destino;

10. Deverá controlar (limitar ou expandir) individualmente a banda utilizada por
endereço IP de origem e destino;

11. Deverá ter a capacidade de permitir a criação de perfis de controle de banda
específicos para tipos de dispositivos identificados automaticamente
(funcionalidade esta conhecida como BYOD – Bring Your Own Device), como,
por exemplo: tablets, celulares e PCs, sistemas operacionais Android, Apple,
Blackberry, Linux e Windows.

3. FUNCIONALIDADE DE ANTI-SPAM DE GATEWAY

1. Deverá permitir, na funcionalidade de anti-spam, verificação do cabeçalho
SMTP do tipo MIME;

2. Deverá possuir filtragem de e-mail por palavras chaves;

3. Deverá permitir adicionar rótulo ao assunto da mensagem quando
classificado como SPAM;

4. Deverá possuir, para a funcionalidade de anti-spam, o recurso de RBL;

5. Deverá permitir a checagem de reputação da URL no corpo mensagem de
correio eletrônico;

6. Deverá ter a capacidade de permitir a criação de perfis de anti-spam
específicos para tipos de dispositivos identificados automaticamente
(funcionalidade esta conhecida como BYOD – Bring Your Own Device), como,
por exemplo: tablets, celulares e PCs, sistemas operacionais Android, Apple,
Blackberry, Linux e Windows.

4. FUNCIONALIDADE DE FILTRO DE CONTEÚDO WEB

1. Deverá possuir solução de filtro de conteúdo Web integrado à solução de
segurança;

2. Deverá possuir, pelo menos, 70 (setenta) categorias para classificação de
sites Web;

3. Deverá possuir base mínima contendo 100.000.000 (cem milhões) de sites
internet Web já registrados e classificados;

4. Deverá possuir a funcionalidade de cota de tempo de utilização por categoria;

5. Deverá possuir categoria exclusiva, no mínimo, para os seguintes tipos de
sites Web, como:

1. Proxy anônimo;

2. Webmail;

3. Instituições de saúde;

4. Notícias;

5. Phishing;

6. Hackers;

7. Pornografia;

8. Racismo;

9. Websites pessoais;

10. Compras;

6. Deverá permitir a monitoração do tráfego internet sem bloqueio de acesso
aos usuários;
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7. Deverá permitir a criação de, pelo menos, 05 (cinco) categorias
personalizadas;

8. Deverá permitir a reclassificação de sites Web, tanto por URL, quanto por
endereço IP;

9. Deverá prover Termo de Responsabilidade on-line para aceite pelo usuário, a
ser apresentado toda vez que houver tentativa de acesso a determinado
serviço permitido ou bloqueado;

10. Deverá integrar-se ao serviço de diretório padrão LDAP, inclusive o Microsoft
Active Directory, reconhecendo contas e grupos de usuários cadastrados;

11. Deverá prover funcionalidade de identificação transparente de usuários
cadastrados no Microsoft Active Directory;

12. Deverá possuir integração com tokens para autenticação de 02 (dois)
fatores;

13. Deverá exibir mensagem de bloqueio customizável pelos Administradores
para resposta aos usuários na tentativa de acesso a recursos proibidos pela
política de segurança;

14. Deverá permitir a filtragem de todo o conteúdo do tráfego WEB de URLs
conhecidas como fonte de material impróprio e códigos (programas/scripts)
maliciosos em applets Java, cookies e activeX, através de base de URL
própria atualizável;

15. Deverá permitir o bloqueio de páginas Web através da construção de filtros
específicos com mecanismo de busca textual;

16. Deverá permitir a criação de listas personalizadas de URLs permitidas (lista
branca) e bloqueadas (lista negra);

17. Deverá permitir o bloqueio de URLs inválidas, cujo campo CN do certificado
SSL não contenha um domínio válido;

18. Deverá filtrar o conteúdo baseado em categorias em tempo real;

19. Deverá garantir que as atualizações regulares do produto sejam realizadas
sem interromper a execução dos serviços de filtragem de conteúdo Web;

20. Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio por grupo de
usuários do serviço de diretório LDAP;

21. Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio por endereço IP de
origem;

22. Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio por subrede de
origem;

23. Deverá ser capaz de categorizar a página Web, tanto pela sua URL, como
pelo seu endereço IP;

24. Deverá permitir o bloqueio de redirecionamento HTTP;

25. Deverá permitir o bloqueio de páginas Web por classificação como páginas
que facilitem a busca de áudio, vídeo e URLs originadas de spams;

26. Deverá possuir Proxy Explícito e Transparente;

27. Deverá implementar roteamento WCCP e ICAP;

28. Deverá ter a capacidade de permitir a criação de perfis de filtragem Web
específicos para tipos de dispositivos identificados automaticamente
(funcionalidade esta conhecida como BYOD – Bring Your Own Device), como,
por exemplo: tablets, celulares e PCs, sistemas operacionais Android, Apple,
Blackberry, Linux e Windows.

29. Deverá permitir, na funcionalidade de anti-spam, verificação do cabeçalho
SMTP do tipo MIME;

30. Deverá possuir filtragem de e-mail por palavras chaves;

31. Deverá permitir adicionar rótulo ao assunto da mensagem quando
classificado como SPAM;

32. Deverá possuir, para a funcionalidade de anti-spam, o recurso de RBL;

33. Deverá permitir a checagem de reputação da URL no corpo mensagem de
correio eletrônico;

34. Deverá ter a capacidade de permitir a criação de perfis de anti-spam
específicos para tipos de dispositivos identificados automaticamente
(funcionalidade esta conhecida como BYOD – Bring Your Own Device), como,
por exemplo: tablets, celulares e PCs, sistemas operacionais Android, Apple,
Blackberry, Linux e Windows.

5. FUNCIONALIDADE DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO

1. Deverá permitir que seja definido, através de regra por IP origem, IP destino,
protocolo e porta, qual tráfego será inspecionado pelo sistema de detecção
de intrusão;

2. Deverá possuir base de assinaturas de IPS com, pelo menos, 3.500 (três mil
e quinhentas) ameaças conhecidas;

3. Deverá estar orientado à proteção de redes;
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3. Deverá estar orientado à proteção de redes;

4. Deverá permitir funcionar em modo transparente, sniffer e router;

5. Deverá possuir tecnologia de detecção baseada em assinaturas que sejam
atualizadas automaticamente;

6. Deverá permitir a criação de padrões de ataque manualmente;

7. Deverá possuir integração à plataforma de segurança;

8. Deverá possuir capacidade de remontagem de pacotes para identificação de
ataques;

9. Deverá possuir capacidade de agrupar assinaturas para um determinado tipo
de ataque. Exemplo: agrupar todas as assinaturas relacionadas a web-
server, para que seja usado para proteção específica de Servidores Web;

10. Deverá possuir capacidade de análise de tráfego para a detecção e bloqueio
de anomalias, como Denial of Service (DoS) do tipo Flood, Scan, Session e
Sweep;

11. Deverá ter a capacidade de permitir a criação de perfis de inspeção
específicos para tipos de dispositivos identificados automaticamente
(funcionalidade esta conhecida como BYOD – Bring Your Own Device), como,
por exemplo: tablets, celulares e PCs, sistemas operacionais Android, Apple,
Blackberry, Linux e Windows;

12. Deverá possuir mecanismos de detecção/proteção de ataques;

13. Deverá possuir reconhecimento de padrões;

14. Deverá possuir análise de protocolos;

15. Deverá possuir detecção de anomalias;

16. Deverá possuir detecção de ataques de RPC (Remote Procedure Call);

17. Deverá possuir proteção contra ataques de Windows ou NetBios;

18. Deverá possuir proteção contra ataques de SMTP (Simple Message Transfer
Protocol), IMAP (Internet Message Access Protocol), Sendmail ou POP (Post
Office Protocol);

19. Deverá possuir proteção contra ataques DNS (Domain Name System);

20. Deverá possuir proteção contra ataques a FTP, SSH, Telnet e rlogin;

21. Deverá possuir proteção contra ataques de ICMP (Internet Control Message
Protocol);

22. Deverá possuir métodos de notificação de detecção de ataques;

23. Deverá possuir alarmes na console de administração;

24. Deverá possuir alertas via correio eletrônico;

25. Deverá possuir monitoração do comportamento do appliance, mediante
SNMP. O dispositivo deverá ser capaz de enviar traps de SNMP quando
ocorrer um evento relevante para a correta operação da rede;

26. Deverá ter a capacidade de resposta/logs ativa a ataques;

27. Deverá prover a terminação de sessões via TCP resets;

28. Deverá armazenar os logs de sessões;

29. Deverá atualizar automaticamente as assinaturas para o sistema de detecção
de intrusos;

30. Deverá mitigar os efeitos dos ataques de negação de serviços;

31. Deverá permitir a criação de assinaturas personalizadas;

32. Deverá possuir filtros de ataques por anomalias;

33. Deverá permitir filtros de anomalias de tráfego estatístico de: flooding, scan,
source e destinationsessionlimit;

34. Deverá permitir filtros de anomalias de protocolos;

35. Deverá suportar reconhecimento de ataques de DoS, reconnaissance,
exploits e evasion;

36. Deverá suportar verificação de ataque na camada de aplicação;

37. Deverá suportar verificação de tráfego em tempo real, via aceleração de
hardware;

38. Deverá possuir as seguintes estratégias de bloqueio: pass, drop e reset.

6. FUNCIONALIDADE DE VPN

1. Deverá possuir suporte a inclusão em autoridades certificadoras
(enrollment), mediante SCEP (Simple Certificate Enrollment Protocol) e
mediante arquivos.

2. Deverá permitir a arquitetura de VPN hub and spoke;

3. A VPN SSL deverá suportar cliente para plataforma Windows, Linux e Mac OS
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X;

4. Deverá possuir hardware acelerador criptográfico para incrementar o
desempenho da VPN;

5. A VPN SSL deverá possibilitar o acesso a toda infraestrutura, de acordo com
a política de segurança, através de um plug-in ActiveX e/ou Java;

6. Deverá possuir capacidade de realizar SSL VPNs utilizando certificados
digitais;

7. Deverá possuir suporte a VPN SSL;

8. Deverá possuir suporte a VPNs IPSeC Site-to-Site e VPNs IPSec Client-to-Site;

9. Deverá possuir suporte a certificados PKI X.509 para construção de VPNs;

10. Deverá possuir algoritmos de criptografia para túneis VPN: AES, DES, 3DES.

7. FUNCIONALIDADE DE CONTROLE DE APLICAÇÕES

1. Deverá reconhecer, no mínimo, 2.000 (duas mil) aplicações;

2. Deverá possuir, pelo menos, 10 (dez) categorias para classificação de
aplicações;

3. Deverá possuir categoria exclusiva, no mínimo, para os seguintes tipos de
aplicações, como:

1. P2P;

2. Instant Messaging;

3. Web;

4. Transferência de arquivos;

5. VoIP;

4. Deverá permitir a monitoração do tráfego de aplicações sem bloqueio de
acesso aos usuários;

5. Deverá ser capaz de controlar aplicações independente do protocolo e porta
utilizados, identificando-as apenas pelo comportamento de tráfego da
mesma;

6. Deverá integrar-se ao serviço de diretório padrão LDAP, inclusive o Microsoft
Active Directory, reconhecendo grupos de usuários cadastrados;

7. Deverá prover funcionalidade de identificação transparente de usuários
cadastrados no Microsoft Active Directory;

8. Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio de aplicações por
grupo de usuários do Microsoft Active Directory;

9. Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio de aplicações por
grupo de usuários do serviço de diretório LDAP;

10. Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio por endereço IP de
origem;

11. Deverá possuir integração com tokens para autenticação de 02 (dois)
fatores;

12. Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio por subrede de
origem e destino;

13. Deverá permitir a inspeção/bloqueio de códigos maliciosos para, no mínimo,
as seguintes categorias: Instant Messaging e transferência de arquivos;

14. Deverá garantir que as atualizações regulares do produto sejam realizadas
sem interromper a execução dos serviços de controle de aplicações;

15. Deverá permitir criação de padrões de aplicação manualmente;

16. Deverá ter a capacidade de permitir a criação de perfis de controle de
aplicações específicos para tipos de dispositivos identificados
automaticamente (funcionalidade esta conhecida como BYOD – Bring Your
Own Device), como, por exemplo: tablets, celulares e PCs, sistemas
operacionais Android, Apple, Blackberry, Linux e Windows.

8. FUNCIONALIDADE DE DLP (DATA LEAK PREVENTION)

1. O sistema de DLP (Data Leak Prevention – Proteção contra Vazamento de
Informações) de gateway deverá funcionar de maneira que se consiga que
os dados sensíveis não saiam da rede e também deverá funcionar de modo
que se previna que dados não requisitados entrem na sua rede;

2. Deverá inspecionar, no mínimo, os tráfegos de e-mail, HTTP, NNTP e de
mensageiros instantâneos;

3. Sobre o tráfego de e-mail, deverá inspecionar, no mínimo, os protocolos
SMTP, POP3 e IMAP;

4. Sobre o tráfego de mensageiros instantâneos, deverá inspecionar, no
mínimo, os protocolos AIM, ICQ, MSN e Yahoo!;

5. Deverá realizar buscas para a aplicação de regras de DLP em arquivos do
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tipo PDF e MS-Word;

6. Deverá fazer a varredura no conteúdo de um cookie HTTP buscando por
determinado texto;

7. Deverá aplicar regras baseadas em usuários autenticados, isto é, fazendo
buscas pelo tráfego de um específico usuário;

8. Deverá verificar para aplicações do tipo e-mail, se o anexo das mensagens de
correio entrantes/saintes possui um tamanho máximo especificado pelo
administrador;

9. Deverá utilizar expressões regulares para composição das regras de
verificação dos tráfegos;

10. Deverá tomar minimamente as ações de bloquear, banir usuário e colocar em
quarentena a interface sobre as regras que coincidirem com o tráfego
esperado pela regra;

11. Deverá permitir o armazenamento em solução específica de armazenamento
de logs, o conteúdo do tráfego que coincidir com o tráfego esperado pela
regra de DLP para minimamente os protocolos de e-mail, HTTP e
mensageiros instantâneos;

12. Deverá permitir a composição de múltiplas regras de DLP, formando uma
regra única mais específica que usa lógica booleana para fazer a comparação
com o tráfego que atravessa o sistema.

9. FUNCIONALIDADE DE BALANCEAMENTO DE CARGA

1. Deverá permitir a criação de endereços IPs virtuais;

2. Deverá permitir balanceamento de carga entre, pelo menos, 04 (quatro)
servidores reais;

3. Deverá suportar balanceamento, ao menos, para os seguintes serviços:
HTTP, HTTPS, TCP e UDP;

4. Deverá permitir balanceamento, ao menos, com os seguintes métodos: Hash
do endereço IP de origem, Round Robin, Weighted, First Alive e HTTP host;

5. Deverá permitir persistência de sessão por cookie HTTP ou SSL session ID;

6. Deverá permitir que seja mantido o IP de origem;

7. Deverá suportar SSL offloading nos equipamentos que suportem, pelo
menos, 200 (duzentos) usuários;

8. Deverá ter a capacidade de identificar, através de health checks, quais os
servidores que estejam ativos, removendo automaticamente o tráfego dos
servidores que não estejam;

9. Deverá permitir que o health check seja feito, ao menos, via ICMP, TCP em
porta configurável e HTTP em URL configurável.

10. FUNCIONALIDADE DE VIRTUALIZAÇÃO

1. Deverá suportar a criação de, ao menos, 10 (dez) instâncias virtuais no
mesmo hardware;

2. Deverá permitir a criação de administradores independentes para cada uma
das instâncias virtuais;

3. Deverá permitir a criação de um administrador global que tenha acesso a
todas as configurações das instâncias virtuais criadas.

11. FUNCIONALIDADE DE CONTROLADORA WIRELESS E WI-FI

1. Deverá ser capaz de gerenciar, de forma centralizada, outros Pontos de
Acesso do mesmo fabricante;

2. Deverá suportar o serviço de servidor DHCP por SSID para prover
endereçamento IP automático para os clientes wireless;

3. Deverá suportar monitoração e supressão de Ponto de Acesso indevido;

4. Deverá prover autenticação para a rede wireless através de bases externas,
como: LDAP, RADIUS ou TACACS+;

5. Deverá permitir a visualização dos clientes conectados;

6. Deverá prover suporte a Fast Roaming;

7. Deverá ajustar automaticamente os canais de modo a otimizar a cobertura
de rede e mudar as condições de RF;

8. A solução deve implementar recursos de análise de espectro que possibilitem
a identificação de interferências provenientes de equipamentos não-WiFi e
que operem nas frequências de 2.4GHz ou 5GHz. A solução deve ainda
apresentar o resultado dessas análises de maneira gráfica na interface de
gerência;

9. Deverá possuir Captive Portal por SSID;

10. Deverá permitir configurar o bloqueio de tráfego entre SSIDs;

11. Deverá suportar Wi-Fi Protected Access (WPA), WPA2 ou WPA3 por SSID,
utilizando-se de AES e/ou TKIP;
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12. Deverá suportar os seguintes métodos de autenticação EAP:

1. EAP-TLS

2. EAP-TTLS;

3. EAP-PEAP;

4. EAP-SIM

5. EAP-AKA;

13. Deverá suportar 802.1x através de RADIUS;

14. Deverá suportar filtro baseado em endereço MAC por SSID;

15. Deverá permitir configurar parâmetros de rádio, como: banda e canal;

16. Deverá possuir método de descoberta de novos Pontos de Acesso baseados
em Broadcast ou Multicast;

17. Deverá possuir mecanismo de identificação e controle de Rogue APs,
suportando supressão automática e bloqueio por endereço MAC de APs;

18. Deverá possuir lista contendo Pontos de Acesso Aceitos e Pontos de Acesso
Indevidos (Rogue);

19. Deverá possuir WIDS com, ao menos, os seguintes perfis:

1. Rogue/Interfering AP Detection;

2. Ad-hoc Network Detection;

3. Wireless Bridge Detection;

4. Weak WEP Detection;

5. MAC OUI Checking;

20. Deverá permitir o uso de voz e dados sobre um mesmo SSID;

21. A solução deverá detectar Receiver Start of Packet (RX-SOP) em pacotes
wireless e ser capaz de ignorar os pacotes que estejam abaixo de
determinado limiar especificado em dBm;

22. A controladora deverá oferecer Firewall integrado, baseado em identidade do
usuário;

23. Deverá possuir controle baseado em política de firewall para acesso entre as
WLANs;

24. Deverá permitir a criação de políticas de traffic shaping;

25. Deverá permitir a criação de políticas de firewall baseadas em horário;

26. Deverá permitir NAT nas políticas de firewall;

27. Deverá possibilitar definir número de clientes por SSID;

28. Deverá permitir e/ou bloquear o tráfego entre SSIDs;

29. Deverá possuir mecanismo de criação automática de usuários visitantes e
senhas auto-geradas e/ou manual, que possam ser enviadas por e-mail ou
SMS aos usuários, e com capacidade de definição de horário da expiração da
senha;

30. A comunicação entre o Access Point e a Controladora Wireless deverá poder
ser efetuada de forma criptografada;

31. Deverá possuir mecanismo de ajuste de potência do sinal, de forma a reduzir
interferência entre canais entre 02 (dois) Access Points gerenciados;

32. Deverá possuir mecanismo de balanceamento de tráfego/usuários entre
Access Points;

33. Deverá possuir mecanismo de balanceamento de tráfego/usuários entre
frequências e/ou rádios;

34. Toda a configuração do Ponto de Acesso deverá ser executada através da
Controladora Wireless;

35. Deverá permitir a identificação de APs com firmware desatualizado e efetuar
o upgrade via interface gráfica;

36. Deverá possuir console de monitoramento dos usuários conectados,
indicando em que Access Point, em que rádio, em que canal, endereço IP do
usuário, tipo de dispositivo e sistema operacional, uso de banda, potência do
sinal e relação sinal/ruído;

37. O encaminhamento de tráfego dos dispositivos conectados à rede sem fio
deve ocorrer de forma centralizada através de túnel estabelecido entre o
ponto de acesso e controlador wireless. Neste modo todos os pacotes
trafegados em um determinado SSID devem ser encaminhados dentro do
túnel até o controlador wireless. Caso o controlador wireless não seja capaz
de operar gerenciando os pontos de acesso e concentrando o tráfego
tunelado simultaneamente, então a solução ofertada deve ser composta com
elemento adicional do próprio fabricante para suportar a conexão dos túneis
originados dos pontos de acesso;
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originados dos pontos de acesso;

38. A Controladora deverá oferecer Firewall integrado, baseado em identidade do
usuário, entre todas as redes cujo tráfego seja tunelado até a Controladora;

39. Deverá possuir controle baseado em política de firewall para acesso entre as
WLANs cujo tráfego seja tunelado até a Controladora;

40. Deverá permitir a criação de políticas de traffic shaping entre todas as redes
cujo tráfego seja tunelado até a Controladora;

41. Deverá permitir aplicar políticas de filtro de conteúdo Web, que seja baseado
em categorias de sites automaticamente atualizadas, para todas as redes
cujo tráfego seja tunelado até a Controladora;

42. Deverá permitir aplicar políticas de antivírus, com detecção e bloqueio de
malwares e redes botnet, entre todas as redes cujo tráfego seja tunelado até
a Controladora;

43. Deverá permitir aplicar políticas de IPS, bloqueando e/ou monitorando
tentativas de ataques, com base de assinatura de ataques atualizada
automaticamente, entre todas as redes cujo tráfego seja tunelado até a
Controladora;

44. Deverá permitir aplicar políticas de controle antispam para todas as redes
cujo tráfego seja tunelado até a Controladora;

45. Deverá permitir controlar, identificar e bloquear tráfego de aplicações do tipo
P2P, IM, Chat, Redes Sociais, Skype, Proxies Anônimos, streamings de áudio
e vídeo, jogos entre outros, e que seja baseado no padrão de comunicação
de tais aplicações, entre todas as redes cujo tráfego seja tunelado até a
Controladora;

46. A solução deve implementar recurso de controle de acesso à rede (NAC -
Network Access Control), identificando automaticamente o tipo de
equipamento conectado (profiling) e atribuindo de maneira automática a
política de acesso à rede;

47. Deverá possuir as seguintes certificações:

1. Certificação Wi-Fi Alliance;

2. Certificação ICSA para Firewall;

3. Certificação ICSA para Antivírus;

4. Certificação ICSA para VPN SSL;

5. Certificação ICSA para VPN IPSec;

6. Certificação ICSA para IPS;

48. O equipamento de firewall e/ou IPS deverá ter sido aprovado nos testes da
NSS Labs e deverá estar na lista de recomendados.

12. FUNCIONALIDADE DE SD-WAN

12. A solução deve permitir a configuração de políticas de QoS em camada 7,
associadas percentualmente à largura de banda da Interface SD-WAN.

13. A solução deve permitir a configuração de regras onde o Failback (retorno à
condição inicial) apenas ocorra dentro de um espaço de tempo de X
segundos, configurável pelo administrador do sistema.

14. A solução deve permitir a configuração de regras onde o Failback (retorno à
condição inicial) apenas ocorrerá quando o link principal recuperado seja X%
(com X variando de 10 à 50) do seu valor de Saúde melhor que o link atual.

15. A solução deve ser capaz de medir o Status de Saúde do Link baseando-se
em critérios mínimos de: Latência, Jitter e Packet Loss, onde seja possível
configurar um valor de Theshold para cada um destes itens, onde será
utilizado como fator de decisão nas regras de SD-WAN.

16. A solução deve ser capaz de refletir, de forma manual ou automatizada, suas
políticas de SD-WAN em condições onde a largura de banda é modificada.

17. A solução de SD-WAN deve suportar Roteamento dinâmico BGP com
suporte a IPv6

18. Ainda sobre o reconhecimento de Aplicações, a solução deve fornecer o
reconhecimento default em camada 7, de pelo menos mais de 2000
aplicações largamente utilizadas em contextos de SaaS, Aplicações na
Nuvem, Aplicações Multimídia (Vimeo, YouTube, Facebook, etc)

19. O reconhecimento de aplicações deve ser realizado independente de porta e
protocolo, inspecionando o payload de pacote de dados;

20. Deve de forma alternativa, contar com um banco de Dados interno, onde
seja possível atrelar uma aplicação à um determinado IP/ range de IPs de
destino.

21. Reconhecimento em camada 7 totalmente segregado da camada 4.

22. A configuração VPN IPSEC deverá oferecer suporte para DH Group: 14 e 15.

23. A solução deve ser capaz de criar VPN "Full-Mesh" em interface Gráfica, de
forma automática, e sem que o administrador precise configurar site por
site.
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24. Solução deve ser capaz de prover uma arquitetura onde em uma
comunicação Matriz x Filiais, em que a comunicação de uma Filial A para a
Matriz esteja comprometida, possa ser utilizada a comunicação entre Filial B e
Matriz, em que através deste circuito, a Filial A alcance a Matriz.

25. A solução de Zero Touch provisioning deve ser capaz de suportar
endereçamento estáticos e dinâmicos, e que seja suportado múltiplos links
WAN.

26. Solução deve ser capaz de prover Zero Touch provisioning.

27. A solução SD-WAN deve prover capacidade de inspeção SSL para a inspeção
de tráfego https nas filiais, no contexto: bloqueio de malwares e
reconhecimento em camada 7 de aplicações.

28. A solução SD-WAN deve suportar micro-segmentação de tráfego onde seja
possível aplicar políticas de IPS e Antivírus entre segmentos de LAN.

29. A solução SD-WAN deve suportar NAT em contexto de saída (Nat Outbound)
para um pool de IPs públicos.

30. A solução SD-WAN deve ser viabilizada com recursos de segurança
integrados de: Firewall, VPN, Antivírus, IPS e Filtro de Segurança Web.

 

ITEM 03 - SOLUÇÃO DE SEGURANÇA E GERÊNCIA DE REDES NGFW
TIPO 3 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. CARACTERÍSTICAS E FUNCIONALIDADES GERAIS

1. Solução baseada em appliance. Para maior segurança, não serão aceitos
equipamentos de propósito genérico (PCs ou servidores) sobre os quais
poderiam instalar-se e/ou executar um sistema operacional regular como
Microsoft Windows, FreeBSD, SUN Solaris, Apple OS-X ou GNU/Linux.

2. Poderá ser entregue em equipamento único ou com composição de
equipamentos.

3. Deverá possuir licenças de Garantia, Atualizações de firmware, VPN, SD-
WAN, pelo período exigido;

4. Capacidade mínima:

1. Firewall com capacidade mínima de processamento de 5 (cinco) Gbps;

2. IPS com capacidade mínima de processamento de 1 (um) Gbps.

3. Proteção a ameaças avançadas (Threat Protection) com capacidade
mínima de processamento de 500 (quinhentos) Mbps.

4. Inspeção SSL Throughput com capacidade mínima de processamento
de 300 (trezentos) Mbps.

5. VPN com capacidade de, pelo menos, 4 (quatro) Gbps de tráfego IPSec.

6. VPN SSL com capacidade de, pelo menos, 450 (quatrocentos e
cinquenta) Mbps de tráfego.

7. Deverá suportar 600.000 (seiscentos mil) conexões simultâneas.

8. Deverão ser licenciados para suportar, pelo menos, 150 (cento e
cinquenta) usuários de VPN SSL.

9. Deverá suportar, pelo menos, 30.000 (trinta mil) novas conexões por
segundo.

10. Deverá suportar, pelo menos, 150 (cento e cinquenta) túneis de VPN
Site-Site.

11. Deverá suportar, pelo menos, 200 (duzentos) túneis de VPN Client-Site.

5. Interfaces de rede:

1. Deverá possuir, pelo menos, 5 (cinco) interfaces RJ 45.

6. Todos os equipamentos que acompanharem a solução devem suportar
operar em modo de alta disponibilidade ativo-ativo e estar licenciados para
operar desta forma.

7. Deverá possuir licença para número ilimitado de usuários e endereços IP.

8. Deverá ser capaz de gerenciar, via funcionalidade de Controladora Wireless,
ao menos, 6 (seis) Pontos de Acesso sem fio.

9. Deverá ser capaz de gerenciar, via funcionalidade de Controladora Switch, ao
menos, 6(seis) equipamentos.

10. Deverá estar licenciado para permitir número ilimitado de estações de rede e
usuários.

11. Deverá incluir licença para a funcionalidade de VPN SSL.

12. Deverá ser integralmente compatível com os Itens 10, 11 e 12, desde Termo
de Referência;

13. Deverá ser fornecida toda documentação técnica, bem como manual de
utilização, em português do Brasil ou em inglês.
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14. FUNCIONALIDADES ESPECÍFICAS

1. FUNCIONALIDADES DE FIREWALL

1. Deverá possuir controle de acesso à internet por endereço IP de
origem e destino;

2. Deverá possuir controle de acesso à internet por subrede;

3. Deverá suportar tags de VLAN (802.1q);

4. Deverá possuir ferramenta de diagnóstico do tipo tcpdump;

5. Deverá possuir integração com servidores de autenticação
RADIUS, LDAP e Microsoft Active Directory;

6. Deverá possuir integração com tokens para autenticação de 02
(dois) fatores;

7. Deverá suportar single-sign-on para Active Directory, Novell
eDirectory, Citrix e RADIUS;

8. Deverá possuir métodos de autenticação de usuários para
qualquer aplicação que se execute sob os protocolos TCP (HTTP,
HTTPS, FTP e Telnet);

9. Deverá possuir a funcionalidade de tradução de endereços
estáticos – NAT (Network Address Translation), um para um,
vários para um, NAT64, NAT46, PAT, STUN e Full Cone NAT;

10. Deverá permitir controle de acesso à internet por períodos do dia,
permitindo a aplicação de políticas por horários e por dia da
semana;

11. Deverá permitir controle de acesso à internet por domínio, por
exemplo: gov.br, org.br, edu.br;

12. Deverá possuir a funcionalidade de fazer tradução de endereços
dinâmicos, muitos para um, PAT;

13. Deverá suportar roteamento estático e dinâmico RIP V1, V2, OSPF,
ISIS e BGPv4;

14. Deverá possuir funcionalidades de DHCP Cliente, Servidor e Relay;

15. Deverá suportar aplicações multimídia, como: H.323 e SIP;

16. Deverá possuir tecnologia de firewall do tipo Statefull;

17. Deverá suportar alta disponibilidade (HA), trabalhando no esquema
de redundância do tipo Ativo-Passivo e também Ativo-Ativo, com
divisão de carga, com todas as licenças de software habilitadas
para tal sem perda de conexões;

18. Deverá permitir o funcionamento em modo transparente tipo
“bridge” sem alterar o endereço MAC do tráfego;

19. Deverá suportar PBR – Policy Based Routing;

20. Deverá permitir a criação de VLANS no padrão IEEE 802.1q;

21. Deverá possuir conexão entre estação de gerência e appliance
criptografada, tanto em interface gráfica, quanto em CLI (linha de
comando);

22. Deverá permitir filtro de pacotes sem controle de estado
(stateless) para verificação em camada 2;

23. Deverá permitir forwarding de camada 2 para protocolos não IP;

24. Deverá suportar forwarding multicast;

25. Deverá suportar roteamento multicast PIM Sparse Mode e Dense
Mode;

26. Deverá permitir criação de serviços por porta ou conjunto de
portas dos seguintes protocolos: TCP, UDP, ICMP e IP;

27. Deverá permitir o agrupamento de serviços;

28. Deverá permitir o filtro de pacotes sem a utilização de NAT;

29. Deverá permitir a abertura de novas portas por fluxo de dados
para serviços que requerem portas dinâmicas;

30. Deverá possuir mecanismo de anti-spoofing;

31. Deverá permitir criação de regras definidas pelo usuário;

32. Deverá permitir o serviço de autenticação para tráfego HTTP e FTP;

33. Deverá permitir IP/MAC binding, permitindo que cada endereço IP
possa ser associado a um endereço MAC, gerando maior controle
dos endereços internos e impedindo o IP spoofing;

34. Deverá possuir a funcionalidade de balanceamento e contingência
de links;
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35. Deverá suportar sFlow;

36. O dispositivo deverá ter técnicas de detecção de programas de
compartilhamento de arquivos (peer-to-peer) e de mensagens
instantâneas, suportando, ao menos: Yahoo! Messenger, MSN
Messenger, ICQ, AOL Messenger, BitTorrent, eDonkey, GNUTella,
KaZaa, Skype e WinNY;

37. Deverá ter a capacidade de permitir a criação de regras de firewall
específicas para tipos de dispositivos identificados
automaticamente (funcionalidade esta conhecida como BYOD –
Bring Your Own Device), como, por exemplo: tablets, celulares e
PCs, sistemas operacionais Android, Apple, Blackberry, Linux e
Windows;

38. Deverá ter a capacidade de criar e aplicar políticas de reputação de
cliente para registrar e pontuar as seguintes atividades: tentativas
de conexões más, pacotes bloqueados por política, detecção de
ataques de intrusão, detecção de ataques de malware, atividades
Web em categorias de risco, proteção de aplicação, locais
geográficos que os clientes estão tentando se comunicar;

39. Deverá permitir autenticação de usuários em base local, servidor
LDAP, RADIUS e TACACS;

40. Deverá permitir a criação de regras baseada em usuário, grupo de
usuários, endereço IP, FQDN, tipo de dispositivo, horário,
protocolo e aplicação;

41. Deverá suportar certificados X.509, SCEP, Certificate Signing
Request (CSR) e OCSP;

42. Deverá permitir funcionamento em modo bridge, router, proxy
explícito, sniffer e/ou VLAN-tagged;

43. Deverá possuir mecanismo de tratamento (session-helpers ou
ALGs) para os protocolos ou aplicações dcerpc, dns-tcp, dns-udp,
ftp, H.245 I, H.245 0, H.323, MGCP, MMS, PMAP, PPTP, RAS, RSH,
SIP, TFTP, TNS;

44. Deverá suportar SIP, H.323 e SCCP NAT Traversal;

45. Deverá permitir a criação de objetos e agrupamento de objetos de
usuários, redes, FQDN, protocolos e serviços para facilitar a
criação de regras;

46. Deverá possuir porta de comunicação serial ou USB para testes e
configuração do equipamento, com acesso protegido por usuário
e senha.

2. FUNCIONALIDADE DE TRAFFIC SHAPING E PRIORIZAÇÃO DE
TRÁFEGO

1. Deverá permitir o controle e a priorização do tráfego, priorizando e
garantindo banda para as aplicações (inbound/outbound), através
da classificação dos pacotes (Shaping), criação de filas de
prioridade, gerência de congestionamento e QoS;

2. Deverá permitir modificação de valores DSCP para o DiffServ;

3. Deverá permitir priorização de tráfego e suportar ToS;

4. Deverá limitar individualmente a banda utilizada por programas, tais
como: peer-to-peer, streaming, chat, VoIP e Web;

5. Deverá integrar-se ao serviço de diretório padrão LDAP, inclusive o
Microsoft Active Directory, reconhecendo grupos de usuários
cadastrados;

6. Deverá prover funcionalidade de identificação transparente de
usuários cadastrados no Microsoft Active Directory e LDAP;

7. Deverá controlar (limitar ou expandir) individualmente a banda
utilizada por grupo de usuários do Microsoft Active Directory e
LDAP;

8. Deverá permitir definir banda máxima e banda garantida para um
usuário, IP, grupo de IPs, protocolo e aplicação;

9. Deverá controlar (limitar ou expandir) individualmente a banda
utilizada por subrede de origem e destino;

10. Deverá controlar (limitar ou expandir) individualmente a banda
utilizada por endereço IP de origem e destino;

11. Deverá ter a capacidade de permitir a criação de perfis de controle
de banda específicos para tipos de dispositivos identificados
automaticamente (funcionalidade esta conhecida como BYOD –
Bring Your Own Device), como, por exemplo: tablets, celulares e
PCs, sistemas operacionais Android, Apple, Blackberry, Linux e
Windows.

3. FUNCIONALIDADE DE VPN

1. Deverá possuir algoritmos de criptografia para túneis VPN: AES,
DES, 3DES;
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2. Deverá possuir suporte a certificados PKI X.509 para construção
de VPNs;

3. Deverá possuir suporte a VPNs IPSeC Site-to-Site e VPNs IPSec
Client-to-Site;

4. Deverá possuir suporte a VPN SSL;

5. Deverá possuir capacidade de realizar SSL VPNs utilizando
certificados digitais;

6. A VPN SSL deverá possibilitar o acesso a toda infraestrutura, de
acordo com a política de segurança, através de um plug-in ActiveX
e/ou Java;

7. Deverá possuir hardware acelerador criptográfico para
incrementar o desempenho da VPN;

8. A VPN SSL deverá suportar cliente para plataforma Windows,
Linux e Mac OS X;

9. Deverá permitir a arquitetura de VPN hub and spoke;

10. Deverá possuir suporte a inclusão em autoridades certificadoras
(enrollment), mediante SCEP (Simple Certificate Enrollment
Protocol) e mediante arquivos

4. FUNCIONALIDADE DE BALANCEAMENTO DE CARGA

1. Deverá permitir a criação de endereços IPs virtuais;

2. Deverá permitir balanceamento de carga entre, pelo menos, 04
(quatro) servidores reais;

3. Deverá suportar balanceamento, ao menos, para os seguintes
serviços: HTTP, HTTPS, TCP e UDP;

4. Deverá permitir balanceamento, ao menos, com os seguintes
métodos: Hash do endereço IP de origem, Round Robin, Weighted,
First Alive e HTTP host;

5. Deverá permitir persistência de sessão por cookie HTTP ou SSL
session ID;

6. Deverá permitir que seja mantido o IP de origem;

7. Deverá suportar SSL offloading nos equipamentos que suportem,
pelo menos, 200 (duzentos) usuários;

8. Deverá ter a capacidade de identificar, através de health checks,
quais os servidores que estejam ativos, removendo
automaticamente o tráfego dos servidores que não estejam;

9. Deverá permitir que o health check seja feito, ao menos, via ICMP,
TCP em porta configurável e HTTP em URL configurável.

5. FUNCIONALIDADE DE VIRTUALIZAÇÃO

1. Deverá suportar a criação de, ao menos, 10 (dez) instâncias
virtuais no mesmo hardware;

2. Deverá permitir a criação de administradores independentes para
cada uma das instâncias virtuais;

3. Deverá permitir a criação de um administrador global que tenha
acesso a todas as configurações das instâncias virtuais criadas.

6. FUNCIONALIDADE DE CONTROLADORA WIRELESS E WI-FI

1. Deverá ser capaz de gerenciar, de forma centralizada, outros
Pontos de Acesso do mesmo fabricante;

2. Deverá suportar o serviço de servidor DHCP por SSID para prover
endereçamento IP automático para os clientes wireless;

3. Deverá suportar monitoração e supressão de Ponto de Acesso
indevido;

4. Deverá prover autenticação para a rede wireless através de bases
externas, como: LDAP, RADIUS ou TACACS+;

5. Deverá permitir a visualização dos clientes conectados;

6. Deverá prover suporte a Fast Roaming;

7. Deverá ajustar automaticamente os canais de modo a otimizar a
cobertura de rede e mudar as condições de RF;

8. A solução deve implementar recursos de análise de espectro que
possibilitem a identificação de interferências provenientes de
equipamentos não-WiFi e que operem nas frequências de 2.4GHz
ou 5GHz. A solução deve ainda apresentar o resultado dessas
análises de maneira gráfica na interface de gerência;

9. Deverá possuir Captive Portal por SSID;

10. Deverá permitir configurar o bloqueio de tráfego entre SSIDs;
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11. Deverá suportar Wi-Fi Protected Access (WPA), WPA2 ou WPA3
por SSID, utilizando-se de AES e/ou TKIP;

12. Deverá suportar os seguintes métodos de autenticação EAP:

1. EAP-TLS

2. EAP-TTLS;

3. EAP-PEAP;

4. EAP-SIM

5. EAP-AKA;

13. Deverá suportar 802.1x através de RADIUS;

14. Deverá suportar filtro baseado em endereço MAC por SSID;

15. Deverá permitir configurar parâmetros de rádio, como: banda e
canal;

16. Deverá possuir método de descoberta de novos Pontos de Acesso
baseados em Broadcast ou Multicast;

17. Deverá possuir mecanismo de identificação e controle de Rogue
APs, suportando supressão automática e bloqueio por endereço
MAC de APs;

18. Deverá possuir lista contendo Pontos de Acesso Aceitos e Pontos
de Acesso Indevidos (Rogue);

19. Deverá possuir WIDS com, ao menos, os seguintes perfis:

1. Rogue/Interfering AP Detection;

2. Ad-hoc Network Detection;

3. Wireless Bridge Detection;

4. Weak WEP Detection;

5. MAC OUI Checking;

20. Deverá permitir o uso de voz e dados sobre um mesmo SSID;

21. A solução deverá detectar Receiver Start of Packet (RX-SOP) em
pacotes wireless e ser capaz de ignorar os pacotes que estejam
abaixo de determinado limiar especificado em dBm;

22. A controladora deverá oferecer Firewall integrado, baseado em
identidade do usuário;

23. Deverá possuir controle baseado em política de firewall para
acesso entre as WLANs;

24. Deverá permitir a criação de políticas de traffic shaping;

25. Deverá permitir a criação de políticas de firewall baseadas em
horário;

26. Deverá permitir NAT nas políticas de firewall;

27. Deverá possibilitar definir número de clientes por SSID;

28. Deverá permitir e/ou bloquear o tráfego entre SSIDs;

29. Deverá possuir mecanismo de criação automática de usuários
visitantes e senhas auto-geradas e/ou manual, que possam ser
enviadas por e-mail ou SMS aos usuários, e com capacidade de
definição de horário da expiração da senha;

30. A comunicação entre o Access Point e a Controladora Wireless
deverá poder ser efetuada de forma criptografada;

31. Deverá possuir mecanismo de ajuste de potência do sinal, de
forma a reduzir interferência entre canais entre 02 (dois) Access
Points gerenciados;

32. Deverá possuir mecanismo de balanceamento de tráfego/usuários
entre Access Points;

33. Deverá possuir mecanismo de balanceamento de tráfego/usuários
entre frequências e/ou rádios;

34. Toda a configuração do Ponto de Acesso deverá ser executada
através da Controladora Wireless;

35. Deverá permitir a identificação de APs com firmware desatualizado
e efetuar o upgrade via interface gráfica;

36. Deverá possuir console de monitoramento dos usuários
conectados, indicando em que Access Point, em que rádio, em que
canal, endereço IP do usuário, tipo de dispositivo e sistema
operacional, uso de banda, potência do sinal e relação sinal/ruído;

37. O encaminhamento de tráfego dos dispositivos conectados à rede
sem fio deve ocorrer de forma centralizada através de túnel
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estabelecido entre o ponto de acesso e controlador wireless. Neste
modo todos os pacotes trafegados em um determinado SSID
devem ser encaminhados dentro do túnel até o controlador
wireless. Caso o controlador wireless não seja capaz de operar
gerenciando os pontos de acesso e concentrando o tráfego
tunelado simultaneamente, então a solução ofertada deve ser
composta com elemento adicional do próprio fabricante para
suportar a conexão dos túneis originados dos pontos de acesso;

38. A Controladora deverá oferecer Firewall integrado, baseado em
identidade do usuário, entre todas as redes cujo tráfego seja
tunelado até a Controladora;

39. Deverá possuir controle baseado em política de firewall para
acesso entre as WLANs cujo tráfego seja tunelado até a
Controladora;

40. Deverá permitir a criação de políticas de traffic shaping entre todas
as redes cujo tráfego seja tunelado até a Controladora;

41. Deverá permitir aplicar políticas de filtro de conteúdo Web, que seja
baseado em categorias de sites automaticamente atualizadas, para
todas as redes cujo tráfego seja tunelado até a Controladora;

42. Deverá permitir aplicar políticas de antivírus, com detecção e
bloqueio de malwares e redes botnet, entre todas as redes cujo
tráfego seja tunelado até a Controladora;

43. Deverá permitir aplicar políticas de IPS, bloqueando e/ou
monitorando tentativas de ataques, com base de assinatura de
ataques atualizada automaticamente, entre todas as redes cujo
tráfego seja tunelado até a Controladora;

44. Deverá permitir aplicar políticas de controle antispam para todas as
redes cujo tráfego seja tunelado até a Controladora;

45. Deverá permitir controlar, identificar e bloquear tráfego de
aplicações do tipo P2P, IM, Chat, Redes Sociais, Skype, Proxies
Anônimos, streamings de áudio e vídeo, jogos entre outros, e que
seja baseado no padrão de comunicação de tais aplicações, entre
todas as redes cujo tráfego seja tunelado até a Controladora;

46. A solução deve implementar recurso de controle de acesso à rede
(NAC - Network Access Control), identificando automaticamente o
tipo de equipamento conectado (profiling) e atribuindo de maneira
automática a política de acesso à rede;

47. Deverá possuir as seguintes certificações:

1. Certificação Wi-Fi Alliance;

2. Certificação ICSA para Firewall;

3. Certificação ICSA para Antivírus;

4. Certificação ICSA para VPN SSL;

5. Certificação ICSA para VPN IPSec;

6. Certificação ICSA para IPS;

48. O equipamento de firewall e/ou IPS deverá ter sido aprovado nos
testes da NSS Labs e deverá estar na lista de recomendados.

7. FUNCIONALIDADE DE SD-WAN

1. A solução SD-WAN deve ser viabilizada com recursos de
segurança integrados de: Firewall, VPN, Antivírus, IPS e Filtro de
Segurança Web.

2. A solução SD-WAN deve suportar NAT em contexto de saída (Nat
Outbound) para um pool de IPs públicos.

3. A solução SD-WAN deve suportar micro-segmentação de tráfego
onde seja possível aplicar políticas de IPS e Antivírus entre
segmentos de LAN.

4. A solução SD-WAN deve prover capacidade de inspeção SSL para
a inspeção de tráfego https nas filiais, no contexto: bloqueio de
malwares e reconhecimento em camada 7 de aplicações.

5. Solução deve ser capaz de prover Zero Touch provisioning.

6. A solução de Zero Touch provisioning deve ser capaz de suportar
endereçamento estáticos e dinâmicos, e que seja suportado
múltiplos links WAN.

7. Solução deve ser capaz de prover uma arquitetura onde em uma
comunicação Matriz x Filiais, em que a comunicação de uma Filial A
para a Matriz esteja comprometida, possa ser utilizada a
comunicação entre Filial B e Matriz, em que através deste circuito,
a Filial A alcance a Matriz.

8. A solução deve ser capaz de criar VPN "Full-Mesh" em interface
Gráfica, de forma automática, e sem que o administrador precise
configurar site por site.
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9. A configuração VPN IPSEC deverá oferecer suporte para DH
Group: 14 e 15.

10. Reconhecimento em camada 7 totalmente segregado da camada
4.

11. Deve de forma alternativa, contar com um banco de Dados
interno, onde seja possível atrelar uma aplicação à um determinado
IP/ range de IPs de destino.

12. O reconhecimento de aplicações deve ser realizado independente
de porta e protocolo, inspecionando o payload de pacote de
dados;

13. Ainda sobre o reconhecimento de Aplicações, a solução deve
fornecer o reconhecimento default em camada 7, de pelo menos
mais de 2000 aplicações largamente utilizadas em contextos de
SaaS, Aplicações na Nuvem, Aplicações Multimídia (Vimeo,
YouTube, Facebook, etc)

14. A solução de SD-WAN deve suportar Roteamento dinâmico BGP
com suporte a IPv6

15. A solução deve ser capaz de refletir, de forma manual ou
automatizada, suas políticas de SD-WAN em condições onde a
largura de banda é modificada.

16. A solução deve ser capaz de medir o Status de Saúde do Link
baseando-se em critérios mínimos de: Latência, Jitter e Packet
Loss, onde seja possível configurar um valor de Theshold para
cada um destes itens, onde será utilizado como fator de decisão
nas regras de SD-WAN.

17. A solução deve permitir a configuração de regras onde o Failback
(retorno à condição inicial) apenas ocorrerá quando o link principal
recuperado seja X% (com X variando de 10 à 50) do seu valor de
Saúde melhor que o link atual.

18. A solução deve permitir a configuração de regras onde o Failback
(retorno à condição inicial) apenas ocorra dentro de um espaço de
tempo de X segundos, configurável pelo administrador do sistema.

19. A solução deve permitir a configuração de políticas de QoS em
camada 7, associadas percentualmente à largura de banda da
Interface SD-WAN

 

ITEM 04 - LICENCIAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE FUNCIONALIDADES
DA SOLUÇÃO DE SEGURANÇA E GERÊNCIA DE REDES NGFW TIPO 3 -
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. CARACTERÍSTICAS E FUNCIONALIDADES GERAIS
1. Licenciamento adicional que permite agregar funcionalidades à

Solução de Segurança e Gerência de Redes NGFW Tipo 3;
2. Deverá possuir licenças  das seguintes funcionalidades: Filtro de

Conteúdo Web, Antivírus, AntiSpam, Detecção e Prevenção de
Intrusos (IPS, Controle de Aplicações e DLP - Data Leak Prevention;

3. Deverá contemplar o Serviço de Implantação e Configuração remota
das licenças supracitadas.

2. FUNCIONALIDADE DE ANTI-SPAM DE GATEWAY
1. Deverá permitir, na funcionalidade de anti-spam, verificação do

cabeçalho SMTP do tipo MIME;
2. Deverá ter a capacidade de permitir a criação de perfis de anti-spam

específicos para tipos de dispositivos identificados automaticamente
(funcionalidade esta conhecida como BYOD – Bring Your Own
Device), como, por exemplo: tablets, celulares e PCs, sistemas
operacionais Android, Apple, Blackberry, Linux e Windows.

3. Deverá permitir a checagem de reputação da URL no corpo
mensagem de correio eletrônico;

4. Deverá possuir, para a funcionalidade de anti-spam, o recurso de
RBL;

5. Deverá permitir adicionar rótulo ao assunto da mensagem quando
classificado como SPAM;

6. Deverá possuir filtragem de e-mail por palavras chaves;
3. FUNCIONALIDADE DE FILTRO DE CONTEÚDO WEB

1. Deverá possuir solução de filtro de conteúdo Web integrado à
solução de segurança;

2. Deverá ter a capacidade de permitir a criação de perfis de filtragem
Web específicos para tipos de dispositivos identificados
automaticamente (funcionalidade esta conhecida como BYOD – Bring
Your Own Device), como, por exemplo: tablets, celulares e PCs,
sistemas operacionais Android, Apple, Blackberry, Linux e Windows.

3. Deverá implementar roteamento WCCP e ICAP;
4. Deverá possuir Proxy Explícito e Transparente;
5. Deverá permitir o bloqueio de páginas Web por classificação como

páginas que facilitem a busca de áudio, vídeo e URLs originadas de
spams;
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6. Deverá permitir o bloqueio de redirecionamento HTTP;
7. Deverá ser capaz de categorizar a página Web, tanto pela sua URL,

como pelo seu endereço IP;
8. Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio por

subrede de origem;
9. Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio por

endereço IP de origem;
10. Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio por grupo

de usuários do serviço de diretório LDAP;
11. Deverá garantir que as atualizações regulares do produto sejam

realizadas sem interromper a execução dos serviços de filtragem de
conteúdo Web;

12. Deverá filtrar o conteúdo baseado em categorias em tempo real;
13. Deverá permitir o bloqueio de URLs inválidas, cujo campo CN do

certificado SSL não contenha um domínio válido;
14. Deverá permitir a criação de listas personalizadas de URLs

permitidas (lista branca) e bloqueadas (lista negra);
15. Deverá permitir o bloqueio de páginas Web através da construção de

filtros específicos com mecanismo de busca textual;
16. Deverá permitir a filtragem de todo o conteúdo do tráfego WEB de

URLs conhecidas como fonte de material impróprio e códigos
(programas/scripts) maliciosos em applets Java, cookies e activeX,
através de base de URL própria atualizável;

17. Deverá exibir mensagem de bloqueio customizável pelos
Administradores para resposta aos usuários na tentativa de acesso a
recursos proibidos pela política de segurança;

18. Deverá possuir integração com tokens para autenticação de 02 (dois)
fatores;

19. Deverá prover funcionalidade de identificação transparente de
usuários cadastrados no Microsoft Active Directory;

20. Deverá integrar-se ao serviço de diretório padrão LDAP, inclusive o
Microsoft Active Directory, reconhecendo contas e grupos de
usuários cadastrados;

21. Deverá prover Termo de Responsabilidade on-line para aceite pelo
usuário, a ser apresentado toda vez que houver tentativa de acesso a
determinado serviço permitido ou bloqueado;

22. Deverá permitir a reclassificação de sites Web, tanto por URL,
quanto por endereço IP;

23. Deverá permitir a criação de, pelo menos, 05 (cinco) categorias
personalizadas;

24. Deverá permitir a monitoração do tráfego internet sem bloqueio de
acesso aos usuários;

25. Deverá possuir categoria exclusiva, no mínimo, para os seguintes
tipos de sites Web, como:
1. Compras;
2. Websites pessoais;
3. Racismo;
4. Pornografia;
5. Hackers;
6. Phishing;
7. Notícias;
8. Instituições de saúde;
9. Webmail;

10. Proxy anônimo;
26. Deverá possuir a funcionalidade de cota de tempo de utilização por

categoria;
27. Deverá possuir base mínima contendo 100.000.000 (cem milhões) de

sites internet Web já registrados e classificados;
28. Deverá possuir, pelo menos, 70 (setenta) categorias para

classificação de sites Web;
4. FUNCIONALIDADE DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO

1. Deverá permitir que seja definido, através de regra por IP origem, IP
destino, protocolo e porta, qual tráfego será inspecionado pelo
sistema de detecção de intrusão;

2. Deverá possuir as seguintes estratégias de bloqueio: pass, drop e
reset.

3. Deverá suportar verificação de tráfego em tempo real, via aceleração
de hardware;

4. Deverá suportar verificação de ataque na camada de aplicação;
5. Deverá suportar reconhecimento de ataques de DoS,

reconnaissance, exploits e evasion;
6. Deverá permitir filtros de anomalias de protocolos;
7. Deverá permitir filtros de anomalias de tráfego estatístico de:

flooding, scan, source e destinationsessionlimit;
8. Deverá possuir filtros de ataques por anomalias;
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9. Deverá permitir a criação de assinaturas personalizadas;
10. Deverá mitigar os efeitos dos ataques de negação de serviços;
11. Deverá atualizar automaticamente as assinaturas para o sistema de

detecção de intrusos;
12. Deverá armazenar os logs de sessões;
13. Deverá prover a terminação de sessões via TCP resets;
14. Deverá ter a capacidade de resposta/logs ativa a ataques;
15. Deverá possuir monitoração do comportamento do appliance,

mediante SNMP. O dispositivo deverá ser capaz de enviar traps de
SNMP quando ocorrer um evento relevante para a correta operação
da rede;

16. Deverá possuir alertas via correio eletrônico;
17. Deverá possuir alarmes na console de administração;
18. Deverá possuir métodos de notificação de detecção de ataques;
19. Deverá possuir proteção contra ataques de ICMP (Internet Control

Message Protocol);
20. Deverá possuir proteção contra ataques a FTP, SSH, Telnet e rlogin;
21. Deverá possuir proteção contra ataques DNS (Domain Name System);
22. Deverá possuir proteção contra ataques de SMTP (Simple Message

Transfer Protocol), IMAP (Internet Message Access Protocol),
Sendmail ou POP (Post Office Protocol);

23. Deverá possuir proteção contra ataques de Windows ou NetBios;
24. Deverá possuir detecção de ataques de RPC (Remote Procedure

Call);
25. Deverá possuir detecção de anomalias;
26. Deverá possuir análise de protocolos;
27. Deverá possuir reconhecimento de padrões;
28. Deverá possuir mecanismos de detecção/proteção de ataques;
29. Deverá ter a capacidade de permitir a criação de perfis de inspeção

específicos para tipos de dispositivos identificados automaticamente
(funcionalidade esta conhecida como BYOD – Bring Your Own
Device), como, por exemplo: tablets, celulares e PCs, sistemas
operacionais Android, Apple, Blackberry, Linux e Windows;

30. Deverá possuir capacidade de análise de tráfego para a detecção e
bloqueio de anomalias, como Denial of Service (DoS) do tipo Flood,
Scan, Session e Sweep;

31. Deverá possuir capacidade de agrupar assinaturas para um
determinado tipo de ataque. Exemplo: agrupar todas as assinaturas
relacionadas a web-server, para que seja usado para proteção
específica de Servidores Web;

32. Deverá possuir capacidade de remontagem de pacotes para
identificação de ataques;

33. Deverá possuir integração à plataforma de segurança;
34. Deverá permitir a criação de padrões de ataque manualmente;
35. Deverá possuir tecnologia de detecção baseada em assinaturas que

sejam atualizadas automaticamente;
36. Deverá permitir funcionar em modo transparente, sniffer e router;
37. Deverá estar orientado à proteção de redes;
38. Deverá possuir base de assinaturas de IPS com, pelo menos, 3.500

(três mil e quinhentas) ameaças conhecidas.
5. FUNCIONALIDADE DE CONTROLE DE APLICAÇÕES

1. Deverá reconhecer, no mínimo, 2.000 (duas mil) aplicações;
2. Deverá ter a capacidade de permitir a criação de perfis de controle

de aplicações específicos para tipos de dispositivos identificados
automaticamente (funcionalidade esta conhecida como BYOD – Bring
Your Own Device), como, por exemplo: tablets, celulares e PCs,
sistemas operacionais Android, Apple, Blackberry, Linux e Windows.

3. Deverá permitir criação de padrões de aplicação manualmente;
4. Deverá garantir que as atualizações regulares do produto sejam

realizadas sem interromper a execução dos serviços de controle de
aplicações;

5. Deverá permitir a inspeção/bloqueio de códigos maliciosos para, no
mínimo, as seguintes categorias: Instant Messaging e transferência
de arquivos;

6. Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio por
subrede de origem e destino;

7. Deverá possuir integração com tokens para autenticação de 02 (dois)
fatores;

8. Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio por
endereço IP de origem;

9. Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio de
aplicações por grupo de usuários do serviço de diretório LDAP;

10. Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio de
aplicações por grupo de usuários do Microsoft Active Directory;

11. Deverá prover funcionalidade de identificação transparente de
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usuários cadastrados no Microsoft Active Directory;
12. Deverá integrar-se ao serviço de diretório padrão LDAP, inclusive o

Microsoft Active Directory, reconhecendo grupos de usuários
cadastrados;

13. Deverá ser capaz de controlar aplicações independente do protocolo
e porta utilizados, identificando-as apenas pelo comportamento de
tráfego da mesma;

14. Deverá permitir a monitoração do tráfego de aplicações sem bloqueio
de acesso aos usuários;

15. Deverá possuir categoria exclusiva, no mínimo, para os seguintes
tipos de aplicações, como:
1. VoIP;
2. Transferência de arquivos;
3. Web;
4. Instant Messaging;
5. P2P;

16. Deverá possuir, pelo menos, 10 (dez) categorias para classificação de
aplicações;

6. FUNCIONALIDADE DE DLP (DATA LEAK PREVENTION)
1. O sistema de DLP (Data Leak Prevention – Proteção contra

Vazamento de Informações) de gateway deverá funcionar de maneira
que se consiga que os dados sensíveis não saiam da rede e também
deverá funcionar de modo que se previna que dados não
requisitados entrem na sua rede;

2. Deverá permitir a composição de múltiplas regras de DLP, formando
uma regra única mais específica que usa lógica booleana para fazer a
comparação com o tráfego que atravessa o sistema.

3. Deverá permitir o armazenamento em solução específica de
armazenamento de logs, o conteúdo do tráfego que coincidir com o
tráfego esperado pela regra de DLP para minimamente os protocolos
de e-mail, HTTP e mensageiros instantâneos;

4. Deverá tomar minimamente as ações de bloquear, banir usuário e
colocar em quarentena a interface sobre as regras que coincidirem
com o tráfego esperado pela regra;

5. Deverá utilizar expressões regulares para composição das regras de
verificação dos tráfegos;

6. Deverá verificar para aplicações do tipo e-mail, se o anexo das
mensagens de correio entrantes/saintes possui um tamanho máximo
especificado pelo administrador;

7. Deverá aplicar regras baseadas em usuários autenticados, isto é,
fazendo buscas pelo tráfego de um específico usuário;

8. Deverá fazer a varredura no conteúdo de um cookie HTTP buscando
por determinado texto;

9. Deverá realizar buscas para a aplicação de regras de DLP em
arquivos do tipo PDF e MS-Word;

10. Sobre o tráfego de mensageiros instantâneos, deverá inspecionar, no
mínimo, os protocolos AIM, ICQ, MSN e Yahoo!;

11. Sobre o tráfego de e-mail, deverá inspecionar, no mínimo, os
protocolos SMTP, POP3 e IMAP;

12. Deverá inspecionar, no mínimo, os tráfegos de e-mail, HTTP, NNTP e
de mensageiros instantâneos;

 

ITEM 05 - SWITCH DE REDE TIPO 1 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. A Equipamento do tipo comutador de rede ethernet com capacidade de
operação em camada 3 do modelo OSI;

2. Deve possuir 24 (quarenta e oito) slots SFP+ para conexão de fibras
ópticas do tipo 10GBase-X operando em 10GbE;

3. Adicionalmente, deve possuir no mínimo 2 (dois) slots QSFP+ para
conexão de fibras ópticas do tipo 40GBase-SR4 operando 40GbE. Estas
interfaces não devem ser do tipo combo e devem operar simultaneamente
em conjunto com as interfaces do subitem anterior;

4. Deve possuir porta console para acesso à interface de linha de comando
(CLI) do equipamento através de conexão serial. O cabo e eventuais
adaptadores necessários para acesso à porta console deverão ser
fornecidos;

5. Deve possuir 1 (uma) interface USB;
6. Deve possuir capacidade de comutação de pelo menos 850 Gbps e ser

capaz de encaminhar até 1300 Mpps (milhões de pacotes por segundo);
7. Deve suportar 4000 (quatro mil) VLANs de acordo com o padrão IEEE

802.1Q;
8. Deve possuir tabela MAC com suporte a 60.000 endereços;
9. Deve implementar Flow Control baseado no padrão IEEE 802.3X;

10. Deve suportar Q-in-Q, recurso também conhecido como Stacked VLAN ou
VLAN sobre VLAN em que é possível configurar duas TAGs de VLAN no
mesmo frame;

11. Deve operar com latência igual ou inferior à 1us (microsegundo);
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12. Deve implementar Flow Control baseado no padrão IEEE 802.3X;
13. Em conjunto com o Flow Control (IEEE 802.3x) o switch deverá, ao invés

de enviar pause frames, definir um limite de banda que poderá ser
recebida na interface quando o buffer estiver cheio. O switch deverá
medir o volume de utilização do buffer para que o recebimento seja
restaurado à capacidade máxima automaticamente;

14. Deve suportar o padrão IEEE 802.1Qbb (Priority-based Flow Control);
15. Deve permitir a configuração de links agrupados virtualmente (link

aggregation) de acordo com o padrão IEEE 802.3ad (Link Aggregation
Control Protocol – LACP);

16. Deve suportar Multi-Chassis Link Agregation (MCLAG) ou mecanismo
similar para agrupar suas interfaces com interfaces de outro switch de
mesmo modelo de tal forma que equipamentos terceiros reconheçam as
interfaces de ambos switches como uma única interface lógica;

17. Deve suportar a comutação de Jumbo Frames;
18. Deve implementar roteamento (camada 3 do modelo OSI) entre as VLANs;
19. Deve suportar a criação de rotas estáticas em IPv4 e IPv6;
20. Deve possuir hardware capaz de suportar roteamento dinâmico através

dos protocolos RIP, BGP, OSPF em IPv4 e OSPF em IPv6. É facultada a
entrega de licenças caso o software exiga licenciamento adicional para
ativação dos protocolos;

21. Deve possuir hardware capaz de suportar roteamento multicast através
do protocolo PIM-SSM (Protocol Independent Multicast - Source-Specific
Multicast). É facultada a entrega de licenças caso o software exiga
licenciamento adicional para ativação dos protocolos;

22. Deve possuir hardware capaz de suportar o protocolo VRRP ou
mecanismo similar de redundância de gateway. É facultada a entrega de
licenças caso o software exiga licenciamento adicional para ativação do
protocolo;

23. Deve suportar Bidirectional Forwarding Detection (BFD). É facultada a
entrega de licenças caso o software exiga licenciamento adicional para
ativação do protocolo;

24. Deve ser capaz de criar múltiplas tabelas de roteamento através de VRF
(Virtual Routing and Forwarding). É facultada a entrega de licenças caso
o software exiga licenciamento adicional para ativação deste recurso;

25. Deve implementar serviço de DHCP Server e DHCP Relay;
26. Deve suportar IGMP snooping para controle de tráfego de multicast,

permitindo a criação de pelo menos 1000 (mil) grupos;
27. Deve suportar MLD (Multicast Listener Discovery) Snooping para otimizar

a transmissão de tráfego multicast em IPv6;
28. Deve permitir o espelhamento do tráfego de uma porta para outra porta

do mesmo switch e outro switch da rede (port mirroring / SPAN);
29. Deve permitir o espelhamento de uma porta ou de um grupo de portas

para uma porta especificada em outro equipamento através de RSPAN e
ERSPAN;

30. Deve implementar Spanning Tree conforme os padrões IEEE 802.1w
(Rapid Spanning Tree) e IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree). Deve
implementar pelo menos 30 (trinta) instâncias de Multiple Spanning Tree;

31. Deve implementar recurso conhecido como PortFast ou Edge Port para
que uma porta de acesso seja colocada imediatamente no status
"Forwarding" do Spanning Tree após sua conexão física;

32. Deve implementar mecanismo de proteção da “root bridge” do algoritmo
Spanning-Tree para prover defesa contra-ataques do tipo “Denial of
Service” no ambiente nível 2;

33. Deve permitir a suspensão de recebimento de BPDUs (Bridge Protocol
Data Units) caso a porta esteja colocada no modo “fast forwarding”
(conforme previsto no padrão IEEE 802.1w). Sendo recebido um BPDU
neste tipo de porta deve ser possível desabilitá-la automaticamente;

34. Deve possuir mecanismo conhecido como Loop Guard para identificação
de loops na rede. Deve desativar a interface e gerar um evento quando
um loop for identificado;

35. Deve possuir mecanismo para identificar interfaces em constantes
mudanças de status de operação (flapping) que podem ocasionar
instabilidade na rede. O switch deverá desativar a interface
automaticamente caso o número de variações de status esteja acima do
limite configurado para o período estabelecido em segundos;

36. Deverá possuir controle de broadcast, multicast e unicast nas portas do
switch. Quando o limite for excedido, o switch deve descartar os pacotes
ou aplicar rate limit;

37. Deve suportar a criação de listas de acesso (ACLs) para filtragem de
tráfego. Estas devem estar baseadas nos seguintes parâmetros para
classificação do tráfego: endereço IP de origem e destino, endereço MAC
de origem e destino, portas TCP e UDP, campo DSCP, campo CoS e VLAN
ID;

38. Deve permitir a definição de dias e horários que a ACL deverá ser
aplicada na rede;

39. Deverá implementar classificação, marcação e priorização de tráfego
baseada nos valores de classe de serviço do frame ethernet (IEEE 802.1p
CoS);

40. Deverá implementar classificação, marcação e priorização de tráfego
baseada nos valores do campo “Differentiated Services Code Point”
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(DSCP) do cabeçalho IP, conforme definições do IETF;
41. Deverá implementar ao menos 1 (um) dos seguintes mecanismos de

prevenção contra congestão de tráfego: Weighted Round Robin (WRR),
WRED (Weighted Random Early Detection) ou Weighted Fair Queuing
(WFQ);

42. Deve possuir ao menos 8 (oito) filas de priorização (QoS) por porta;
43. Deve suportar o mecanismo Explicit Congestion Notification (ECN) para

notificar o emissor que há uma congestão ocorrendo e com isso evitar que
os pacotes sejam descartados;

44. Deve implementar mecanismo de proteção contra ataques do tipo
spoofing para mensagens de IPv6 Router Advertisement;

45. Deverá implementar mecanismo de proteção contra ataques do tipo man-
in-the-middle que utilizam o protocolo ARP;

46. Deve implementar DHCP Snooping em IPv4 e IPv6 para mitigar problemas
com servidores DHCP que não estejam autorizados na rede;

47. Deve implementar controle de acesso por porta através do padrão IEEE
802.1X com assinalamento dinâmico de VLAN por usuário com base em
atributos recebidos através do protocolo RADIUS;

48. Deve suportar a autenticação IEEE 802.1X de múltiplos dispositivos em
cada por porta do switch. Apenas o tráfego dos dispositivos autenticados
é que devem ser comutados na porta;

49. Deve suportar a autenticação simultânea de, no mínimo, 15 (quinze)
dispositivos em cada porta através do protocolo IEEE 802.1X;

50. Deve suportar MAC Authentication Bypass (MAB);
51. Deve implementar RADIUS CoA (Change of Authorization);
52. Deve possuir recurso para monitorar a disponibilidade dos servidores

RADIUS;
53. Em caso de indisponibilidade dos servidores RADIUS, o switch deve

provisionar automaticamente uma VLAN para os dispositivos conectados
nas interfaces que estejam com 802.1X habilitado de forma a não causar
indisponibilidade da rede;

54. Deve implementar Guest VLAN para aqueles usuários que não
autenticaram nas interfaces em que o IEEE 802.1X estiver habilitado;

55. Deve ser capaz de operar em modo de monitoramento para autenticações
802.1X. Desta forma, o switch deve permitir que sejam realizados testes
de autenticação nas portas sem tomar ações tal como reconfigurar a
interface;

56. Deve ser capaz de autenticar um computador via 802.1X mesmo que este
esteja conectado através de uma interface do telefone IP;

57. Deve suportar RADIUS Authentication e RADIUS Accounting através de
IPv6;

58. Deve suportar o protocolo PTP (Precision Time Protocol);
59. Deve implementar Netflow, sFlow ou similar;
60. Deve suportar o envio de mensagens de log para servidores externos

através de syslog;
61. Deve suportar o protocolo SNMP (Simple Network Management Protocol)

nas versões v1, v2c e v3;
62. Deve suportar o protocolo SSH em IPv4 e IPv6 para configuração e

administração remota através de CLI (Command Line Interface);
63. Deve suportar o protocolo HTTPS para configuração e administração

remota através de interface web;
64. Deve permitir upload de arquivo e atualização do firmware (software) do

switch através da interface web (HTTPS);
65. Deve permitir ser gerenciado através de IPv6;
66. Deve permitir a criação de perfis de usuários administrativos com

diferentes níveis de permissões para administração e configuração do
switch;

67. Deve suportar autenticação via RADIUS e TACACS+ para controle do
acesso administrativo ao equipamento;

68. Deverá possuir mecanismo para identificar conflitos de endereços IP na
rede. Caso um conflito seja identificado, o switch deverá gerar um log de
evento e enviar um SNMP Trap;

69. Deve suportar o protocolo LLDP e LLDP-MED para descoberta automática
de equipamentos na rede de acordo com o padrão IEEE 802.1ab

70. Deverá suportar protocolo OpenFlow v1.3 ou tecnologia similar para
configuração do equipamento através de controlador SDN;

71. Deverá suportar ser configurado e monitorado através de REST API;
72. Deve possuir ferramenta para captura de pacotes que auxíliarão na

identificação de problemas na rede. Deve permitir a utilização de filtros
para selecionar o tráfego que deverá ser capturado e permitir a
exportação dos pacotes através de arquivo .pcap para análise em
software Wireshark;

73. Deve ser capaz de armazenar no mínimo duas versões de firmware
simultaneamente em sua memória flash;

74. Deve possuir LEDs que indiquem o status de atividade de cada porta,
além de indicar se há alguma falha ou alarme no switch;

75. Deve suportar temperatura de operação de até 40º Celsius;
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76. Deve possuir MTBF (Mean Time Between Failures) igual ou superior a 10
(dez) anos;

77. Deve ser fornecido com fontes de alimentação redundantes do tipo hot-
swap, com capacidade para operar em tensões de 110V e 220V;

78. Deve permitir a sua instalação física em rack padrão 19" com altura
máxima de 1U. Todos os acessórios para montagem e fixação deverão ser
fornecidos;

79. Deve ser compatível e gerenciado pelo Item 01 deste termo de
referência ou por solução do mesmo fabricante que possua gerência
centralizada, devendo atender aos requisitos descritos abaixo:
1. A solução de gerência centralizada deve suportar operação com

elementos redundantes, não havendo disrupção do serviço mediante
a falha de um elemento;

2. Deve operar como ponto central para automação e gerenciamento
dos switches;

3. Deve realizar o gerenciamento de inventário de hardware, software e
configuração dos Switches;

4. Deve possuir interface gráfica para configuração, administração e
monitoração dos switches;

5. Deve apresentar graficamente a topologia da rede com todos os
switches administrados para monitoramento, além de ilustrar
graficamente status dos uplinks e dos equipamentos para
identificação de eventuais problemas na rede;

6. Deve montar a topologia da rede de maneira automática;
7. Deve ser capaz de configurar os switches da rede;
8. Deve através da interface gráfica deve ser capaz de configurar as

VLANs da rede e distribui-las automaticamente em todos os switches
gerenciados;

9. Deve através da interface gráfica deve ser capaz de aplicar a VLAN
nativa (untagged) e as VLANs permitidas (tagged) nas interfaces dos
switches;

10. Deve através da interface gráfica deve ser capaz de aplicar as
políticas de QoS nas interfaces dos switches;

11. Deve através da interface gráfica deve ser capaz de aplicar as
políticas de segurança para autenticação 802.1X nas interfaces dos
switches;

12. Através da interface gráfica deve ser capaz de aplicar ferramentas
de segurança, tal como DHCP Snooping, nas interfaces dos switches;

13. Deve através da interface gráfica deve ser capaz de realizar
configurações do protocolo Spanning Tree nas interfaces dos
switches, tal como habilitar ou desabilitar os seguintes recursos:
Loop Guard, Root Guard e BPDU Guard;

14. Deve através da interface gráfica deve ser capaz de aplicar políticas
de segurança e controle de tráfego para filtrar o tráfego da rede;

15. A solução de gerência centralizada deve ser capaz de identificar as
aplicações acessadas na rede através de análise DPI (Deep Packet
Inspection);

16. Deve ser capaz de configurar parâmetros SNMP dos switches;
17. A solução de gerência centralizada deve gerenciar as atualizações de

firmware (software) dos switches gerenciados, recomendando
versões de software para cada switch, além de permitir a atualização
dos switches individualmente;

18. A solução de gerência centralizada deve permitir o envio automático
de e-mails de notificação para os administradores da rede em caso
de eventos de falhas;

19. A solução de gerência centralizada deve apresentar graficamente
informações sobre erros nas interfaces dos switches;

20. A solução deve apresentar graficamente informações sobre
disponibilidade dos switches;

21. Deve prover indicadores de saúde dos elementos críticos do
ambiente;

22. Deve registrar eventos para auditoria de todos os acessos e
mudanças de configuração realizadas por usuários;

23. Deve realizar as funções de gerenciamento de falhas e eventos dos
switches da rede;

24. Deve possuir API no formato REST.

 

ITEM 06 - SWITCH DE REDE TIPO 2 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. A Deve possuir 48 (quarenta e oito) interfaces do tipo 1000Base-T para conexão
de cabos de par metálico UTP com conector RJ-45. Deve implementar a auto-
negociação de velocidade e duplex destas interfaces, além de negociar
automaticamente a conexão de cabos crossover (MDI/MDI-X);

2. Adicionalmente, deve possuir 4 (quatro) slots SFP+ para conexão de fibras
ópticas do tipo 10GBase-X operando em 1GbE e 10GbE. Estas interfaces não
devem ser do tipo combo e devem operar simultaneamente em conjunto com as
interfaces do subitem anterior;

3. Deve possuir porta console para acesso à interface de linha de comando (CLI) do
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equipamento através de conexão serial. O cabo e eventuais adaptadores
necessários para acesso à porta console deverão ser fornecidos;

4. Deve possuir capacidade de comutação de pelo menos 160 Gbps e ser capaz de
encaminhar até 250 Mpps (milhões de pacotes por segundo);

5. Deve suportar 4000 (quatro mil) VLANs de acordo com o padrão IEEE 802.1Q;

6. Deve possuir tabela MAC com suporte a 30.000 endereços;

7. Deve implementar Flow Control baseado no padrão IEEE 802.3X;

8. Deve permitir a configuração de links agrupados virtualmente (link aggregation) de
acordo com o padrão IEEE 802.3ad (Link Aggregation Control Protocol – LACP);

9. Deve suportar a comutação de Jumbo Frames;

10. Deve identificar automaticamente telefones IP que estejam conectados e associá-
los automaticamente a VLAN de voz;

11. Deve suportar a criação de rotas estáticas em IPv4 e IPv6;

12. Deve implementar serviço de DHCP Relay;

13. Deve suportar IGMP snooping para controle de tráfego de multicast, permitindo a
criação de pelo menos 1000 (mil) entradas na tabela;

14. Deve permitir o espelhamento do tráfego de uma porta para outra porta do
mesmo switch (port mirroring / SPAN);

15. Deve implementar Spanning Tree conforme os padrões IEEE 802.1w (Rapid
Spanning Tree) e IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree). Deve implementar pelo
menos 15 (quinze) instâncias de Multiple Spanning Tree;

16. Deve implementar recurso conhecido como PortFast ou Edge Port para que uma
porta de acesso seja colocada imediatamente no status "Forwarding" do Spanning
Tree após sua conexão física;

17. Deve implementar mecanismo de proteção da “root bridge” do algoritmo
Spanning-Tree para prover defesa contra-ataques do tipo “Denial of Service” no
ambiente nível 2;

18. Deve permitir a suspensão de recebimento de BPDUs (Bridge Protocol Data Units)
caso a porta esteja colocada no modo “fast forwarding” (conforme previsto no
padrão IEEE 802.1w). Sendo recebido um BPDU neste tipo de porta deve ser
possível desabilitá-la automaticamente;

19. Deve possuir mecanismo conhecido como Loop Guard para identificação de loops
na rede. Deve desativar a interface e gerar um evento quando um loop for
identificado;

20. Deve possuir mecanismo para identificar interfaces em constantes mudanças de
status de operação (flapping) que podem ocasionar instabilidade na rede. O switch
deverá desativar a interface automaticamente caso o número de variações de
status esteja acima do limite configurado para o período estabelecido em
segundos;

21. Deverá possuir controle de broadcast, multicast e unicast nas portas do switch.
Quando o limite for excedido, o switch deve descartar os pacotes ou aplicar rate
limit;

22. Deve suportar a criação de listas de acesso (ACLs) para filtragem de tráfego.
Estas devem estar baseadas nos seguintes parâmetros para classificação do
tráfego: endereço IP de origem e destino, endereço MAC de origem e destino,
portas TCP e UDP, campo DSCP, campo CoS e VLAN ID;

23. Deve permitir a definição de dias e horários que a ACL deverá ser aplicada na rede;

24. Deverá implementar priorização de tráfego baseada nos valores de classe de
serviço do frame ethernet (IEEE 802.1p CoS);

25. Deverá implementar priorização de tráfego baseada nos valores do campo
“Differentiated Services Code Point” (DSCP) do cabeçalho IP, conforme definições
do IETF;

26. Deve possuir ao menos 8 (oito) filas de priorização (QoS) por porta;

27. Deverá implementar mecanismo de proteção contra ataques do tipo man-in-the-
middle que utilizam o protocolo ARP;

28. Deve implementar DHCP Snooping para mitigar problemas com servidores DHCP
que não estejam autorizados na rede;

29. Deve implementar controle de acesso por porta através do padrão IEEE 802.1X
com assinalamento dinâmico de VLAN por usuário com base em atributos
recebidos através do protocolo RADIUS;

30. Deve suportar a autenticação IEEE 802.1X de múltiplos dispositivos em cada por
porta do switch. Apenas o tráfego dos dispositivos autenticados é que devem ser
comutados na porta;

31. Deve suportar a autenticação simultânea de, no mínimo, 15 (quinze) dispositivos
em cada porta através do protocolo IEEE 802.1X;

32. Deve suportar MAC Authentication Bypass (MAB);

33. Deve implementar RADIUS CoA (Change of Authorization);
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34. Deve possuir recurso para monitorar a disponibilidade dos servidores RADIUS;

35. Em caso de indisponibilidade dos servidores RADIUS, o switch deve provisionar
automaticamente uma VLAN para os dispositivos conectados nas interfaces que
estejam com 802.1X habilitado de forma a não causar indisponibilidade da rede;

36. Deve implementar Guest VLAN para aqueles usuários que não autenticaram nas
interfaces em que o IEEE 802.1X estiver habilitado;

37. Deve ser capaz de operar em modo de monitoramento para autenticações
802.1X. Desta forma, o switch deve permitir que sejam realizados testes de
autenticação nas portas sem tomar ações tal como reconfigurar a interface;

38. Deve ser capaz de autenticar um computador via 802.1X mesmo que este esteja
conectado através de uma interface do telefone IP;

39. Deve suportar RADIUS Authentication e RADIUS Accounting através de IPv6;

40. Deve permitir configurar o número máximo de endereços MAC que podem ser
aprendidos em uma determinada porta. Caso o número máximo seja excedido, o
switch deverá gerar um log de evento para notificar o problema;

41. Deve permitir a customização do tempo em segundos em que um determinado
MAC Address aprendido dinamicamente ficará armazenado na tabela de
endereços MAC (MAC Table);

42. Deve ser capaz de gerar log de eventos quando um novo endereço MAC Address
for aprendido dinamicamente nas interfaces, quando o MAC Address mover entre
interfaces do mesmo switch e quando o MAC Address for removido da interface;

43. Deve suportar o protocolo NTP (Network Time Protocol) ou SNTP (Simple Network
Time Protocol) para a sincronização do relógio;

44. Deve suportar o envio de mensagens de log para servidores externos através de
syslog;

45. Deve suportar o protocolo SNMP (Simple Network Management Protocol) nas
versões v1, v2c e v3;

46. Deve suportar o protocolo SSH em IPv4 e IPv6 para configuração e administração
remota através de CLI (Command Line Interface);

47. Deve suportar o protocolo HTTPS para configuração e administração remota
através de interface web;

48. Deve permitir upload de arquivo e atualização do firmware (software) do switch
através da interface web (HTTPS);

49. Deve permitir ser gerenciado através de IPv6;

50. Deve permitir a criação de perfis de usuários administrativos com diferentes níveis
de permissões para administração e configuração do switch;

51. Deve suportar autenticação via RADIUS e TACACS+ para controle do acesso
administrativo ao equipamento;

52. Deverá possuir mecanismo para identificar conflitos de endereços IP na rede.
Caso um conflito seja identificado, o switch deverá gerar um log de evento e
enviar um SNMP Trap;

53. Deve suportar o protocolo LLDP e LLDP-MED para descoberta automática de
equipamentos na rede de acordo com o padrão IEEE 802.1ab;

54. Deverá ser capaz de executar testes nas interfaces para identificar problemas
físicos nos cabos de par trançado (UTP) conectados ao switch;

55. Deverá suportar protocolo OpenFlow v1.3 ou tecnologia similar para configuração
do equipamento através de controlador SDN;

56. Deverá suportar ser configurado e monitorado através de REST API;

57. Deve possuir LEDs que indiquem o status de atividade de cada porta, além de
indicar se há alguma falha ou alarme no switch;

58. Deve suportar temperatura de operação de até 45º Celsius;

59. Deve possuir MTBF (Mean Time Between Failures) igual ou superior a 10 (dez)
anos;

60. Deve ser fornecido com fonte de alimentação interna com capacidade para operar
em tensões de 110V e 220V;

61. Deve permitir a sua instalação física em rack padrão 19" com altura máxima de
1U. Todos os acessórios para montagem e fixação deverão ser fornecidos;

62. Deve ser compatível e gerenciado pelo Item 01 deste termo de referência ou por
solução do mesmo fabricante que possua gerência centralizada, devendo atender
aos requisitos descritos abaixo:

1. A solução de gerência centralizada deve suportar operação com elementos
redundantes, não havendo disrupção do serviço mediante a falha de um
elemento;

2. Deve operar como ponto central para automação e gerenciamento dos
switches;

3. Deve realizar o gerenciamento de inventário de hardware, software e
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configuração dos Switches;

4. Deve possuir interface gráfica para configuração, administração e
monitoração dos switches;

5. Deve apresentar graficamente a topologia da rede com todos os switches
administrados para monitoramento, além de ilustrar graficamente status dos
uplinks e dos equipamentos para identificação de eventuais problemas na
rede;

6. Deve montar a topologia da rede de maneira automática;

7. Deve ser capaz de configurar os switches da rede;

8. Deve através da interface gráfica deve ser capaz de configurar as VLANs da
rede e distribui-las automaticamente em todos os switches gerenciados;

9. Deve através da interface gráfica deve ser capaz de aplicar a VLAN nativa
(untagged) e as VLANs permitidas (tagged) nas interfaces dos switches;

10. Deve através da interface gráfica deve ser capaz de aplicar as políticas de
QoS nas interfaces dos switches;

11. Deve através da interface gráfica deve ser capaz de aplicar as políticas de
segurança para autenticação 802.1X nas interfaces dos switches;

12. Através da interface gráfica deve ser capaz de aplicar ferramentas de
segurança, tal como DHCP Snooping, nas interfaces dos switches;

13. Deve através da interface gráfica deve ser capaz de realizar configurações
do protocolo Spanning Tree nas interfaces dos switches, tal como habilitar
ou desabilitar os seguintes recursos: Loop Guard, Root Guard e BPDU
Guard;

14. Deve através da interface gráfica deve ser capaz de aplicar políticas de
segurança e controle de tráfego para filtrar o tráfego da rede;

15. A solução de gerência centralizada deve ser capaz de identificar as aplicações
acessadas na rede através de análise DPI (Deep Packet Inspection);

16. Deve ser capaz de configurar parâmetros SNMP dos switches;

17. A solução de gerência centralizada deve gerenciar as atualizações de
firmware (software) dos switches gerenciados, recomendando versões de
software para cada switch, além de permitir a atualização dos switches
individualmente;

18. A solução de gerência centralizada deve permitir o envio automático de e-
mails de notificação para os administradores da rede em caso de eventos de
falhas;

19. A solução de gerência centralizada deve apresentar graficamente
informações sobre erros nas interfaces dos switches;

20. A solução deve apresentar graficamente informações sobre disponibilidade
dos switches;

21. Deve prover indicadores de saúde dos elementos críticos do ambiente;

22. Deve registrar eventos para auditoria de todos os acessos e mudanças de
configuração realizadas por usuários;

23. Deve realizar as funções de gerenciamento de falhas e eventos dos switches
da rede;

24. Deve possuir API no formato REST;

 

ITEM 07 - TRANSCEIVER TIPO 1 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. Deve possuir uma porta duplex 10Gbase-SR;

2. Deve suportar distancias de até 100 metros utilizando fibra multimodo;

3. Deve possuir comprimento de onda de 850nm;

4. Deve ser compatível com fibras ópticas multimodo;

5. Deve possuir conector do tipo Duplex LC;

6. Deve ser do compatível com os Item 01 e 02 deste documento.

 

ITEM 08 - TRANSCEIVER TIPO 2 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. Transceivers QSFP+  40GBase-SR-BiDi;
2. Deve suportar distancias de até 100 metros utilizando fibra multimodo;
3. Deve possuir comprimento de onda de 850nm;
4. Deve ser do compatível com os Item de 01 deste documento.

 

ITEM 09 - CABO DAC TIPO 1 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. Cabo DAC do tipo passivo, que permita a conexão direta em slot QFTP+;
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2. Total compatibilidade Transceiver Tipo 2 (Item 08);
3. Tamanho mínino : 03 metros;
4. Deve ser do compatível com o Itens 01 e 04 deste documento.

 

ITEM 10 - CABO DAC TIPO 2 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. Cabo DAC do tipo passivo, que permita a conexão direta em slot QFTP+;
2. Total compatibilidade Transceiver Tipo 2 (Item 08);
3. Tamanho mínino : 05 metros;
4. Deve ser do compatível com o Item de 01 e 04 deste documento.

 

ITEM 11 - UNIDADE CENTRALIZADA DE ARMAZENAMENTO DE LOGS
E RELATORIA EM APPLIANCE FÍSICA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. CARACTERISTICAS GERAIS

1.  Solução deverá ser baseado em appliance físico, possuir garantia e licença
para atualização de firmware e atualização automática de bases de dados de
todas as funcionalidades pelo período de 36 (trinta e seis) meses.

2. Deverá possuir a capacidade de receber pelo menos 90 GB de logs diários.

3. Deverá possuir taxa analítica de 1.500 (um mil e quinhentos) logs por
segundo.

4. Deverá possuir 04 (quatro) interfaces RJ45 1GE.

5. Deverá possuir capacidade de armazenamento de no mínimo 04 (quatro) TB.

2. REQUISITOS MINIMOS DE FUNCIONALIDADES

1. Deverá suportar o acesso via SSH e WEB (HTTPS) para gerenciamento de
soluções

2. Deverá possuir comunicação e autenticação criptografada com usuário e
senha para obter relatórios, na interface gráfica (GUI) e via linha de comando
no console de gerenciamento.

3. Deverá permitir o acesso simultâneo à administração, bem como permitir que
pelo menos 2 (dois) perfis sejam criados para administração e
monitoramento.

4. Deverá suportar SNMP versão 2 e 3

5. Deverá permitir a virtualização do gerenciamento e administração dos
dispositivos, nos quais cada administrador só tem acesso aos computadores
autorizados.

6. Deverá permitir a criação de um administrador geral, que tenha acesso geral
a todas as instâncias de virtualização da solução.

7. Deverá permitir ativar e desativar para cada interface da plataforma, as
permissões de acesso HTTP, HTTPS, SSH

8. Deverá possuir autenticação de usuários para acesso à plataforma via LDAP

9. Deverá possuir autenticação de usuários para acesso à plataforma via Radius

10. Deverá possuir autenticação de usuários para acesso à plataforma via
TACACS +

11. Deverá possuir geração de relatórios de tráfego em tempo real, em formato
de mapa geográfico

12. Deverá possuir geração de relatórios de tráfego em tempo real, no formato
de gráfico de bolhas.

13. Deverá possuir geração de relatórios de tráfego em tempo real, em formato
de gráfico

14. Deverá possuir definição de perfis de acesso ao console com permissão
granular, como: acesso de gravação, acesso de leitura, criação de novos
usuários e alterações nas configurações gerais.

15. Deverá possuir um assistente gráfico para adicionar novos dispositivos,
usando seu endereço IP, usuário e senha.

16. Deverá possuir visualização da quantidade de logs enviados de cada
dispositivo monitorado

17. Deverá possuir mecanismos de apagamento automático para logs antigos.

18. Deverá permitir importação e exportação de relatórios;

19. Deverá ter a capacidade de criar relatórios no formato HTML;

20. Deverá ter a capacidade de criar relatórios em formato PDF;

21. Deverá ter a capacidade de criar relatórios no formato XML;

22. Deverá ter a capacidade de criar relatórios no formato CSV;
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23. Deverá permitir exportar os logs no formato CSV;

24. Deverá gerar logs de auditoria, com detalhes da configuração efetuada, o
administrador que efetuou a alteração e seu horário.

25. Deverá permitir que os logs gerados pelos dispositivos gerenciados devem
ser centralizados nos servidores da plataforma, mas a solução também deve
oferecer a possibilidade de usar um servidor Syslog externo ou similar.

26. Deverá ter relatórios predefinidos.

27. Deverá poder enviar automaticamente os logs para um servidor FTP externo
para a solução

28. Deverá permitir a duplicação de relatórios existentes, deve ser possível para
edição posterior.

29. Deverá ter a capacidade de personalizar a capa dos relatórios obtidos.

30. Deverá permitir centralmente a exibição de logs recebidos por um ou mais
dispositivos, incluindo a capacidade de usar filtros para facilitar a pesquisa
nos mesmos logs.

31. Deverá ter a capacidade de personalizar gráficos em relatórios, como barras,
linhas e tabelas

32. Deverá ter um mecanismo de "pesquisa detalhada" para navegar pelos
relatórios em tempo real.

33. Deverá permitir que os arquivos de log sejam baixados da plataforma para
uso externo.

34. Deverá ter a capacidade de gerar e enviar relatórios periódicos
automaticamente.

35. Deverá permitir a personalização de qualquer relatório pré-estabelecido pela
solução, exclusivamente pelo Administrador, para adotá-lo de acordo com
suas necessidades.

36. Deverá permitir o envio por e-mail relatórios automaticamente.

37. Deverá permitir que o relatório seja enviado por email ao destinatário
específico.

38. Deverá permitir a programação da geração de relatórios, conforme
calendário definido pelo administrador.

39. Deverá exibir graficamente em tempo real a taxa de geração de logs para
cada dispositivo gerenciado.

40. Deverá permitir o uso de filtros nos relatórios.

41. Deverá permitir definir o design dos relatórios, incluir gráficos, adicionar
texto e imagens, alinhamento, quebras de página, fontes, cores, entre
outros.

42. Deverá permitir especificar o idioma dos relatórios criados

43. Deverá gerar alertas automáticos por email, SNMP e Syslog, com base em
eventos especiais em logs, gravidade do evento, entre outros.

44. Deverá permitir o envio automático de relatórios para um servidor SFTP ou
FTP externo.

45. Deverá ser capaz de criar consultas SQL ou similares nos bancos de dados
de logs, para uso em gráficos e tabelas em relatórios.

46. Deverá possibilitar visualizar nos relatórios da GUI as informações do
sistema, como licenças, memória, disco rígido, uso da CPU, taxa de log por
segundo recebido, total de logs diários recebidos, alertas do sistema, entre
outros.

47. Deverá ter uma ferramenta que permita analisar o desempenho na geração
de relatórios, a fim de detectar e corrigir problemas na geração deles.

48. Deverá importar arquivos com logs de dispositivos compatíveis conhecidos e
não conhecidos pela plataforma, para geração posterior de relatórios.

49. Deverá ser possível definir o espaço que cada instância de virtualização pode
usar para armazenamento de log.

50. Deverá fornecer as informações da quantidade de logs armazenados e as
estatísticas do tempo restante armazenado.

51. Deverá ser compatível com a autenticação de fator duplo (token) para
usuários do administrador da plataforma.

52. Deverá permitir aplicar políticas para o uso de senhas para administradores
de plataforma, como tamanho mínimo e caracteres permitidos

53. Deverá permitir visualizar em tempo real os logs recebidos.

54. Deverá permitir o encaminhamento de log no formato syslog.

55. Deverá permitir o encaminhamento de log no formato CEF (Common Event
Format).

56. Deverá permitir a criação de painéis personalizados para monitorar
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operações SOC

57. Deverá gerar alertas de eventos a partir de logs recebidos

58. Deverá permitir a criação de incidentes a partir de alertas de eventos para o
terminal

59. Deverá permitir a integração ao sistema de tickets do ServiceNow

60. Deverá permitir o suporte a logs na nuvem pública do Amazon S3

61. Deverá permitir o suporte a logs na nuvem pública do Microsoft Azure

62. Permitir o suporte aos registros de nuvem pública do Gooogle Cloud

63. Suportar o padrão SAML para autenticação do usuário administrador

3. FUNCIONALIDADES DE RELATORIOS DE FIREWALL

1. Deverá possuir relatório de conformidade com o PCI DSS;

2. Deverá possuir um relatório de uso do aplicativo SaaS

3. Deverá possuir um relatório de prevenção de perda de dados (DLP)

4. Deverá possuir um relatório de VPN

5. Deverá possuir um relatório IPS (Intruder Prevention System)

6. Deverá possuir um relatório de reputação do cliente

7. Deverá possuir um relatório de análise de segurança do usuário

8. Deverá possuir um relatório de análise de ameaças cibernéticas

9. Deverá possuir um breve relatório resumido diário de eventos e incidentes de
segurança

10. Deverá possuir um relatório de tráfego DNS

11. Deverá possuir um relatório de tráfego de e-mail

12. Deverá possuir um relatório dos 10 principais aplicativos usados na rede

13. Deverá possuir um relatório dos 10 principais sites usados na rede

14. Deverá possuir um relatório de uso de mídia social.

 

ITEM 12 - UNIDADE CENTRALIZADA DE ARMAZENAMENTO DE LOGS
E RELATORIA EM APPLIANCE VIRTUAL - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. CARACTERISTICAS GERAIS
1. A solução deverá ser entregue em applince virtual, ser compatível

com as plataformas VMware, Microsoft Hyper-V e KVM, sendo a
responsabilidade pela implantação de servidor/hardware com
licenciamento necessário será da CONTRATANTE;

2. Deverá possuir garantia e licença para atualização de firmware e
atualização automática de bases de dados de todas as
funcionalidades pelo período de 36 (trinta e seis) meses;

3. Deverá possuir a capacidade de receber pelo menos 25 GB de logs
diários;

4. Deverá possibilitar capacidade de armazenamento de no mínimo 10
(dez) TB.

2. REQUISITOS MINIMOS DE FUNCIONALIDADES
1. Suportar o padrão SAML para autenticação do usuário

administrador;
2. Permitir o suporte aos registros de nuvem pública do Gooogle Cloud;
3. Deverá permitir o suporte a logs na nuvem pública do Microsoft

Azure;
4. Deverá permitir o suporte a logs na nuvem pública do Amazon S3;
5. Deverá permitir a integração ao sistema de tickets do ServiceNow;
6. Deverá permitir a criação de incidentes a partir de alertas de

eventos para o terminal;
7. Deverá gerar alertas de eventos a partir de logs recebidos;
8. Deverá permitir a criação de painéis personalizados para monitorar

operações SOC;
9. Deverá permitir o encaminhamento de log no formato CEF (Common

Event Format).;
10. Deverá permitir o encaminhamento de log no formato syslog;
11. Deverá permitir visualizar em tempo real os logs recebidos;
12. Deverá permitir aplicar políticas para o uso de senhas para

administradores de plataforma, como tamanho mínimo e caracteres
permitidos;

13. Deverá ser compatível com a autenticação de fator duplo (token)
para usuários do administrador da plataforma;

14. Deverá fornecer as informações da quantidade de logs armazenados

Termo de Referência - TIC 12 (1076018)         SEI 0006267-49.2021.6.02.8000 / pg. 159



e as estatísticas do tempo restante armazenado;
15. Deverá ser possível definir o espaço que cada instância de

virtualização pode usar para armazenamento de log;
16. Deverá importar arquivos com logs de dispositivos compatíveis

conhecidos e não conhecidos pela plataforma, para geração
posterior de relatórios;

17. Deverá ter uma ferramenta que permita analisar o desempenho na
geração de relatórios, a fim de detectar e corrigir problemas na
geração deles;

18. Deverá possibilitar visualizar nos relatórios da GUI as informações do
sistema, como licenças, memória, disco rígido, uso da CPU, taxa de
log por segundo recebido, total de logs diários recebidos, alertas do
sistema, entre outros;

19. Deverá ser capaz de criar consultas SQL ou similares nos bancos de
dados de logs, para uso em gráficos e tabelas em relatórios;

20. Deverá permitir o envio automático de relatórios para um servidor
SFTP ou FTP externo;

21. Deverá gerar alertas automáticos por email, SNMP e Syslog, com
base em eventos especiais em logs, gravidade do evento, entre
outros;

22. Deverá permitir especificar o idioma dos relatórios criados;
23. Deverá permitir definir o design dos relatórios, incluir gráficos,

adicionar texto e imagens, alinhamento, quebras de página, fontes,
cores, entre outros;

24. Deverá permitir o uso de filtros nos relatórios;
25. Deverá exibir graficamente em tempo real a taxa de geração de logs

para cada dispositivo gerenciado.
26. Deverá permitir a programação da geração de relatórios, conforme

calendário definido pelo administrador.
27. Deverá permitir que o relatório seja enviado por email ao

destinatário específico.
28. Deverá permitir o envio por e-mail relatórios automaticamente.
29. Deverá permitir a personalização de qualquer relatório pré-

estabelecido pela solução, exclusivamente pelo Administrador, para
adotá-lo de acordo com suas necessidades.

30. Deverá ter a capacidade de gerar e enviar relatórios periódicos
automaticamente.

31. Deverá permitir que os arquivos de log sejam baixados da plataforma
para uso externo.

32. Deverá ter um mecanismo de "pesquisa detalhada" para navegar
pelos relatórios em tempo real.

33. Deverá ter a capacidade de personalizar gráficos em relatórios, como
barras, linhas e tabelas

34. Deverá permitir centralmente a exibição de logs recebidos por um ou
mais dispositivos, incluindo a capacidade de usar filtros para facilitar
a pesquisa nos mesmos logs.

35. Deverá ter a capacidade de personalizar a capa dos relatórios
obtidos.

36. Deverá permitir a duplicação de relatórios existentes, deve ser
possível para edição posterior.

37. Deverá poder enviar automaticamente os logs para um servidor FTP
externo para a solução

38. Deverá ter relatórios predefinidos.
39. Deverá permitir que os logs gerados pelos dispositivos gerenciados

devem ser centralizados nos servidores da plataforma, mas a solução
também deve oferecer a possibilidade de usar um servidor Syslog
externo ou similar.

40. Deverá gerar logs de auditoria, com detalhes da configuração
efetuada, o administrador que efetuou a alteração e seu horário.

41. Deverá permitir exportar os logs no formato CSV;
42. Deverá ter a capacidade de criar relatórios no formato CSV;
43. Deverá ter a capacidade de criar relatórios no formato XML;
44. Deverá ter a capacidade de criar relatórios em formato PDF;
45. Deverá ter a capacidade de criar relatórios no formato HTML;
46. Deverá permitir importação e exportação de relatórios;
47. Deverá possuir mecanismos de apagamento automático para logs

antigos.
48. Deverá possuir visualização da quantidade de logs enviados de cada

dispositivo monitorado
49. Deverá possuir um assistente gráfico para adicionar novos

dispositivos, usando seu endereço IP, usuário e senha.
50. Deverá possuir definição de perfis de acesso ao console com

permissão granular, como: acesso de gravação, acesso de leitura,
criação de novos usuários e alterações nas configurações gerais.

51. Deverá possuir geração de relatórios de tráfego em tempo real, em
formato de gráfico

52. Deverá possuir geração de relatórios de tráfego em tempo real, no
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formato de gráfico de bolhas.
53. Deverá possuir geração de relatórios de tráfego em tempo real, em

formato de mapa geográfico
54. Deverá possuir autenticação de usuários para acesso à plataforma

via TACACS +;
55. Deverá possuir autenticação de usuários para acesso à plataforma

via Radius
56. Deverá possuir autenticação de usuários para acesso à plataforma

via LDAP
57. Deverá permitir ativar e desativar para cada interface da plataforma,

as permissões de acesso HTTP, HTTPS, SSH
58. Deverá permitir a criação de um administrador geral, que tenha

acesso geral a todas as instâncias de virtualização da solução.
59. Deverá permitir a virtualização do gerenciamento e administração

dos dispositivos, nos quais cada administrador só tem acesso aos
computadores autorizados.

60. Deverá suportar SNMP versão 2 e 3
61. Deverá permitir o acesso simultâneo à administração, bem como

permitir que pelo menos 2 (dois) perfis sejam criados para
administração e monitoramento.

62. Deverá possuir comunicação e autenticação criptografada com
usuário e senha para obter relatórios, na interface gráfica (GUI) e via
linha de comando no console de gerenciamento.

63. Deverá suportar o acesso via SSH e WEB (HTTPS) para
gerenciamento de soluções

3. FUNCIONALIDADES DE RELATORIOS DE FIREWALL
1. Deverá possuir um relatório de uso de mídia social
2. Deverá possuir um relatório dos 10 principais sites usados na rede
3. Deverá possuir um relatório dos 10 principais aplicativos usados na

rede
4. Deverá possuir um relatório de tráfego de e-mail
5. Deverá possuir um relatório de tráfego DNS
6. Deverá possuir um breve relatório resumido diário de eventos e

incidentes de segurança
7. Deverá possuir um relatório de análise de ameaças cibernéticas
8. Deverá possuir um relatório de análise de segurança do usuário
9. Deverá possuir um relatório de reputação do cliente

10. Deverá possuir um relatório IPS (Intruder Prevention System)
11. Deverá possuir um relatório de VPN
12. Deverá possuir um relatório de prevenção de perda de dados (DLP)
13. Deverá possuir um relatório de uso do aplicativo SaaS
14. Deverá possuir relatório de conformidade com o PCI DSS.

 

ITEM 13 - UNIDADE DE GÊNCIA CENTRALIZADA DE EQUIPAMENTOS -
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. A solução poderá ser entregue em applince ou no formato de solução virtual,
compatível com as plataformas VMware, Microsoft Hyper-V e KVM, no caso de
solução virtualizada a responsabilidade pela implantação de servidor/hardware
com licenciamento necessário será da CONTRATANTE;

2. Deve possuir licença para gerenciar de forma centralizada de no mínimo 100
dispositivos;

3. Deve garantir a integridade do item de configuração, através de bloqueio de
alterações, em caso de acesso simultâneo de dois ou mais administradores no
mesmo ativo;

4. Deve possuir definição de perfis de acesso ao console com permissões granulares
como: acesso de escrita, acesso de leitura, criação de usuários, alteração de
configurações;

5. Deve gerar alertas automáticos via e-mail e snmp;

6. Deve monitorar a performance e Status dos links conectados a Solução de
Segurança dos links de Internet;

7. Deve possibilitar a criação e administração de políticas de firewall, controle de
aplicação, sistema prevenção a intrusão (IPS – intrusion prevention system),
antivírus, pontos de acesso sem fio e de filtro de URL;

8. Deve permitir usar palavras chaves ou cores para facilitar identificação de regras;

9. Deve permitir localizar quais regras um objeto (ex. Computador, serviço, etc.) Está
sendo utilizado;

10. Deve atribuir sequencialmente um número a cada regra de firewall, de NAT ou de
QoS;

11. Deve permitir criação de regras que fiquem ativas em horário definido;

12. Deve permitir criação de regras com data de expiração;
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13. Deve permitir realizar o backup das configurações para permitir o retorno
(rollback) de uma configuração salva;

14. Deve possuir mecanismo de validação das políticas, avisando quando houver
regras que ofusquem ou conflitem com outras (shadowing), ou garantir que esta
exigência seja plenamente atendida por meio diverso;

15. Deve possibilitar a visualização e comparação de configurações atuais,
configuração anterior e configurações antigas;

16. Deve garantir que todos os componentes da Solução de Segurança dos Links de
Internet sejam controlados de forma centralizada, utilizando apenas um servidor
de gerência;

17. Deve garantir que os dispositivos de segurança sejam visualizados na operação
integrada da rede através de geolocalização, e integrados com uma aplicação de
mapas online (google maps, bing maps ou outra equivalente);

18. Deve possuir um sistema de backup/restauração de todas as configurações da
solução de gerência incluso assim como permitir ao administrador agendar
backups da configuração em um determinado dia e hora;

19. Deve permitir ao administrador transferir os backups para um servidor SFTP;

20. Deve realizar a função de gerência em um equipamento exclusivo, não exercendo
outras funções (como firewall);

21. Deve garantir que quando houver novas versões de software dos equipamentos,
seja realizada a distribuição e instalação remota, de maneira centralizada;

22. Deve permitir aos administradores se autenticarem nos servidores de gerência
através de contas de usuários locais, de bases externas LDAP e RADIUS.

23. Deve suportar e realizar a sincronização do relógio interno dos equipamentos da
solução via protocolo NTP;

24. Deve gerar relatórios ou exibir comparativos entre duas sessões diferentes,
resumindo todas as alterações efetuadas;

25. Deve permitir visualizar, a partir da estação de gerência centralizada, informações
detalhadas dos dispositivos gerenciados, tais como licenças, horário do sistema e
firmware;

26. Acompanhamento por um período de pelo menos 90 dias para eventuais ajustes
necessários;

27. Deve permitir criar os objetos que serão utilizados nas políticas, de forma
centralizada.

 

ITEM 14 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE IMPLANTAÇÃO E
CONFIGURAÇÃO PARA SOLUÇÃO DE SEGURANÇA E GERÊNCIA DE
REDES NGFW TIPOS 1 E 2 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. Os serviços envolvendo a execução de atividade de rotinas de
implantação deverão ser prestados de maneira a apoiar os processos de
trabalho e atividades pontuais para atender a necessidades específicas
apresentadas pela TRE-AL;

2. Os serviços envolverão todas as atividades de implantação,
configurações, programações e atendimento às demandas apresentadas
pela TRE-AL;

3. Os serviços deverão ser realizados nas dependências do TRE-AL, utilizando-se de
equipamentos e infraestrutura com capacidade operacional;

4. Os serviços deverão ser realizados por profissionais detentores de diplomas de
nível superior em áreas afins da Tecnologia da Informação, com experiência
comprovada mínima de 03 (três) anos em implantação, operação e suporte de
dispositivos de Segurança da Informação, com características similares às
apresentadas pela TRE-AL;

5. Os profissionais deverão receber todas as demandas sob as responsabilidades
apresentadas pela TRE-AL, providenciando sua inspeção, conferência,
classificação e prestação de contas;

6. Os profissionais deverão tomar ciência e analisar detalhadamente os projetos,
bem como todos os documentos que o complementarem, fornecidos pela TRE-
AL;

7. Deve ser realizado o desenvolvimento de plano de implementação; planejamento;
análise; configuração; integração; migração; testes de verificação; ajustes;
otimização; troubleshooting; updates; upgrades; ensaios de contingência; criação
de regras de segurança;

8. Deve ser realizado definição da arquitetura lógica e física do projeto, garantindo a
qualidade durante a implantação e o atendimento de todos os requisitos
funcionais e não funcionais;

9. Deve ser realizado gerenciamento de projetos: gerenciamento do projeto
propriamente dito, considerando controle de prazos, esforço, elaboração de
relatórios de posicionamento executivo, indicadores do projeto e qualquer outra
métrica prevista no PMBOOK. O objetivo de todas estas atividades é a garantia de
qualidade do projeto no que tange prazos e esforço;

Termo de Referência - TIC 12 (1076018)         SEI 0006267-49.2021.6.02.8000 / pg. 162



10. Acompanhamento por um período de pelo menos 90 dias para eventuais ajustes
necessários;

11. Deverá ser fornecido ao final dos serviços a documentação completa de
implentação.

 

ITEM 15 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE IMPLANTAÇÃO E
CONFIGURAÇÃO PARA SWITCHES DE REDE TIPOS 1, 2 E 3 -
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. Os serviços envolvendo a execução de atividade de rotinas de implantação
deverão ser prestados de maneira a apoiar os processos de trabalho e atividades
pontuais para atender a necessidades específicas apresentadas pela TRE-AL

2. Os serviços envolverão todas as atividades de implantação, configurações,
programações e atendimento às demandas apresentadas pela TRE-AL.

3. A execução do Contrato deverá seguir metodologia de trabalho baseado no
conceito de Delegação de Responsabilidade Supervisionada. À CONTRATANTE
caberá a responsabilidade de definir demandas, bem como realizar a gestão
qualitativa dos serviços. A CONTRATADA deverá disponibilizar um Gerente do
Projeto, o qual deverá supervisionar todas as atividades dos profissionais
vinculados à dedicação exclusiva. Ao Gerente do Projeto será atribuída a
responsabilidades de desenvolvimento e acompanhamento de todo plano de
trabalho às atividades demandadas pela TRE-AL.

4. Os serviços deverão ser realizados nas dependências do TRE-AL, utilizando-se de
equipamentos e infraestrutura com capacidade operacional.

5. Os serviços deverão ser realizados por profissionais, detentores de diplomas de
nível superior em áreas afins da Tecnologia da Informação, com experiência
comprovada mínima de 03 (três) anos em implantação, operação e suporte de
dispositivos de Segurança da Informação, com características similares às
apresentadas pela TRE-AL.

6. Os profissionais deverão receber todas as demandas sob as responsabilidades
apresentadas pela TRE-AL, providenciando sua inspeção, conferência,
classificação e prestação de contas.

7. Os profissionais deverão tomar ciência e analisar detalhadamente os projetos,
bem como todos os documentos que o complementarem, fornecidos pela TRE-
AL.

8. Acompanhamento por um período de pelo menos 90 dias para eventuais ajustes
necessários;

9. Deverá ser fornecido ao final dos serviços a documentação completa de
implentação.

 

ITEM 16 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE IMPLANTAÇÃO E
CONFIGURAÇÃO UNIDADE CENTRALIZADA DE ARMAZENAMENTO DE
LOGS E RELATORIA PARA APPLIANCE FÍSICO E VIRTUAL -
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. Os serviços envolvendo a execução de atividade de rotinas de implantação
deverão ser prestados de maneira a apoiar os processos de trabalho e atividades
pontuais para atender a necessidades específicas apresentadas pela TRE-AL;

2. Os serviços envolverão todas as atividades de implantação, configurações,
programações e atendimento às demandas apresentadas pela TRE-AL;

3. Os serviços deverão ser realizados nas dependências do TRE-AL, utilizando-se de
equipamentos e infraestrutura com capacidade operacional.

4. Os serviços deverão ser realizados por profissionais, detentores de diplomas de
nível superior em áreas afins da Tecnologia da Informação, com experiência
comprovada mínima de 03 (três) anos em implantação, operação e suporte de
dispositivos de Segurança da Informação, com características similares às
apresentadas pela TRE-AL.

5. Os profissionais deverão receber todas as demandas sob as responsabilidades
apresentadas pela TRE-AL, providenciando sua inspeção, conferência,
classificação e prestação de contas.

6. Os profissionais deverão tomar ciência e analisar detalhadamente os projetos,
bem como todos os documentos que o complementarem, fornecidos pela TRE-
AL.

7. Acompanhamento por um período de pelo menos 90 dias para eventuais ajustes
necessários;

8. Deverá ser fornecido ao final dos serviços a documentação completa de
implentação.

 

ITEM 17 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE IMPLANTAÇÃO E
CONFIGURAÇÃO UNIDADE DE GERÊNCIA CENTRALIZADA DE
EQUIPAMENTOS - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. Os serviços envolvendo a execução de atividade de rotinas de implantação
deverão ser prestados de maneira a apoiar os processos de trabalho e atividades
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deverão ser prestados de maneira a apoiar os processos de trabalho e atividades
pontuais para atender a necessidades específicas apresentadas pela TRE-AL

2. Os serviços envolverão todas as atividades de implantação, configurações,
programações e atendimento às demandas apresentadas pela TRE-AL.

3. A execução do Contrato deverá seguir metodologia de trabalho baseado
no conceito de Delegação de Responsabilidade Supervisionada. À
CONTRATANTE caberá a responsabilidade de definir demandas, bem
como realizar a gestão qualitativa dos serviços. A CONTRATADA deverá
disponibilizar um Gerente do Projeto, o qual deverá supervisionar todas
as atividades dos profissionais vinculados à dedicação exclusiva. Ao
Gerente do Projeto será atribuída a responsabilidades de
desenvolvimento e acompanhamento de todo plano de trabalho às
atividades demandadas pela TRE-AL.

4. Os serviços deverão ser realizados nas dependências do TRE-AL, utilizando-se de
equipamentos e infraestrutura com capacidade operacional.

5. Os serviços deverão ser realizados por profissionais, detentores de diplomas de
nível superior em áreas afins da Tecnologia da Informação, com experiência
comprovada mínima de 03 (três) anos em implantação, operação e suporte de
dispositivos de Segurança da Informação, com características similares às
apresentadas pela TRE-AL.

6. Os profissionais deverão receber todas as demandas sob as responsabilidades
apresentadas pela TRE-AL, providenciando sua inspeção, conferência,
classificação e prestação de contas.

7. Os profissionais deverão tomar ciência e analisar detalhadamente os projetos,
bem como todos os documentos que o complementarem, fornecidos pela TRE-
AL.

8. Acompanhamento por um período de pelo menos 90 dias para eventuais ajustes
necessários;

9. Deverá ser fornecido ao final dos serviços a documentação completa de
implentação.

 

ITEM 18 - TREINAMENTO OFICIAL DO FABRICANTE PARA SOLUÇÃO
DE SEGURANÇA E GERÊNCIA DE REDES NGFW - ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS

1. O fornecimento desse item deverá contemplar 01 (um) voucher individual
para treinamento oficial do fabricante;

2. O voucher deverá ter validade de pelo menos 12 (doze) meses a partir da
data de sua emissão;

3. O treinamento deverá ser disponibilizado de acordo com o calendário de
treinamentos do fabricante;

4. A capacitação técnica deverá ser oficial do fabricante e ser realizada por
empresa devidamente credenciada pelo mesmo;

5. O treinamento deverá preferencialmente ser ofertado na modalidade
presencial, mas a critério da contratante, poderá ser aceito em formato
EAD ao vivo;

6. Deverá ser ministrado por profissional devidamente credenciado junto ao
fabricante;

7. O conteúdo programático do treinamento deverá no mínimo os conteúdos
sobre: visão geral da solução; configuração inicial do equipamento;
Políticas de Firewall; IPS; Controle de Aplicação; Sandboxing; Identificação
do Usuário; Filtro de Conteúdo WEB; Antivírus; NAT; VPN; QoS; SD-WAN;
Alta Disponibilidade; Gerência Centralizada; Geração de Relatórios;
Monitoramento;

8. A capacitação ofertada poderá ser composta por um ou mais
treinamentos oficiais do fabricante;

9. Deverá(ão) ser informado(s) o(s) código(s) do(s) treinamentos junto ao
fabricante e o(s) respectivo(s) conteúdo(s) programático(s);

10. O conteúdo programático deverá ser comprovado por meio de
documentação oficial do fabricante;

11. O treinamento deverá ser ministrado no idioma português do Brasil;
12. Deverá ser fornecido material didático do fabricante relativo ao conteúdo

programático, podendo este ser no idioma português do Brasil ou inglês;
13. Deverá ser fornecido certificado de participação ao final do treinamento.

Este certificado deverá obrigatoriamente ser emitido pelo fabricante;
14. A carga horária agregada do(s) treinamento(s) não poderá ser inferior a

40 horas;
15. O conjunto das capacitações deverá ser suficiente ou corresponder ao

conjunto mínimo necessário para realização de prova de certificação
oficial do produto. A inscrição e/ou custos diretos e relativos à
certificação não fazem parte do voucher.

 

ITEM 19 - TREINAMENTO OFICIAL DO FABRICANTE UNIDADE DE
GERÊNCIA CENTRALIZADA DE EQUIPAMENTOS - ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS

1. O fornecimento desse item deverá contemplar 01 (um) voucher individual
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para treinamento oficial do fabricante;
2. O voucher deverá ter validade de pelo menos 12 (doze) meses a partir da

data de sua emissão;
3. O treinamento deverá ser disponibilizado de acordo com o calendário de

treinamentos do fabricante;
4. A capacitação técnica deverá ser oficial do fabricante e ser realizada por

empresa devidamente credenciada pelo mesmo;
5. O treinamento deverá preferencialmente ser ofertado na modalidade

presencial, mas a critério da contratante, poderá ser aceito em formato
EAD ao vivo;

6. Deverá ser ministrado por profissional devidamente credenciado junto ao
fabricante;

7. O conteúdo programático do treinamento deverá abranger as principais
funcionalidades, resolução de problemas mais comuns, englobando tanto
a configuração e a operação da  UNIDADE DE GERENCIA CENTRALIZADA
DE EQUIPAMENTOS, proporcionando conhecimentos teóricos e práticos,
abrangendo desde os conteúdos básicos até os avançadas sobre os
hardwares e o softwares que compõem a solução;

8. A capacitação ofertada poderá ser composta por um ou mais
treinamentos oficiais do fabricante;

9. Deverá(ão) ser informado(s) o(s) código(s) do(s) treinamentos junto ao
fabricante e o(s) respectivo(s) conteúdo(s) programático(s);

10. O conteúdo programático deverá ser comprovado por meio de
documentação oficial do fabricante;

11. O treinamento deverá ser ministrado no idioma português do Brasil;
12. Deverá ser fornecido material didático do fabricante relativo ao conteúdo

programático, podendo este ser no idioma português do Brasil ou inglês;
13. Deverá ser fornecido certificado de participação ao final do treinamento.

Este certificado deverá obrigatoriamente ser emitido pelo fabricante;
14. A carga horária agregada do(s) treinamento(s) não poderá ser inferior a

16 horas;
15. O conjunto das capacitações deverá ser suficiente ou corresponder ao

conjunto mínimo necessário para realização de prova de certificação
oficial do produto. A inscrição e/ou custos diretos e relativos à
certificação não fazem parte do voucher.

 

ITEM 20 - TREINAMENTO OFICIAL DO FABRICANTE PARA UNIDADE
CENTRALIZADA DE ARMAZENAMENTO DE LOGS E RELATORIA -
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. O fornecimento desse item deverá contemplar 01 (um) voucher individual
para treinamento oficial do fabricante;

2. O voucher deverá ter validade de pelo menos 12 (doze) meses a partir da
data de sua emissão;

3. O treinamento deverá ser disponibilizado de acordo com o calendário de
treinamentos do fabricante;

4. A capacitação técnica deverá ser oficial do fabricante e ser realizada por
empresa devidamente credenciada pelo mesmo;

5. O treinamento deverá preferencialmente ser ofertado na modalidade
presencial, mas a critério da contratante, poderá ser aceito em formato
EAD ao vivo;

6. Deverá ser ministrado por profissional devidamente credenciado junto ao
fabricante;

7. O conteúdo programático do treinamento deverá abranger as principais
funcionalidades, resolução de problemas mais comuns, englobando tanto
a configuração e a operação da UNIDADE CENTRALIZADA DE
ARMAZENAMENTO DE LOGS E RELATORIA, proporcionando
conhecimentos teóricos e práticos, abrangendo desde os conteúdos
básicos até os avançadas sobre os hardwares e o softwares que compõem
a solução;

8. A capacitação ofertada poderá ser composta por um ou mais
treinamentos oficiais do fabricante;

9. Deverá(ão) ser informado(s) o(s) código(s) do(s) treinamentos junto ao
fabricante e o(s) respectivo(s) conteúdo(s) programático(s);

10. O conteúdo programático deverá ser comprovado por meio de
documentação oficial do fabricante;

11. O treinamento deverá ser ministrado no idioma português do Brasil;
12. Deverá ser fornecido material didático do fabricante relativo ao conteúdo

programático, podendo este ser no idioma português do Brasil ou inglês;
13. Deverá ser fornecido certificado de participação ao final do treinamento.

Este certificado deverá obrigatoriamente ser emitido pelo fabricante;
14. A carga horária agregada do(s) treinamento(s) não poderá ser inferior a 8

horas;
15. O conjunto das capacitações deverá ser suficiente ou corresponder ao

conjunto mínimo necessário para realização de prova de certificação
oficial do produto. A inscrição e/ou custos diretos e relativos à
certificação não fazem parte do voucher.
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ITEM 21 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS SOB DEMANDA -
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. Cada Unidade de Serviço Técnicos (UST) corresponderá à 4h (quatro
horas) de profissional especializado nas plataformas ofertadas;

2. O serviço poderá ser prestado pelo próprio fabricante (Professional
Services) ou pela contratada.

3. Atividades: desenvolvimento de plano de
implementação, planejamento, análise, configuração, integração, migração, testes
de
verificação, ajustes, otimização, troubleshooting, updates, upgrades, provas
de conceito, ensaios de contingência, customização de consultas de
relatórios, treinamentos "hands on", análise de vulnerabilidades, criação
e manutenção de regras de segurança e redes, participação em comitês
de segurança para esclarecimentos, documentação "as
built", documentação para rollout;

4. Os perfis dos profissionais/atividades definidas seguirão o padrão de
perfis indicados por metodologias de projetos, como PMBOK. Abaixo, um
detalhamento sobre os perfis de profissionais e o escopo de cada um de
seus papeis:
1. Arquitetura: definição da arquitetura lógica e física do projeto,

garantindo a qualidade durante a implantação e o atendimento de
todos os requisitos funcionais e não funcionais; propor melhorias;
definir controles e monitoramento do ambiente, sugerindo métricas,
thresholds e indicadores de acompanhamento; apoio no
planejamento, execução e avaliação de mudanças;

2. Implementação: Levantamento de dados, execução das implantações
incluindo configuração customizada, integração, migrações e testes,
adaptações código, criação de infraestrutura, orientação,
documentação, etc;

3. Gerenciamento de projetos: gerenciamento do projeto propriamente
dito, considerando controle de prazos, esforço, elaboração de
relatórios de posicionamento executivo, indicadores do projeto e
qualquer outra métrica prevista no PMBOOK. O objetivo de todas
estas atividades é a garantia de qualidade do projeto no que tange
prazos e esforço

4. Suporte: Atendimento a incidentes de suporte realizando análises,
troubleshooting, diagnósticos; realizando ajustes e otimização
configurações; analisando e aplicando patches, fixes e updates,
aplicando testes e realizando ensaios; monitorando o ambiente;

5. As atividades poderam ser prestadas de forma on-site ou na modalidade
remota com acompanhento por meio de ferramente de controle de acesso;

6. O prazo máximo para início das atividades pela empresa contratada será
de 10 (dez) dias, após o recebimento da ordem de fornecimento, nota de
empenho ou documento equivalente;

7. Neste modelo de execução dos serviços não se caracteriza a subordinação
direta e nem a pessoalidade, visto que não haverá qualquer relação de
subordinação jurídica entre os profissionais da equipe da empresa
contratada e o TRE-AL. As empresas proponentes deverão considerar em
seus custos todos os recursos necessários ao completo atendimento aos
objetos, tais como despesas com pessoal (salários, férias, encargos,
benefícios, seleção, outras) de modo a garantir os serviços definidos;

8. Para o controle da execução dos serviços será utilizado a Unidade de
medida UST (Unidade de Serviço Técnico). A UST consiste no parâmetro
utilizado para dimensionar todas as atividades que serão demandadas
pela CONTRATANTE, no escopo de cada Ordem de Serviço. A contratação
será em volume de UST por atividade e a licitação resultará na oferta do
valor de uma UST que irá representar o esforço combinado de
profissionais envolvidos, variando a complexidade e prioridade da
atividade.

3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
A execução do objeto pressupõe a existência dos seguintes

papéis e responsabilidades (Art. 18, § 3º, III, a, 1):

1. Patrocinador da Contratação: é o titular da área demandante, responsável por
representar os interesses do órgão no contexto da Contratação, pela aprovação
da necessidade e, por fim, pela negociação das ações necessárias para que os
objetivos sejam alcançados;

2. Gestor do Contrato (art. 3º, IV, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017): servidor
designado para coordenar e comandar o processo da fiscalização da execução
contratual. Na forma do Art. 17 da mesma Resolução, o gestor do contrato
responsabiliza-se pela condução da gestão e fiscalização do contrato, nos termos
do Art. 67, da Lei nº 8.666/93.

3. Fiscal do Contrato (art. 3º, VI, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017): servidor
designado para auxiliar o gestor do contrato quanto à fiscalização do objeto do
contrato. Neste sentido, indicado pela respectiva autoridade competente para
fiscalizar o Contrato quanto aos aspectos técnicos da solução.

Dinâmica da Execução (Art. 18, § 3º, III, a, 2):

1. Os equipamentos deverão ser entregues no Almoxarifado do TRE/AL, nos
quantitativos indicados no pedido de fornecimento;

2. A garantia dos equipamentos deve obedecer o detalhamento técnico feito e terá
seu tempo contado por cada fornecimento individualmente;

3. Entende-se como garantia aquela prestada pelo próprio fabricante ou por rede
credenciada pelo fabricante do(s) referido(s) equipamento(s);

4. O pagamento será realizado individualmente para cada nota fiscal apresentada,
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após emissão do aceite definitivo pela unidade competente do TRE/AL;
5. Os equipamentos deverão ser novos, não recondicionados, de primeiro uso e não

deverão conter marcas, amassados, arranhões ou outros problemas e, ainda,
serem entregues em pleno estado de funcionamento;

6. Os equipamentos deverão atender rigorosamente a todas as especificações
técnicas contidas neste Termo de Referência e em seus Anexos;

7. Os equipamentos deverão vir acompanhados de todos os acessórios necessários
para o seu pleno estado de funcionamento, como cabos, drivers, mídias e outros,
os quais só serão recebidos juntamente com os respectivos equipamentos. Este
item se aplica tanto para a entrega dos equipamentos quanto para substituições
durante o período de garantia;

8. Ao TRE é reservado o direito de efetuar conexões dos equipamentos a outros,
bem como adicionar demais acessórios compatíveis tecnicamente, sem que isso
constitua motivo para a Contratada se desobrigar da garantia, desde que tal fato
não implique danos materiais ou técnicos aos equipamentos e acessórios,
hipótese que deverá ser devidamente comprovada;

9.  Ao TRE/AL é reservado o direito de efetuar diligência, a qualquer tempo, quanto
aos documentos exigidos neste Termo de Referência e em seus Anexos.

Recebimento do Objeto:

1. O Tribunal designará, conforme a necessidade do caso concreto, Comissão ou
por meio de servidor realizará o recebimento provisório, que só será emitido se
os equipamentos estiverem de acordo com as especificações técnicas;

2. Após a entrega, os equipamentos serão submetidos à avaliação e homologação
pelos responsáveis técnicos do Tribunal;

3.  O exame para comprovação das características técnicas consistirá em avaliações
e testes não-destrutivos, por amostragem realizados em duas etapas:

a. Primeira: inspeção visual de todos os equipamentos entregues;
b. Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho, em, no mínimo,

10% (dez por cento) e não menos do que 01 (um) dos equipamentos
recebidos. O Tribunal poderá, a seu critério, executar os testes nos demais
equipamentos, dentro de um critério de razoabilidade, podendo chegar
a 100% dos quantitativos, mas dentro de um prazo máximo de 30 (trinta)
dias corridos e contados de cada lote de equipamentos.

4. As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos que
acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e
disponível no sítio do fabricante.

5. A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação do perfeito funcionamento
dos equipamentos e adequação às especificações técnicas, emitir e assinar o
Termo de Recebimento Definitivo.

Instrumentos Formais de Solicitação do(s) Bens e/ou
Serviço(s) (Art. 18, § 3º, III, a, 3):

1. A Ordem de Fornecimento será o instrumento formal de solicitação dos bens
pertencentes ao escopo desta contratação.

Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7)

1. O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente do Fornecedor,
por ordem bancária, ou por meio de boleto bancário por código de barras, no
prazo disposto nos artigos 5º, § 3º, ou 40, XIV, “a”, da Lei n. 8.666/93, conforme
o caso, quando mantidas as mesmas condições iniciais de habilitação e cumpridos
os seguintes requisitos:

a. Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da
emissão (nota fiscaleletrônica, se for o caso), acompanhada da
Certidão Negativa de Débito – CND, comprovando regularidade com o INSS;
do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, comprovando regularidade
com o FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos
Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita
Federal; e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela
Justiça do Trabalho; e  da prova de regularidade para com as Fazendas
Estadual e Municipal do domicílio ou sede do Fornecedor; e

b. Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor.
2. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação

qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de
preços ou a atualização monetária.

3. O pagamento ocorrerá num prazo de 10 (dez) dias, após a atestação pela
fiscalização e consequente ratificação pela gestão, nos termos da IN TRE-AL nº
07/2021 e Resolução TRE-AL nº 15.787/2017

Direitos de Propriedade Intelectual (Art. 18, § 3º, III, a, 9):

1. Esse requisito não se aplica ao contexto desta contratação, uma vez que o objeto
se refere ao fornecimento de equipamentos, cujos direitos autorais do fabricante
são resguardados por legislação nacional e internacional.

Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11):

1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos
artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada prévia e
ampla defesa, às seguintes penalidades:

a. Advertência:
i. A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento

de obrigação contratual e terá que apresentar as devidas justificativas
em um prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da
notificação; e

ii. Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem
improcedentes as justificativas apresentadas, a Contratada será
advertida;

b. Multa de:
i. 0,5% por dia, sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no

caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos, limitada a
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incidência a 20 (vinte) dias corridos;
1. No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por prazo superior

a 20 (vinte) dias corridos, com
a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de
5% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e

2. No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por prazo superior
a 20 (vinte) dias corridos, com a
não aceitação pela Administração, será aplicada a penalidade 10%
sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução
total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do
registro de preços do Fornecedor;

ii.  0,5% por dia, sobre o valor do equipamento,
no caso de atraso injustificado na solução do chamado de garantia, limitada a incidência 30
(trinta) dias corridos;

1. No caso de atraso injustificado na solução do chamado de garantia por prazo superior
a 30 (trinta) dias corridos, aplica-se adicionalmente, a multa de
1% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e

2. A multa por atraso relacionada ao item
anterior será auferida por Ordem de Fornecimento e aplicada somente uma única vez a
cada mês, independente da quantidade de equipamentos sem
solução.

iii. 5% sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso de
inexecução parcial da obrigação assumida;

iv. 10% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução
total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do registro
de preços do Fornecedor;

v. 5% sobre o valor global estimado da Ata de Ata de Registro de Preços,
na hipótese de recusa em assinar a Ata ou o instrumento do contrato,
ou retirar a Ordem de Fornecimento.

c. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do
SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades
legais; e

d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública.

2. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para
entrega/solução do chamado de garantia dos equipamentos poderá resultar no
cancelamento do registro de preços com a Contratada.

3. As sanções previstas nos itens "1.a", “1.c” e “1.d” do item 1 poderão ser
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.

4. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será
descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado
judicialmente;

5. Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do
valor presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento
administrativo.
.
 

4. Requisitos Técnicos (Art. 18, § 3º, IV)
 
 
Expressos no item 3.1 Descrição do Objeto, desde documento.
 

5. Modelos (templates) propostos a serem utilizados na contratação
(Art. 18, § 3º, III, V)

 

 

Proc. SEI Principal  nº XXXXXXXXX

 

Pregão Eletrônico nº XX/YYYY – TRE/AL

Ata de Registro de Preços TRE/AL nº XX/YYYY

Fornecedor: AAAAAAAAAAA. - CNPJ  00.000.000/0000-00

 

Proc. SEI Principal  nº XXXXXXXXX

 

Pregão Eletrônico nº XX/YYYY – TRE/AL

Ata de Registro de Preços TRE/AL nº XX/YYYY

Fornecedor: AAAAAAAAAAA. - CNPJ  00.000.000/0000-00

 

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº XXX/20YY – STI 

 

Solicito, com base na Ata de Registro de Preços relativa ao Pregão Eletrônico
suprarreferido, celebrada entre este Tribunal e essa Empresa, o fornecimento abaixo discriminado:
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Item da
Ata Descrição Qtd.

Registrada
Qtd.
Solicitada

Valor
Unitário (R$)

Valor Total
(R$)

Saldo da
Ata

       
       

TOTAL:  ***

Recursos Orçamentários: As despesas decorrentes da prestação dos serviços pretendido serão
cobertas com recursos de MATERIAL PERMANENTE DE TI.

Prazo de Entrega: No máximo de XX (XXXXXXX) dias corridos após o recebimento da autorização de fornecimento,
nota de empenho ou instrumento formal e equivalente, conforme contrato.

Valor Total: R$ XX.XXX,XX (XXXXXX reais e XXXXXXXa centavos).

 

 

Gestor da Ata - Portaria TRE/AL nº XX/XXXX
Maceió, DD de _____ de 20YY.
Maceió, 27 de maio de 2022.

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES,
Membro da Comissão, em 27/05/2022, às 13:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 27/05/2022, às 13:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RODRIGO FERREIRA MOURA, Técnico
Judiciário, em 30/05/2022, às 16:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1076018 e o código CRC CB6291FE.

0006267-49.2021.6.02.8000 1076018v11
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 27 de maio de 2022.
À GSAD  - Portaria 376/2021- 0946188
 
Sr. Rodrigo Ferreira Moura,
 
Encaminho o presente para a apreciação de

Vossa Senhoria quanto ao Termo de Referência
1076018 ajustado, disponibilizado igualmente via bloco de
assinaturas.

 
Cordialmente.

 
Daniel Macêdo de Carvalho Souto

Integrante Demandante - Portaria 376/2021

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 27/05/2022, às 13:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1076230 e o código CRC 1B476B1E.

0006267-49.2021.6.02.8000 1076230v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 27 de maio de 2022.
À SEIC
 
Sra. Chefe,
 
Para informar que, após contatos de fornecedores,

foi promovido ajuste de redação e aperfeiçoamento do Termo
de Referência - TR original, culminando em novo TR de
evento 1076018, cujo único impacto vislumbrado para fins de
cotação de preços reside na alteração da quantidade do Item
16 de 01 (um) para 02 (dois).

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 27/05/2022, às 13:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1076239 e o código CRC AAF1BE31.
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E-mail - 1077070

Data de Envio: 
  30/05/2022 14:00:14

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para (com cópia oculta):
    daguimar@acessoidea.com.br
    thiago.andrade@vdtsinfo.com.br
    administrativo@ja1000ti.com.br
    telc@telc.com.br
    luciano@seteplus.com.br
    contato@edcomconsultoria.com.br
    jorge@netsol.com.br
    yuri@oneinformatica.com.br
    tiago@ticonsulte.com.br
    ronald@datazul.com.br
    com@seatecnologia.com.br
    guida@microwmax.com.br
    yuri.comercial@omnitec.vix.br
    thiago@hsntecnologia.com.br
    contato@alhe.com.br
    ms@zeewlab.com.br
    wcunha@athenasecurity.com.br
    leonardo.saes@telemont.com.br
    pamela.bisino@onsmart.com.br
    ricardo.simon@telit.com
    coperson@copersonaudio.com.br
    rogerio.bombonatti@xcabos.com.br
    paulo.arruda@linkit.com.br
    alexandre@ljsuprimentos.com.br
    mario@unigrus.com
    contato@cloudprisma.com.br
    compras3@oficinadosbits.com.br
    marcelo.fenoglio@miltec.com.br
    mleal@hialinx.com.br
    contato@digitaldoor.com.br
    comercial@conexti.com.br
    hp@freenetworks.com.br
    comercial@corporativoinfo.com.br
    comercial@gpcit.com.br
    joelof@sbcservicos.com.br
    diretoria@acbinfoshop.com.br
    sull@sullautomacao.com.br
    daniel@lisata.com.br
    omicron@omicron.com.br
    jmcneto@silicontech.com.br
    vendas@tudotecnologia.com.br
    ffreitas@swt.com.br
    comercial@doctecnologia.com.br
    pedro@ansdistribuidora.com.br
    wagner@concordiainformatica.com.br
    vanessa@bistechnology.com.br
    multisupri@multisupri.com.br
    fkadri@kadri.com.br
    registrodeoportunidade@networksecure.com.br
    juliano.peixoto@meedbr.com
    gmarc@gmarc.com.br
    emerson.altomani@avivsolutions.com.br
    bruno.baumel@eticainformatica.com.br
    christovam@forsec.com.br
    fiscal.arvato@arvato.com.br
    itone@itone.com.br
    leonardo@infosecti.com.br
    contato@logan.com.br
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    emanuel@compustar.com.br
    francimara.salles@shsti.com.br
    parcerias@s2sc.com.br
    vanessa.gonzalez@virgogroup.com.br
    comercial@ydennek.com.br
    andre@grupoinovva.com.br
    jennifer@coletek.com.br
    davi@aquarii.com.br
    quintaonda@quintaonda.com.br
    comercial@symmetry.com.br
    contato@servix.com
    sk@sktec.com.br
    silvia.faria@telemont.com.br
    marlon@liveconsult.com.br
    marcio.bueno@bt.com
    suporte.comercial@capgemini.com
    contato@grupofacimus.com.br
    comercial@lumetec.com.br
    comercial@technologys.com.br
    murillo.fonseca@etailor.com.br
    juliana.oliveira@produs.com.br
    joao.souza@mmo2000.com.br
    vendas@newsupri.com.br
    marketing@decatron.com.br
    comercial@planus.com.br
    comercial@microsul.com.br
    comercial@amr.com.br
    sp@microware.com.br
    breno@plugnetshop.com.br
    atendimentosp@microware.com.br
    vendas@risctech.com.br
    daniel.lenhardt@hervaltech.com.br
    vendas@guaibasolucoes.com.br
    contato@seprol.com.br
    contato@mpesolucoes.com.br
    drivea@drivea.com.br

Assunto: 
  Aquisição de solução Firewall - TRE/AL

Mensagem: 
  Prezados(as),

Enviamos Termo de Referência atualizado, após ajustes formalizados pela unidade demandante.

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
CNPJ 06.015,.041/0001-38
(82) 99301-0575

Anexos:
    Termo_de_Referencia___TIC_0952568.html
    Termo_de_Referencia___TIC_1076018.html
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E-mail - 1077071

Data de Envio: 
  30/05/2022 14:00:46

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para (com cópia oculta):
    marco.vieira@tld.com.br
    carina@tld.com.br

Assunto: 
  Aquisição de solução Firewall - TRE/AL

Mensagem: 
  Prezados(as),

Enviamos Termo de Referência atualizado, após ajustes formalizados pela unidade demandante.

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
CNPJ 06.015,.041/0001-38
(82) 99301-0575

Anexos:
    Termo_de_Referencia___TIC_0952568.html
    E_mail_1075149.html
    Termo_de_Referencia___TIC_1076018.html
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E-mail - 1077072

Data de Envio: 
  30/05/2022 14:01:17

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para (com cópia oculta):
    lia@comdados-ba.com.br

Assunto: 
  Aquisição de solução Firewall - TRE/AL

Mensagem: 
  Prezados(as),

Enviamos Termo de Referência atualizado, após ajustes formalizados pela unidade demandante.

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
CNPJ 06.015,.041/0001-38
(82) 99301-0575

Anexos:
    Termo_de_Referencia___TIC_0952568.html
    E_mail_1075264.html
    Termo_de_Referencia___TIC_1076018.html
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E-mail - 1077074

Data de Envio: 
  30/05/2022 14:01:38

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para (com cópia oculta):
    comercial@danresa.com.br
    comercial@tndbrasil.com.br
    luciana@vtechti.com.br
    contato@microtelit.com.br
    atendimento@7it.com.br
    contato@gsotecnologia.com.br
    comercial@baseline.com.br
    contato@skillsit.com.br
    aveere@aveere.com.br

Assunto: 
  Aquisição de solução Firewall - TRE/AL

Mensagem: 
  Prezados(as),

Enviamos Termo de Referência atualizado, após ajustes formalizados pela unidade demandante.

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
CNPJ 06.015,.041/0001-38
(82) 99301-0575

Anexos:
    Termo_de_Referencia___TIC_0952568.html
    E_mail_1075273.html
    Termo_de_Referencia___TIC_1076018.html
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De: Suely Silva <suely.silva@symmetry.com.br>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 31/05/2022 12:04 AM
Assunto: [seic] RES: Aquisição de solução Firewall  - TRE/AL

Lisiana, bom dia.

Agradeço pela oportunidade, não será possível nossa participação, pois este
projeto já está mapeado/registrado para outro parceiro.

Fico a disposição.

Att.

Suely Silva |Account Manager 
suely.silva@symmetry.com.br | Mobile: +55(11) 9-9944-6970

-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br> 
Enviada em: segunda-feira, 30 de maio de 2022 14:00
Assunto: Aquisição de solução Firewall - TRE/AL

Prezados(as),

Enviamos Termo de Referência atualizado, após ajustes formalizados pela unidade
demandante.

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações - SEIC Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas - TRE/AL CNPJ 06.015,.041/0001-38
(82) 99301-0575
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  PROPOSTA COMERCIAL   

  

(TRE-AL) Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 

 -  A/C:  Cristino Bulhões 
REF.:  Infraestrutura de Segurança - Fortinet 
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www.tld.com.br  

+55 71 3343 -3433 

+55 79 3304 5115 

  

R. Sd. Luís Gonzaga das Virgens, 111, Ed. Liz Corporate - 4º andar 

sala 402 - C. Árvores, Salvador - BA, CEP 41820-560 

Av. Dr. José Machado de Souza, 120, 

Sala 431 - Jardins, Aracaju - SE, CEP 49025-740 

 PROPOSTA Salvador, 09/06/2022  
  
  
A TeleData Comercio e Serviços Ltda., sediada na Rua Soldado Luiz Gonzaga das Virgens, 111, Sala 402 – 
Caminho das Árvores, Cep 41.820-560, Salvador- BA, inscrita sob CNPJ nº 33.927.849/0001-64, Inscrição 
Estadual: 27.323.346 apresenta Proposta Comercial em atendimento ao solicitado, fornecimento de ativos de rede 
com soluções Fortinet. 
  
1. OBJETO 
 

ITENS DESCRIÇÃO 
MODELO 

QTDE 
VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

1 

Solução de 
Segurança e 
Gerência de Redes 
NGFW Tipo 1 

02 x FortiGate-1101E-2x40GE QSFP+slots 
, 4x25GESFP28slots,4x10GESFP+ 
slots,8x GESFP slots,18x GE RJ45 
portsSPU NP6and CP9,960GB SSD 
onboard storage,and 2 AC power supplies. 
02 x FortiGate-1101E-Unified Threat 
Protection (UTP) (IPS, Advanced Malware 
Protection, Application Control, Web & 
Video Filtering, Antispam Service,and 
24x7FortiCare) 36 MESES 

01 
R$ 

1.444.992,88 
R$ 

1.444.992,88 

2 

Solução de 
Segurança e 
Gerência de Redes 
NGFW Tipo 2 

02 x FortiGate-601E-2x10GESFP+slots, 
10x GE RJ45 ports (including1x MGMT 
port,1X HA port,8x switch ports),8x GESFP 
slots,SPU NP6and CP9 
hardwareaccelerated,2x240GB onboard 
SSD storage. 
02 x FortiGate-601E-Unified Threat 
Protection (UTP) (IPS, Advanced Malware 
Protection, Application Control, Web 
Filtering, Antispam Service,and 
24x7FortiCare)36 MESES. 

01 
R$ 

512.785,06 
R$ 

512.785,06 

3 

Solução de 
Segurança e 
Gerência de Redes 
NGFW Tipo 3 

FortiGate-40F5x GE RJ45 ports 
(including,1x WAN Port,4x Internal Ports). 
 FortiGate-40F-24x7FortiCare Contract 36 
Meses. 

42 R$ 7.223,6 
R$ 

303.391,2 

4 

Licenciamento para 
Solução de 
Segurança e 
Gerência de Redes 
NGFW Tipo 3 

FortiGate-40F - Unified Threat Protection 
(UTP) (IPS, Advanced Malware Protection, 
Application Control, Web Filtering, 
Antispam Service,and 24x7FortiCare)36 
MESES. 

42 R$ 8.803,77 
R$ 

369.758,34 

5 Switch de Rede Tipo 1 
FortiSwitch-1024E- Layer2/3FortiGate 
switch controller compatibleswitch with 24x 

08 
R$ 

138.149,91 
R$ 

1.105.199,28 
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Sala 431 - Jardins, Aracaju - SE, CEP 49025-740 

GE/10GESFP/SFP+slotsand 2 x100GE 
QSFP28. Dual AC power supplies. 
FortiSwitch-1024E- FortiCare Premium 
Support36 Meses. 

6 Switch de Rede Tipo 2 

FortiSwitch-148F - FortiSwitch-148F isa 
performance/pricecompetitiveL2+ 
management switch with 48x GE port+ 4x 
SFP+ port+1x RJ45console. 
FortiSwitch-148F -24x7FortiCare 
Contract36 Meses. 

08 R$ 10.763,41 
R$ 

86.107,28 

7 Transceiver Tipo 1 
FN-TRAN-SFP+SR -10GESFP+ 
transceiver module, short rangeforall 
systems with SFP+and SFP/SFP+slots. 

96 R$ 884,96 
R$ 

84.956,16 

8 Transceiver Tipo 2 
40GE QSFP+transceiver, short range BiDi -
40GE QSFP+transceiver, short range BiDi 
for systems with QSFP+ Slots 

16 R$ 13.244,27 
R$ 

211.908,32 

9 Cabo DAC Tipo 1 
40GE QSFP+ Passive Direct Attach 
Cable3m 

08 R$ 2.039,89 
R$ 

16.319,12 

10 Cabo DAC Tipo 2 
40GE QSFP+ Passive Direct Attach 
Cable5m 

08 R$ 2.729,85 
R$ 

21.838,80 

11 

Unidade Centralizada 
de Armazenamento 
de Logs e Relatoria 
em Appliance Física 

FortiAnalyzer-300G - Centralized log & 
analysisappliance-4x GE RJ45,8TB 
storage, up to 100GB/Day of logs. 
FortiAnalyzer-300G -24x7FortiCare 
Contract36 MESES. 

01 
R$ 

132.892,70 
R$ 

132.892,70 

12 

Unidade Centralizada 
de Armazenamento 
de Logs e Relatoria 
em Appliance Virtual 

FortiAnalyzer-VM - Upgradelicensefor 
adding25 GB/Day ofLogsand 10TB 
storagecapacity. 
FortiAnalyzer-VM Support -24x7 FortiCare 
Contract (for1-26 GB/Day of Logs)36 
MESES. 

01 
R$ 

106.771,65 
R$ 

106.771,65 

13 
Unidade de Gerência 
Centralizada de 
Equipamentos 

FortiManager - VM License- Upgrade 
licenseforadding100Fortinet devices/Virtual 
Domains;allows for total of5 GB/Day 
ofLogsand 1TB storagecapacity. 
FortiManager - VM Support -24x7 FortiCare 
Contract (1-110 devices/Virtual 
Domains)36 MESES. 

01 
R$ 

129.247,90 
R$ 

129.247,90 

14 

Serviços Profissionais 
de Implantação e 
Configuração para 
Solução De 
Segurança e 

 
 
UST - Unidade de Serviço Técnico para 
Licitações. 

02 R$ 96.616,8 
R$ 

193.233,60 
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Gerência De Redes 
NGFW Tipos 1 e 2 

15 

Serviços Profissionais 
de Implantação e 
Configuração para 
Switch de Rede Tipos 
1 e 2 

 
UST - Unidade de Serviço Técnico para 
Licitações. 08 R$ 14.760,9 

R$ 
118.087,20 

16 

Serviços Profissionais 
de Implantação e 
Configuração 
Unidade Centralizada 
de Armazenamento 
de Logs e Relatoria 
para Appliance Físico 
e Virtual 

 
 
 
UST - Unidade de Serviço Técnico para 
Licitações. 

02 R$ 12.077,10 
R$ 

24.154,20 

17 

Serviços Profissionais 
de Implantação e 
Configuração 
Unidade de Gerência 
Centralizada de 
Equipamentos 

 
 
UST - Unidade de Serviço Técnico para 
Licitações. 

01 R$ 13.419,00 
R$ 

13.419,00 

18 

Treinamento Oficial 
do Fabricante para 
Solução de 
Segurança e 
Gerência de Redes 
NGFW 

NSE4- FortiGateInfrastructure-2 Dias /16 
Horas. 
NSE4- FortiGateSecurity -3 Dias /24 Horas. 04 R$ 15.674,15 

R$ 
62.696,60 

19 

Treinamento Oficial 
do Fabricante para 
Unidade de Gerência 
Centralizada de 
Equipamentos 

 
NSE5- FortiManager Centralized Device 
Management -2 Dias /16 Horas. 04 R$ 5.624,69 

R$ 
22.498,76 

20 

Treinamento Oficial 
do Fabricante para 
Unidade Centralizada 
de Armazenamento 
de Logs e Relatoria 

 
FortiAnalyzer Administration Training 
NSE5-01 Dia. 04 R$ 4.949,72 

R$ 
19.798,88 

21 Serviços Profissionais 
sob Demanda 

UST - Unidade de Serviço Técnico para 
Licitações. 

300 R$ 670,95 
R$ 

201.285,00 
 Valor Total - Aquisição: 

(Cinco milhões, cento e oitenta e um mil, trezentos e quarenta e um reais e noventa e três 
centavos).  

R$ 
5.181.341,93 
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CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E ENTREGA 
 
Conforme empenho e contrato 
 
 
2. DADOS DA PROPONENTE 
TLD TeleData Comércio e Serviços Ltda. 
Endereço: Rua Soldado Luiz Gonzaga das Virgens, 111, Sala 402 – Caminho das Árvores. 
CEP 41820-560, Salvador- BA 
C.N.P.J.: 33.927.849/0001-64 
I.E.: 27.323.346 
 

 

 
 
Na expectativa de sermos distinguidos com suas prezadas ordens, estamos a inteira disposição de V.S.as. para 
quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários. 
  
Atenciosamente, 
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Matriz 
Rua Maria Teixeira de Carvalho, 165, 

Loteamento Bosque dos Kioskes 
Lt. 27, Qd. A, Cep 42.701-880 

Lauro de Freitas - Bahia 
 

Escritório 
Av. Luís Viana Filho, 13.145 

Hangar Business Park  
Hangar 6, Sala 301 

Cep: 41.500-300, São Cristóvão 
Salvador – Bahia 

Tel.:++ (55 71)   2202 2838 
  

Lauro de Freitas, 10 de junho de 2022. 
 
Ao  
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS - TRE/AL  
Seção de Instrução de Contratações - SEIC  
At: Sra. Lisiana Teixeira Cintra 
E-mail: seic@tre-al.jus.br  

 
 
Objeto:  Fornecimento de solução Firewall para o Prédio Sede do TRE/AL, cartórios Eleitorais, unidades 

e escritórios remotos, conforme Termo de Referência. 

 

 
  Nº de Proposta: CDDS 0153/2022 

 
 
A COMDADOS é uma empresa com mais de 32 anos de experiência no mercado de Tecnologia da 

Informação. Possuímos escritório em Salvador/BA, com atuação nacional em comercialização e serviços 

de instalação e configuração de Cabeamento Estruturado Metálico e Ótico, Rede Elétrica, Sistemas de 

Proteção – UPS e Geradores, Networking Wired e Wireless, Segurança, Visibilidade de Tráfego de Rede, 

Gerenciamento de Credenciais Privilegiadas, Vídeo Monitoramento IP, Virtualização, Backup e Storage; 

 

Contamos ainda com profissionais capacitados e certificados diretamente pelos fabricantes dos produtos 

por nós comercializados. 
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Matriz 
Rua Maria Teixeira de Carvalho, 165, 

Loteamento Bosque dos Kioskes 
Lt. 27, Qd. A, Cep 42.701-880 

Lauro de Freitas - Bahia 
 

Escritório 
Av. Luís Viana Filho, 13.145 

Hangar Business Park  
Hangar 6, Sala 301 

Cep: 41.500-300, São Cristóvão 
Salvador – Bahia 

Tel.:++ (55 71)   2202 2838 
 

 

Lauro de Freitas, 10 de junho de 2022. 
 

PROPOSTA COMERCIAL 
 

 
 
 

ITENS DESCRIÇÃO QTDE VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1
Solução de Segurança e Gerência de Redes 

NGFW Tipo 1.
1

R$ 1.806.241,10 R$ 1.806.241,10

2
Solução de Segurança e Gerência de Redes 

NGFW Tipo 2
1

R$ 640.981,33 R$ 640.981,33

3
Solução de Segurança e Gerência de Redes 

NGFW Tipo 3
42

R$ 9.029,50 R$ 379.239,00

4
Licenciamento para Solução de Segurança e 

Gerência de Redes NGFW Tipo 3
42

R$ 11.004,71 R$ 462.197,93

5 Sw itch de Rede Tipo 1 8 R$ 172.687,39 R$ 1.381.499,10

6 Sw itch de Rede Tipo 2 8 R$ 13.454,26 R$ 107.634,10

7 Transceiver Tipo 1 96 R$ 1.106,20 R$ 106.195,20

8 Transceiver Tipo 2 16 R$ 16.555,34 R$ 264.885,40

9 Cabo DAC Tipo 1 8 R$ 2.549,86 R$ 20.398,90

10 Cabo DAC Tipo 2 8 R$ 3.412,31 R$ 27.298,50

11
Unidade Centralizada de Armazenamento de 

Logs e Relatoria em Appliance Física
1

R$ 166.115,88 R$ 166.115,88

12
Unidade Centralizada de Armazenamento de 

Logs e Relatoria em Appliance Virtual
1

R$ 133.464,56 R$ 133.464,56

13
Unidade de Gerência Centralizada de 

Equipamentos
1

R$ 161.559,88 R$ 161.559,88

14

Serviços Profissionais de Implantação e 

Configuração para Solução De Segurança e 

Gerência De Redes NGFW Tipos 1 e 2

2

R$ 120.771,00 R$ 241.542,00

15
Serviços Profissionais de Implantação e 

Configuração para Sw itch de Rede Tipos 1 e 2
8

R$ 18.451,13 R$ 147.609,00

16

Serviços Profissionais de Implantação e 

Configuração Unidade Centralizada de 

Armazenamento de Logs e Relatoria para 

Appliance Físico e Virtual 

2

R$ 15.096,38 R$ 30.192,75

17

Serviços Profissionais de Implantação e 

Configuração Unidade de Gerência 

Centralizada de Equipamentos.

1

R$ 16.773,75 R$ 16.773,75

18
Treinamento Oficial do Fabricante para Solução 

de Segurança e Gerência de Redes NGFW
4

R$ 19.592,69 R$ 78.370,75

19
Treinamento Oficial do Fabricante para Unidade 

de Gerência Centralizada de Equipamentos
4

R$ 7.030,86 R$ 28.123,45

20

Treinamento Oficial do Fabricante para Unidade 

Centralizada de Armazenamento de Logs e 

Relatoria.

4

R$ 6.187,15 R$ 24.748,60

21 Serviços Profissionais sob Demanda 300 R$ 838,69 R$ 251.606,25

TOTAL R$ 6.476.677,41
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Matriz 
Rua Maria Teixeira de Carvalho, 165, 

Loteamento Bosque dos Kioskes 
Lt. 27, Qd. A, Cep 42.701-880 

Lauro de Freitas - Bahia 
 

Escritório 
Av. Luís Viana Filho, 13.145 

Hangar Business Park  
Hangar 6, Sala 301 

Cep: 41.500-300, São Cristóvão 
Salvador – Bahia 

Tel.:++ (55 71)   2202 2838 
 

 
 
 
 

 
 

 CONDIÇÕES COMERCIAIS 

Validade da Proposta: conforme TR. 
Prazo de garantia: 36 (trinta e seis) meses. 
Prazo de Entrega: Conforme TR. 
Local de Entrega: Almoxarifado do TRE/ Alagoas: Rua Coronel Pedro Lima, 230 - Jaraguá - Maceió/AL  
Prazo de Pagamento:  Conforme condições do TR. 
Impostos e Frete: inclusos. 

 DADOS DA EMPRESA 

Razão Social: Comdados Comércio e Serviços Eletrônicos Ltda. 
CNPJ: 34.203.752/0001-71 I.E: 27.099.805NO / I.M.: 36287.5  
Endereço   Rua Maria Teixeira de Carvalho,165 – Lot. Bosque dos Kioskes , Qd. A, Lote 27, CEP: 42.701-
880 - Pitangueiras  - Lauro de Freitas – Bahia. 
Site: www.comdados-ba.com.br  
Telefone Geral: (71) 2202-2838. 

      

Desde já agradecemos e nos colocamos à disposição para esclarecimentos.  

Atenciosamente, 
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VTECH SEGURANÇA DE INFORMAÇÃO 

PROPOSTA DE PREÇOS 

14/06/2022 

 

 

 

VTECH COMERCIO, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI 

Avenida Santos Dumont, 4487, Km 3,5, Loja 157, Shopping Passeio Norte, Estrada do Coco, Lauro de Freitas, Bahia, CEP 42.702-400 

1 

 

 

QUEM É A VTECH? 

A VTECH é uma empresa focada em Segurança da Informação e Comunicação, que fornece soluções 

inovadoras em TI visando atender aos nossos clientes com celeridade, flexibilidade e inovação, sempre 

prezando pela qualidade de seus serviços.  

Atuando em todo o território nacional, oferecemos soluções para proteção de seus negócios com tecnologia de 

ponta com o propósito de garantir segurança e privacidade total no mundo digital. 

 

 DOS PREÇOS 

 

ITENS DESCRIÇÃO QTDE VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

1 
Solução de Segurança e Gerência de Redes 

NGFW Tipo 1 
1 R$ 1.733.991,46 R$ 1.733.991,46 

2 
Solução de Segurança e Gerência de Redes 

NGFW Tipo 2 
1 R$ 615.342,07 R$ 615.342,07 

3 
Solução de Segurança e Gerência de Redes 

NGFW Tipo 3 
42 R$ 8.668,32 R$ 364.069,44 

4 
Licenciamento para Solução de Segurança e 

Gerência de Redes NGFW Tipo 3 
42 

R$ 10.564,52 R$ 443.710,01 

5 Switch de Rede Tipo 1 8 R$ 165.779,89 R$ 1.326.239,14 

6 Switch de Rede Tipo 2 8 R$ 12.916,09 R$ 103.328,74 

7 Transceiver Tipo 1 96 R$ 1.061,95 R$ 101.947,39 

8 Transceiver Tipo 2 16 R$ 15.893,12 R$ 254.289,98 
9 Cabo DAC Tipo 1 8 R$ 2.447,87 R$ 19.582,94 

10 Cabo DAC Tipo 2 8 R$ 3.275,82 R$ 26.206,56 

11 
Unidade Centralizada de Armazenamento de 

Logs e Relatoria em Appliance Física 
1 

R$ 159.471,24 R$ 159.471,24 

 

Cliente:  

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL  

Endereçado à:  Lisiana Teixeira 

Referência do objeto: Solução Firewall para o Prédio Sede do TRE/AL 
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VTECH SEGURANÇA DE INFORMAÇÃO 

PROPOSTA DE PREÇOS 

14/06/2022 

 

 

 

VTECH COMERCIO, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI 

Avenida Santos Dumont, 4487, Km 3,5, Loja 157, Shopping Passeio Norte, Estrada do Coco, Lauro de Freitas, Bahia, CEP 42.702-400 

2 

 

12 
Unidade Centralizada de Armazenamento de 

Logs e Relatoria em Appliance Virtual 
1 

R$ 128.125,98 R$ 128.125,98 

13 
Unidade de Gerência Centralizada de 

Equipamentos 
1 R$ 155.097,48 R$ 155.097,48 

14 
Serviços Profissionais de Implantação e 

Configuração para Solução De Segurança e 
Gerência De Redes NGFW Tipos 1 e 2 

2 

R$ 115.940,16 R$ 231.880,32 

15 
Serviços Profissionais de Implantação e 

Configuração para Switch de Rede Tipos 1 e 2 
8 

R$ 17.713,08 R$ 141.704,64 

16 

Serviços Profissionais de Implantação e 
Configuração Unidade Centralizada de 

Armazenamento de Logs e Relatoria para 
Appliance Físico e Virtual 

2 

R$ 14.492,52 R$ 28.985,04 

17 
Serviços Profissionais de Implantação e 

Configuração Unidade de Gerência 
Centralizada de Equipamentos 

1 
R$ 16.102,80 R$ 16.102,80 

18 
Treinamento Oficial do Fabricante para 

Solução de Segurança e Gerência de Redes 
NGFW 

4 
R$ 18.808,98 R$ 75.235,92 

19 
Treinamento Oficial do Fabricante para 
Unidade de Gerência Centralizada de 

Equipamentos 
4 

R$ 6.749,63 R$ 26.998,51 

20 
Treinamento Oficial do Fabricante para 

Unidade Centralizada de Armazenamento de 
Logs e Relatoria 

4 
R$ 5.939,66 R$ 23.758,66 

21 Serviços Profissionais sob Demanda 300 R$ 805,14 R$ 241.542,00 

   TOTAL R$ 6.217.610,32 
 

Validade da proposta: 60 dias 

Local de Entrega: Conforme termo de referência 

Prazo de Entrega: Conforme termo de referência 
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VTECH SEGURANÇA DE INFORMAÇÃO 

PROPOSTA DE PREÇOS 

14/06/2022 

 

 

 

VTECH COMERCIO, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI 

Avenida Santos Dumont, 4487, Km 3,5, Loja 157, Shopping Passeio Norte, Estrada do Coco, Lauro de Freitas, Bahia, CEP 42.702-400 

3 

 

 

 

Atenciosamente,  

 
Luciana Santos da Silva| luciana@vtechti.com.br   
Gerente Comercial 
Razão social: VTECH COMERCIO, SERVICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - ME 
CNPJ: 22.122.370/0001-34 
Endereço: AV SANTOS DUMONT, 4487, KM: 3-5, LOJA: 157; SHOPPING; PASSEIO NORTE; CEP: 42.702-
400, Estrada do Coco, Lauro de Freitas, Bahia. 
Tel: (71)3289-0643 | 9 9625-5980 
Insc. Municipal: 001.001.7482 | Insc. Estadual: 123.555.216 ME 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 14 de junho de 2022.
 
Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,
 
Trata-se de registro de preço para eventual

aquisição de solução Firewall para o Prédio Sede do TRE/AL,
cartórios Eleitorais, unidades e escritórios remotos da Justiça
Eleitoral em Alagoas, de acordo com especificações
constantes do Termo de Referência presente no
evento 1076018.

Para tanto, devido a especificidade do objeto,
buscamos orçamento junto a diversos potenciais
fornecedores, obtendo-se propostas de preço das empresas 
Teledata (1086845), Comdados (1088070) e Vtech (1088952),
resultando em um valor total estimado no montante de R$
5.958.543,20 (cinco milhões, novecentos e cinquenta e oito
mil quinhentos e quarenta e três reais e vinte centavos),
abaixo, conforme detalhamento presente no evento 1089034.

 

Item Descrição Qtde
Valores médios

Unitário Total

1 Solução de Segurança e Gerência de Redes
NGFW Tipo 1 1 R$

1.661.741,81
R$
1.661.741,81

2 Solução de Segurança e Gerência de Redes
NGFW Tipo 2 1 R$

589.702,82 R$ 589.702,82

3 Solução de Segurança e Gerência de Redes
NGFW Tipo 3 42 R$ 8.307,14 R$ 348.899,88

4 Licenciamento para Solução de Segurança e
Gerência de Redes NGFW Tipo 3 42 R$ 10.124,34 R$ 425.222,09

5 Switch de Rede Tipo 1 8 R$
158.872,40

R$
1.270.979,17

6 Switch de Rede Tipo 2 8 R$ 12.377,92 R$ 99.023,37
7 Transceiver Tipo 1 96 R$ 1.017,70 R$ 97.699,58
8 Transceiver Tipo 2 16 R$ 15.230,91 R$ 243.694,57
9 Cabo DAC Tipo 1 8 R$ 2.345,87 R$ 18.766,99
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10 Cabo DAC Tipo 2 8 R$ 3.139,33 R$ 25.114,62

11 Unidade Centralizada de Armazenamento de
Logs e Relatoria em Appliance Física 1 R$

152.826,61 R$ 152.826,61

12 Unidade Centralizada de Armazenamento de
Logs e Relatoria em Appliance Virtual 1 R$

122.787,40 R$ 122.787,40

13 Unidade de Gerência Centralizada de
Equipamentos 1 R$

148.635,09 R$ 148.635,09

14
Serviços Profissionais de Implantação e
Configuração para Solução De Segurança e
Gerência De Redes NGFW Tipos 1 e 2

2 R$
111.109,32 R$ 222.218,64

15 Serviços Profissionais de Implantação e
Configuração para Switch de Rede Tipos 1 e 2 8 R$ 16.975,04 R$ 135.800,28

16
Serviços Profissionais de Implantação e
Configuração Unidade Centralizada de
Armazenamento de Logs e Relatoria para
Appliance Físico e Virtual

2 R$ 13.888,67 R$ 27.777,33

17
Serviços Profissionais de Implantação e
Configuração Unidade de Gerência Centralizada
de Equipamentos

1 R$ 15.431,85 R$ 15.431,85

18 Treinamento Oficial do Fabricante para Solução
de Segurança e Gerência de Redes NGFW 4 R$ 18.025,27 R$ 72.101,09

19 Treinamento Oficial do Fabricante para Unidade
de Gerência Centralizada de Equipamentos 4 R$ 6.468,39 R$ 25.873,57

20
Treinamento Oficial do Fabricante para Unidade
Centralizada de Armazenamento de Logs e
Relatoria

4 R$ 5.692,18 R$ 22.768,71

21 Serviços Profissionais sob Demanda 300 R$ 771,59 R$ 231.477,75
Valor Total R$ 5.958.543,20

Desta forma, sugerimos, s.m.j, a realização de
licitação na modalidade Pregão Eletrônico, mediante registro
de preços, com fundamento na Lei nº 10.520/2002,
regulamentada pelos Decretos nº  7.892/2013 e 10.024/2019,
com ampla participação. CATSER: 484747.

 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente,
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Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 14/06/2022, às 14:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1089029 e o código CRC A7632C62.

0006267-49.2021.6.02.8000 1089029v1
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Item Descrição Qtde
VETECH TELEDATA COMDADOS

Valores médios
Valor Valor Valor 

Unitário Total Unitário Total Unitário Total Unitário Total

1 1 R$ 1.733.991,46 R$ 1.733.991,46 R$ 1.444.992,88 R$ 1.444.992,88 R$ 1.806.241,10 R$ 1.806.241,10 R$ 1.661.741,81 R$ 1.661.741,81

2 1 R$ 615.342,07 R$ 615.342,07 R$ 512.785,06 R$ 512.785,06 R$ 640.981,33 R$ 640.981,33 R$ 589.702,82 R$ 589.702,82

3 42 R$ 8.668,32 R$ 364.069,44 R$ 7.223,60 R$ 303.391,20 R$ 9.029,50 R$ 379.239,00 R$ 8.307,14 R$ 348.899,88

4 42 R$ 10.564,52 R$ 443.710,01 R$ 8.803,77 R$ 369.758,34 R$ 11.004,71 R$ 462.197,93 R$ 10.124,34 R$ 425.222,09
5 Switch de Rede Tipo 1 8 R$ 165.779,89 R$ 1.326.239,14 R$ 138.149,91 R$ 1.105.199,28 R$ 172.687,39 R$ 1.381.499,10 R$ 158.872,40 R$ 1.270.979,17
6 Switch de Rede Tipo 2 8 R$ 12.916,09 R$ 103.328,74 R$ 10.763,41 R$ 86.107,28 R$ 13.454,26 R$ 107.634,10 R$ 12.377,92 R$ 99.023,37
7 Transceiver Tipo 1 96 R$ 1.061,95 R$ 101.947,39 R$ 884,96 R$ 84.956,16 R$ 1.106,20 R$ 106.195,20 R$ 1.017,70 R$ 97.699,58
8 Transceiver Tipo 2 16 R$ 15.893,12 R$ 254.289,98 R$ 13.244,27 R$ 211.908,32 R$ 16.555,34 R$ 264.885,40 R$ 15.230,91 R$ 243.694,57
9 Cabo DAC Tipo 1 8 R$ 2.447,87 R$ 19.582,94 R$ 2.039,89 R$ 16.319,12 R$ 2.549,86 R$ 20.398,90 R$ 2.345,87 R$ 18.766,99
10 Cabo DAC Tipo 2 8 R$ 3.275,82 R$ 26.206,56 R$ 2.729,85 R$ 21.838,80 R$ 3.412,31 R$ 27.298,50 R$ 3.139,33 R$ 25.114,62

11 1 R$ 159.471,24 R$ 159.471,24 R$ 132.892,70 R$ 132.892,70 R$ 166.115,88 R$ 166.115,88 R$ 152.826,61 R$ 152.826,61

12 1 R$ 128.125,98 R$ 128.125,98 R$ 106.771,65 R$ 106.771,65 R$ 133.464,56 R$ 133.464,56 R$ 122.787,40 R$ 122.787,40

13 1 R$ 155.097,48 R$ 155.097,48 R$ 129.247,90 R$ 129.247,90 R$ 161.559,88 R$ 161.559,88 R$ 148.635,09 R$ 148.635,09

14 2 R$ 115.940,16 R$ 231.880,32 R$ 96.616,80 R$ 193.233,60 R$ 120.771,00 R$ 241.542,00 R$ 111.109,32 R$ 222.218,64

15 8 R$ 17.713,08 R$ 141.704,64 R$ 14.760,90 R$ 118.087,20 R$ 18.451,13 R$ 147.609,00 R$ 16.975,04 R$ 135.800,28

16 2 R$ 14.492,52 R$ 28.985,04 R$ 12.077,10 R$ 24.154,20 R$ 15.096,38 R$ 30.192,75 R$ 13.888,67 R$ 27.777,33

17 1 R$ 16.102,80 R$ 16.102,80 R$ 13.419,00 R$ 13.419,00 R$ 16.773,75 R$ 16.773,75 R$ 15.431,85 R$ 15.431,85

18 4 R$ 18.808,98 R$ 75.235,92 R$ 15.674,15 R$ 62.696,60 R$ 19.592,69 R$ 78.370,75 R$ 18.025,27 R$ 72.101,09

19 4 R$ 6.749,63 R$ 26.998,51 R$ 5.624,69 R$ 22.498,76 R$ 7.030,86 R$ 28.123,45 R$ 6.468,39 R$ 25.873,57

20 4 R$ 5.939,67 R$ 23.758,66 R$ 4.949,72 R$ 19.798,88 R$ 6.187,15 R$ 24.748,60 R$ 5.692,18 R$ 22.768,71

21 300 R$ 805,14 R$ 241.542,00 R$ 670,95 R$ 201.285,00 R$ 838,69 R$ 251.606,25 R$ 771,59 R$ 231.477,75
Valor Total R$ 6.217.610,32 R$ 5.181.341,93 R$ 6.476.677,41 R$ 5.958.543,20

Solução de Segurança e Gerência 
de Redes NGFW Tipo 1
Solução de Segurança e Gerência 
de Redes NGFW Tipo 2
Solução de Segurança e Gerência 
de Redes NGFW Tipo 3
Licenciamento para Solução de 
Segurança e Gerência de Redes 
NGFW Tipo 3

Unidade Centralizada de 
Armazenamento de Logs e 
Relatoria em Appliance Física
Unidade Centralizada de 
Armazenamento de Logs e 
Relatoria em Appliance Virtual
Unidade de Gerência Centralizada 
de Equipamentos
Serviços Profissionais de 
Implantação e Configuração para 
Solução De Segurança e Gerência 
De Redes NGFW Tipos 1 e 2
Serviços Profissionais de 
Implantação e Configuração para 
Switch de Rede Tipos 1 e 2
Serviços Profissionais de 
Implantação e Configuração 
Unidade Centralizada de 
Armazenamento de Logs e 
Relatoria para Appliance Físico e 
Virtual
Serviços Profissionais de 
Implantação e Configuração 
Unidade de Gerência Centralizada 
de Equipamentos

Treinamento Oficial do Fabricante 
para Solução de Segurança e 
Gerência de Redes NGFW

Treinamento Oficial do Fabricante 
para Unidade de Gerência 
Centralizada de Equipamentos
Treinamento Oficial do Fabricante 
para Unidade Centralizada de 
Armazenamento de Logs e 
Relatoria
Serviços Profissionais sob 
Demanda
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 14 de junho de 2022.
 
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com o Despacho SEIC 1089029, encaminho os

presentes autos para a deliberação de Vossa Senhoria.
 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 14/06/2022, às 15:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1089075 e o código CRC BC35FC3D.

0006267-49.2021.6.02.8000 1089075v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CERTIDÃO

 

Certifico, para os devidos fins, que foram publicadas, no
Portal da Transparência, as informações contidas
na aba "Solicitações de Contratação", informações estas coletadas
nestes autos e atualizadas até a data de hoje.

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 14/06/2022, às 15:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1089220 e o código CRC BDE929A2.

0006267-49.2021.6.02.8000 1089220v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 14 de junho de 2022.
À STI
 
Senhor Secretário,
 
Tendo em vista o expressivo valor estimado para as

aquisições (doc. 1089029), sugiro a V. S.ª avaliar a
pertinência de se manter a proposição nos moldes indicados,
posto que, salvo melhor percepção, mesmo considerando se
tratar de registro de preços, em que não é exigida a indicação
orçamentária no momento da licitação, não haverá esteio
orçamentário para contemplar todas as contratações que se
fizerem necessárias decorrentes da(s) futura(s) ARP.

De todo modo, a persistir a necessidade, sugiro que
a questão seja submetida à análise prévia do colegiado gestor
das aquisições de TI competente.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 14/06/2022, às 16:04, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1089245 e o código CRC F4F38166.

0006267-49.2021.6.02.8000 1089245v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 15 de junho de 2022.
Ao Coordenador de Infraestrutura para

manifestação.
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 15/06/2022, às 16:00, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1090164 e o código CRC 06B3C747.

0006267-49.2021.6.02.8000 1090164v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

Termo de Referência - TIC nº 23 / 2022

Termo de Referência - Soluções de Tecnologia da Informação

QUADRO RESUMO 

01. Objeto Registro de preço para eventual aquisição de solução Firewall para o Prédio Sede do TRE/AL, cartórios Eleitorais,
unidades e escritórios remotos da Justiça Eleitoral em Alagoas.

02. Quantidade

 

LOTE ÚNICO*

ITEM DESCRITIVO QTD

01 Solução de Segurança e Gerência de Redes NGFW Tipo 1 01

02 Solução de Segurança e Gerência de Redes NGFW Tipo 2 42

03 Licenciamento e Atualização de Funcionalidades para Solução de
Segurança e Gerência de Redes NGFW Tipo 2 42

04 Switch de Rede Tipo 1 04

05 Switch de Rede Tipo 2 04

06 Transceiver 24

07 Cabo DAC Tipo 1 08

08 Cabo DAC Tipo 2 08

09 Unidade Centralizada de Armazenamento de Logs e Relatoria em
Appliance Física 01

10 Unidade de Gerência Centralizada de Equipamentos 01

11 Serviços Profissionais de Implantação e Configuração para
Solução De Segurança e Gerência De Redes NGFW Tipo 1 01

12 Serviços Profissionais de Implantação e Configuração para
Solução De Segurança e Gerência De Redes NGFW Tipo 2 42

13 Serviços Profissionais de Implantação e Configuração para
Switch de Rede Tipos 1 e 2 08

14
Serviços Profissionais de Implantação e Configuração
para Unidade Centralizada de Armazenamento de Logs e
Relatoria

01

15 Serviços Profissionais de Implantação e Configuração Unidade
de Gerência Centralizada de Equipamentos 01

16 Treinamento Oficial do Fabricante para Solução de Segurança e
Gerência de Redes NGFW 04

17 Treinamento Oficial do Fabricante para Unidade de Gerência
Centralizada de Equipamentos 04
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18 Treinamento Oficial do Fabricante para Unidade Centralizada de
Armazenamento de Logs e Relatoria 04

19 Serviços Profissionais sob Demanda 150

* O emprego de Lote deve-se à necessidade de garantir total interoperabilidade e compatibilidade entre os itens
que interpretados como indissociáveis para o conjunto da solução de segurança em tela.

03. Resumo da Especificação do
Objeto Devido à complexidade das especificações verificar o DETALHAMENTO DO OBJETO (Item 3.1)

04. Valor Estimado A cargo da SEIC.

05. Justificativa Efetivamente, trata-se de ampliação da confiabilidade e da segurança da malha de comunicação de dados entre a
Sede do TRE/AL e as zonas eleirorais/escritórios remotos da Justiça Eleitoral em Alagoas.

06. Prazo de Entrega O prazo máximo para o fornecimento das licenças é de 90 (noventa) dias corridos após o recebimento da ordem
de fornecimento, nota de empenho ou documento equivalente.

07. Adjudicação (Por Lote)
08. Classificação Orçamentária (A cargo da COFIN)

09. Local de Entrega

Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Rua Coronel Pedro Lima, 230 - Jaraguá - Maceió/AL
CEP 57022-220

Telefone de contato.: (82) 3328-1947

Horário: De segunda-feira a quinta-feira das 13 às 19h e sexta-feira das 7h30min Às 13h30min.
10. Unidade Fiscalizadora Seção de Gerência de Infraestrutura
11. Unidade Gestora A cargo da SAD

12. Sanções Administrativas
Vide

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
Subitem Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11)

13. Prazo de Pagamento
Vide 

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
Subitem Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7)

14. Estratégia de Recebimento
Vide 

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
Subitem Recebimento do Objeto:

15. Modalidade e Tipo de
Licitação

Vide

2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de Habilitação e Atendimento aos Requisitos (Art. 18, § 3º, II, j, IV e V)

 

1. OBJETO (Art. 18, §3º,I):
Registro de preço para eventual aquisição de solução Firewall e

componentes para o Prédio Sede do TRE/AL, cartórios Eleitorais, unidades e
escritórios remotos.

 

1.1 Definição (Art. 18, §3º, I)

Registro de preço para eventual aquisição de solução Firewall e
componentes para o Prédio Sede do TRE/AL, cartórios Eleitorais, unidades e
escritórios remotos.
2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 3º, II)
 
2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a )

A contínua evolução na área de tecnologia da informação fornece
novas soluções que tornam mais eficientes os meios de comunicação de dados,
permitindo, desta maneira, a utilização de novos recursos como forma de
aumentar disponibilidade, segurança e performance de tais meios.

Necessidade de prover uma camada adicional de segurança em
cada unidade judiciária onde será implantada a solução, permitindo maior
visibilidade do tráfego gerado em cada unidade, além da possibilidade de
mitigar ameaças e riscos de segurança tanto no que se refere a sistemas e
serviços de TI internos, além de ameaças externas que possam comprometer a
confidencialidade, a integridade e a disponibilidade dos serviços oferecidos.

Soma-se ao fato supramencionado, a necessidade de gerenciar a
conectividade WAN das unidades judiciárias de forma proativa, através da
priorização de demandas, melhor utilização dos links WAN e maior
disponibilidade dos serviços demandados, com o objetivo de permitir que a
atividade fim do Tribunal seja realizada com maior qualidade.

Neste sentido, surge a necessidade de fomentar Registro de
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Preço para aquisição de Solução Firewall NG e componentes, como medida de
viabilização a melhoria da segurança, da performance e da confiabilidade dos
meios de comunicação que são utilizados pelos cartórios eleitorais e
escritórios remotos da Justiça Eleitoral em Alagoas, além do incremento de
segurança da malha de rede do prédio sede do TRE-AL e dos Fóruns Eleitorais
de Maceió e Arapiraca.

A sugestão de uso de Registro de Preços, da forma como proposta, tem alicerce
no Decreto nº 7.892/2013,  art. 3º,  incisos I, II e IV, assim ponderados:

Inciso I: a aquisição de firewalls pode ser frequente, considerando a
migração progressiva da rede de dados do atual modelo de contratação -
 links dedicados, para links ADSL de menor custo;
Inciso II: a entrega deve ser sucessiva, de forma a minimizar impactos nos
prazos de garantia dos equipamentos, considerando a complexidade de sua
efetiva implantação e substituição aos equipamentos anteriores;
Inciso IV: não é possível, a priori, ter uma visão clara, da quantidade de
equipamentos efetivamente necessários para substituir o atual modelo de
conexões dedicadas.

2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b)
A contratação visa, além de promover ações no sentido de

disponibilizar novo instrumento que mantenha um meio para disponibilizar os
firewalls demandados, promover as condições para melhorias no tocante ao
gerenciamento e monitoramento da solução de forma aceitável e incrementar
o nível de segurança das instalaçõies da Justiça Eleitoral em Alagoas.

Outrossim, melhorar a segurança da informação de nível
operacional no âmbito deste Regional, auxiliando na prevenção de riscos e
ameaças, tanto internas quanto externas, além da mitigação dos efeitos de
potenciais ataques virtuais que possam comprometer os dados institucionais
tratados no Tribunal. Melhora da experiência do usuário na utilização
de serviços que demandam conectividade WAN.
2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c)

Ampliação da segurança e confiabilidade da solução de segurança de rede;
Permitir a implantação de recursos de microsegmentação de segurança para os
data centers do Prédio Sede do TRE-AL, do Fórum Eleitoral de Maceió e do Fórum
Eleitoral de Arapiraca;
Melhoria do nível de segurança da malha de comunicação das unidades externas;
Ampliar a segurança da comunicação e do acesso à Internet do Prédio Sede do
TRE-AL e das zonas eleitorais;
Permitir a otimização dos enlaces para uso dos sistemas eleitorais e internos da
Justiça Eleitoral;
Acompanhamento centralizado da comunicação das zonas eleitorais;
Dotar à equipe de TIC do TRE-AL de recursos avançados para gerenciamento e
monitoramento da segurança da infraestrutura;
Permitir criação de VPNs reguladas e geridas centralizadamente, tais como as
demandadas pelo teletrabalho.

2.4 Alinhamento Estratégico (Art. 18, § 3º, II, d)

O alinhamento com o PEI é identificado na visão do recursos de infraestrutura e
tecnologia em seus dois aspectos apontados:

1 – Garantir a infraestrutura física apropriadas às atividades administrativas e judiciais e

2 – Garantir a infraestrutura de TI, pois o equipamento fará parte de um conjunto de
medidas de salvaguarda e segurança da informação.

Alinhamento com os Objetivos Estratégicos da Estratégia Nacional de TIC do Poder
Judiciário nos seguintes aspectos:

1. Prover infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e administrativas; e
2. Aprimorar a segurança da informação.

Fonte de recursos orçamentário disponibilizados pelo e. TSE, dentro do orçamento
destinado à Segurança da Informação para o exercício 2022.

2.5 Referência aos Estudos Preliminares (Art. 18, § 3º, II, e)
Este Termo de Referência foi elaborado considerando o

Documento de Oficialização de Demanda (DOD) encaminhado pela Secretaria
de Tecnologia da Informação (STI) e os Estudos Preliminares constantes do
Processo SEI nº 0006267-49.2021.6.02.8000.
2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f)

É pretendida a aquisiçao de forma concomite e progressiva à
contratação de enlaces em banda larga para os cartórios eleitorais.

Equipamentos atualmente em uso foram adquiridos, em seu
recorte de núcleo, foram aquiridos faz mais de 5 (cinco) anos, estão em end of
live (fim de vida útil), além das questões ligadas à atualização de tecnologia,
há alinhamento com a Resolução TRE/AL nº 16.145/2021 - 0941149.

Desta forma, por ser a solução de firewall instrumental
indispensável, dentro da infraestrutura de segurança da informação, torna-se
madatória sua atualização progressiva, sendo assim, há o emprego do
presente Registro de Preços com este objetivo.

Ressalta-se ainda, implantar solução de rede “WAN definida por
software (SD-WAN)” e implantar “solução de gerenciamento unificado de
ameaças” (UTM)
2.7 Análise de Mercado de TIC (Art. 18, § 3º, II, g)

Verifica-se que os bens e serviços pretendidos poderão ser
fornecidos por diferentes empresas no mercado de TIC.
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Considerando o Item 7 dos Estudos Preliminares, não se
vislumbrou alternativa que não o presente Registro de Preços.
2.8 Natureza do Objeto (Art. 18, § 3º, II, h)

Os bens e serviços a serem contratados possuem características
comuns e usuais encontradas atualmente no mercado de TIC, cujos padrões de
desempenho e de qualidade podem ser objetivamente definidos neste Termo
de Referência.

O objeto desta contratação tem como escopo a obtenção de
produto específico em período determinado, portanto não se caracteriza como
serviço de natureza continuada.
2.9 Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i)

Não haverá parcelamento, cada ordem de fornecimento derivado
do Registro de Preços deverá ser realizada de maneira integral.

A proposta deve contemplar o fornecimento de todos os insumos
de Hardware, Software, Subscrições dos Fabricantes nos principais
componentes e subcomponentes que os integram objetivando garantir a total
conectividade e interoperabilidade entre seus componentes, que deverão
resultar na prestação dos serviços com níveis de desempenho adequados aos
fins a que se destinam e desta forma a adjudicação será por lote.
2.10 Vigência

Será, na forma dos normativos vigentes, o tempo máximo do
Registro de Preços.

A vigência da ata será de 12 (doze) meses, contados a partir de
sua assinatura.

A utilização do sistema de Registro de Preços visa,
primordialmente, a redução de número de licitações para o mesmo objeto,
porquanto se concentra em um único procedimento a possibilidade de realizar
diversas aquisições recorrentes e necessárias, via ordens de fornecimento,
durante o lapso temporal de sua vigência, em face de os preços
permanecerem à disposição da Administração.
2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de Habilitação e
Atendimento aos Requisitos (Art. 18, § 3º, II, j, IV e V)

A aquisição pretendida deverá ser realizada por meio de licitação
do tipo Pregão Eletrônico, como é de praxe neste Regional, salvo
entendimento superior contrário.

A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de
fornecimento de equipamento, é pela contratação por licitação via pregão. Por
conta de possibilidade de contingenciamento orçamentário indicamos a
modalidade de registro de preços.

O DECRETO Nº 7.174, DE 12 DE MAIO DE 2010 que regulamenta a contratação de
bens e serviços de informática e automação pela administração pública federal, direta
ou indireta, pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público e pelas demais
organizações sob o controle direto ou indireto da União deve ser aplicado nesta
aquisição por se tratar de bem de informática.

A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa sobre a
necessidade de exigências, na fase de habilitação, de certificações emitidas por
instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), que atestem, conforme regulamentação
específica, a adequação à segurança para o usuário e instalações, compatibilidade
eletromagnética e consumo de energia.

Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a certificação
para este tipo de produto, segundo o próprio INMETRO, é voluntária, conforme Portaria
Inmetro n.º 170 de 10/04/2012.

(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf).
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Pregão Eletrônico, como é de praxe neste Regional, salvo entendimento
superior contrário.

A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de
fornecimento de equipamento, é pela contratação por licitação via pregão. Por
conta de possibilidade de contingenciamento orçamentário indicamos a
modalidade de registro de preços.

O DECRETO Nº 7.174, DE 12 DE MAIO DE 2010 que regulamenta a contratação de
bens e serviços de informática e automação pela administração pública federal, direta
ou indireta, pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público e pelas demais
organizações sob o controle direto ou indireto da União deve ser aplicado nesta
aquisição por se tratar de bem de informática.

A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa sobre a
necessidade de exigências, na fase de habilitação, de certificações emitidas por
instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), que atestem, conforme regulamentação
específica, a adequação à segurança para o usuário e instalações, compatibilidade
eletromagnética e consumo de energia.

Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a certificação
para este tipo de produto, segundo o próprio INMETRO, é voluntária, conforme Portaria
Inmetro n.º 170 de 10/04/2012.

(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf).

2.12 Adequação do Ambiente (Art. 18, § 3º, II, k)
Para utilização do objeto pretendido é necessário dispor de
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infraestrutura física para a instalação de firewalls, situação essa já existente
no âmbito do TRE/AL, salvo o surgimento de demanda muito particular e além
da previsibilidade.
2.13 Conformidade Técnica e Legal (Art. 18, § 3º, II, l)

Conformidade Técnica:

a) ITU-T G.703 (11/2011) – Physical/electrical characteristics of hierarchical digital
interfaces;
b) ANSI/TIA/EIA-568-B.3 – Commercial Building Telecommunications Cabling Standard –
Part 3: Optical Fiber Cabling components standard;

c) ANSI/TIA/EIA-568-B.3-1 – Commercial Building Telecommunications Cabling Standard
– Part 3: Optical Fiber Cabling components standard – Addendum 1 – Additional
Transmission Performance Specifications for 50/125 μm Optical fiber cables;
d) ANSI/TIA/EIA-569-B – Commercial Building Standard for Telecommunications
Pathways and Spaces;
e) RESOLUÇÃO ANATEL nº. 242, de 30/11/2000 – Regulamento para certificação e
homologação de produtos para telecomunicações;

Conformidade Legal:

Com toda a Legislação aplicável as licitações federais.

2.14 Obrigações do Contratante (Art. 18, § 3º, II, m)

1. Atestar as notas fiscais/faturas, por servidor/comissão competente, emitidas pela
Contratada, recusando-as quando inexatas ou incorretas, efetuando todos os
pagamentos nas condições pactuadas, pós o recebimento definitivo;

2. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da Ata de Registro de Preços e
do(s) contrato(s) dela decorrentes, por meio de servidor(es) designado(s),
de modo a garantir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta;

3. Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado o presente termo, toda a documentação referente ao mesmo;

4. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à
boa execução das obrigações contratuais; e

5. Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à Contratada o contraditório e ampla defesa.

2.15 Obrigações da Contratada (Art. 18, § 3º, II, m)
As obrigações abaixo são aplicáveis ao objeto a ser contratado.

1. Fornecer o(s) equipamento(s) conforme especificações, quantidades, prazos e demais condições estabelecidas no Edital, na
Ata de Registro de Preços, na Ordem de Fornecimento, na Proposta e
no Contrato;

2. Fornecer a documentação necessária à instalação e
à operação dos produtos (manuais, termos de garantia,
etc.), completa, atualizada e em português do Brasil, caso exista, ou
em inglês;

3. Disponibilizar Central
de Atendimento para a abertura e fechamento de chamados técnicos, conforme períodos, horários e condições estabelecidas no Edital e
em seus Anexos;

4. Comunicar formal e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da
Administração sobre mudanças nos dados para contato com a Central
de Atendimento;

5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a
ser solicitados pelo representante da
Administração, referentes a qualquer problema detectado ou
ao andamento de atividades da garantia;

6. Comunicar imediatamente ocorrências de qualquer natureza que
impeçam o bom andamento do serviço;

7. Responder
por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem ao patrimônio da
Administração ou a terceiros,
por ocasião da execução do objeto, procedendo imediatamente aos reparos ou
às indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;

8. Responsabilizar-se  integralmente pelo fornecimento dos equipamentos e
pela execução dos serviços de garantia técnica, primando pela qualidade,
desempenho, eficiência e produtividade na execução dos trabalhos,
dentro dos prazos estipulados e cujo descumprimento será considerado
infração passível de aplicação das penalidades previstas neste Termo de
Referência;

9.  Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal
e imediatamente, todas as ocorrências anormais e/ou
que possam comprometer a execução do objeto;

10. Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da
Administração ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da
execução do objeto, respeitando todos os critérios estabelecidos,
aplicáveis aos dados, informações, regras de negócios, documentos, entre
outros pertinentes, sob pena de responsabilidade civil, penal e
administrativa;

11.  Cumprir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderentes e obedeçam rigorosamente às normas e
aos procedimentos estabelecidos na Política de Segurança da Informação
do TRE/AL;

12.  Responsabilizar-
se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as atividades necessárias para prestar,
se for o caso;
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13. Prestar as informações e
os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Administração, referentes a qualquer problema detectado ou
ao andamento de atividades da garantia técnica;

14. Responsabilizar-se por todas as despesas de instalação inicial, suporte
técnico remoto bem como deslocamento dos seus técnicos ao local da
instalação e manutenção dos equipamentos, seja para retirada e/ou
entrega, incluindo todas as despesas de transporte, frete e seguro
correspondentes;

15. A contratada não poderá transferir a outrem os compromissos assumidos,
no todo ou em parte dos serviços objeto desta contratação;

16. Assegurar a correta integração e funcionalidade dos serviços, em função
do projeto e das especificações técnicas constantes neste Termo de
Referência;

17. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrente do
cumprimento das obrigações assumidas sem qualquer ônus ao TRE/AL;

18. Reponsabilizar-se integralmente com todas as despesas inerentes à
execução dos serviços, tais como, combustíveis, manutenção, seguros,
taxas, impostos, tributos e salários;

19. Zelar pela boa e completa execução dos serviços e facilitar, por todos os
meios ao seu alcance, a ampla ação fiscalizadora dos prepostos
designados pelo TRE/AL, atendendo prontamente às observações e
exigências que lhe forem solicitadas.

DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III)
3.1 Descrição do Objeto

LOTE ÚNICO

 

CARACTERISTICAS GERAIS

1. Todo o lote deverá ser fornecido por uma única empresa;
2. Todas os equipamentos e softwares fornecidos no lote devem ser do

mesmo fabricante ou disponibilizado por meio de OEM devidamente
autorizado e comprovado, com vista a garantir total compatibilidade e
integração e concentração de esforços de conhecimento técnico e
suporte;

3.  Somente serão aceitas propostas que contemplem todos os itens;
4. Os equipamentos ofertados devem ser novos (primeiro uso) e em conjunto

com o software não podem constar, no momento da apresentação da
proposta, em listas de end-of-sale, end-of-support, end-of-engineering-
support, end-of-life ou lista equivalente do fabricante, ou seja, não
poderão ter previsão de descontinuidade de fornecimento, suporte ou
vida, devendo estar em linha de produção do fabricante;

5. Todas as partes e peças necessárias para operacionalização e
compatibilização do conjunto deverão ser fornecidas pela contratada;

6. O fabricante dos equipamentos deverá prover em seu site da internet
todas as atualizações de drivers e softwares opcionais que por ventura
acompanhem os mesmos, essas devem ser disponibilizadas em suas
versões mais recentes no intuito de que os equipamentos estejam sempre
atualizados com as versões mais atualizadas de softwares e drivers para
os mesmos;

7. Todos os equipamentos ofertados para um item específico devem ser
do mesmo fabricante e modelo;

8. As condições e especificações técnicas exigidas são mínimas, sendo
aceitos equipamentos, softwares e serviços com características técnicas
superiores, desde que compatíveis com o exigido;

9. Caso a licitante não seja o fabricante da solução, deverá apresentar
declaração do fabricante de que tem autorização para a comercialização
dos produtos ofertados de forma específica para este procedimento
licitatório;

10. A proposta deverá conter os códigos de produtos relativos aos
equipamentos, softwares e licenças para fins de verificação de
conformidade;

11. Será declarada vencedora a licitante que apresentar o menor preço
global.

 

HABILITAÇÃO TÉCNICA

1. A Licitante deverá apresentar atestado(s) de capacidade técnica emitido
por empresa pública ou privada comprovando que prestou serviços
incluindo instalação e configuração e todo suporte devida durante a
vigência contratual, com características semelhantes às especificadas
neste Termo de Referência. Para tanto, exige-se um ou mais atestados
cujo a somatório seja no mínimo 30% do quantitativo total estimado. Este
percentual se justifica em razão da necessidade de comprovação da
capacidade técnico operacional da licitante. Para tanto a licitante deve
observar as especificações abaixo:
1. Os atestados deverão ser impressos em papel timbrado, com nome e

telefone de contato dos responsáveis pela informação atestada, não
sendo aceitas declarações genéricas, devendo ainda atestar a
satisfação com o serviço ofertado pela licitante;

2. O TRE/AL se reserva o direito de conferir as informações prestadas

Termo de Referência - TIC 23 (1092898)         SEI 0006267-49.2021.6.02.8000 / pg. 208



pelas empresas emitentes dos atestados, através de diligências por
meio de consultas e visitas, bem como a disponibilidade de
equipamentos solicitados junto à PROPONENTE.

2. Caso a licitante não seja o fabricante da solução deverá apresentar
declaração de autorização de comercialização do fabricante específica
para este procedimento licitatório;

3. Declaração de que dispõe de mão-de-obra adequada e disponıv́el, além de
local para execução dos serviços técnicos. Deverão ser apresentados, no
mıńimo, 03 (três) profissionais técnicos, integrantes do quadro da
empresa (sócio e/ou funcionário), devidamente treinados pelo fabricante
para instalar, configurar e manter os itens ofertados, devendo estes
treinamentos técnicos serem comprovados por certificados de
qualificação técnica vigentes.

 

GARANTIA (ITENS DO 1 AO 10)

1. Deve abranger todos os componentes da solução, incluindo hardware
e software;

2. Suporte técnico e garantia do fabricante, por um período de pelo menos
36 (trinta e seis) meses. Para o caso específico dos Itens 06, 07,
08 (transceivers e cabos) a garantia deve ser de 12 (doze) meses. Não
será aceito suporte fornecido diretamente pela licitante, caso esta não
seja o fabricante da solução;

3. Abertura de chamados técnicos por meio de Central de Atendimento (Call
Center) e site na Internet do fabricante;

4. O suporte deverá estar disponível em regime 24x7 (vinte e quatro horas
por dia, sete dias por semana), com atendimento inicial para qualquer
produto devendo ser no idioma Português;

5. Atendimento técnico emergencial para indisponibilidade dos serviços em
até 08 (oito) horas úteis;

6.  Atendimento técnico emergencial para indisponibilidade parcial ou
degradação dos tempos de acesso e resposta dos serviços em até 12
(doze) horas úteis;

7. Atendimento técnico para análises, alterações de parâmetros, consulta e
suporte geral em até 24 (vinte e quatro) horas úteis;

8. Disponibilização de área para download de upgrades de software e
firmwares durante todo o período da garantia;

9. Disponibilização de base de conhecimento atualizada, com as principais
dúvidas recebidas (FAQ), informações de troubleshooting, artigos sobre
configuração, entre outras informações, para consulta através da web;

10. Realizar todo o processo de Return Merchandise Authorization (RMA) de
equipamentos que estiverem dentro do período de garantia e que
apresentem falhas que sejam constatados pela equipe de suporte como
irreparáveis, com envio de equipamentos em até 72 setenta e duas) horas
uteis;

11. O serviço de suporte de componentes em garantia deverá ser prestado
diretamente pelo próprio fabricante.

12. Condições específicas de atendimento para o Itens 01 e 02:
1. Atendimento técnico emergencial para indisponibilidade dos serviços

em até 04 (quatro) horas, com atendimento inicial para qualquer
produto devendo ser no idioma Português;

2. Atendimento técnico emergencial para indisponibilidade parcial ou
degradação dos tempos de acesso e resposta dos serviços em até 12
(doze) horas;

3. Atendimento técnico para análises, alterações de parâmetros,
consulta e suporte geral em até 24 (vinte e quatro) horas úteis;

4. Troca de Hardware (RMA) com despacho de equipamento em até 24
(vinte e quatro) horas uteis.

 

ITEM 01 - SOLUÇÃO DE SEGURANÇA E GERÊNCIA DE REDES NGFW
TIPO 1 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. CARACTERÍSTICAS E FUNCIONALIDADES GERAIS
1.  Solução baseada em appliance. Para maior segurança, não serão

aceitos equipamentos de propósito genérico (PCs ou servidores)
sobre os quais poderiam instalar-se e/ou executar um sistema
operacional regular como Microsoft Windows, FreeBSD, SUN Solaris,
Apple OS-X ou GNU/Linux;

2. A Solução de Segurança e Gerencia de Redes NGFW em Cluster de
Alta Disponibilidade, deve ser composto por no mínimo 02 (dois)
equipamento ambos licenciados para operar em modo ATIVO-ATIVO;

3. As capacidades e características técnicas exigidas se referem a 01
equipamento componente da solução;

4. Deverá possuir e estar licenciados com as funcionalidades: Firewall,
Traffic Shapping e QoS, Filtro de Conteúdo Web, Antivírus, AntiSpam,
Detecção e Prevenção de Intrusos (IPS), VPN IPSec e SSL, Controle de
Aplicações, DLP – Data Leak Prevention, Controladora Wireless e
Virtualização, pelo período de garantia exigido;

5. Deverá possuir fonte de alimentação com chaveamento automático
110/220V redundante Hot Swappable. A fonte fornecida deverá
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suportar sozinha a operação da unidade com todos os módulos de
interface ativos;

6. Capacidade mínima:
1. Capacidade de processamento de 40 (quarenta) Gbps;
2. IPS com capacidade de processamento de 10 (dez) Gbps;
3. Proteção a ameaças avançadas (Threat Protection) com

capacidade mínima de processamento de 7 (sete) Gbps;
4. Inspeção SSL Throughput com capacidade mínima de

processamento de 9 (nove) Gbps;
5. VPN com capacidade de, pelo menos, 45 (quarenta e cinco) Gbps

de tráfego IPSec;
6. VPN SSL com capacidade de, pelo menos, 8 (oito) Gbps de

tráfego;
7. Deverá suportar 7.500.000 (sete milhões e quinhentos mil)

conexões simultâneas;
8. Deverão ser licenciados para suportar, pelo menos, 9.000 (nove

mil) usuários de VPN SSL;
9. Deverá suportar, pelo menos, 400.000 (quatrocentas mil) novas

conexões por segundo;
10. Deverá suportar, pelo menos, 18.000 (dezoito mil) túneis de VPN

Site-Site;
11. Deverá suportar, pelo menos, 90.000 (noventa mil) túneis de

VPN Client-Site;
7. Interfaces de rede:

1. Deverá possuir, pelo menos, 2 (duas) interfaces QSFP+ 40GE;
2. Deverá possuir, pelo menos, 2 (duas) interfaces SFP28 25GE;
3. Deverá possuir, pelo menos, 2 (duas) interfaces SFP+ 10GE;
4. Deverá possuir, pelo menos, 8 (oito) interfaces SFP 01GE;
5. Deverá possuir, pelo menos, 10 (dez) interfaces RJ 45;

8. Armazenamento Interno:
1. 02 unidades SSD de 480GB;

9. Deverá possuir licença para número ilimitado de usuários e
endereços IP;

10. Deverá ser capaz de gerenciar, via funcionalidade de Controladora
Wireless, ao menos, 2000 (dois mil) Pontos de Acesso sem fio;

11. Deverá ser capaz de gerenciar, via funcionalidade de Controladora
Switch, ao menos, 180 (cento e oitenta) equipamentos;

12. Deverá estar licenciado para permitir número ilimitado de estações
de rede e usuários;

13. Deverá incluir licença para a funcionalidade de VPN SSL;
14.  Deverá ser fornecida toda documentação técnica, bem como manual

de utilização, em português do Brasil ou em inglês.
2. FUNCIONALIDADES ESPECÍFICAS

1. FIREWALL

1. Deverá possuir controle de acesso à internet por endereço IP de origem
e destino;

2. Deverá possuir controle de acesso à internet por subrede;

3. Deverá suportar tags de VLAN (802.1q);

4. Deverá possuir ferramenta de diagnóstico do tipo tcpdump;

5. Deverá possuir integração com servidores de autenticação RADIUS,
LDAP e Microsoft Active Directory;

6. Deverá possuir integração com tokens para autenticação de 02 (dois)
fatores;

7. Deverá suportar single-sign-on para Active Directory, Novell eDirectory,
Citrix e RADIUS;

8. Deverá possuir métodos de autenticação de usuários para qualquer
aplicação que se execute sob os protocolos TCP (HTTP, HTTPS, FTP e
Telnet);

9. Deverá possuir a funcionalidade de tradução de endereços estáticos –
NAT (Network Address Translation), um para um, vários para um,
NAT64, NAT46, PAT, STUN e Full Cone NAT;

10. Deverá permitir controle de acesso à internet por períodos do dia,
permitindo a aplicação de políticas por horários e por dia da semana;

11. Deverá permitir controle de acesso à internet por domínio, por exemplo:
gov.br, org.br, edu.br;

12. Deverá possuir a funcionalidade de fazer tradução de endereços
dinâmicos, muitos para um, PAT;

13. Deverá suportar roteamento estático e dinâmico RIP V1, V2, OSPF, ISIS
e BGPv4;
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14. Deverá possuir funcionalidades de DHCP Cliente, Servidor e Relay;

15. Deverá suportar aplicações multimídia, como: H.323 e SIP;

16. A solução deverá utilizar a tecnologia de firewall Stateful Packet
Inspection (SPI);

17. Deverá suportar alta disponibilidade (HA), trabalhando no esquema de
redundância do tipo Ativo-Passivo e também Ativo-Ativo, com divisão de
carga, com todas as licenças de software habilitadas para tal sem perda
de conexões. No entanto, para este procedimento licitatório deverá ser
considerada a alta disponibilidade em modo ativo-passivo;

18. Deverá permitir o funcionamento em modo transparente tipo “bridge”
sem alterar o endereço MAC do tráfego;

19. Deverá suportar PBR – Policy Based Routing;

20. Deverá permitir a criação de VLANS no padrão IEEE 802.1q;

21. Deverá possuir conexão entre estação de gerência e appliance
criptografada, tanto em interface gráfica, quanto em CLI (linha de
comando);

22. Deverá permitir filtro de pacotes sem controle de estado (stateless)
para verificação em camada 2;

23. Deverá permitir forwarding de camada 2 para protocolos não IP;

24. Deverá suportar forwarding multicast;

25. Deverá suportar roteamento multicast PIM Sparse Mode e Dense Mode;

26. Deverá permitir criação de serviços por porta ou conjunto de portas
dos seguintes protocolos: TCP, UDP, ICMP e IP;

27. Deverá permitir o agrupamento de serviços;

28. Deverá permitir o filtro de pacotes sem a utilização de NAT;

29. Deverá permitir a abertura de novas portas por fluxo de dados para
serviços que requerem portas dinâmicas;

30. Deverá possuir mecanismo de anti-spoofing;

31. Deverá permitir criação de regras definidas pelo usuário;

32. Deverá permitir o serviço de autenticação para tráfego HTTP e FTP;

33. Deverá permitir IP/MAC binding, permitindo que cada endereço IP possa
ser associado a um endereço MAC, gerando maior controle dos
endereços internos e impedindo o IP spoofing;

34. Deverá possuir a funcionalidade de balanceamento e contingência de
links;

35. Deverá suportar sFlow;

36. Suporte a técnicas de detecção de programas de compartilhamento de
arquivos (peer-to-peer) e de mensagens instantâneas, suportando, ao
menos: Yahoo! Messenger, MSN Messenger, ICQ, AOL Messenger,
BitTorrent, eDonkey, GNUTella, KaZaa, Skype e WinNY;

37. Deverá ter a capacidade de permitir a criação de regras de firewall
específicas para tipos de dispositivos identificados automaticamente
(funcionalidade esta conhecida como BYOD – Bring Your Own Device),
como, por exemplo: tablets, celulares e PCs, sistemas operacionais
Android, Apple, Blackberry, Linux e Windows;

38. Deverá ter a capacidade de criar e aplicar políticas de reputação de
cliente para registrar e pontuar as seguintes atividades: tentativas de
conexões más, pacotes bloqueados por política, detecção de ataques
de intrusão, detecção de ataques de malware, atividades Web em
categorias de risco, proteção de aplicação, locais geográficos que os
clientes estão tentando se comunicar;

39. Deverá permitir autenticação de usuários em base local, servidor LDAP,
RADIUS e TACACS;

40. Deverá permitir a criação de regras baseada em usuário, grupo de
usuários, endereço IP, FQDN, tipo de dispositivo, horário, protocolo e
aplicação;

41. Deverá suportar certificados X.509, SCEP, Certificate Signing Request
(CSR) e OCSP;

42. Deverá permitir funcionamento em modo bridge, router, proxy explícito,
sniffer e/ou VLAN-tagged;

43. Deverá possuir mecanismo de tratamento (session-helpers ou ALGs)
para os protocolos ou aplicações dcerpc, dns-tcp, dns-udp, ftp, H.245
I, H.245 0, H.323, MGCP, MMS, PMAP, PPTP, RAS, RSH, SIP, TFTP, TNS;

44. Deverá suportar SIP, H.323 e SCCP NAT Traversal;

45. Deverá permitir a criação de objetos e agrupamento de objetos de
usuários, redes, FQDN, protocolos e serviços para facilitar a criação de
regras;
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regras;

46. Deverá possuir porta de comunicação serial ou USB para testes e
configuração do equipamento, com acesso protegido por usuário e
senha.

2. TRAFFIC SHAPING E PRIORIZAÇÃO DE TRÁFEGO

1. Deverá permitir o controle e a priorização do tráfego, priorizando e
garantindo banda para as aplicações (inbound/outbound), através da
classificação dos pacotes (Shaping), criação de filas de prioridade,
gerência de congestionamento e QoS;

2. Deverá permitir modificação de valores DSCP para o DiffServ;

3. Deverá permitir priorização de tráfego e suportar ToS;

4. Deverá limitar individualmente a banda utilizada por programas, tais
como: peer-to-peer, streaming, chat, VoIP e Web;

5. Deverá integrar-se ao serviço de diretório padrão LDAP, inclusive o
Microsoft Active Directory, reconhecendo grupos de usuários
cadastrados;

6. Deverá prover funcionalidade de identificação transparente de usuários
cadastrados no Microsoft Active Directory e LDAP;

7. Deverá controlar (limitar ou expandir) individualmente a banda utilizada
por grupo de usuários do Microsoft Active Directory e LDAP;

8. Deverá permitir definir banda máxima e banda garantida para um
usuário, IP, grupo de IPs, protocolo e aplicação;

9. Deverá controlar (limitar ou expandir) individualmente a banda utilizada
por subrede de origem e destino;

10. Deverá controlar (limitar ou expandir) individualmente a banda utilizada
por endereço IP de origem e destino;

11. Deverá ter a capacidade de permitir a criação de perfis de controle de
banda específicos para tipos de dispositivos identificados
automaticamente (funcionalidade esta conhecida como BYOD – Bring
Your Own Device), como, por exemplo: tablets, celulares e PCs,
sistemas operacionais Android, Apple, Blackberry, Linux e Windows.

3. FUNCIONALIDADE DE ANTI-SPAM DE GATEWAY

1. Deverá permitir, na funcionalidade de anti-spam, verificação do
cabeçalho SMTP do tipo MIME;

2. Deverá possuir filtragem de e-mail por palavras chaves;

3. Deverá permitir adicionar rótulo ao assunto da mensagem quando
classificado como SPAM;

4. Deverá possuir, para a funcionalidade de anti-spam, o recurso de RBL;

5. Deverá permitir a checagem de reputação da URL no corpo mensagem
de correio eletrônico;

6. Deverá ter a capacidade de permitir a criação de perfis de anti-spam
específicos para tipos de dispositivos identificados automaticamente
(funcionalidade esta conhecida como BYOD – Bring Your Own Device),
como, por exemplo: tablets, celulares e PCs, sistemas operacionais
Android, Apple, Blackberry, Linux e Windows.

4. FUNCIONALIDADE DE FILTRO DE CONTEÚDO WEB

1. Deverá possuir solução de filtro de conteúdo Web integrado à solução
de segurança;

2. Deverá possuir, pelo menos, 70 (setenta) categorias para classificação
de sites Web;

3. Deverá possuir base mínima contendo 100.000.000 (cem milhões) de
sites internet Web já registrados e classificados;

4. Deverá possuir a funcionalidade de cota de tempo de utilização por
categoria;

5. Deverá possuir categoria exclusiva, no mínimo, para os seguintes tipos
de sites Web, como:

1. Proxy anônimo;

2. Webmail;

3. Instituições de saúde;

4. Notícias;

5. Phishing;

6. Hackers;

7. Pornografia;

8. Racismo;
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9. Websites pessoais;

10. Compras;

6. Deverá permitir a monitoração do tráfego internet sem bloqueio de
acesso aos usuários;

7. Deverá permitir a criação de, pelo menos, 05 (cinco) categorias
personalizadas;

8. Deverá permitir a reclassificação de sites Web, tanto por URL, quanto
por endereço IP;

9. Deverá prover Termo de Responsabilidade on-line para aceite pelo
usuário, a ser apresentado toda vez que houver tentativa de acesso a
determinado serviço permitido ou bloqueado;

10. Deverá integrar-se ao serviço de diretório padrão LDAP, inclusive o
Microsoft Active Directory, reconhecendo contas e grupos de usuários
cadastrados;

11. Deverá prover funcionalidade de identificação transparente de usuários
cadastrados no Microsoft Active Directory;

12. Deverá possuir integração com tokens para autenticação de 02 (dois)
fatores;

13. Deverá exibir mensagem de bloqueio customizável pelos
Administradores para resposta aos usuários na tentativa de acesso a
recursos proibidos pela política de segurança;

14. Deverá permitir a filtragem de todo o conteúdo do tráfego WEB de
URLs conhecidas como fonte de material impróprio e códigos
(programas/scripts) maliciosos em applets Java, cookies e activeX,
através de base de URL própria atualizável;

15. Deverá permitir o bloqueio de páginas Web através da construção de
filtros específicos com mecanismo de busca textual;

16. Deverá permitir a criação de listas personalizadas de URLs permitidas
(lista branca) e bloqueadas (lista negra);

17. Deverá permitir o bloqueio de URLs inválidas, cujo campo CN do
certificado SSL não contenha um domínio válido;

18. Deverá filtrar o conteúdo baseado em categorias em tempo real;

19. Deverá garantir que as atualizações regulares do produto sejam
realizadas sem interromper a execução dos serviços de filtragem de
conteúdo Web;

20. Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio por grupo de
usuários do serviço de diretório LDAP;

21. Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio por endereço
IP de origem;

22. Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio por subrede
de origem;

23. Deverá ser capaz de categorizar a página Web, tanto pela sua URL,
como pelo seu endereço IP;

24. Deverá permitir o bloqueio de redirecionamento HTTP;

25. Deverá permitir o bloqueio de páginas Web por classificação como
páginas que facilitem a busca de áudio, vídeo e URLs originadas de
spams;

26. Deverá possuir Proxy Explícito e Transparente;

27. Deverá implementar roteamento WCCP e ICAP;

28. Deverá ter a capacidade de permitir a criação de perfis de filtragem Web
específicos para tipos de dispositivos identificados automaticamente
(funcionalidade esta conhecida como BYOD – Bring Your Own Device),
como, por exemplo: tablets, celulares e PCs, sistemas operacionais
Android, Apple, Blackberry, Linux e Windows.

29. Deverá permitir, na funcionalidade de anti-spam, verificação do
cabeçalho SMTP do tipo MIME;

30. Deverá possuir filtragem de e-mail por palavras chaves;

31. Deverá permitir adicionar rótulo ao assunto da mensagem quando
classificado como SPAM;

32. Deverá possuir, para a funcionalidade de anti-spam, o recurso de RBL;

33. Deverá permitir a checagem de reputação da URL no corpo mensagem
de correio eletrônico;

34. Deverá ter a capacidade de permitir a criação de perfis de anti-spam
específicos para tipos de dispositivos identificados automaticamente
(funcionalidade esta conhecida como BYOD – Bring Your Own Device),
como, por exemplo: tablets, celulares e PCs, sistemas operacionais
Android, Apple, Blackberry, Linux e Windows.
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5. FUNCIONALIDADE DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO

1. Deverá permitir que seja definido, através de regra por IP origem, IP
destino, protocolo e porta, qual tráfego será inspecionado pelo sistema
de detecção de intrusão;

2. Deverá possuir base de assinaturas de IPS com, pelo menos, 3.500
(três mil e quinhentas) ameaças conhecidas;

3. Deverá estar orientado à proteção de redes;

4. Deverá permitir funcionar em modo transparente, sniffer e router;

5. Deverá possuir tecnologia de detecção baseada em assinaturas que
sejam atualizadas automaticamente;

6. Deverá permitir a criação de padrões de ataque manualmente;

7. Deverá possuir integração à plataforma de segurança;

8. Deverá possuir capacidade de remontagem de pacotes para
identificação de ataques;

9. Deverá possuir capacidade de agrupar assinaturas para um
determinado tipo de ataque. Exemplo: agrupar todas as assinaturas
relacionadas a web-server, para que seja usado para proteção
específica de Servidores Web;

10. Deverá possuir capacidade de análise de tráfego para a detecção e
bloqueio de anomalias, como Denial of Service (DoS) do tipo Flood,
Scan, Session e Sweep;

11. Deverá ter a capacidade de permitir a criação de perfis de inspeção
específicos para tipos de dispositivos identificados automaticamente
(funcionalidade esta conhecida como BYOD – Bring Your Own Device),
como, por exemplo: tablets, celulares e PCs, sistemas operacionais
Android, Apple, Blackberry, Linux e Windows;

12. Deverá possuir mecanismos de detecção/proteção de ataques;

13. Deverá possuir reconhecimento de padrões;

14. Deverá possuir análise de protocolos;

15. Deverá possuir detecção de anomalias;

16. Deverá possuir detecção de ataques de RPC (Remote Procedure Call);

17. Deverá possuir proteção contra ataques de Windows ou NetBios;

18. Deverá possuir proteção contra ataques de SMTP (Simple Message
Transfer Protocol), IMAP (Internet Message Access Protocol), Sendmail
ou POP (Post Office Protocol);

19. Deverá possuir proteção contra ataques DNS (Domain Name System);

20. Deverá possuir proteção contra ataques a FTP, SSH, Telnet e rlogin;

21. Deverá possuir proteção contra ataques de ICMP (Internet Control
Message Protocol);

22. Deverá possuir métodos de notificação de detecção de ataques;

23. Deverá possuir alarmes na console de administração;

24. Deverá possuir alertas via correio eletrônico;

25. Deverá possuir monitoração do comportamento do appliance, mediante
SNMP. O dispositivo deverá ser capaz de enviar traps de SNMP quando
ocorrer um evento relevante para a correta operação da rede;

26. Deverá ter a capacidade de resposta/logs ativa a ataques;

27. Deverá prover a terminação de sessões via TCP resets;

28. Deverá armazenar os logs de sessões;

29. Deverá atualizar automaticamente as assinaturas para o sistema de
detecção de intrusos;

30. Deverá mitigar os efeitos dos ataques de negação de serviços;

31. Deverá permitir a criação de assinaturas personalizadas;

32. Deverá possuir filtros de ataques por anomalias;

33. Deverá permitir filtros de anomalias de tráfego estatístico de: flooding,
scan, source e destinationsessionlimit;

34. Deverá permitir filtros de anomalias de protocolos;

35. Deverá suportar reconhecimento de ataques de DoS, reconnaissance,
exploits e evasion;

36. Deverá suportar verificação de ataque na camada de aplicação;

37. Deverá suportar verificação de tráfego em tempo real, via aceleração de
hardware;
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38. Deverá possuir as seguintes estratégias de bloqueio: pass, drop e reset.

6. FUNCIONALIDADE DE VPN

1. Deverá possuir suporte a inclusão em autoridades certificadoras
(enrollment), mediante SCEP (Simple Certificate Enrollment Protocol) e
mediante arquivos.

2. Deverá permitir a arquitetura de VPN hub and spoke;

3. A VPN SSL deverá suportar cliente para plataforma Windows, Linux e
Mac OS X;

4. Deverá possuir hardware acelerador criptográfico para incrementar o
desempenho da VPN;

5. A VPN SSL deverá possibilitar o acesso a toda infraestrutura, de acordo
com a política de segurança, através de um plug-in ActiveX e/ou Java;

6. Deverá possuir capacidade de realizar SSL VPNs utilizando certificados
digitais;

7. Deverá possuir suporte a VPN SSL;

8. Deverá possuir suporte a VPNs IPSeC Site-to-Site e VPNs IPSec Client-
to-Site;

9. Deverá possuir suporte a certificados PKI X.509 para construção de
VPNs;

10. Deverá possuir algoritmos de criptografia para túneis VPN: AES, DES,
3DES;

7. FUNCIONALIDADE DE CONTROLE DE APLICAÇÕES

1. Deverá reconhecer, no mínimo, 2.000 (duas mil) aplicações;

2. Deverá possuir, pelo menos, 10 (dez) categorias para classificação de
aplicações;

3. Deverá possuir categoria exclusiva, no mínimo, para os seguintes tipos
de aplicações, como:

1. P2P;

2. Instant Messaging;

3. Web;

4. Transferência de arquivos;

5. VoIP;

4. Deverá permitir a monitoração do tráfego de aplicações sem bloqueio
de acesso aos usuários;

5. Deverá ser capaz de controlar aplicações independente do protocolo e
porta utilizados, identificando-as apenas pelo comportamento de
tráfego da mesma;

6. Deverá integrar-se ao serviço de diretório padrão LDAP, inclusive o
Microsoft Active Directory, reconhecendo grupos de usuários
cadastrados;

7. Deverá prover funcionalidade de identificação transparente de usuários
cadastrados no Microsoft Active Directory;

8. Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio de aplicações
por grupo de usuários do Microsoft Active Directory;

9. Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio de aplicações
por grupo de usuários do serviço de diretório LDAP;

10. Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio por endereço
IP de origem;

11. Deverá possuir integração com tokens para autenticação de 02 (dois)
fatores;

12. Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio por subrede
de origem e destino;

13. Deverá permitir a inspeção/bloqueio de códigos maliciosos para, no
mínimo, as seguintes categorias: Instant Messaging e transferência de
arquivos;

14. Deverá garantir que as atualizações regulares do produto sejam
realizadas sem interromper a execução dos serviços de controle de
aplicações;

15. Deverá permitir criação de padrões de aplicação manualmente;

16. Deverá ter a capacidade de permitir a criação de perfis de controle de
aplicações específicos para tipos de dispositivos identificados
automaticamente (funcionalidade esta conhecida como BYOD – Bring
Your Own Device), como, por exemplo: tablets, celulares e PCs,
sistemas operacionais Android, Apple, Blackberry, Linux e Windows.
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8. FUNCIONALIDADE DE DLP (DATA LEAK PREVENTION)

1. O sistema de DLP (Data Leak Prevention – Proteção contra Vazamento
de Informações) de gateway deverá funcionar de maneira que se
consiga que os dados sensíveis não saiam da rede e também deverá
funcionar de modo que se previna que dados não requisitados entrem
na sua rede;

2. Deverá inspecionar, no mínimo, os tráfegos de e-mail, HTTP, NNTP e de
mensageiros instantâneos;

3. Sobre o tráfego de e-mail, deverá inspecionar, no mínimo, os protocolos
SMTP, POP3 e IMAP;

4. Sobre o tráfego de mensageiros instantâneos, deverá inspecionar, no
mínimo, os protocolos AIM, ICQ, MSN e Yahoo!;

5. Deverá realizar buscas para a aplicação de regras de DLP em arquivos
do tipo PDF e MS-Word;

6. Deverá fazer a varredura no conteúdo de um cookie HTTP buscando
por determinado texto;

7. Deverá aplicar regras baseadas em usuários autenticados, isto é,
fazendo buscas pelo tráfego de um específico usuário;

8. Deverá verificar para aplicações do tipo e-mail, se o anexo das
mensagens de correio entrantes/saintes possui um tamanho máximo
especificado pelo administrador;

9. Deverá utilizar expressões regulares para composição das regras de
verificação dos tráfegos;

10. Deverá tomar minimamente as ações de bloquear, banir usuário e
colocar em quarentena a interface sobre as regras que coincidirem com
o tráfego esperado pela regra;

11. Deverá permitir o armazenamento em solução específica de
armazenamento de logs, o conteúdo do tráfego que coincidir com o
tráfego esperado pela regra de DLP para minimamente os protocolos de
e-mail, HTTP e mensageiros instantâneos;

12. Deverá permitir a composição de múltiplas regras de DLP, formando
uma regra única mais específica que usa lógica booleana para fazer a
comparação com o tráfego que atravessa o sistema.

9. FUNCIONALIDADE DE BALANCEAMENTO DE CARGA

1. Deverá permitir a criação de endereços IPs virtuais;

2. Deverá permitir balanceamento de carga entre, pelo menos, 04 (quatro)
servidores reais;

3. Deverá suportar balanceamento, ao menos, para os seguintes serviços:
HTTP, HTTPS, TCP e UDP;

4. Deverá permitir balanceamento, ao menos, com os seguintes métodos:
Hash do endereço IP de origem, Round Robin, Weighted, First Alive e
HTTP host;

5. Deverá permitir persistência de sessão por cookie HTTP ou SSL session
ID;

6. Deverá permitir que seja mantido o IP de origem;

7. Deverá suportar SSL offloading nos equipamentos que suportem, pelo
menos, 200 (duzentos) usuários;

8. Deverá ter a capacidade de identificar, através de health checks, quais
os servidores que estejam ativos, removendo automaticamente o
tráfego dos servidores que não estejam;

9. Deverá permitir que o health check seja feito, ao menos, via ICMP, TCP
em porta configurável e HTTP em URL configurável.

10. FUNCIONALIDADE DE VIRTUALIZAÇÃO

1. Deverá suportar a criação de, ao menos, 10 (dez) instâncias virtuais no
mesmo hardware;

2. Deverá permitir a criação de administradores independentes para cada
uma das instâncias virtuais;

3. Deverá permitir a criação de um administrador global que tenha acesso
a todas as configurações das instâncias virtuais criadas.

11. FUNCIONALIDADE DE CONTROLADORA WIRELESS E WI-FI

1. Deverá ser capaz de gerenciar, de forma centralizada, outros Pontos de
Acesso do mesmo fabricante;

2. Deverá suportar o serviço de servidor DHCP por SSID para prover
endereçamento IP automático para os clientes wireless;

3. Deverá suportar monitoração e supressão de Ponto de Acesso
indevido;

4. Deverá prover autenticação para a rede wireless através de bases
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4. Deverá prover autenticação para a rede wireless através de bases
externas, como: LDAP, RADIUS ou TACACS+;

5. Deverá permitir a visualização dos clientes conectados;

6. Deverá prover suporte a Fast Roaming;

7. Deverá ajustar automaticamente os canais de modo a otimizar a
cobertura de rede e mudar as condições de RF;

8. A solução deve implementar recursos de análise de espectro que
possibilitem a identificação de interferências provenientes de
equipamentos não-WiFi e que operem nas frequências de 2.4GHz ou
5GHz. A solução deve ainda apresentar o resultado dessas análises de
maneira gráfica na interface de gerência;

9. Deverá possuir Captive Portal por SSID;

10. Deverá permitir configurar o bloqueio de tráfego entre SSIDs;

11. Deverá suportar Wi-Fi Protected Access (WPA), WPA2 ou WPA3 por
SSID, utilizando-se de AES e/ou TKIP;

12. Deverá suportar os seguintes métodos de autenticação EAP:

1. EAP-TLS

2. EAP-TTLS;

3. EAP-PEAP;

4. EAP-SIM

5. EAP-AKA;

13. Deverá suportar 802.1x através de RADIUS;

14. Deverá suportar filtro baseado em endereço MAC por SSID;

15. Deverá permitir configurar parâmetros de rádio, como: banda e canal;

16. Deverá possuir método de descoberta de novos Pontos de Acesso
baseados em Broadcast ou Multicast;

17. Deverá possuir mecanismo de identificação e controle de Rogue APs,
suportando supressão automática e bloqueio por endereço MAC de
APs;

18. Deverá possuir lista contendo Pontos de Acesso Aceitos e Pontos de
Acesso Indevidos (Rogue);

19. Deverá possuir WIDS com, ao menos, os seguintes perfis:

1. Rogue/Interfering AP Detection;

2. Ad-hoc Network Detection;

3. Wireless Bridge Detection;

4. Weak WEP Detection;

5. MAC OUI Checking;

20. Deverá permitir o uso de voz e dados sobre um mesmo SSID;

21. A solução deverá detectar Receiver Start of Packet (RX-SOP) em
pacotes wireless e ser capaz de ignorar os pacotes que estejam abaixo
de determinado limiar especificado em dBm;

22. A controladora deverá oferecer Firewall integrado, baseado em
identidade do usuário;

23. Deverá possuir controle baseado em política de firewall para acesso
entre as WLANs;

24. Deverá permitir a criação de políticas de traffic shaping;

25. Deverá permitir a criação de políticas de firewall baseadas em horário;

26. Deverá permitir NAT nas políticas de firewall;

27. Deverá possibilitar definir número de clientes por SSID;

28. Deverá permitir e/ou bloquear o tráfego entre SSIDs;

29. Deverá possuir mecanismo de criação automática de usuários visitantes
e senhas auto-geradas e/ou manual, que possam ser enviadas por e-
mail ou SMS aos usuários, e com capacidade de definição de horário da
expiração da senha;

30. A comunicação entre o Access Point e a Controladora Wireless deverá
poder ser efetuada de forma criptografada;

31. Deverá possuir mecanismo de ajuste de potência do sinal, de forma a
reduzir interferência entre canais entre 02 (dois) Access Points
gerenciados;

32. Deverá possuir mecanismo de balanceamento de tráfego/usuários entre
Access Points;

Termo de Referência - TIC 23 (1092898)         SEI 0006267-49.2021.6.02.8000 / pg. 217



33. Deverá possuir mecanismo de balanceamento de tráfego/usuários entre
frequências e/ou rádios;

34. Toda a configuração do Ponto de Acesso deverá ser executada através
da Controladora Wireless;

35. Deverá permitir a identificação de APs com firmware desatualizado e
efetuar o upgrade via interface gráfica;

36. Deverá possuir console de monitoramento dos usuários conectados,
indicando em que Access Point, em que rádio, em que canal, endereço
IP do usuário, tipo de dispositivo e sistema operacional, uso de banda,
potência do sinal e relação sinal/ruído;

37. O encaminhamento de tráfego dos dispositivos conectados à rede sem
fio deve ocorrer de forma centralizada através de túnel estabelecido
entre o ponto de acesso e controlador wireless. Neste modo todos os
pacotes trafegados em um determinado SSID devem ser encaminhados
dentro do túnel até o controlador wireless. Caso o controlador wireless
não seja capaz de operar gerenciando os pontos de acesso e
concentrando o tráfego tunelado simultaneamente, então a solução
ofertada deve ser composta com elemento adicional do próprio
fabricante para suportar a conexão dos túneis originados dos pontos
de acesso;

38. A Controladora deverá oferecer Firewall integrado, baseado em
identidade do usuário, entre todas as redes cujo tráfego seja tunelado
até a Controladora;

39. Deverá possuir controle baseado em política de firewall para acesso
entre as WLANs cujo tráfego seja tunelado até a Controladora;

40. Deverá permitir a criação de políticas de traffic shaping entre todas as
redes cujo tráfego seja tunelado até a Controladora;

41. Deverá permitir aplicar políticas de filtro de conteúdo Web, que seja
baseado em categorias de sites automaticamente atualizadas, para
todas as redes cujo tráfego seja tunelado até a Controladora;

42. Deverá permitir aplicar políticas de antivírus, com detecção e bloqueio
de malwares e redes botnet, entre todas as redes cujo tráfego seja
tunelado até a Controladora;

43. Deverá permitir aplicar políticas de IPS, bloqueando e/ou monitorando
tentativas de ataques, com base de assinatura de ataques atualizada
automaticamente, entre todas as redes cujo tráfego seja tunelado até a
Controladora;

44. Deverá permitir aplicar políticas de controle antispam para todas as
redes cujo tráfego seja tunelado até a Controladora;

45. Deverá permitir controlar, identificar e bloquear tráfego de aplicações do
tipo P2P, IM, Chat, Redes Sociais, Skype, Proxies Anônimos, streamings
de áudio e vídeo, jogos entre outros, e que seja baseado no padrão de
comunicação de tais aplicações, entre todas as redes cujo tráfego seja
tunelado até a Controladora;

46. A solução deve implementar recurso de controle de acesso à rede (NAC
- Network Access Control), identificando automaticamente o tipo de
equipamento conectado (profiling) e atribuindo de maneira automática a
política de acesso à rede;

47. Deverá possuir as seguintes certificações:

1. Certificação Wi-Fi Alliance;

2. Certificação ICSA para Firewall;

3. Certificação ICSA para Antivírus;

4. Certificação ICSA para VPN SSL;

5. Certificação ICSA para VPN IPSec;

6. Certificação ICSA para IPS;

48. O equipamento de firewall e/ou IPS deverá ter sido aprovado nos testes
da NSS Labs e deverá estar na lista de recomendados.

12. FUNCIONALIDADE DE SD-WAN

12. A solução deve permitir a configuração de políticas de QoS em camada
7, associadas percentualmente à largura de banda da Interface SD-
WAN.

13. A solução deve permitir a configuração de regras onde o Failback
(retorno à condição inicial) apenas ocorra dentro de um espaço de
tempo de X segundos, configurável pelo administrador do sistema.

14. A solução deve permitir a configuração de regras onde o Failback
(retorno à condição inicial) apenas ocorrerá quando o link principal
recuperado seja X% (com X variando de 10 à 50) do seu valor de Saúde
melhor que o link atual.

15. A solução deve ser capaz de medir o Status de Saúde do Link
baseando-se em critérios mínimos de: Latência, Jitter e Packet Loss,
onde seja possível configurar um valor de Theshold para cada um
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destes itens, onde será utilizado como fator de decisão nas regras de
SD-WAN.

16. A solução deve ser capaz de refletir, de forma manual ou automatizada,
suas políticas de SD-WAN em condições onde a largura de banda é
modificada.

17. A solução de SD-WAN deve suportar Roteamento dinâmico BGP com
suporte a IPv6

18. Ainda sobre o reconhecimento de Aplicações, a solução deve fornecer o
reconhecimento default em camada 7, de pelo menos mais de 2000
aplicações largamente utilizadas em contextos de SaaS, Aplicações na
Nuvem, Aplicações Multimídia (Vimeo, YouTube, Facebook, etc)

19. O reconhecimento de aplicações deve ser realizado independente de
porta e protocolo, inspecionando o payload de pacote de dados;

20. Deve de forma alternativa, contar com um banco de Dados interno,
onde seja possível atrelar uma aplicação à um determinado IP/ range de
IPs de destino.

21. Reconhecimento em camada 7 totalmente segregado da camada 4.

22. A configuração VPN IPSEC deverá oferecer suporte para DH Group: 14
e 15.

23. A solução deve ser capaz de criar VPN "Full-Mesh" em interface Gráfica,
de forma automática, e sem que o administrador precise configurar site
por site.

24. Solução deve ser capaz de prover uma arquitetura onde em uma
comunicação Matriz x Filiais, em que a comunicação de uma Filial A para
a Matriz esteja comprometida, possa ser utilizada a comunicação entre
Filial B e Matriz, em que através deste circuito, a Filial A alcance a Matriz.

25. A solução de Zero Touch provisioning deve ser capaz de suportar
endereçamento estáticos e dinâmicos, e que seja suportado múltiplos
links WAN.

26. Solução deve ser capaz de prover Zero Touch provisioning.

27. A solução SD-WAN deve prover capacidade de inspeção SSL para a
inspeção de tráfego https nas filiais, no contexto: bloqueio de malwares
e reconhecimento em camada 7 de aplicações.

28. A solução SD-WAN deve suportar microsegmentação de tráfego onde
seja possível aplicar políticas de IPS e Antivírus entre segmentos de LAN.

29. A solução SD-WAN deve suportar NAT em contexto de saída (Nat
Outbound) para um pool de IPs públicos.

30. A solução SD-WAN deve ser viabilizada com recursos de segurança
integrados de: Firewall, VPN, Antivírus, IPS e Filtro de Segurança Web.

 

ITEM 02 - SOLUÇÃO DE SEGURANÇA E GERÊNCIA DE REDES NGFW
TIPO 2 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. CARACTERÍSTICAS E FUNCIONALIDADES GERAIS

1. Solução baseada em appliance. Para maior segurança, não serão aceitos
equipamentos de propósito genérico (PCs ou servidores) sobre os quais
poderiam instalar-se e/ou executar um sistema operacional regular como
Microsoft Windows, FreeBSD, SUN Solaris, Apple OS-X ou GNU/Linux.

2. Poderá ser entregue em equipamento único ou com composição de
equipamentos.

3. Deverá possuir licenças de Garantia, Atualizações de firmware, VPN, SD-
WAN, pelo período exigido;

4. Capacidade mínima:

1. Firewall com capacidade mínima de processamento de 5 (cinco) Gbps;

2. IPS com capacidade mínima de processamento de 1 (um) Gbps.

3. Proteção a ameaças avançadas (Threat Protection) com capacidade
mínima de processamento de 500 (quinhentos) Mbps.

4. Inspeção SSL Throughput com capacidade mínima de processamento
de 300 (trezentos) Mbps.

5. VPN com capacidade de, pelo menos, 4 (quatro) Gbps de tráfego IPSec.

6. VPN SSL com capacidade de, pelo menos, 450 (quatrocentos e
cinquenta) Mbps de tráfego.

7. Deverá suportar 600.000 (seiscentos mil) conexões simultâneas.

8. Deverão ser licenciados para suportar, pelo menos, 150 (cento e
cinquenta) usuários de VPN SSL.

9. Deverá suportar, pelo menos, 30.000 (trinta mil) novas conexões por
segundo.
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10. Deverá suportar, pelo menos, 150 (cento e cinquenta) túneis de VPN
Site-Site.

11. Deverá suportar, pelo menos, 200 (duzentos) túneis de VPN Client-Site.

5. Interfaces de rede:

1. Deverá possuir, pelo menos, 5 (cinco) interfaces RJ 45.

6. Todos os equipamentos que acompanharem a solução devem suportar
operar em modo de alta disponibilidade ativo-ativo e estar licenciados para
operar desta forma.

7. Deverá possuir licença para número ilimitado de usuários e endereços IP.

8. Deverá ser capaz de gerenciar, via funcionalidade de Controladora Wireless,
ao menos, 6 (seis) Pontos de Acesso sem fio.

9. Deverá ser capaz de gerenciar, via funcionalidade de Controladora Switch, ao
menos, 6(seis) equipamentos.

10. Deverá estar licenciado para permitir número ilimitado de estações de rede e
usuários.

11. Deverá incluir licença para a funcionalidade de VPN SSL.

12. Deverá ser fornecida toda documentação técnica, bem como manual de
utilização, em português do Brasil ou em inglês.

13. FUNCIONALIDADES ESPECÍFICAS

1. FUNCIONALIDADES DE FIREWALL

1. Deverá possuir controle de acesso à internet por endereço IP de
origem e destino;

2. Deverá possuir controle de acesso à internet por subrede;

3. Deverá suportar tags de VLAN (802.1q);

4. Deverá possuir ferramenta de diagnóstico do tipo tcpdump;

5. Deverá possuir integração com servidores de autenticação
RADIUS, LDAP e Microsoft Active Directory;

6. Deverá possuir integração com tokens para autenticação de 02
(dois) fatores;

7. Deverá suportar single-sign-on para Active Directory, Novell
eDirectory, Citrix e RADIUS;

8. Deverá possuir métodos de autenticação de usuários para
qualquer aplicação que se execute sob os protocolos TCP (HTTP,
HTTPS, FTP e Telnet);

9. Deverá possuir a funcionalidade de tradução de endereços
estáticos – NAT (Network Address Translation), um para um,
vários para um, NAT64, NAT46, PAT, STUN e Full Cone NAT;

10. Deverá permitir controle de acesso à internet por períodos do dia,
permitindo a aplicação de políticas por horários e por dia da
semana;

11. Deverá permitir controle de acesso à internet por domínio, por
exemplo: gov.br, org.br, edu.br;

12. Deverá possuir a funcionalidade de fazer tradução de endereços
dinâmicos, muitos para um, PAT;

13. Deverá suportar roteamento estático e dinâmico RIP V1, V2, OSPF,
ISIS e BGPv4;

14. Deverá possuir funcionalidades de DHCP Cliente, Servidor e Relay;

15. Deverá suportar aplicações multimídia, como: H.323 e SIP;

16. Deverá possuir tecnologia de firewall do tipo Statefull;

17. Deverá suportar alta disponibilidade (HA), trabalhando no esquema
de redundância do tipo Ativo-Passivo e também Ativo-Ativo, com
divisão de carga, com todas as licenças de software habilitadas
para tal sem perda de conexões;

18. Deverá permitir o funcionamento em modo transparente tipo
“bridge” sem alterar o endereço MAC do tráfego;

19. Deverá suportar PBR – Policy Based Routing;

20. Deverá permitir a criação de VLANS no padrão IEEE 802.1q;

21. Deverá possuir conexão entre estação de gerência e appliance
criptografada, tanto em interface gráfica, quanto em CLI (linha de
comando);

22. Deverá permitir filtro de pacotes sem controle de estado
(stateless) para verificação em camada 2;

23. Deverá permitir forwarding de camada 2 para protocolos não IP;
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24. Deverá suportar forwarding multicast;

25. Deverá suportar roteamento multicast PIM Sparse Mode e Dense
Mode;

26. Deverá permitir criação de serviços por porta ou conjunto de
portas dos seguintes protocolos: TCP, UDP, ICMP e IP;

27. Deverá permitir o agrupamento de serviços;

28. Deverá permitir o filtro de pacotes sem a utilização de NAT;

29. Deverá permitir a abertura de novas portas por fluxo de dados
para serviços que requerem portas dinâmicas;

30. Deverá possuir mecanismo de anti-spoofing;

31. Deverá permitir criação de regras definidas pelo usuário;

32. Deverá permitir o serviço de autenticação para tráfego HTTP e FTP;

33. Deverá permitir IP/MAC binding, permitindo que cada endereço IP
possa ser associado a um endereço MAC, gerando maior controle
dos endereços internos e impedindo o IP spoofing;

34. Deverá possuir a funcionalidade de balanceamento e contingência
de links;

35. Deverá suportar sFlow;

36. O dispositivo deverá ter técnicas de detecção de programas de
compartilhamento de arquivos (peer-to-peer) e de mensagens
instantâneas, suportando, ao menos: Yahoo! Messenger, MSN
Messenger, ICQ, AOL Messenger, BitTorrent, eDonkey, GNUTella,
KaZaa, Skype e WinNY;

37. Deverá ter a capacidade de permitir a criação de regras de firewall
específicas para tipos de dispositivos identificados
automaticamente (funcionalidade esta conhecida como BYOD –
Bring Your Own Device), como, por exemplo: tablets, celulares e
PCs, sistemas operacionais Android, Apple, Blackberry, Linux e
Windows;

38. Deverá ter a capacidade de criar e aplicar políticas de reputação de
cliente para registrar e pontuar as seguintes atividades: tentativas
de conexões más, pacotes bloqueados por política, detecção de
ataques de intrusão, detecção de ataques de malware, atividades
Web em categorias de risco, proteção de aplicação, locais
geográficos que os clientes estão tentando se comunicar;

39. Deverá permitir autenticação de usuários em base local, servidor
LDAP, RADIUS e TACACS;

40. Deverá permitir a criação de regras baseada em usuário, grupo de
usuários, endereço IP, FQDN, tipo de dispositivo, horário,
protocolo e aplicação;

41. Deverá suportar certificados X.509, SCEP, Certificate Signing
Request (CSR) e OCSP;

42. Deverá permitir funcionamento em modo bridge, router, proxy
explícito, sniffer e/ou VLAN-tagged;

43. Deverá possuir mecanismo de tratamento (session-helpers ou
ALGs) para os protocolos ou aplicações dcerpc, dns-tcp, dns-udp,
ftp, H.245 I, H.245 0, H.323, MGCP, MMS, PMAP, PPTP, RAS, RSH,
SIP, TFTP, TNS;

44. Deverá suportar SIP, H.323 e SCCP NAT Traversal;

45. Deverá permitir a criação de objetos e agrupamento de objetos de
usuários, redes, FQDN, protocolos e serviços para facilitar a
criação de regras;

46. Deverá possuir porta de comunicação serial ou USB para testes e
configuração do equipamento, com acesso protegido por usuário
e senha.

2. FUNCIONALIDADE DE TRAFFIC SHAPING E PRIORIZAÇÃO DE
TRÁFEGO

1. Deverá permitir o controle e a priorização do tráfego, priorizando e
garantindo banda para as aplicações (inbound/outbound), através
da classificação dos pacotes (Shaping), criação de filas de
prioridade, gerência de congestionamento e QoS;

2. Deverá permitir modificação de valores DSCP para o DiffServ;

3. Deverá permitir priorização de tráfego e suportar ToS;

4. Deverá limitar individualmente a banda utilizada por programas, tais
como: peer-to-peer, streaming, chat, VoIP e Web;

5. Deverá integrar-se ao serviço de diretório padrão LDAP, inclusive o
Microsoft Active Directory, reconhecendo grupos de usuários
cadastrados;
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6. Deverá prover funcionalidade de identificação transparente de
usuários cadastrados no Microsoft Active Directory e LDAP;

7. Deverá controlar (limitar ou expandir) individualmente a banda
utilizada por grupo de usuários do Microsoft Active Directory e
LDAP;

8. Deverá permitir definir banda máxima e banda garantida para um
usuário, IP, grupo de IPs, protocolo e aplicação;

9. Deverá controlar (limitar ou expandir) individualmente a banda
utilizada por subrede de origem e destino;

10. Deverá controlar (limitar ou expandir) individualmente a banda
utilizada por endereço IP de origem e destino;

11. Deverá ter a capacidade de permitir a criação de perfis de controle
de banda específicos para tipos de dispositivos identificados
automaticamente (funcionalidade esta conhecida como BYOD –
Bring Your Own Device), como, por exemplo: tablets, celulares e
PCs, sistemas operacionais Android, Apple, Blackberry, Linux e
Windows.

3. FUNCIONALIDADE DE VPN

1. Deverá possuir algoritmos de criptografia para túneis VPN: AES,
DES, 3DES;

2. Deverá possuir suporte a certificados PKI X.509 para construção
de VPNs;

3. Deverá possuir suporte a VPNs IPSeC Site-to-Site e VPNs IPSec
Client-to-Site;

4. Deverá possuir suporte a VPN SSL;

5. Deverá possuir capacidade de realizar SSL VPNs utilizando
certificados digitais;

6. A VPN SSL deverá possibilitar o acesso a toda infraestrutura, de
acordo com a política de segurança, através de um plug-in ActiveX
e/ou Java;

7. Deverá possuir hardware acelerador criptográfico para
incrementar o desempenho da VPN;

8. A VPN SSL deverá suportar cliente para plataforma Windows,
Linux e Mac OS X;

9. Deverá permitir a arquitetura de VPN hub and spoke;

10. Deverá possuir suporte a inclusão em autoridades certificadoras
(enrollment), mediante SCEP (Simple Certificate Enrollment
Protocol) e mediante arquivos

4. FUNCIONALIDADE DE BALANCEAMENTO DE CARGA

1. Deverá permitir a criação de endereços IPs virtuais;

2. Deverá permitir balanceamento de carga entre, pelo menos, 04
(quatro) servidores reais;

3. Deverá suportar balanceamento, ao menos, para os seguintes
serviços: HTTP, HTTPS, TCP e UDP;

4. Deverá permitir balanceamento, ao menos, com os seguintes
métodos: Hash do endereço IP de origem, Round Robin, Weighted,
First Alive e HTTP host;

5. Deverá permitir persistência de sessão por cookie HTTP ou SSL
session ID;

6. Deverá permitir que seja mantido o IP de origem;

7. Deverá suportar SSL offloading nos equipamentos que suportem,
pelo menos, 200 (duzentos) usuários;

8. Deverá ter a capacidade de identificar, através de health checks,
quais os servidores que estejam ativos, removendo
automaticamente o tráfego dos servidores que não estejam;

9. Deverá permitir que o health check seja feito, ao menos, via ICMP,
TCP em porta configurável e HTTP em URL configurável.

5. FUNCIONALIDADE DE VIRTUALIZAÇÃO

1. Deverá suportar a criação de, ao menos, 10 (dez) instâncias
virtuais no mesmo hardware;

2. Deverá permitir a criação de administradores independentes para
cada uma das instâncias virtuais;

3. Deverá permitir a criação de um administrador global que tenha
acesso a todas as configurações das instâncias virtuais criadas.

6. FUNCIONALIDADE DE CONTROLADORA WIRELESS E WI-FI

1. Deverá ser capaz de gerenciar, de forma centralizada, outros
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Pontos de Acesso do mesmo fabricante;

2. Deverá suportar o serviço de servidor DHCP por SSID para prover
endereçamento IP automático para os clientes wireless;

3. Deverá suportar monitoração e supressão de Ponto de Acesso
indevido;

4. Deverá prover autenticação para a rede wireless através de bases
externas, como: LDAP, RADIUS ou TACACS+;

5. Deverá permitir a visualização dos clientes conectados;

6. Deverá prover suporte a Fast Roaming;

7. Deverá ajustar automaticamente os canais de modo a otimizar a
cobertura de rede e mudar as condições de RF;

8. A solução deve implementar recursos de análise de espectro que
possibilitem a identificação de interferências provenientes de
equipamentos não-WiFi e que operem nas frequências de 2.4GHz
ou 5GHz. A solução deve ainda apresentar o resultado dessas
análises de maneira gráfica na interface de gerência;

9. Deverá possuir Captive Portal por SSID;

10. Deverá permitir configurar o bloqueio de tráfego entre SSIDs;

11. Deverá suportar Wi-Fi Protected Access (WPA), WPA2 ou WPA3
por SSID, utilizando-se de AES e/ou TKIP;

12. Deverá suportar os seguintes métodos de autenticação EAP:

1. EAP-TLS

2. EAP-TTLS;

3. EAP-PEAP;

4. EAP-SIM

5. EAP-AKA;

13. Deverá suportar 802.1x através de RADIUS;

14. Deverá suportar filtro baseado em endereço MAC por SSID;

15. Deverá permitir configurar parâmetros de rádio, como: banda e
canal;

16. Deverá possuir método de descoberta de novos Pontos de Acesso
baseados em Broadcast ou Multicast;

17. Deverá possuir mecanismo de identificação e controle de Rogue
APs, suportando supressão automática e bloqueio por endereço
MAC de APs;

18. Deverá possuir lista contendo Pontos de Acesso Aceitos e Pontos
de Acesso Indevidos (Rogue);

19. Deverá possuir WIDS com, ao menos, os seguintes perfis:

1. Rogue/Interfering AP Detection;

2. Ad-hoc Network Detection;

3. Wireless Bridge Detection;

4. Weak WEP Detection;

5. MAC OUI Checking;

20. Deverá permitir o uso de voz e dados sobre um mesmo SSID;

21. A solução deverá detectar Receiver Start of Packet (RX-SOP) em
pacotes wireless e ser capaz de ignorar os pacotes que estejam
abaixo de determinado limiar especificado em dBm;

22. A controladora deverá oferecer Firewall integrado, baseado em
identidade do usuário;

23. Deverá possuir controle baseado em política de firewall para
acesso entre as WLANs;

24. Deverá permitir a criação de políticas de traffic shaping;

25. Deverá permitir a criação de políticas de firewall baseadas em
horário;

26. Deverá permitir NAT nas políticas de firewall;

27. Deverá possibilitar definir número de clientes por SSID;

28. Deverá permitir e/ou bloquear o tráfego entre SSIDs;

29. Deverá possuir mecanismo de criação automática de usuários
visitantes e senhas auto-geradas e/ou manual, que possam ser
enviadas por e-mail ou SMS aos usuários, e com capacidade de
definição de horário da expiração da senha;
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30. A comunicação entre o Access Point e a Controladora Wireless
deverá poder ser efetuada de forma criptografada;

31. Deverá possuir mecanismo de ajuste de potência do sinal, de
forma a reduzir interferência entre canais entre 02 (dois) Access
Points gerenciados;

32. Deverá possuir mecanismo de balanceamento de tráfego/usuários
entre Access Points;

33. Deverá possuir mecanismo de balanceamento de tráfego/usuários
entre frequências e/ou rádios;

34. Toda a configuração do Ponto de Acesso deverá ser executada
através da Controladora Wireless;

35. Deverá permitir a identificação de APs com firmware desatualizado
e efetuar o upgrade via interface gráfica;

36. Deverá possuir console de monitoramento dos usuários
conectados, indicando em que Access Point, em que rádio, em que
canal, endereço IP do usuário, tipo de dispositivo e sistema
operacional, uso de banda, potência do sinal e relação sinal/ruído;

37. O encaminhamento de tráfego dos dispositivos conectados à rede
sem fio deve ocorrer de forma centralizada através de túnel
estabelecido entre o ponto de acesso e controlador wireless. Neste
modo todos os pacotes trafegados em um determinado SSID
devem ser encaminhados dentro do túnel até o controlador
wireless. Caso o controlador wireless não seja capaz de operar
gerenciando os pontos de acesso e concentrando o tráfego
tunelado simultaneamente, então a solução ofertada deve ser
composta com elemento adicional do próprio fabricante para
suportar a conexão dos túneis originados dos pontos de acesso;

38. A Controladora deverá oferecer Firewall integrado, baseado em
identidade do usuário, entre todas as redes cujo tráfego seja
tunelado até a Controladora;

39. Deverá possuir controle baseado em política de firewall para
acesso entre as WLANs cujo tráfego seja tunelado até a
Controladora;

40. Deverá permitir a criação de políticas de traffic shaping entre todas
as redes cujo tráfego seja tunelado até a Controladora;

41. Deverá permitir aplicar políticas de filtro de conteúdo Web, que seja
baseado em categorias de sites automaticamente atualizadas, para
todas as redes cujo tráfego seja tunelado até a Controladora;

42. Deverá permitir aplicar políticas de antivírus, com detecção e
bloqueio de malwares e redes botnet, entre todas as redes cujo
tráfego seja tunelado até a Controladora;

43. Deverá permitir aplicar políticas de IPS, bloqueando e/ou
monitorando tentativas de ataques, com base de assinatura de
ataques atualizada automaticamente, entre todas as redes cujo
tráfego seja tunelado até a Controladora;

44. Deverá permitir aplicar políticas de controle antispam para todas as
redes cujo tráfego seja tunelado até a Controladora;

45. Deverá permitir controlar, identificar e bloquear tráfego de
aplicações do tipo P2P, IM, Chat, Redes Sociais, Skype, Proxies
Anônimos, streamings de áudio e vídeo, jogos entre outros, e que
seja baseado no padrão de comunicação de tais aplicações, entre
todas as redes cujo tráfego seja tunelado até a Controladora;

46. A solução deve implementar recurso de controle de acesso à rede
(NAC - Network Access Control), identificando automaticamente o
tipo de equipamento conectado (profiling) e atribuindo de maneira
automática a política de acesso à rede;

47. Deverá possuir as seguintes certificações:

1. Certificação Wi-Fi Alliance;

2. Certificação ICSA para Firewall;

3. Certificação ICSA para Antivírus;

4. Certificação ICSA para VPN SSL;

5. Certificação ICSA para VPN IPSec;

6. Certificação ICSA para IPS;

48. O equipamento de firewall e/ou IPS deverá ter sido aprovado nos
testes da NSS Labs e deverá estar na lista de recomendados.

7. FUNCIONALIDADE DE SD-WAN

1. A solução SD-WAN deve ser viabilizada com recursos de
segurança integrados de: Firewall, VPN, Antivírus, IPS e Filtro de
Segurança Web.
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2. A solução SD-WAN deve suportar NAT em contexto de saída (Nat
Outbound) para um pool de IPs públicos.

3. A solução SD-WAN deve suportar microsegmentação de tráfego
onde seja possível aplicar políticas de IPS e Antivírus entre
segmentos de LAN.

4. A solução SD-WAN deve prover capacidade de inspeção SSL para
a inspeção de tráfego https nas filiais, no contexto: bloqueio de
malwares e reconhecimento em camada 7 de aplicações.

5. Solução deve ser capaz de prover Zero Touch provisioning.

6. A solução de Zero Touch provisioning deve ser capaz de suportar
endereçamento estáticos e dinâmicos, e que seja suportado
múltiplos links WAN.

7. Solução deve ser capaz de prover uma arquitetura onde em uma
comunicação Matriz x Filiais, em que a comunicação de uma Filial A
para a Matriz esteja comprometida, possa ser utilizada a
comunicação entre Filial B e Matriz, em que através deste circuito,
a Filial A alcance a Matriz.

8. A solução deve ser capaz de criar VPN "Full-Mesh" em interface
Gráfica, de forma automática, e sem que o administrador precise
configurar site por site.

9. A configuração VPN IPSEC deverá oferecer suporte para DH
Group: 14 e 15.

10. Reconhecimento em camada 7 totalmente segregado da camada
4.

11. Deve de forma alternativa, contar com um banco de Dados
interno, onde seja possível atrelar uma aplicação à um determinado
IP/ range de IPs de destino.

12. O reconhecimento de aplicações deve ser realizado independente
de porta e protocolo, inspecionando o payload de pacote de
dados;

13. Ainda sobre o reconhecimento de Aplicações, a solução deve
fornecer o reconhecimento default em camada 7, de pelo menos
mais de 2000 aplicações largamente utilizadas em contextos de
SaaS, Aplicações na Nuvem, Aplicações Multimídia (Vimeo,
YouTube, Facebook, etc)

14. A solução de SD-WAN deve suportar Roteamento dinâmico BGP
com suporte a IPv6

15. A solução deve ser capaz de refletir, de forma manual ou
automatizada, suas políticas de SD-WAN em condições onde a
largura de banda é modificada.

16. A solução deve ser capaz de medir o Status de Saúde do Link
baseando-se em critérios mínimos de: Latência, Jitter e Packet
Loss, onde seja possível configurar um valor de Theshold para
cada um destes itens, onde será utilizado como fator de decisão
nas regras de SD-WAN.

17. A solução deve permitir a configuração de regras onde o Failback
(retorno à condição inicial) apenas ocorrerá quando o link principal
recuperado seja X% (com X variando de 10 à 50) do seu valor de
Saúde melhor que o link atual.

18. A solução deve permitir a configuração de regras onde o Failback
(retorno à condição inicial) apenas ocorra dentro de um espaço de
tempo de X segundos, configurável pelo administrador do sistema.

19. A solução deve permitir a configuração de políticas de QoS em
camada 7, associadas percentualmente à largura de banda da
Interface SD-WAN

 

ITEM 04 - LICENCIAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE FUNCIONALIDADES
PARA SOLUÇÃO DE SEGURANÇA E GERÊNCIA DE REDES NGFW TIPO
2 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. CARACTERÍSTICAS E FUNCIONALIDADES GERAIS
1. Licenciamento adicional que permite agregar funcionalidades à

Solução de Segurança e Gerência de Redes NGFW Tipo 2;
2. Deverá possuir licenças  das seguintes funcionalidades: Filtro de

Conteúdo Web, Antivírus, AntiSpam, Detecção e Prevenção de
Intrusos (IPS, Controle de Aplicações e DLP - Data Leak Prevention;

3. Deverá contemplar o Serviço de Implantação e Configuração remota
das licenças supracitadas.

2. FUNCIONALIDADE DE ANTI-SPAM DE GATEWAY
1. Deverá permitir, na funcionalidade de anti-spam, verificação do

cabeçalho SMTP do tipo MIME;
2. Deverá ter a capacidade de permitir a criação de perfis de anti-spam

específicos para tipos de dispositivos identificados automaticamente
(funcionalidade esta conhecida como BYOD – Bring Your Own
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Device), como, por exemplo: tablets, celulares e PCs, sistemas
operacionais Android, Apple, Blackberry, Linux e Windows.

3. Deverá permitir a checagem de reputação da URL no corpo
mensagem de correio eletrônico;

4. Deverá possuir, para a funcionalidade de anti-spam, o recurso de
RBL;

5. Deverá permitir adicionar rótulo ao assunto da mensagem quando
classificado como SPAM;

6. Deverá possuir filtragem de e-mail por palavras chaves;
3. FUNCIONALIDADE DE FILTRO DE CONTEÚDO WEB

1. Deverá possuir solução de filtro de conteúdo Web integrado à
solução de segurança;

2. Deverá ter a capacidade de permitir a criação de perfis de filtragem
Web específicos para tipos de dispositivos identificados
automaticamente (funcionalidade esta conhecida como BYOD – Bring
Your Own Device), como, por exemplo: tablets, celulares e PCs,
sistemas operacionais Android, Apple, Blackberry, Linux e Windows.

3. Deverá implementar roteamento WCCP e ICAP;
4. Deverá possuir Proxy Explícito e Transparente;
5. Deverá permitir o bloqueio de páginas Web por classificação como

páginas que facilitem a busca de áudio, vídeo e URLs originadas de
spams;

6. Deverá permitir o bloqueio de redirecionamento HTTP;
7. Deverá ser capaz de categorizar a página Web, tanto pela sua URL,

como pelo seu endereço IP;
8. Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio por

subrede de origem;
9. Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio por

endereço IP de origem;
10. Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio por grupo

de usuários do serviço de diretório LDAP;
11. Deverá garantir que as atualizações regulares do produto sejam

realizadas sem interromper a execução dos serviços de filtragem de
conteúdo Web;

12. Deverá filtrar o conteúdo baseado em categorias em tempo real;
13. Deverá permitir o bloqueio de URLs inválidas, cujo campo CN do

certificado SSL não contenha um domínio válido;
14. Deverá permitir a criação de listas personalizadas de URLs

permitidas (lista branca) e bloqueadas (lista negra);
15. Deverá permitir o bloqueio de páginas Web através da construção de

filtros específicos com mecanismo de busca textual;
16. Deverá permitir a filtragem de todo o conteúdo do tráfego WEB de

URLs conhecidas como fonte de material impróprio e códigos
(programas/scripts) maliciosos em applets Java, cookies e activeX,
através de base de URL própria atualizável;

17. Deverá exibir mensagem de bloqueio customizável pelos
Administradores para resposta aos usuários na tentativa de acesso a
recursos proibidos pela política de segurança;

18. Deverá possuir integração com tokens para autenticação de 02 (dois)
fatores;

19. Deverá prover funcionalidade de identificação transparente de
usuários cadastrados no Microsoft Active Directory;

20. Deverá integrar-se ao serviço de diretório padrão LDAP, inclusive o
Microsoft Active Directory, reconhecendo contas e grupos de
usuários cadastrados;

21. Deverá prover Termo de Responsabilidade on-line para aceite pelo
usuário, a ser apresentado toda vez que houver tentativa de acesso a
determinado serviço permitido ou bloqueado;

22. Deverá permitir a reclassificação de sites Web, tanto por URL,
quanto por endereço IP;

23. Deverá permitir a criação de, pelo menos, 05 (cinco) categorias
personalizadas;

24. Deverá permitir a monitoração do tráfego internet sem bloqueio de
acesso aos usuários;

25. Deverá possuir categoria exclusiva, no mínimo, para os seguintes
tipos de sites Web, como:
1. Compras;
2. Websites pessoais;
3. Racismo;
4. Pornografia;
5. Hackers;
6. Phishing;
7. Notícias;
8. Instituições de saúde;
9. Webmail;

10. Proxy anônimo;
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26. Deverá possuir a funcionalidade de cota de tempo de utilização por
categoria;

27. Deverá possuir base mínima contendo 100.000.000 (cem milhões) de
sites internet Web já registrados e classificados;

28. Deverá possuir, pelo menos, 70 (setenta) categorias para
classificação de sites Web;

4. FUNCIONALIDADE DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO
1. Deverá permitir que seja definido, através de regra por IP origem, IP

destino, protocolo e porta, qual tráfego será inspecionado pelo
sistema de detecção de intrusão;

2. Deverá possuir as seguintes estratégias de bloqueio: pass, drop e
reset.

3. Deverá suportar verificação de tráfego em tempo real, via aceleração
de hardware;

4. Deverá suportar verificação de ataque na camada de aplicação;
5. Deverá suportar reconhecimento de ataques de DoS,

reconnaissance, exploits e evasion;
6. Deverá permitir filtros de anomalias de protocolos;
7. Deverá permitir filtros de anomalias de tráfego estatístico de:

flooding, scan, source e destinationsessionlimit;
8. Deverá possuir filtros de ataques por anomalias;
9. Deverá permitir a criação de assinaturas personalizadas;

10. Deverá mitigar os efeitos dos ataques de negação de serviços;
11. Deverá atualizar automaticamente as assinaturas para o sistema de

detecção de intrusos;
12. Deverá armazenar os logs de sessões;
13. Deverá prover a terminação de sessões via TCP resets;
14. Deverá ter a capacidade de resposta/logs ativa a ataques;
15. Deverá possuir monitoração do comportamento do appliance,

mediante SNMP. O dispositivo deverá ser capaz de enviar traps de
SNMP quando ocorrer um evento relevante para a correta operação
da rede;

16. Deverá possuir alertas via correio eletrônico;
17. Deverá possuir alarmes na console de administração;
18. Deverá possuir métodos de notificação de detecção de ataques;
19. Deverá possuir proteção contra ataques de ICMP (Internet Control

Message Protocol);
20. Deverá possuir proteção contra ataques a FTP, SSH, Telnet e rlogin;
21. Deverá possuir proteção contra ataques DNS (Domain Name System);
22. Deverá possuir proteção contra ataques de SMTP (Simple Message

Transfer Protocol), IMAP (Internet Message Access Protocol),
Sendmail ou POP (Post Office Protocol);

23. Deverá possuir proteção contra ataques de Windows ou NetBios;
24. Deverá possuir detecção de ataques de RPC (Remote Procedure

Call);
25. Deverá possuir detecção de anomalias;
26. Deverá possuir análise de protocolos;
27. Deverá possuir reconhecimento de padrões;
28. Deverá possuir mecanismos de detecção/proteção de ataques;
29. Deverá ter a capacidade de permitir a criação de perfis de inspeção

específicos para tipos de dispositivos identificados automaticamente
(funcionalidade esta conhecida como BYOD – Bring Your Own
Device), como, por exemplo: tablets, celulares e PCs, sistemas
operacionais Android, Apple, Blackberry, Linux e Windows;

30. Deverá possuir capacidade de análise de tráfego para a detecção e
bloqueio de anomalias, como Denial of Service (DoS) do tipo Flood,
Scan, Session e Sweep;

31. Deverá possuir capacidade de agrupar assinaturas para um
determinado tipo de ataque. Exemplo: agrupar todas as assinaturas
relacionadas a web-server, para que seja usado para proteção
específica de Servidores Web;

32. Deverá possuir capacidade de remontagem de pacotes para
identificação de ataques;

33. Deverá possuir integração à plataforma de segurança;
34. Deverá permitir a criação de padrões de ataque manualmente;
35. Deverá possuir tecnologia de detecção baseada em assinaturas que

sejam atualizadas automaticamente;
36. Deverá permitir funcionar em modo transparente, sniffer e router;
37. Deverá estar orientado à proteção de redes;
38. Deverá possuir base de assinaturas de IPS com, pelo menos, 3.500

(três mil e quinhentas) ameaças conhecidas.
5. FUNCIONALIDADE DE CONTROLE DE APLICAÇÕES

1. Deverá reconhecer, no mínimo, 2.000 (duas mil) aplicações;
2. Deverá ter a capacidade de permitir a criação de perfis de controle
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de aplicações específicos para tipos de dispositivos identificados
automaticamente (funcionalidade esta conhecida como BYOD – Bring
Your Own Device), como, por exemplo: tablets, celulares e PCs,
sistemas operacionais Android, Apple, Blackberry, Linux e Windows.

3. Deverá permitir criação de padrões de aplicação manualmente;
4. Deverá garantir que as atualizações regulares do produto sejam

realizadas sem interromper a execução dos serviços de controle de
aplicações;

5. Deverá permitir a inspeção/bloqueio de códigos maliciosos para, no
mínimo, as seguintes categorias: Instant Messaging e transferência
de arquivos;

6. Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio por
subrede de origem e destino;

7. Deverá possuir integração com tokens para autenticação de 02 (dois)
fatores;

8. Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio por
endereço IP de origem;

9. Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio de
aplicações por grupo de usuários do serviço de diretório LDAP;

10. Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio de
aplicações por grupo de usuários do Microsoft Active Directory;

11. Deverá prover funcionalidade de identificação transparente de
usuários cadastrados no Microsoft Active Directory;

12. Deverá integrar-se ao serviço de diretório padrão LDAP, inclusive o
Microsoft Active Directory, reconhecendo grupos de usuários
cadastrados;

13. Deverá ser capaz de controlar aplicações independente do protocolo
e porta utilizados, identificando-as apenas pelo comportamento de
tráfego da mesma;

14. Deverá permitir a monitoração do tráfego de aplicações sem bloqueio
de acesso aos usuários;

15. Deverá possuir categoria exclusiva, no mínimo, para os seguintes
tipos de aplicações, como:
1. VoIP;
2. Transferência de arquivos;
3. Web;
4. Instant Messaging;
5. P2P;

16. Deverá possuir, pelo menos, 10 (dez) categorias para classificação de
aplicações;

6. FUNCIONALIDADE DE DLP (DATA LEAK PREVENTION)
1. O sistema de DLP (Data Leak Prevention – Proteção contra

Vazamento de Informações) de gateway deverá funcionar de maneira
que se consiga que os dados sensíveis não saiam da rede e também
deverá funcionar de modo que se previna que dados não
requisitados entrem na sua rede;

2. Deverá permitir a composição de múltiplas regras de DLP, formando
uma regra única mais específica que usa lógica booleana para fazer a
comparação com o tráfego que atravessa o sistema.

3. Deverá permitir o armazenamento em solução específica de
armazenamento de logs, o conteúdo do tráfego que coincidir com o
tráfego esperado pela regra de DLP para minimamente os protocolos
de e-mail, HTTP e mensageiros instantâneos;

4. Deverá tomar minimamente as ações de bloquear, banir usuário e
colocar em quarentena a interface sobre as regras que coincidirem
com o tráfego esperado pela regra;

5. Deverá utilizar expressões regulares para composição das regras de
verificação dos tráfegos;

6. Deverá verificar para aplicações do tipo e-mail, se o anexo das
mensagens de correio entrantes/saintes possui um tamanho máximo
especificado pelo administrador;

7. Deverá aplicar regras baseadas em usuários autenticados, isto é,
fazendo buscas pelo tráfego de um específico usuário;

8. Deverá fazer a varredura no conteúdo de um cookie HTTP buscando
por determinado texto;

9. Deverá realizar buscas para a aplicação de regras de DLP em
arquivos do tipo PDF e MS-Word;

10. Sobre o tráfego de mensageiros instantâneos, deverá inspecionar, no
mínimo, os protocolos AIM, ICQ, MSN e Yahoo!;

11. Sobre o tráfego de e-mail, deverá inspecionar, no mínimo, os
protocolos SMTP, POP3 e IMAP;

12. Deverá inspecionar, no mínimo, os tráfegos de e-mail, HTTP, NNTP e
de mensageiros instantâneos;

 

ITEM 04 - SWITCH DE REDE TIPO 1 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. A Equipamento do tipo comutador de rede ethernet com capacidade de
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operação em camada 3 do modelo OSI;
2. Deve possuir 24 (quarenta e oito) slots SFP+ para conexão de fibras

ópticas do tipo 10GBase-X operando em 10GbE;
3. Adicionalmente, deve possuir no mínimo 2 (dois) slots QSFP+ para

conexão de fibras ópticas do tipo 40GBase-SR4 operando 40GbE. Estas
interfaces não devem ser do tipo combo e devem operar simultaneamente
em conjunto com as interfaces do subitem anterior;

4. Deve possuir porta console para acesso à interface de linha de comando
(CLI) do equipamento através de conexão serial. O cabo e eventuais
adaptadores necessários para acesso à porta console deverão ser
fornecidos;

5. Deve possuir 1 (uma) interface USB;
6. Deve possuir capacidade de comutação de pelo menos 850 Gbps e ser

capaz de encaminhar até 1300 Mpps (milhões de pacotes por segundo);
7. Deve suportar 4000 (quatro mil) VLANs de acordo com o padrão IEEE

802.1Q;
8. Deve possuir tabela MAC com suporte a 60.000 endereços;
9. Deve implementar Flow Control baseado no padrão IEEE 802.3X;

10. Deve suportar Q-in-Q, recurso também conhecido como Stacked VLAN ou
VLAN sobre VLAN em que é possível configurar duas TAGs de VLAN no
mesmo frame;

11. Deve operar com latência igual ou inferior à 1us (microsegundo);
12. Deve implementar Flow Control baseado no padrão IEEE 802.3X;
13. Em conjunto com o Flow Control (IEEE 802.3x) o switch deverá, ao invés

de enviar pause frames, definir um limite de banda que poderá ser
recebida na interface quando o buffer estiver cheio. O switch deverá
medir o volume de utilização do buffer para que o recebimento seja
restaurado à capacidade máxima automaticamente;

14. Deve ser capaz de implementar e orquestrar políticas de segurança de
micro segmentação nos switches controlando como os usuários/endpoints
se comunicam lateralmente entre si;

15. Deve suportar o padrão IEEE 802.1Qbb (Priority-based Flow Control);
16. Deve permitir a configuração de links agrupados virtualmente (link

aggregation) de acordo com o padrão IEEE 802.3ad (Link Aggregation
Control Protocol – LACP);

17. Deve suportar Multi-Chassis Link Agregation (MCLAG) ou mecanismo
similar para agrupar suas interfaces com interfaces de outro switch de
mesmo modelo de tal forma que equipamentos terceiros reconheçam as
interfaces de ambos switches como uma única interface lógica;

18. Deve suportar a comutação de Jumbo Frames;
19. Deve implementar roteamento (camada 3 do modelo OSI) entre as VLANs;
20. Deve suportar a criação de rotas estáticas em IPv4 e IPv6;
21. Deve possuir hardware capaz de suportar roteamento dinâmico através

dos protocolos RIP, BGP, OSPF em IPv4 e OSPF em IPv6. É facultada a
entrega de licenças caso o software exiga licenciamento adicional para
ativação dos protocolos;

22. Deve possuir hardware capaz de suportar roteamento multicast através
do protocolo PIM-SSM (Protocol Independent Multicast - Source-Specific
Multicast). É facultada a entrega de licenças caso o software exiga
licenciamento adicional para ativação dos protocolos;

23. Deve possuir hardware capaz de suportar o protocolo VRRP ou
mecanismo similar de redundância de gateway. É facultada a entrega de
licenças caso o software exiga licenciamento adicional para ativação do
protocolo;

24. Deve suportar Bidirectional Forwarding Detection (BFD). É facultada a
entrega de licenças caso o software exiga licenciamento adicional para
ativação do protocolo;

25. Deve ser capaz de criar múltiplas tabelas de roteamento através de VRF
(Virtual Routing and Forwarding). É facultada a entrega de licenças caso
o software exiga licenciamento adicional para ativação deste recurso;

26. Deve implementar serviço de DHCP Server e DHCP Relay;
27. Deve suportar IGMP snooping para controle de tráfego de multicast,

permitindo a criação de pelo menos 1000 (mil) grupos;
28. Deve suportar MLD (Multicast Listener Discovery) Snooping para otimizar

a transmissão de tráfego multicast em IPv6;
29. Deve permitir o espelhamento do tráfego de uma porta para outra porta

do mesmo switch e outro switch da rede (port mirroring / SPAN);
30. Deve permitir o espelhamento de uma porta ou de um grupo de portas

para uma porta especificada em outro equipamento através de RSPAN e
ERSPAN;

31. Deve implementar Spanning Tree conforme os padrões IEEE 802.1w
(Rapid Spanning Tree) e IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree). Deve
implementar pelo menos 30 (trinta) instâncias de Multiple Spanning Tree;

32. Deve implementar recurso conhecido como PortFast ou Edge Port para
que uma porta de acesso seja colocada imediatamente no status
"Forwarding" do Spanning Tree após sua conexão física;

33. Deve implementar mecanismo de proteção da “root bridge” do algoritmo
Spanning-Tree para prover defesa contra-ataques do tipo “Denial of
Service” no ambiente nível 2;
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34. Deve permitir a suspensão de recebimento de BPDUs (Bridge Protocol
Data Units) caso a porta esteja colocada no modo “fast forwarding”
(conforme previsto no padrão IEEE 802.1w). Sendo recebido um BPDU
neste tipo de porta deve ser possível desabilitá-la automaticamente;

35. Deve possuir mecanismo conhecido como Loop Guard para identificação
de loops na rede. Deve desativar a interface e gerar um evento quando
um loop for identificado;

36. Deve possuir mecanismo para identificar interfaces em constantes
mudanças de status de operação (flapping) que podem ocasionar
instabilidade na rede. O switch deverá desativar a interface
automaticamente caso o número de variações de status esteja acima do
limite configurado para o período estabelecido em segundos;

37. Deverá possuir controle de broadcast, multicast e unicast nas portas do
switch. Quando o limite for excedido, o switch deve descartar os pacotes
ou aplicar rate limit;

38. Deve suportar a criação de listas de acesso (ACLs) para filtragem de
tráfego. Estas devem estar baseadas nos seguintes parâmetros para
classificação do tráfego: endereço IP de origem e destino, endereço MAC
de origem e destino, portas TCP e UDP, campo DSCP, campo CoS e VLAN
ID;

39. Deve permitir a definição de dias e horários que a ACL deverá ser
aplicada na rede;

40. Deverá implementar classificação, marcação e priorização de tráfego
baseada nos valores de classe de serviço do frame ethernet (IEEE 802.1p
CoS);

41. Deverá implementar classificação, marcação e priorização de tráfego
baseada nos valores do campo “Differentiated Services Code Point”
(DSCP) do cabeçalho IP, conforme definições do IETF;

42. Deverá implementar ao menos 1 (um) dos seguintes mecanismos de
prevenção contra congestão de tráfego: Weighted Round Robin (WRR),
WRED (Weighted Random Early Detection) ou Weighted Fair Queuing
(WFQ);

43. Deve possuir ao menos 8 (oito) filas de priorização (QoS) por porta;
44. Deve suportar o mecanismo Explicit Congestion Notification (ECN) para

notificar o emissor que há uma congestão ocorrendo e com isso evitar que
os pacotes sejam descartados;

45. Deve implementar mecanismo de proteção contra ataques do tipo
spoofing para mensagens de IPv6 Router Advertisement;

46. Deverá implementar mecanismo de proteção contra ataques do tipo man-
in-the-middle que utilizam o protocolo ARP;

47. Deve implementar DHCP Snooping em IPv4 e IPv6 para mitigar problemas
com servidores DHCP que não estejam autorizados na rede;

48. Deve implementar controle de acesso por porta através do padrão IEEE
802.1X com assinalamento dinâmico de VLAN por usuário com base em
atributos recebidos através do protocolo RADIUS;

49. Deve suportar a autenticação IEEE 802.1X de múltiplos dispositivos em
cada por porta do switch. Apenas o tráfego dos dispositivos autenticados
é que devem ser comutados na porta;

50. Deve suportar a autenticação simultânea de, no mínimo, 15 (quinze)
dispositivos em cada porta através do protocolo IEEE 802.1X;

51. Deve suportar MAC Authentication Bypass (MAB);
52. Deve implementar RADIUS CoA (Change of Authorization);
53. Deve possuir recurso para monitorar a disponibilidade dos servidores

RADIUS;
54. Em caso de indisponibilidade dos servidores RADIUS, o switch deve

provisionar automaticamente uma VLAN para os dispositivos conectados
nas interfaces que estejam com 802.1X habilitado de forma a não causar
indisponibilidade da rede;

55. Deve implementar Guest VLAN para aqueles usuários que não
autenticaram nas interfaces em que o IEEE 802.1X estiver habilitado;

56. Deve ser capaz de operar em modo de monitoramento para autenticações
802.1X. Desta forma, o switch deve permitir que sejam realizados testes
de autenticação nas portas sem tomar ações tal como reconfigurar a
interface;

57. Deve ser capaz de autenticar um computador via 802.1X mesmo que este
esteja conectado através de uma interface do telefone IP;

58. Deve suportar RADIUS Authentication e RADIUS Accounting através de
IPv6;

59. Deve suportar o protocolo PTP (Precision Time Protocol);
60. Deve implementar Netflow, sFlow ou similar;
61. Deve suportar o envio de mensagens de log para servidores externos

através de syslog;
62. Deve suportar o protocolo SNMP (Simple Network Management Protocol)

nas versões v1, v2c e v3;
63. Deve suportar o protocolo SSH em IPv4 e IPv6 para configuração e

administração remota através de CLI (Command Line Interface);
64. Deve suportar o protocolo HTTPS para configuração e administração

remota através de interface web;
65. Deve permitir upload de arquivo e atualização do firmware (software) do

switch através da interface web (HTTPS);
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66. Deve permitir ser gerenciado através de IPv6;
67. Deve permitir a criação de perfis de usuários administrativos com

diferentes níveis de permissões para administração e configuração do
switch;

68. Deve suportar autenticação via RADIUS e TACACS+ para controle do
acesso administrativo ao equipamento;

69. Deverá possuir mecanismo para identificar conflitos de endereços IP na
rede. Caso um conflito seja identificado, o switch deverá gerar um log de
evento e enviar um SNMP Trap;

70. Deve suportar o protocolo LLDP e LLDP-MED para descoberta automática
de equipamentos na rede de acordo com o padrão IEEE 802.1ab

71. Deverá suportar protocolo OpenFlow v1.3 ou tecnologia similar para
configuração do equipamento através de controlador SDN;

72. Deverá suportar ser configurado e monitorado através de REST API;
73. Deve possuir ferramenta para captura de pacotes que auxíliarão na

identificação de problemas na rede. Deve permitir a utilização de filtros
para selecionar o tráfego que deverá ser capturado e permitir a
exportação dos pacotes através de arquivo .pcap para análise em
software Wireshark;

74. Deve ser capaz de armazenar no mínimo duas versões de firmware
simultaneamente em sua memória flash;

75. Deve possuir LEDs que indiquem o status de atividade de cada porta,
além de indicar se há alguma falha ou alarme no switch;

76. Deve suportar temperatura de operação de até 40º Celsius;
77. Deve possuir MTBF (Mean Time Between Failures) igual ou superior a 10

(dez) anos;
78. Deve ser fornecido com fontes de alimentação redundantes do tipo hot-

swap, com capacidade para operar em tensões de 110V e 220V;
79. Deve permitir a sua instalação física em rack padrão 19" com altura

máxima de 1U. Todos os acessórios para montagem e fixação deverão ser
fornecidos;

80. Deve ser compatível e gerenciado pelo Item 01 deste termo de
referência ou por solução do mesmo fabricante que possua gerência
centralizada, devendo atender aos requisitos descritos abaixo:
1. A solução de gerência centralizada deve suportar operação com

elementos redundantes, não havendo disrupção do serviço mediante
a falha de um elemento;

2. Deverá implementar mecanismos de SDN (Software Defined
Networking) que permitam efetuar macro-segmentação (zonas de
segurança) e microsegmentação: controle e orquestração de como
usuários se comunicam numa mesma VLAN/zona;

3. Deve operar como ponto central para automação e gerenciamento
dos switches;

4. Deve realizar o gerenciamento de inventário de hardware, software e
configuração dos Switches;

5. Deve possuir interface gráfica para configuração, administração e
monitoração dos switches;

6. Deve apresentar graficamente a topologia da rede com todos os
switches administrados para monitoramento, além de ilustrar
graficamente status dos uplinks e dos equipamentos para
identificação de eventuais problemas na rede;

7. Deve montar a topologia da rede de maneira automática;
8. Deve ser capaz de configurar os switches da rede;
9. Deve através da interface gráfica deve ser capaz de configurar as

VLANs da rede e distribui-las automaticamente em todos os switches
gerenciados;

10. Deve através da interface gráfica deve ser capaz de aplicar a VLAN
nativa (untagged) e as VLANs permitidas (tagged) nas interfaces dos
switches;

11. Deve através da interface gráfica deve ser capaz de aplicar as
políticas de QoS nas interfaces dos switches;

12. Deve através da interface gráfica deve ser capaz de aplicar as
políticas de segurança para autenticação 802.1X nas interfaces dos
switches;

13. Através da interface gráfica deve ser capaz de aplicar ferramentas
de segurança, tal como DHCP Snooping, nas interfaces dos switches;

14. Deve através da interface gráfica deve ser capaz de realizar
configurações do protocolo Spanning Tree nas interfaces dos
switches, tal como habilitar ou desabilitar os seguintes recursos:
Loop Guard, Root Guard e BPDU Guard;

15. Deve através da interface gráfica deve ser capaz de aplicar políticas
de segurança e controle de tráfego para filtrar o tráfego da rede;

16. A solução de gerência centralizada deve ser capaz de identificar as
aplicações acessadas na rede através de análise DPI (Deep Packet
Inspection);

17. Deve ser capaz de configurar parâmetros SNMP dos switches;
18. A solução de gerência centralizada deve gerenciar as atualizações de

firmware (software) dos switches gerenciados, recomendando
versões de software para cada switch, além de permitir a atualização
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dos switches individualmente;
19. A solução de gerência centralizada deve permitir o envio automático

de e-mails de notificação para os administradores da rede em caso
de eventos de falhas;

20. A solução de gerência centralizada deve apresentar graficamente
informações sobre erros nas interfaces dos switches;

21. A solução deve apresentar graficamente informações sobre
disponibilidade dos switches;

22. Deve prover indicadores de saúde dos elementos críticos do
ambiente;

23. Deve registrar eventos para auditoria de todos os acessos e
mudanças de configuração realizadas por usuários;

24. Deve realizar as funções de gerenciamento de falhas e eventos dos
switches da rede;

25. Deve possuir API no formato REST.

 

ITEM 05 - SWITCH DE REDE TIPO 2 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. A Deve possuir 48 (quarenta e oito) interfaces do tipo 1000Base-T para conexão
de cabos de par metálico UTP com conector RJ-45. Deve implementar a auto-
negociação de velocidade e duplex destas interfaces, além de negociar
automaticamente a conexão de cabos crossover (MDI/MDI-X);

2. Adicionalmente, deve possuir 4 (quatro) slots SFP+ para conexão de fibras
ópticas do tipo 10GBase-X operando em 1GbE e 10GbE. Estas interfaces não
devem ser do tipo combo e devem operar simultaneamente em conjunto com as
interfaces do subitem anterior;

3. Deve possuir porta console para acesso à interface de linha de comando (CLI) do
equipamento através de conexão serial. O cabo e eventuais adaptadores
necessários para acesso à porta console deverão ser fornecidos;

4. Deve possuir capacidade de comutação de pelo menos 160 Gbps e ser capaz de
encaminhar até 250 Mpps (milhões de pacotes por segundo);

5. Deve suportar 4000 (quatro mil) VLANs de acordo com o padrão IEEE 802.1Q;

6. Deve possuir tabela MAC com suporte a 30.000 endereços;

7. Deve implementar Flow Control baseado no padrão IEEE 802.3X;

8. Deve permitir a configuração de links agrupados virtualmente (link aggregation) de
acordo com o padrão IEEE 802.3ad (Link Aggregation Control Protocol – LACP);

9. Deve suportar a comutação de Jumbo Frames;

10. Deve identificar automaticamente telefones IP que estejam conectados e associá-
los automaticamente a VLAN de voz;

11. Deve suportar a criação de rotas estáticas em IPv4 e IPv6;

12. Deve implementar serviço de DHCP Relay;

13. Deve suportar IGMP snooping para controle de tráfego de multicast, permitindo a
criação de pelo menos 1000 (mil) entradas na tabela;

14. Deve ser capaz de implementar e orquestrar políticas de segurança de micro
segmentação nos switches controlando como os usuários/endpoints se
comunicam lateralmente entre si;

15. Deve permitir o espelhamento do tráfego de uma porta para outra porta do
mesmo switch (port mirroring / SPAN);

16. Deve implementar Spanning Tree conforme os padrões IEEE 802.1w (Rapid
Spanning Tree) e IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree). Deve implementar pelo
menos 15 (quinze) instâncias de Multiple Spanning Tree;

17. Deve implementar recurso conhecido como PortFast ou Edge Port para que uma
porta de acesso seja colocada imediatamente no status "Forwarding" do Spanning
Tree após sua conexão física;

18. Deve implementar mecanismo de proteção da “root bridge” do algoritmo
Spanning-Tree para prover defesa contra-ataques do tipo “Denial of Service” no
ambiente nível 2;

19. Deve permitir a suspensão de recebimento de BPDUs (Bridge Protocol Data Units)
caso a porta esteja colocada no modo “fast forwarding” (conforme previsto no
padrão IEEE 802.1w). Sendo recebido um BPDU neste tipo de porta deve ser
possível desabilitá-la automaticamente;

20. Deve possuir mecanismo conhecido como Loop Guard para identificação de loops
na rede. Deve desativar a interface e gerar um evento quando um loop for
identificado;

21. Deve possuir mecanismo para identificar interfaces em constantes mudanças de
status de operação (flapping) que podem ocasionar instabilidade na rede. O switch
deverá desativar a interface automaticamente caso o número de variações de
status esteja acima do limite configurado para o período estabelecido em
segundos;

22. Deverá possuir controle de broadcast, multicast e unicast nas portas do switch.
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Quando o limite for excedido, o switch deve descartar os pacotes ou aplicar rate
limit;

23. Deve suportar a criação de listas de acesso (ACLs) para filtragem de tráfego.
Estas devem estar baseadas nos seguintes parâmetros para classificação do
tráfego: endereço IP de origem e destino, endereço MAC de origem e destino,
portas TCP e UDP, campo DSCP, campo CoS e VLAN ID;

24. Deve permitir a definição de dias e horários que a ACL deverá ser aplicada na rede;

25. Deverá implementar priorização de tráfego baseada nos valores de classe de
serviço do frame ethernet (IEEE 802.1p CoS);

26. Deverá implementar priorização de tráfego baseada nos valores do campo
“Differentiated Services Code Point” (DSCP) do cabeçalho IP, conforme definições
do IETF;

27. Deve possuir ao menos 8 (oito) filas de priorização (QoS) por porta;

28. Deverá implementar mecanismo de proteção contra ataques do tipo man-in-the-
middle que utilizam o protocolo ARP;

29. Deve implementar DHCP Snooping para mitigar problemas com servidores DHCP
que não estejam autorizados na rede;

30. Deve implementar controle de acesso por porta através do padrão IEEE 802.1X
com assinalamento dinâmico de VLAN por usuário com base em atributos
recebidos através do protocolo RADIUS;

31. Deve suportar a autenticação IEEE 802.1X de múltiplos dispositivos em cada por
porta do switch. Apenas o tráfego dos dispositivos autenticados é que devem ser
comutados na porta;

32. Deve suportar a autenticação simultânea de, no mínimo, 15 (quinze) dispositivos
em cada porta através do protocolo IEEE 802.1X;

33. Deve suportar MAC Authentication Bypass (MAB);

34. Deve implementar RADIUS CoA (Change of Authorization);

35. Deve possuir recurso para monitorar a disponibilidade dos servidores RADIUS;

36. Em caso de indisponibilidade dos servidores RADIUS, o switch deve provisionar
automaticamente uma VLAN para os dispositivos conectados nas interfaces que
estejam com 802.1X habilitado de forma a não causar indisponibilidade da rede;

37. Deve implementar Guest VLAN para aqueles usuários que não autenticaram nas
interfaces em que o IEEE 802.1X estiver habilitado;

38. Deve ser capaz de operar em modo de monitoramento para autenticações
802.1X. Desta forma, o switch deve permitir que sejam realizados testes de
autenticação nas portas sem tomar ações tal como reconfigurar a interface;

39. Deve ser capaz de autenticar um computador via 802.1X mesmo que este esteja
conectado através de uma interface do telefone IP;

40. Deve suportar RADIUS Authentication e RADIUS Accounting através de IPv6;

41. Deve permitir configurar o número máximo de endereços MAC que podem ser
aprendidos em uma determinada porta. Caso o número máximo seja excedido, o
switch deverá gerar um log de evento para notificar o problema;

42. Deve permitir a customização do tempo em segundos em que um determinado
MAC Address aprendido dinamicamente ficará armazenado na tabela de
endereços MAC (MAC Table);

43. Deve ser capaz de gerar log de eventos quando um novo endereço MAC Address
for aprendido dinamicamente nas interfaces, quando o MAC Address mover entre
interfaces do mesmo switch e quando o MAC Address for removido da interface;

44. Deve suportar o protocolo NTP (Network Time Protocol) ou SNTP (Simple Network
Time Protocol) para a sincronização do relógio;

45. Deve suportar o envio de mensagens de log para servidores externos através de
syslog;

46. Deve suportar o protocolo SNMP (Simple Network Management Protocol) nas
versões v1, v2c e v3;

47. Deve suportar o protocolo SSH em IPv4 e IPv6 para configuração e administração
remota através de CLI (Command Line Interface);

48. Deve suportar o protocolo HTTPS para configuração e administração remota
através de interface web;

49. Deve permitir upload de arquivo e atualização do firmware (software) do switch
através da interface web (HTTPS);

50. Deve permitir ser gerenciado através de IPv6;

51. Deve permitir a criação de perfis de usuários administrativos com diferentes níveis
de permissões para administração e configuração do switch;

52. Deve suportar autenticação via RADIUS e TACACS+ para controle do acesso
administrativo ao equipamento;

53. Deverá possuir mecanismo para identificar conflitos de endereços IP na rede.
Caso um conflito seja identificado, o switch deverá gerar um log de evento e
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Caso um conflito seja identificado, o switch deverá gerar um log de evento e
enviar um SNMP Trap;

54. Deve suportar o protocolo LLDP e LLDP-MED para descoberta automática de
equipamentos na rede de acordo com o padrão IEEE 802.1ab;

55. Deverá ser capaz de executar testes nas interfaces para identificar problemas
físicos nos cabos de par trançado (UTP) conectados ao switch;

56. Deverá suportar protocolo OpenFlow v1.3 ou tecnologia similar para configuração
do equipamento através de controlador SDN;

57. Deverá suportar ser configurado e monitorado através de REST API;

58. Deve possuir LEDs que indiquem o status de atividade de cada porta, além de
indicar se há alguma falha ou alarme no switch;

59. Deve suportar temperatura de operação de até 45º Celsius;

60. Deve possuir MTBF (Mean Time Between Failures) igual ou superior a 10 (dez)
anos;

61. Deve ser fornecido com fonte de alimentação interna com capacidade para operar
em tensões de 110V e 220V;

62. Deve permitir a sua instalação física em rack padrão 19" com altura máxima de
1U. Todos os acessórios para montagem e fixação deverão ser fornecidos;

63. Deve ser compatível e gerenciado pelo Item 01 deste termo de referência ou por
solução do mesmo fabricante que possua gerência centralizada, devendo atender
aos requisitos descritos abaixo:

1. A solução de gerência centralizada deve suportar operação com elementos
redundantes, não havendo disrupção do serviço mediante a falha de um
elemento;

2. Deverá implementar mecanismos de SDN (Software Defined Networking)
que permitam efetuar macro-segmentação (zonas de segurança) e
microsegmentação: controle e orquestração de como usuários se
comunicam numa mesma VLAN/zona;

3. Deve operar como ponto central para automação e gerenciamento dos
switches;

4. Deve realizar o gerenciamento de inventário de hardware, software e
configuração dos Switches;

5. Deve possuir interface gráfica para configuração, administração e
monitoração dos switches;

6. Deve apresentar graficamente a topologia da rede com todos os switches
administrados para monitoramento, além de ilustrar graficamente status dos
uplinks e dos equipamentos para identificação de eventuais problemas na
rede;

7. Deve montar a topologia da rede de maneira automática;

8. Deve ser capaz de configurar os switches da rede;

9. Deve através da interface gráfica deve ser capaz de configurar as VLANs da
rede e distribui-las automaticamente em todos os switches gerenciados;

10. Deve através da interface gráfica deve ser capaz de aplicar a VLAN nativa
(untagged) e as VLANs permitidas (tagged) nas interfaces dos switches;

11. Deve através da interface gráfica deve ser capaz de aplicar as políticas de
QoS nas interfaces dos switches;

12. Deve através da interface gráfica deve ser capaz de aplicar as políticas de
segurança para autenticação 802.1X nas interfaces dos switches;

13. Através da interface gráfica deve ser capaz de aplicar ferramentas de
segurança, tal como DHCP Snooping, nas interfaces dos switches;

14. Deve através da interface gráfica deve ser capaz de realizar configurações
do protocolo Spanning Tree nas interfaces dos switches, tal como habilitar
ou desabilitar os seguintes recursos: Loop Guard, Root Guard e BPDU
Guard;

15. Deve através da interface gráfica deve ser capaz de aplicar políticas de
segurança e controle de tráfego para filtrar o tráfego da rede;

16. A solução de gerência centralizada deve ser capaz de identificar as aplicações
acessadas na rede através de análise DPI (Deep Packet Inspection);

17. Deve ser capaz de configurar parâmetros SNMP dos switches;

18. A solução de gerência centralizada deve gerenciar as atualizações de
firmware (software) dos switches gerenciados, recomendando versões de
software para cada switch, além de permitir a atualização dos switches
individualmente;

19. A solução de gerência centralizada deve permitir o envio automático de e-
mails de notificação para os administradores da rede em caso de eventos de
falhas;

20. A solução de gerência centralizada deve apresentar graficamente
informações sobre erros nas interfaces dos switches;
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21. A solução deve apresentar graficamente informações sobre disponibilidade
dos switches;

22. Deve prover indicadores de saúde dos elementos críticos do ambiente;

23. Deve registrar eventos para auditoria de todos os acessos e mudanças de
configuração realizadas por usuários;

24. Deve realizar as funções de gerenciamento de falhas e eventos dos switches
da rede;

25. Deve possuir API no formato REST;

 

ITEM 06 - TRANSCEIVER - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. Deve possuir uma porta duplex 10Gbase-SR;

2. Deve suportar distancias de até 100 metros utilizando fibra multimodo;

3. Deve possuir comprimento de onda de 850nm;

4. Deve possuir conector do tipo Duplex LC;

5. Deve ser do compatível com os Itens 01 e 04 deste documento.

 

ITEM 07 - CABO DAC TIPO 1 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. Cabo DAC do tipo passivo, que permita a conexão direta em slot QSFP+;
2. Tamanho mínimo : 03 metros;
3. Deve ser do compatível com o Itens 01 e 04 deste documento.

 

ITEM 08 - CABO DAC TIPO 2 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. Cabo DAC do tipo passivo, que permita a conexão direta em slot QSFP+;
2. Tamanho mínimo : 05 metros;
3. Deve ser do compatível com os Itens de 01 e 04 deste documento.

 

ITEM 09 - UNIDADE CENTRALIZADA DE ARMAZENAMENTO DE LOGS
E RELATORIA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. CARACTERISTICAS GERAIS

1.  Solução deverá ser baseado em appliance físico, possuir garantia e licença
para atualização de firmware e atualização automática de bases de dados de
todas as funcionalidades pelo período de 36 (trinta e seis) meses.

2. Deverá possuir a capacidade de receber pelo menos 90 GB de logs diários.

3. Deverá possuir taxa analítica de 1.500 (um mil e quinhentos) logs por
segundo.

4. Deverá possuir 04 (quatro) interfaces RJ45 1GE.

5. Deverá possuir capacidade de armazenamento de no mínimo 04 (quatro) TB.

2. REQUISITOS MINIMOS DE FUNCIONALIDADES

1. Deverá suportar o acesso via SSH e WEB (HTTPS) para gerenciamento de
soluções

2. Deverá possuir comunicação e autenticação criptografada com usuário e
senha para obter relatórios, na interface gráfica (GUI) e via linha de comando
no console de gerenciamento.

3. Deverá permitir o acesso simultâneo à administração, bem como permitir que
pelo menos 2 (dois) perfis sejam criados para administração e
monitoramento.

4. Deverá suportar SNMP versão 2 e 3

5. Deverá permitir a virtualização do gerenciamento e administração dos
dispositivos, nos quais cada administrador só tem acesso aos computadores
autorizados.

6. Deverá permitir a criação de um administrador geral, que tenha acesso geral
a todas as instâncias de virtualização da solução.

7. Deverá permitir ativar e desativar para cada interface da plataforma, as
permissões de acesso HTTP, HTTPS, SSH

8. Deverá possuir autenticação de usuários para acesso à plataforma via LDAP

9. Deverá possuir autenticação de usuários para acesso à plataforma via Radius

10. Deverá possuir autenticação de usuários para acesso à plataforma via
TACACS +

11. Deverá possuir geração de relatórios de tráfego em tempo real, em formato
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de mapa geográfico

12. Deverá possuir geração de relatórios de tráfego em tempo real, no formato
de gráfico de bolhas.

13. Deverá possuir geração de relatórios de tráfego em tempo real, em formato
de gráfico

14. Deverá possuir definição de perfis de acesso ao console com permissão
granular, como: acesso de gravação, acesso de leitura, criação de novos
usuários e alterações nas configurações gerais.

15. Deverá possuir um assistente gráfico para adicionar novos dispositivos,
usando seu endereço IP, usuário e senha.

16. Deverá possuir visualização da quantidade de logs enviados de cada
dispositivo monitorado

17. Deverá possuir mecanismos de apagamento automático para logs antigos.

18. Deverá permitir importação e exportação de relatórios;

19. Deverá ter a capacidade de criar relatórios no formato HTML;

20. Deverá ter a capacidade de criar relatórios em formato PDF;

21. Deverá ter a capacidade de criar relatórios no formato XML;

22. Deverá ter a capacidade de criar relatórios no formato CSV;

23. Deverá permitir exportar os logs no formato CSV;

24. Deverá gerar logs de auditoria, com detalhes da configuração efetuada, o
administrador que efetuou a alteração e seu horário.

25. Deverá permitir que os logs gerados pelos dispositivos gerenciados devem
ser centralizados nos servidores da plataforma, mas a solução também deve
oferecer a possibilidade de usar um servidor Syslog externo ou similar.

26. Deverá ter relatórios predefinidos.

27. Deverá poder enviar automaticamente os logs para um servidor FTP externo
para a solução

28. Deverá permitir a duplicação de relatórios existentes, deve ser possível para
edição posterior.

29. Deverá ter a capacidade de personalizar a capa dos relatórios obtidos.

30. Deverá permitir centralmente a exibição de logs recebidos por um ou mais
dispositivos, incluindo a capacidade de usar filtros para facilitar a pesquisa
nos mesmos logs.

31. Deverá ter a capacidade de personalizar gráficos em relatórios, como barras,
linhas e tabelas

32. Deverá ter um mecanismo de "pesquisa detalhada" para navegar pelos
relatórios em tempo real.

33. Deverá permitir que os arquivos de log sejam baixados da plataforma para
uso externo.

34. Deverá ter a capacidade de gerar e enviar relatórios periódicos
automaticamente.

35. Deverá permitir a personalização de qualquer relatório pré-estabelecido pela
solução, exclusivamente pelo Administrador, para adotá-lo de acordo com
suas necessidades.

36. Deverá permitir o envio por e-mail relatórios automaticamente.

37. Deverá permitir que o relatório seja enviado por email ao destinatário
específico.

38. Deverá permitir a programação da geração de relatórios, conforme
calendário definido pelo administrador.

39. Deverá exibir graficamente em tempo real a taxa de geração de logs para
cada dispositivo gerenciado.

40. Deverá permitir o uso de filtros nos relatórios.

41. Deverá permitir definir o design dos relatórios, incluir gráficos, adicionar
texto e imagens, alinhamento, quebras de página, fontes, cores, entre
outros.

42. Deverá permitir especificar o idioma dos relatórios criados

43. Deverá gerar alertas automáticos por email, SNMP e Syslog, com base em
eventos especiais em logs, gravidade do evento, entre outros.

44. Deverá permitir o envio automático de relatórios para um servidor SFTP ou
FTP externo.

45. Deverá ser capaz de criar consultas SQL ou similares nos bancos de dados
de logs, para uso em gráficos e tabelas em relatórios.

46. Deverá possibilitar visualizar nos relatórios da GUI as informações do
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sistema, como licenças, memória, disco rígido, uso da CPU, taxa de log por
segundo recebido, total de logs diários recebidos, alertas do sistema, entre
outros.

47. Deverá ter uma ferramenta que permita analisar o desempenho na geração
de relatórios, a fim de detectar e corrigir problemas na geração deles.

48. Deverá importar arquivos com logs de dispositivos compatíveis conhecidos e
não conhecidos pela plataforma, para geração posterior de relatórios.

49. Deverá ser possível definir o espaço que cada instância de virtualização pode
usar para armazenamento de log.

50. Deverá fornecer as informações da quantidade de logs armazenados e as
estatísticas do tempo restante armazenado.

51. Deverá ser compatível com a autenticação de fator duplo (token) para
usuários do administrador da plataforma.

52. Deverá permitir aplicar políticas para o uso de senhas para administradores
de plataforma, como tamanho mínimo e caracteres permitidos

53. Deverá permitir visualizar em tempo real os logs recebidos.

54. Deverá permitir o encaminhamento de log no formato syslog.

55. Deverá permitir o encaminhamento de log no formato CEF (Common Event
Format).

56. Deverá permitir a criação de painéis personalizados para monitorar
operações SOC

57. Deverá gerar alertas de eventos a partir de logs recebidos

58. Deverá permitir a criação de incidentes a partir de alertas de eventos para o
terminal

59. Deverá permitir a integração ao sistema de tickets do ServiceNow

60. Deverá permitir o suporte a logs na nuvem pública do Amazon S3

61. Deverá permitir o suporte a logs na nuvem pública do Microsoft Azure

62. Permitir o suporte aos registros de nuvem pública do Gooogle Cloud

63. Suportar o padrão SAML para autenticação do usuário administrador

3. FUNCIONALIDADES DE RELATORIOS DE FIREWALL

1. Deverá possuir relatório de conformidade com o PCI DSS;

2. Deverá possuir um relatório de uso do aplicativo SaaS

3. Deverá possuir um relatório de prevenção de perda de dados (DLP)

4. Deverá possuir um relatório de VPN

5. Deverá possuir um relatório IPS (Intruder Prevention System)

6. Deverá possuir um relatório de reputação do cliente

7. Deverá possuir um relatório de análise de segurança do usuário

8. Deverá possuir um relatório de análise de ameaças cibernéticas

9. Deverá possuir um breve relatório resumido diário de eventos e incidentes de
segurança

10. Deverá possuir um relatório de tráfego DNS

11. Deverá possuir um relatório de tráfego de e-mail

12. Deverá possuir um relatório dos 10 principais aplicativos usados na rede

13. Deverá possuir um relatório dos 10 principais sites usados na rede

14. Deverá possuir um relatório de uso de mídia social.

 

ITEM 10 - UNIDADE DE GÊNCIA CENTRALIZADA DE EQUIPAMENTOS -
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. A solução poderá ser entregue em applince ou no formato de solução virtual,
compatível com as plataformas VMware, Microsoft Hyper-V e KVM, no caso de
solução virtualizada a responsabilidade pela implantação de servidor/hardware
com licenciamento necessário será da CONTRATANTE;

2. Deve possuir licença para gerenciar de forma centralizada de no mínimo 100
dispositivos;

3. Deve garantir a integridade do item de configuração, através de bloqueio de
alterações, em caso de acesso simultâneo de dois ou mais administradores no
mesmo ativo;

4. Deve possuir definição de perfis de acesso ao console com permissões granulares
como: acesso de escrita, acesso de leitura, criação de usuários, alteração de
configurações;
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5. Deve gerar alertas automáticos via e-mail e snmp;

6. Deve monitorar a performance e Status dos links conectados a Solução de
Segurança dos links de Internet;

7. Deve possibilitar a criação e administração de políticas de firewall, controle de
aplicação, sistema prevenção a intrusão (IPS – intrusion prevention system),
antivírus, pontos de acesso sem fio e de filtro de URL;

8. Deve permitir usar palavras chaves ou cores para facilitar identificação de regras;

9. Deve permitir localizar quais regras um objeto (ex. Computador, serviço, etc.) Está
sendo utilizado;

10. Deve atribuir sequencialmente um número a cada regra de firewall, de NAT ou de
QoS;

11. Deve permitir criação de regras que fiquem ativas em horário definido;

12. Deve permitir criação de regras com data de expiração;

13. Deve permitir realizar o backup das configurações para permitir o retorno
(rollback) de uma configuração salva;

14. Deve possuir mecanismo de validação das políticas, avisando quando houver
regras que ofusquem ou conflitem com outras (shadowing), ou garantir que esta
exigência seja plenamente atendida por meio diverso;

15. Deve possibilitar a visualização e comparação de configurações atuais,
configuração anterior e configurações antigas;

16. Deve garantir que todos os componentes da Solução de Segurança dos Links de
Internet sejam controlados de forma centralizada, utilizando apenas um servidor
de gerência;

17. Deve garantir que os dispositivos de segurança sejam visualizados na operação
integrada da rede através de geolocalização, e integrados com uma aplicação de
mapas online (google maps, bing maps ou outra equivalente);

18. Deve possuir um sistema de backup/restauração de todas as configurações da
solução de gerência incluso assim como permitir ao administrador agendar
backups da configuração em um determinado dia e hora;

19. Deve permitir ao administrador transferir os backups para um servidor SFTP;

20. Deve realizar a função de gerência em um equipamento exclusivo, não exercendo
outras funções (como firewall);

21. Deve garantir que quando houver novas versões de software dos equipamentos,
seja realizada a distribuição e instalação remota, de maneira centralizada;

22. Deve permitir aos administradores se autenticarem nos servidores de gerência
através de contas de usuários locais, de bases externas LDAP e RADIUS.

23. Deve suportar e realizar a sincronização do relógio interno dos equipamentos da
solução via protocolo NTP;

24. Deve gerar relatórios ou exibir comparativos entre duas sessões diferentes,
resumindo todas as alterações efetuadas;

25. Deve permitir visualizar, a partir da estação de gerência centralizada, informações
detalhadas dos dispositivos gerenciados, tais como licenças, horário do sistema e
firmware;

26. Acompanhamento por um período de pelo menos 90 dias para eventuais ajustes
necessários;

27. Deve permitir criar os objetos que serão utilizados nas políticas, de forma
centralizada.

 

ITEM 11 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE IMPLANTAÇÃO E
CONFIGURAÇÃO PARA SOLUÇÃO DE SEGURANÇA E GERÊNCIA DE
REDES NGFW TIPO 1 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. Os serviços envolvendo a execução de atividade de rotinas de
implantação deverão ser prestados de maneira a apoiar os processos de
trabalho e atividades pontuais para atender a necessidades específicas
apresentadas pela TRE-AL;

2. Os serviços envolverão todas as atividades de implantação,
configurações, programações e atendimento às demandas apresentadas
pela TRE-AL;

3. Os serviços deverão ser realizados nas dependências do TRE-AL, utilizando-se de
equipamentos e infraestrutura com capacidade operacional;

4. Os serviços deverão ser realizados por profissionais detentores de diplomas de
nível superior em áreas afins da Tecnologia da Informação, com experiência
comprovada mínima de 03 (três) anos em implantação, operação e suporte de
dispositivos de Segurança da Informação, com características similares às
apresentadas pela TRE-AL;

5. Os profissionais deverão receber todas as demandas sob as responsabilidades
apresentadas pela TRE-AL, providenciando sua inspeção, conferência,
classificação e prestação de contas;
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6. Os profissionais deverão tomar ciência e analisar detalhadamente os projetos,
bem como todos os documentos que o complementarem, fornecidos pela TRE-
AL;

7. Deve ser realizado o desenvolvimento de plano de implementação; planejamento;
análise; configuração; integração; migração; testes de verificação; ajustes;
otimização; troubleshooting; updates; upgrades; ensaios de contingência; criação
de regras de segurança;

8. Deve ser realizado definição da arquitetura lógica e física do projeto, garantindo a
qualidade durante a implantação e o atendimento de todos os requisitos
funcionais e não funcionais;

9. Deve ser realizado gerenciamento de projetos: gerenciamento do projeto
propriamente dito, considerando controle de prazos, esforço, elaboração de
relatórios de posicionamento executivo, indicadores do projeto e qualquer outra
métrica prevista no PMBOOK. O objetivo de todas estas atividades é a garantia de
qualidade do projeto no que tange prazos e esforço;

10. Acompanhamento por um período de pelo menos 90 dias para eventuais ajustes
necessários;

11. Deverá ser fornecido ao final dos serviços a documentação completa de
implentação.

 

ITEM 12 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE IMPLANTAÇÃO E
CONFIGURAÇÃO PARA SOLUÇÃO DE SEGURANÇA E GERÊNCIA DE
REDES NGFW TIPO 2 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. Os serviços envolvendo a execução de atividade de rotinas de implantação
deverão ser prestados de maneira a apoiar os processos de trabalho e atividades
pontuais para atender a necessidades específicas apresentadas pela TRE-AL;

2. Os serviços envolverão todas as atividades de implantação, configurações,
programações e atendimento às demandas apresentadas pela TRE-AL;

3. Os serviços poderão ser realizados nas dependências do TRE-AL ou realizados de
forma remotada e assistida pela equipe de TI do TRE-AL;

4. Os serviços deverão ser realizados por profissionais detentores de diplomas de
nível superior em áreas afins da Tecnologia da Informação, com experiência
comprovada mínima de 03 (três) anos em implantação, operação e suporte de
dispositivos de Segurança da Informação, com características similares às
apresentadas pela TRE-AL;

5. Os profissionais deverão receber todas as demandas sob as responsabilidades
apresentadas pela TRE-AL, providenciando sua inspeção, conferência,
classificação e prestação de contas;

6. Deve ser realizados serviços de planejamento; análise; configuração; integração;
migração; testes de verificação; ajustes; otimização; troubleshooting; updates;
upgrades; ensaios de contingência; criação de regras de segurança;

7. Deve ser realizado definição da arquitetura lógica e física do projeto, garantindo a
qualidade durante a implantação e o atendimento de todos os requisitos
funcionais e não funcionais;

8. Acompanhamento por um período de pelo menos 90 dias para eventuais ajustes
necessários;

9. Deverá ser fornecido ao final dos serviços a documentação completa de
implentação.

 

ITEM 13 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE IMPLANTAÇÃO E
CONFIGURAÇÃO PARA SWITCHES DE REDE TIPOS 1 E 2 -
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. Os serviços envolvendo a execução de atividade de rotinas de implantação
deverão ser prestados de maneira a apoiar os processos de trabalho e atividades
pontuais para atender a necessidades específicas apresentadas pela TRE-AL

2. Os serviços envolverão todas as atividades de implantação, configurações,
programações e atendimento às demandas apresentadas pela TRE-AL.

3. A execução do Contrato deverá seguir metodologia de trabalho baseado no
conceito de Delegação de Responsabilidade Supervisionada. À CONTRATANTE
caberá a responsabilidade de definir demandas, bem como realizar a gestão
qualitativa dos serviços. A CONTRATADA deverá disponibilizar um Gerente do
Projeto, o qual deverá supervisionar todas as atividades dos profissionais
vinculados à dedicação exclusiva. Ao Gerente do Projeto será atribuída a
responsabilidades de desenvolvimento e acompanhamento de todo plano de
trabalho às atividades demandadas pela TRE-AL.

4. Os serviços deverão ser realizados nas dependências do TRE-AL, utilizando-se de
equipamentos e infraestrutura com capacidade operacional.

5. Os serviços deverão ser realizados por profissionais, detentores de diplomas de
nível superior em áreas afins da Tecnologia da Informação, com experiência
comprovada mínima de 03 (três) anos em implantação, operação e suporte de
dispositivos de Segurança da Informação, com características similares às
apresentadas pela TRE-AL.
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6. Os profissionais deverão receber todas as demandas sob as responsabilidades
apresentadas pela TRE-AL, providenciando sua inspeção, conferência,
classificação e prestação de contas.

7. Os profissionais deverão tomar ciência e analisar detalhadamente os projetos,
bem como todos os documentos que o complementarem, fornecidos pela TRE-
AL.

8. Acompanhamento por um período de pelo menos 90 dias para eventuais ajustes
necessários;

9. Deverá ser fornecido ao final dos serviços a documentação completa de
implementação.

 

ITEM 14 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE IMPLANTAÇÃO E
CONFIGURAÇÃO PARA UNIDADE CENTRALIZADA DE
ARMAZENAMENTO DE LOGS E RELATORIA - ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS

1. Os serviços envolvendo a execução de atividade de rotinas de implantação
deverão ser prestados de maneira a apoiar os processos de trabalho e atividades
pontuais para atender a necessidades específicas apresentadas pela TRE-AL;

2. Os serviços envolverão todas as atividades de implantação, configurações,
programações e atendimento às demandas apresentadas pela TRE-AL;

3. Os serviços deverão ser realizados nas dependências do TRE-AL, utilizando-se de
equipamentos e infraestrutura com capacidade operacional.

4. Os serviços deverão ser realizados por profissionais, detentores de diplomas de
nível superior em áreas afins da Tecnologia da Informação, com experiência
comprovada mínima de 03 (três) anos em implantação, operação e suporte de
dispositivos de Segurança da Informação, com características similares às
apresentadas pela TRE-AL.

5. Os profissionais deverão receber todas as demandas sob as responsabilidades
apresentadas pela TRE-AL, providenciando sua inspeção, conferência,
classificação e prestação de contas.

6. Os profissionais deverão tomar ciência e analisar detalhadamente os projetos,
bem como todos os documentos que o complementarem, fornecidos pela TRE-
AL.

7. Acompanhamento por um período de pelo menos 90 dias para eventuais ajustes
necessários;

8. Deverá ser fornecido ao final dos serviços a documentação completa de
implentação.

 

ITEM 15 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE IMPLANTAÇÃO E
CONFIGURAÇÃO PARA UNIDADE DE GERÊNCIA CENTRALIZADA DE
EQUIPAMENTOS - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. Os serviços envolvendo a execução de atividade de rotinas de implantação
deverão ser prestados de maneira a apoiar os processos de trabalho e atividades
pontuais para atender a necessidades específicas apresentadas pela TRE-AL

2. Os serviços envolverão todas as atividades de implantação, configurações,
programações e atendimento às demandas apresentadas pela TRE-AL.

3. A execução do Contrato deverá seguir metodologia de trabalho baseado
no conceito de Delegação de Responsabilidade Supervisionada. À
CONTRATANTE caberá a responsabilidade de definir demandas, bem
como realizar a gestão qualitativa dos serviços. A CONTRATADA deverá
disponibilizar um Gerente do Projeto, o qual deverá supervisionar todas
as atividades dos profissionais vinculados à dedicação exclusiva. Ao
Gerente do Projeto será atribuída a responsabilidades de
desenvolvimento e acompanhamento de todo plano de trabalho às
atividades demandadas pela TRE-AL.

4. Os serviços deverão ser realizados nas dependências do TRE-AL, utilizando-se de
equipamentos e infraestrutura com capacidade operacional.

5. Os serviços deverão ser realizados por profissionais, detentores de diplomas de
nível superior em áreas afins da Tecnologia da Informação, com experiência
comprovada mínima de 03 (três) anos em implantação, operação e suporte de
dispositivos de Segurança da Informação, com características similares às
apresentadas pela TRE-AL.

6. Os profissionais deverão receber todas as demandas sob as responsabilidades
apresentadas pela TRE-AL, providenciando sua inspeção, conferência,
classificação e prestação de contas.

7. Os profissionais deverão tomar ciência e analisar detalhadamente os projetos,
bem como todos os documentos que o complementarem, fornecidos pela TRE-
AL.

8. Acompanhamento por um período de pelo menos 90 dias para eventuais ajustes
necessários;

9. Deverá ser fornecido ao final dos serviços a documentação completa de
implentação.

Termo de Referência - TIC 23 (1092898)         SEI 0006267-49.2021.6.02.8000 / pg. 240



 

ITEM 16 - TREINAMENTO OFICIAL DO FABRICANTE PARA SOLUÇÃO
DE SEGURANÇA E GERÊNCIA DE REDES NGFW - ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS

1. O fornecimento deste item deverá contemplar 01 (um) voucher individual
para treinamento oficial do fabricante;

2. O voucher deverá ter validade de pelo menos 12 (doze) meses a partir da
data de sua emissão;

3. O treinamento deverá ser disponibilizado de acordo com o calendário de
treinamentos do fabricante;

4. A capacitação técnica deverá ser oficial do fabricante e ser realizada por
empresa devidamente credenciada pelo mesmo;

5. O treinamento deverá preferencialmente ser ofertado na modalidade
presencial, mas a critério da contratante, poderá ser aceito em formato
EAD ao vivo;

6. Deverá ser ministrado por profissional devidamente credenciado junto ao
fabricante;

7. O conteúdo programático do treinamento deverá no mínimo os conteúdos
sobre: visão geral da solução; configuração inicial do equipamento;
Políticas de Firewall; IPS; Controle de Aplicação; Sandboxing; Identificação
do Usuário; Filtro de Conteúdo WEB; Antivírus; NAT; VPN; QoS; SD-WAN;
Alta Disponibilidade; Gerência Centralizada; Geração de Relatórios;
Monitoramento;

8. A capacitação ofertada poderá ser composta por um ou mais
treinamentos oficiais do fabricante;

9. Deverá(ão) ser informado(s) o(s) código(s) do(s) treinamentos junto ao
fabricante e o(s) respectivo(s) conteúdo(s) programático(s);

10. O conteúdo programático deverá ser comprovado por meio de
documentação oficial do fabricante;

11. O treinamento deverá ser ministrado no idioma português do Brasil;
12. Deverá ser fornecido material didático do fabricante relativo ao conteúdo

programático, podendo este ser no idioma português do Brasil ou inglês;
13. Deverá ser fornecido certificado de participação ao final do treinamento.

Este certificado deverá obrigatoriamente ser emitido pelo fabricante;
14. A carga horária agregada do(s) treinamento(s) não poderá ser inferior a

40 horas;
15. O conjunto das capacitações deverá ser suficiente ou corresponder ao

conjunto mínimo necessário para realização de prova de certificação
oficial do produto. A inscrição e/ou custos diretos e relativos à
certificação não fazem parte do voucher.

 

ITEM 17 - TREINAMENTO OFICIAL DO FABRICANTE UNIDADE DE
GERÊNCIA CENTRALIZADA DE EQUIPAMENTOS - ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS

1. O fornecimento deste item deverá contemplar 01 (um) voucher individual
para treinamento oficial do fabricante;

2. O voucher deverá ter validade de pelo menos 12 (doze) meses a partir da
data de sua emissão;

3. O treinamento deverá ser disponibilizado de acordo com o calendário de
treinamentos do fabricante;

4. A capacitação técnica deverá ser oficial do fabricante e ser realizada por
empresa devidamente credenciada pelo mesmo;

5. O treinamento deverá preferencialmente ser ofertado na modalidade
presencial, mas a critério da contratante, poderá ser aceito em formato
EAD ao vivo;

6. Deverá ser ministrado por profissional devidamente credenciado junto ao
fabricante;

7. O conteúdo programático do treinamento deverá abranger as principais
funcionalidades, resolução de problemas mais comuns, englobando tanto
a configuração e a operação da  UNIDADE DE GERENCIA CENTRALIZADA
DE EQUIPAMENTOS, proporcionando conhecimentos teóricos e práticos,
abrangendo desde os conteúdos básicos até os avançadas sobre os
hardwares e o softwares que compõem a solução;

8. A capacitação ofertada poderá ser composta por um ou mais
treinamentos oficiais do fabricante;

9. Deverá(ão) ser informado(s) o(s) código(s) do(s) treinamentos junto ao
fabricante e o(s) respectivo(s) conteúdo(s) programático(s);

10. O conteúdo programático deverá ser comprovado por meio de
documentação oficial do fabricante;

11. O treinamento deverá ser ministrado no idioma português do Brasil;
12. Deverá ser fornecido material didático do fabricante relativo ao conteúdo

programático, podendo este ser no idioma português do Brasil ou inglês;
13. Deverá ser fornecido certificado de participação ao final do treinamento.

Este certificado deverá obrigatoriamente ser emitido pelo fabricante;
14. A carga horária agregada do(s) treinamento(s) não poderá ser inferior a

16 horas;
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15. O conjunto das capacitações deverá ser suficiente ou corresponder ao
conjunto mínimo necessário para realização de prova de certificação
oficial do produto. A inscrição e/ou custos diretos e relativos à
certificação não fazem parte do voucher.

 

ITEM 18 - TREINAMENTO OFICIAL DO FABRICANTE PARA UNIDADE
CENTRALIZADA DE ARMAZENAMENTO DE LOGS E RELATORIA -
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. O fornecimento deste item deverá contemplar 01 (um) voucher individual
para treinamento oficial do fabricante;

2. O voucher deverá ter validade de pelo menos 12 (doze) meses a partir da
data de sua emissão;

3. O treinamento deverá ser disponibilizado de acordo com o calendário de
treinamentos do fabricante;

4. A capacitação técnica deverá ser oficial do fabricante e ser realizada por
empresa devidamente credenciada pelo mesmo;

5. O treinamento deverá preferencialmente ser ofertado na modalidade
presencial, mas a critério da contratante, poderá ser aceito em formato
EAD ao vivo;

6. Deverá ser ministrado por profissional devidamente credenciado junto ao
fabricante;

7. O conteúdo programático do treinamento deverá abranger as principais
funcionalidades, resolução de problemas mais comuns, englobando tanto
a configuração e a operação da UNIDADE CENTRALIZADA DE
ARMAZENAMENTO DE LOGS E RELATORIA, proporcionando
conhecimentos teóricos e práticos, abrangendo desde os conteúdos
básicos até os avançadas sobre os hardwares e o softwares que compõem
a solução;

8. A capacitação ofertada poderá ser composta por um ou mais
treinamentos oficiais do fabricante;

9. Deverá(ão) ser informado(s) o(s) código(s) do(s) treinamentos junto ao
fabricante e o(s) respectivo(s) conteúdo(s) programático(s);

10. O conteúdo programático deverá ser comprovado por meio de
documentação oficial do fabricante;

11. O treinamento deverá ser ministrado no idioma português do Brasil;
12. Deverá ser fornecido material didático do fabricante relativo ao conteúdo

programático, podendo este ser no idioma português do Brasil ou inglês;
13. Deverá ser fornecido certificado de participação ao final do treinamento.

Este certificado deverá obrigatoriamente ser emitido pelo fabricante;
14. A carga horária agregada do(s) treinamento(s) não poderá ser inferior a 8

horas;
15. O conjunto das capacitações deverá ser suficiente ou corresponder ao

conjunto mínimo necessário para realização de prova de certificação
oficial do produto. A inscrição e/ou custos diretos e relativos à
certificação não fazem parte do voucher.

 

ITEM 19 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS SOB DEMANDA -
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. Cada Unidade de Serviço Técnicos (UST) corresponderá à 4h (quatro
horas) de profissional especializado nas plataformas ofertadas;

2. O serviço poderá ser prestado pelo próprio fabricante (Professional
Services) ou pela contratada.

3. Atividades: desenvolvimento de plano de
implementação, planejamento, análise, configuração, integração, migração, testes
de
verificação, ajustes, otimização, troubleshooting, updates, upgrades, provas
de conceito, ensaios de contingência, customização de consultas de
relatórios, treinamentos "hands on", análise de vulnerabilidades, criação
e manutenção de regras de segurança e redes, participação em comitês
de segurança para esclarecimentos, documentação "as
built", documentação para rollout;

4. Os perfis dos profissionais/atividades definidas seguirão o padrão de
perfis indicados por metodologias de projetos, como PMBOK. Abaixo, um
detalhamento sobre os perfis de profissionais e o escopo de cada um de
seus papeis:
1. Arquitetura: definição da arquitetura lógica e física do projeto,

garantindo a qualidade durante a implantação e o atendimento de
todos os requisitos funcionais e não funcionais; propor melhorias;
definir controles e monitoramento do ambiente, sugerindo métricas,
thresholds e indicadores de acompanhamento; apoio no
planejamento, execução e avaliação de mudanças;

2. Implementação: Levantamento de dados, execução das implantações
incluindo configuração customizada, integração, migrações e testes,
adaptações código, criação de infraestrutura, orientação,
documentação, etc;

3. Gerenciamento de projetos: gerenciamento do projeto propriamente
dito, considerando controle de prazos, esforço, elaboração de
relatórios de posicionamento executivo, indicadores do projeto e
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qualquer outra métrica prevista no PMBOOK. O objetivo de todas
estas atividades é a garantia de qualidade do projeto no que tange
prazos e esforço

4. Suporte: Atendimento a incidentes de suporte realizando análises,
troubleshooting, diagnósticos; realizando ajustes e otimização
configurações; analisando e aplicando patches, fixes e updates,
aplicando testes e realizando ensaios; monitorando o ambiente;

5. As atividades poderam ser prestadas de forma on-site ou na modalidade
remota com acompanhento por meio de ferramente de controle de acesso;

6. O prazo máximo para início das atividades pela empresa contratada será
de 10 (dez) dias, após o recebimento da ordem de fornecimento, nota de
empenho ou documento equivalente;

7. Neste modelo de execução dos serviços não se caracteriza a subordinação
direta e nem a pessoalidade, visto que não haverá qualquer relação de
subordinação jurídica entre os profissionais da equipe da empresa
contratada e o TRE-AL. As empresas proponentes deverão considerar em
seus custos todos os recursos necessários ao completo atendimento aos
objetos, tais como despesas com pessoal (salários, férias, encargos,
benefícios, seleção, outras) de modo a garantir os serviços definidos;

8. Para o controle da execução dos serviços será utilizado a Unidade de
medida UST (Unidade de Serviço Técnico). A UST consiste no parâmetro
utilizado para dimensionar todas as atividades que serão demandadas
pela CONTRATANTE, no escopo de cada Ordem de Serviço. A contratação
será em volume de UST por atividade e a licitação resultará na oferta do
valor de uma UST que irá representar o esforço combinado de
profissionais envolvidos, variando a complexidade e prioridade da
atividade.

3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
A execução do objeto pressupõe a existência dos seguintes

papéis e responsabilidades (Art. 18, § 3º, III, a, 1):

1. Patrocinador da Contratação: é o titular da área demandante, responsável por
representar os interesses do órgão no contexto da Contratação, pela aprovação
da necessidade e, por fim, pela negociação das ações necessárias para que os
objetivos sejam alcançados;

2. Gestor do Contrato (art. 3º, IV, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017): servidor
designado para coordenar e comandar o processo da fiscalização da execução
contratual. Na forma do Art. 17 da mesma Resolução, o gestor do contrato
responsabiliza-se pela condução da gestão e fiscalização do contrato, nos termos
do Art. 67, da Lei nº 8.666/93.

3. Fiscal do Contrato (art. 3º, VI, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017): servidor
designado para auxiliar o gestor do contrato quanto à fiscalização do objeto do
contrato. Neste sentido, indicado pela respectiva autoridade competente para
fiscalizar o Contrato quanto aos aspectos técnicos da solução.

Dinâmica da Execução (Art. 18, § 3º, III, a, 2):

1. Os equipamentos deverão ser entregues no Almoxarifado do TRE/AL, nos
quantitativos indicados no pedido de fornecimento;

2. A garantia dos equipamentos deve obedecer o detalhamento técnico feito e terá
seu tempo contado por cada fornecimento individualmente;

3. Entende-se como garantia aquela prestada pelo próprio fabricante ou por rede
credenciada pelo fabricante do(s) referido(s) equipamento(s);

4. O pagamento será realizado individualmente para cada nota fiscal apresentada,
após emissão do aceite definitivo pela unidade competente do TRE/AL;

5. Os equipamentos deverão ser novos, não recondicionados, de primeiro uso e não
deverão conter marcas, amassados, arranhões ou outros problemas e, ainda,
serem entregues em pleno estado de funcionamento;

6. Os equipamentos deverão atender rigorosamente a todas as especificações
técnicas contidas neste Termo de Referência e em seus Anexos;

7. Os equipamentos deverão vir acompanhados de todos os acessórios necessários
para o seu pleno estado de funcionamento, como cabos, drivers, mídias e outros,
os quais só serão recebidos juntamente com os respectivos equipamentos. Este
item se aplica tanto para a entrega dos equipamentos quanto para substituições
durante o período de garantia;

8. Ao TRE é reservado o direito de efetuar conexões dos equipamentos a outros,
bem como adicionar demais acessórios compatíveis tecnicamente, sem que isso
constitua motivo para a Contratada se desobrigar da garantia, desde que tal fato
não implique danos materiais ou técnicos aos equipamentos e acessórios,
hipótese que deverá ser devidamente comprovada;

9.  Ao TRE/AL é reservado o direito de efetuar diligência, a qualquer tempo, quanto
aos documentos exigidos neste Termo de Referência e em seus Anexos.

Recebimento do Objeto:

1. O Tribunal designará, conforme a necessidade do caso concreto, Comissão ou
por meio de servidor realizará o recebimento provisório, que só será emitido se
os equipamentos estiverem de acordo com as especificações técnicas;

2. Após a entrega, os equipamentos serão submetidos à avaliação e homologação
pelos responsáveis técnicos do Tribunal;

3.  O exame para comprovação das características técnicas consistirá em avaliações
e testes não-destrutivos, por amostragem realizados em duas etapas:

a. Primeira: inspeção visual de todos os equipamentos entregues;
b. Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho, em, no mínimo,

10% (dez por cento) e não menos do que 01 (um) dos equipamentos
recebidos. O Tribunal poderá, a seu critério, executar os testes nos demais
equipamentos, dentro de um critério de razoabilidade, podendo chegar
a 100% dos quantitativos, mas dentro de um prazo máximo de 30 (trinta)
dias corridos e contados de cada lote de equipamentos.

4. As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos que
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acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e
disponível no sítio do fabricante.

5. A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação do perfeito funcionamento
dos equipamentos e adequação às especificações técnicas, emitir e assinar o
Termo de Recebimento Definitivo.

Instrumentos Formais de Solicitação do(s) Bens e/ou
Serviço(s) (Art. 18, § 3º, III, a, 3):

1. A Ordem de Fornecimento será o instrumento formal de solicitação dos bens
pertencentes ao escopo desta contratação.

Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7)

1. O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente do Fornecedor,
por ordem bancária, ou por meio de boleto bancário por código de barras, no
prazo disposto nos artigos 5º, § 3º, ou 40, XIV, “a”, da Lei n. 8.666/93, conforme
o caso, quando mantidas as mesmas condições iniciais de habilitação e cumpridos
os seguintes requisitos:

a. Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da
emissão (nota fiscaleletrônica, se for o caso), acompanhada da
Certidão Negativa de Débito – CND, comprovando regularidade com o INSS;
do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, comprovando regularidade
com o FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos
Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita
Federal; e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela
Justiça do Trabalho; e  da prova de regularidade para com as Fazendas
Estadual e Municipal do domicílio ou sede do Fornecedor; e

b. Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor.
2. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação

qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de
preços ou a atualização monetária.

3. O pagamento ocorrerá num prazo de 10 (dez) dias, após a atestação pela
fiscalização e consequente ratificação pela gestão, nos termos da IN TRE-AL nº
07/2021 e Resolução TRE-AL nº 15.787/2017

Direitos de Propriedade Intelectual (Art. 18, § 3º, III, a, 9):

1. Esse requisito não se aplica ao contexto desta contratação, uma vez que o objeto
se refere ao fornecimento de equipamentos, cujos direitos autorais do fabricante
são resguardados por legislação nacional e internacional.

Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11):

1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos
artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada prévia e
ampla defesa, às seguintes penalidades:

a. Advertência:
i. A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento

de obrigação contratual e terá que apresentar as devidas justificativas
em um prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da
notificação; e

ii. Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem
improcedentes as justificativas apresentadas, a Contratada será
advertida;

b. Multa de:
i. 0,5% por dia, sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no

caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos, limitada a
incidência a 20 (vinte) dias corridos;

1. No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por prazo superior
a 20 (vinte) dias corridos, com
a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de
5% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e

2. No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por prazo superior
a 20 (vinte) dias corridos, com a
não aceitação pela Administração, será aplicada a penalidade 10%
sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução
total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do
registro de preços do Fornecedor;

ii.  0,5% por dia, sobre o valor do equipamento,
no caso de atraso injustificado na solução do chamado de garantia, limitada a incidência 30
(trinta) dias corridos;

1. No caso de atraso injustificado na solução do chamado de garantia por prazo superior
a 30 (trinta) dias corridos, aplica-se adicionalmente, a multa de
1% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e

2. A multa por atraso relacionada ao item
anterior será auferida por Ordem de Fornecimento e aplicada somente uma única vez a
cada mês, independente da quantidade de equipamentos sem
solução.

iii. 5% sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso de
inexecução parcial da obrigação assumida;

iv. 10% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução
total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do registro
de preços do Fornecedor;

v. 5% sobre o valor global estimado da Ata de Ata de Registro de Preços,
na hipótese de recusa em assinar a Ata ou o instrumento do contrato,
ou retirar a Ordem de Fornecimento.

c. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do
SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades
legais; e

d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública.

2. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para
entrega/solução do chamado de garantia dos equipamentos poderá resultar no
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cancelamento do registro de preços com a Contratada.
3. As sanções previstas nos itens "1.a", “1.c” e “1.d” do item 1 poderão ser

aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.
4. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será

descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado
judicialmente;

5. Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do
valor presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento
administrativo.
.
 

4. Requisitos Técnicos (Art. 18, § 3º, IV)
 
 
Expressos no item 3.1 Descrição do Objeto, desde documento.
 

5. Modelos (templates) propostos a serem utilizados na contratação
(Art. 18, § 3º, III, V)

 

 

Proc. SEI Principal  nº XXXXXXXXX

 

Pregão Eletrônico nº XX/YYYY – TRE/AL

Ata de Registro de Preços TRE/AL nº XX/YYYY

Fornecedor: AAAAAAAAAAA. - CNPJ  00.000.000/0000-00

 

Proc. SEI Principal  nº XXXXXXXXX

 

Pregão Eletrônico nº XX/YYYY – TRE/AL

Ata de Registro de Preços TRE/AL nº XX/YYYY

Fornecedor: AAAAAAAAAAA. - CNPJ  00.000.000/0000-00

 

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº XXX/20YY – STI 

 

Solicito, com base na Ata de Registro de Preços relativa ao Pregão Eletrônico
suprarreferido, celebrada entre este Tribunal e essa Empresa, o fornecimento abaixo discriminado:

 

Item da
Ata Descrição Qtd.

Registrada
Qtd.
Solicitada

Valor
Unitário (R$)

Valor Total
(R$)

Saldo da
Ata

       
       

TOTAL:  ***

Recursos Orçamentários: As despesas decorrentes da prestação dos serviços pretendido serão
cobertas com recursos de MATERIAL PERMANENTE DE TI.

Prazo de Entrega: No máximo de XX (XXXXXXX) dias corridos após o recebimento da autorização de fornecimento,
nota de empenho ou instrumento formal e equivalente, conforme contrato.

Valor Total: R$ XX.XXX,XX (XXXXXX reais e XXXXXXXa centavos).

 

 

Gestor da Ata - Portaria TRE/AL nº XX/XXXX
Maceió, DD de _____ de 20YY.
Maceió, 21 de junho de 2022.

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES,
Coordenador Substituto, em 23/06/2022, às 14:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1092898 e o código CRC FFEF1EDB.

0006267-49.2021.6.02.8000 1092898v34
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 23 de junho de 2022.
À STI
 
Senhor Secretário,
 
Tratam os presentes autos de registro de preços

para eventual aquisição de nova solução de firewall para o
Prédio Sede do TRE/AL, cartórios Eleitorais, unidades e
escritórios remotos. 

 
No entanto, os valores obtidos por meio do

levantamento de preços realizado pela SEIC (doc. 1089075)
foram expressivos, conforme apontado no despacho
GSAD 1089075.

 
Mesmo considerando que os preços obtivos tendem

a cair significativamente durante a realização do pregão
eletrônico, entendemos serem necessários ajustes no termo
de referência, com alteração de quantivos e
supressão/acréscimo de itens, com o objetivo de viabilizar a
pretendida aquisição, que tem grande importância no que
refere à segurança da infraestrutura de TIC deste Tribunal. 

 
Desta forma, submetemos o TR 1094179 ajustado

para a devida avaliação.
 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES,
Coordenador Substituto, em 23/06/2022, às 15:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1094179 e o código CRC 11880B2E.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 27 de junho de 2022.
Senhor Secretário de Administração,
 
Nos termos do § 1º do art. 13 da Resolução CNJ nº

182/2013, bem assim do art. 111, VI, da Resolução TRE/AL nº
15.904/2018 (Regulamento da Secretaria do TRE-AL),
manifesto concordância com o novo termo de referência
apresentado nestes autos.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 27/06/2022, às 14:19, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1094675 e o código CRC 3A103966.

0006267-49.2021.6.02.8000 1094675v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 28 de junho de 2022.
 
Considerando o Despacho STI 1094675, aprovo o

Termo de Referência - TIC 23, na versão atualizada
(doc. 1092898), ressalvados os aspectos técnicos envolvidos,
posto que da alçada própria da STI.

À SEIC, para nova estimativa de preços tendo em
vista os ajustes efetuados no referido documento. 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 28/06/2022, às 18:00, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1095648 e o código CRC 64F63B8B.

0006267-49.2021.6.02.8000 1095648v1
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E-mail - 1096055

Data de Envio: 
  28/06/2022 18:43:10

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para:
    marco.vieira@tld.com.br

Assunto: 
   Aquisição de solução Firewall - TRE/AL

Mensagem: 
  Caro Marco,

Tendo em vista alterações no Termo de Referência (anexo), solicitamos a gentileza em adequar a
proposta à nova demanda.

Desde já, agradeço.

ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES
SEIC/COMAP/SAD/TRE-AL

Anexos:
    Proposta_1086845_Proposta_TLD_TRE_AL___09_06_.pdf
    Termo_de_Referencia___TIC_1092898.html
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E-mail - 1096065

Data de Envio: 
  28/06/2022 18:46:05

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para:
    marilia@comdados-ba.com.br

Assunto: 
   Aquisição de solução Firewall - TRE/AL

Mensagem: 
   Cara Liriane Leite,

Tendo em vista alterações no Termo de Referência (anexo), solicitamos a gentileza em adequar a
proposta à nova demanda.

Desde já, agradeço.

ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES
SEIC/COMAP/SAD/TRE-AL

Anexos:
    Proposta_1088070__COMDADOS__Proposta_Comercial.pdf
    Termo_de_Referencia___TIC_1092898.html
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E-mail - 1096070

Data de Envio: 
  28/06/2022 18:48:39

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para:
    luciana@vtechti.com.br

Assunto: 
   Aquisição de solução Firewall - TRE/AL

Mensagem: 
   Cara Luciana,

Tendo em vista alterações no Termo de Referência (anexo), solicitamos a gentileza em adequar a
proposta à nova demanda.

Desde já, agradeço.

ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES
SEIC/COMAP/SAD/TRE-AL

Anexos:
    Proposta_1088952_Proposta_TRE_AL_140622__1_.pdf
    Termo_de_Referencia___TIC_1092898.html
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

Termo de Referência - TIC nº 24 / 2022

Termo de Referência - Soluções de Tecnologia da Informação

QUADRO RESUMO 

01. Objeto Registro de preço para eventual aquisição de solução Firewall para o Prédio Sede do TRE/AL, cartórios Eleitorais,
unidades e escritórios remotos da Justiça Eleitoral em Alagoas.

02. Quantidade

 

LOTE ÚNICO*

ITEM DESCRITIVO QTD

01 Solução de Segurança e Gerência de Redes NGFW Tipo 1 01

02 Solução de Segurança e Gerência de Redes NGFW Tipo 2 42

03 Licenciamento e Atualização de Funcionalidades para Solução de
Segurança e Gerência de Redes NGFW Tipo 2 42

04 Switch de Rede Tipo 1 04

05 Switch de Rede Tipo 2 04

06 Transceiver 24

07 Cabo DAC Tipo 1 08

08 Cabo DAC Tipo 2 08

09 Unidade Centralizada de Armazenamento de Logs e Relatoria 01

10 Unidade de Gerência Centralizada de Equipamentos 01

11 Serviços Profissionais de Implantação e Configuração para
Solução De Segurança e Gerência De Redes NGFW Tipo 1 01

12 Serviços Profissionais de Implantação e Configuração para
Solução De Segurança e Gerência De Redes NGFW Tipo 2 42

13 Serviços Profissionais de Implantação e Configuração para
Switch de Rede Tipos 1 e 2 08

14
Serviços Profissionais de Implantação e Configuração
para Unidade Centralizada de Armazenamento de Logs e
Relatoria

01

15 Serviços Profissionais de Implantação e Configuração Unidade
de Gerência Centralizada de Equipamentos 01

16 Treinamento Oficial do Fabricante para Solução de Segurança e
Gerência de Redes NGFW 04

17 Treinamento Oficial do Fabricante para Unidade de Gerência
Centralizada de Equipamentos 04
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18 Treinamento Oficial do Fabricante para Unidade Centralizada de
Armazenamento de Logs e Relatoria 04

19 Serviços Profissionais sob Demanda 150

* O emprego de Lote deve-se à necessidade de garantir total interoperabilidade e compatibilidade entre os itens
que interpretados como indissociáveis para o conjunto da solução de segurança em tela.

03. Resumo da Especificação do
Objeto Devido à complexidade das especificações verificar o DETALHAMENTO DO OBJETO (Item 3.1)

04. Valor Estimado A cargo da SEIC.

05. Justificativa Efetivamente, trata-se de ampliação da confiabilidade e da segurança da malha de comunicação de dados entre a
Sede do TRE/AL e as zonas eleirorais/escritórios remotos da Justiça Eleitoral em Alagoas.

06. Prazo de Entrega O prazo máximo para o fornecimento das licenças é de 90 (noventa) dias corridos após o recebimento da ordem
de fornecimento, nota de empenho ou documento equivalente.

07. Adjudicação (Por Lote)
08. Classificação Orçamentária (A cargo da COFIN)

09. Local de Entrega

Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Rua Coronel Pedro Lima, 230 - Jaraguá - Maceió/AL
CEP 57022-220

Telefone de contato.: (82) 3328-1947

Horário: De segunda-feira a quinta-feira das 13 às 19h e sexta-feira das 7h30min Às 13h30min.
10. Unidade Fiscalizadora Seção de Gerência de Infraestrutura
11. Unidade Gestora A cargo da SAD

12. Sanções Administrativas
Vide

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
Subitem Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11)

13. Prazo de Pagamento
Vide 

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
Subitem Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7)

14. Estratégia de Recebimento
Vide 

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
Subitem Recebimento do Objeto:

15. Modalidade e Tipo de
Licitação

Vide

2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de Habilitação e Atendimento aos Requisitos (Art. 18, § 3º, II, j, IV e V)

 

1. OBJETO (Art. 18, §3º,I):
Registro de preço para eventual aquisição de solução Firewall e

componentes para o Prédio Sede do TRE/AL, cartórios Eleitorais, unidades e
escritórios remotos.

 

1.1 Definição (Art. 18, §3º, I)

Registro de preço para eventual aquisição de solução Firewall e
componentes para o Prédio Sede do TRE/AL, cartórios Eleitorais, unidades e
escritórios remotos.
2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 3º, II)
 
2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a )

A contínua evolução na área de tecnologia da informação fornece
novas soluções que tornam mais eficientes os meios de comunicação de dados,
permitindo, desta maneira, a utilização de novos recursos como forma de
aumentar disponibilidade, segurança e performance de tais meios.

Necessidade de prover uma camada adicional de segurança em
cada unidade judiciária onde será implantada a solução, permitindo maior
visibilidade do tráfego gerado em cada unidade, além da possibilidade de
mitigar ameaças e riscos de segurança tanto no que se refere a sistemas e
serviços de TI internos, além de ameaças externas que possam comprometer a
confidencialidade, a integridade e a disponibilidade dos serviços oferecidos.

Soma-se ao fato supramencionado, a necessidade de gerenciar a
conectividade WAN das unidades judiciárias de forma proativa, através da
priorização de demandas, melhor utilização dos links WAN e maior
disponibilidade dos serviços demandados, com o objetivo de permitir que a
atividade fim do Tribunal seja realizada com maior qualidade.

Neste sentido, surge a necessidade de fomentar Registro de
Preço para aquisição de Solução Firewall NG e componentes, como medida de
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viabilização a melhoria da segurança, da performance e da confiabilidade dos
meios de comunicação que são utilizados pelos cartórios eleitorais e
escritórios remotos da Justiça Eleitoral em Alagoas, além do incremento de
segurança da malha de rede do prédio sede do TRE-AL e dos Fóruns Eleitorais
de Maceió e Arapiraca.

A sugestão de uso de Registro de Preços, da forma como proposta, tem alicerce
no Decreto nº 7.892/2013,  art. 3º,  incisos I, II e IV, assim ponderados:

Inciso I: a aquisição de firewalls pode ser frequente, considerando a
migração progressiva da rede de dados do atual modelo de contratação -
 links dedicados, para links ADSL de menor custo;
Inciso II: a entrega deve ser sucessiva, de forma a minimizar impactos nos
prazos de garantia dos equipamentos, considerando a complexidade de sua
efetiva implantação e substituição aos equipamentos anteriores;
Inciso IV: não é possível, a priori, ter uma visão clara, da quantidade de
equipamentos efetivamente necessários para substituir o atual modelo de
conexões dedicadas.

2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b)
A contratação visa, além de promover ações no sentido de

disponibilizar novo instrumento que mantenha um meio para disponibilizar os
firewalls demandados, promover as condições para melhorias no tocante ao
gerenciamento e monitoramento da solução de forma aceitável e incrementar
o nível de segurança das instalaçõies da Justiça Eleitoral em Alagoas.

Outrossim, melhorar a segurança da informação de nível
operacional no âmbito deste Regional, auxiliando na prevenção de riscos e
ameaças, tanto internas quanto externas, além da mitigação dos efeitos de
potenciais ataques virtuais que possam comprometer os dados institucionais
tratados no Tribunal. Melhora da experiência do usuário na utilização
de serviços que demandam conectividade WAN.
2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c)

Ampliação da segurança e confiabilidade da solução de segurança de rede;
Permitir a implantação de recursos de microsegmentação de segurança para os
data centers do Prédio Sede do TRE-AL, do Fórum Eleitoral de Maceió e do Fórum
Eleitoral de Arapiraca;
Melhoria do nível de segurança da malha de comunicação das unidades externas;
Ampliar a segurança da comunicação e do acesso à Internet do Prédio Sede do
TRE-AL e das zonas eleitorais;
Permitir a otimização dos enlaces para uso dos sistemas eleitorais e internos da
Justiça Eleitoral;
Acompanhamento centralizado da comunicação das zonas eleitorais;
Dotar à equipe de TIC do TRE-AL de recursos avançados para gerenciamento e
monitoramento da segurança da infraestrutura;
Permitir criação de VPNs reguladas e geridas centralizadamente, tais como as
demandadas pelo teletrabalho.

2.4 Alinhamento Estratégico (Art. 18, § 3º, II, d)

O alinhamento com o PEI é identificado na visão do recursos de infraestrutura e
tecnologia em seus dois aspectos apontados:

1 – Garantir a infraestrutura física apropriadas às atividades administrativas e judiciais e

2 – Garantir a infraestrutura de TI, pois o equipamento fará parte de um conjunto de
medidas de salvaguarda e segurança da informação.

Alinhamento com os Objetivos Estratégicos da Estratégia Nacional de TIC do Poder
Judiciário nos seguintes aspectos:

1. Prover infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e administrativas; e
2. Aprimorar a segurança da informação.

Fonte de recursos orçamentário disponibilizados pelo e. TSE, dentro do orçamento
destinado à Segurança da Informação para o exercício 2022.

2.5 Referência aos Estudos Preliminares (Art. 18, § 3º, II, e)
Este Termo de Referência foi elaborado considerando o

Documento de Oficialização de Demanda (DOD) encaminhado pela Secretaria
de Tecnologia da Informação (STI) e os Estudos Preliminares constantes do
Processo SEI nº 0006267-49.2021.6.02.8000.
2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f)

É pretendida a aquisiçao de forma concomite e progressiva à
contratação de enlaces em banda larga para os cartórios eleitorais.

Equipamentos atualmente em uso foram adquiridos, em seu
recorte de núcleo, foram aquiridos faz mais de 5 (cinco) anos, estão em end of
live (fim de vida útil), além das questões ligadas à atualização de tecnologia,
há alinhamento com a Resolução TRE/AL nº 16.145/2021 - 0941149.

Desta forma, por ser a solução de firewall instrumental
indispensável, dentro da infraestrutura de segurança da informação, torna-se
madatória sua atualização progressiva, sendo assim, há o emprego do
presente Registro de Preços com este objetivo.

Ressalta-se ainda, implantar solução de rede “WAN definida por
software (SD-WAN)” e implantar “solução de gerenciamento unificado de
ameaças” (UTM)
2.7 Análise de Mercado de TIC (Art. 18, § 3º, II, g)

Verifica-se que os bens e serviços pretendidos poderão ser
fornecidos por diferentes empresas no mercado de TIC.

Considerando o Item 7 dos Estudos Preliminares, não se
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vislumbrou alternativa que não o presente Registro de Preços.
2.8 Natureza do Objeto (Art. 18, § 3º, II, h)

Os bens e serviços a serem contratados possuem características
comuns e usuais encontradas atualmente no mercado de TIC, cujos padrões de
desempenho e de qualidade podem ser objetivamente definidos neste Termo
de Referência.

O objeto desta contratação tem como escopo a obtenção de
produto específico em período determinado, portanto não se caracteriza como
serviço de natureza continuada.
2.9 Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i)

Não haverá parcelamento, cada ordem de fornecimento derivado
do Registro de Preços deverá ser realizada de maneira integral.

A proposta deve contemplar o fornecimento de todos os insumos
de Hardware, Software, Subscrições dos Fabricantes nos principais
componentes e subcomponentes que os integram objetivando garantir a total
conectividade e interoperabilidade entre seus componentes, que deverão
resultar na prestação dos serviços com níveis de desempenho adequados aos
fins a que se destinam e desta forma a adjudicação será por lote.
2.10 Vigência

Será, na forma dos normativos vigentes, o tempo máximo do
Registro de Preços.

A vigência da ata será de 12 (doze) meses, contados a partir de
sua assinatura.

A utilização do sistema de Registro de Preços visa,
primordialmente, a redução de número de licitações para o mesmo objeto,
porquanto se concentra em um único procedimento a possibilidade de realizar
diversas aquisições recorrentes e necessárias, via ordens de fornecimento,
durante o lapso temporal de sua vigência, em face de os preços
permanecerem à disposição da Administração.
2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de Habilitação e
Atendimento aos Requisitos (Art. 18, § 3º, II, j, IV e V)

A aquisição pretendida deverá ser realizada por meio de licitação
do tipo Pregão Eletrônico, como é de praxe neste Regional, salvo
entendimento superior contrário.

A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de
fornecimento de equipamento, é pela contratação por licitação via pregão. Por
conta de possibilidade de contingenciamento orçamentário indicamos a
modalidade de registro de preços.

O DECRETO Nº 7.174, DE 12 DE MAIO DE 2010 que regulamenta a contratação de
bens e serviços de informática e automação pela administração pública federal, direta
ou indireta, pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público e pelas demais
organizações sob o controle direto ou indireto da União deve ser aplicado nesta
aquisição por se tratar de bem de informática.

A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa sobre a
necessidade de exigências, na fase de habilitação, de certificações emitidas por
instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), que atestem, conforme regulamentação
específica, a adequação à segurança para o usuário e instalações, compatibilidade
eletromagnética e consumo de energia.

Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a certificação
para este tipo de produto, segundo o próprio INMETRO, é voluntária, conforme Portaria
Inmetro n.º 170 de 10/04/2012.

(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf).

pretendida deverá ser realizada por meio de licitação do tipo
Pregão Eletrônico, como é de praxe neste Regional, salvo entendimento
superior contrário.

A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de
fornecimento de equipamento, é pela contratação por licitação via pregão. Por
conta de possibilidade de contingenciamento orçamentário indicamos a
modalidade de registro de preços.

O DECRETO Nº 7.174, DE 12 DE MAIO DE 2010 que regulamenta a contratação de
bens e serviços de informática e automação pela administração pública federal, direta
ou indireta, pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público e pelas demais
organizações sob o controle direto ou indireto da União deve ser aplicado nesta
aquisição por se tratar de bem de informática.

A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa sobre a
necessidade de exigências, na fase de habilitação, de certificações emitidas por
instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), que atestem, conforme regulamentação
específica, a adequação à segurança para o usuário e instalações, compatibilidade
eletromagnética e consumo de energia.

Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a certificação
para este tipo de produto, segundo o próprio INMETRO, é voluntária, conforme Portaria
Inmetro n.º 170 de 10/04/2012.

(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf).

2.12 Adequação do Ambiente (Art. 18, § 3º, II, k)
Para utilização do objeto pretendido é necessário dispor de

infraestrutura física para a instalação de firewalls, situação essa já existente
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no âmbito do TRE/AL, salvo o surgimento de demanda muito particular e além
da previsibilidade.
2.13 Conformidade Técnica e Legal (Art. 18, § 3º, II, l)

Conformidade Técnica, no que couber:

a) ITU-T G.703 (11/2011) – Physical/electrical characteristics of hierarchical digital
interfaces;
b) ANSI/TIA/EIA-568-B.3 – Commercial Building Telecommunications Cabling Standard –
Part 3: Optical Fiber Cabling components standard;

c) ANSI/TIA/EIA-568-B.3-1 – Commercial Building Telecommunications Cabling Standard
– Part 3: Optical Fiber Cabling components standard – Addendum 1 – Additional
Transmission Performance Specifications for 50/125 μm Optical fiber cables;
d) ANSI/TIA/EIA-569-B – Commercial Building Standard for Telecommunications
Pathways and Spaces;
e) RESOLUÇÃO ANATEL nº. 242, de 30/11/2000 – Regulamento para certificação e
homologação de produtos para telecomunicações;

Conformidade Legal:

Com toda a Legislação aplicável as licitações federais.

2.14 Obrigações do Contratante (Art. 18, § 3º, II, m)

1. Atestar as notas fiscais/faturas, por servidor/comissão competente, emitidas pela
Contratada, recusando-as quando inexatas ou incorretas, efetuando todos os
pagamentos nas condições pactuadas, pós o recebimento definitivo;

2. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da Ata de Registro de Preços e
do(s) contrato(s) dela decorrentes, por meio de servidor(es) designado(s),
de modo a garantir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta;

3. Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado o presente termo, toda a documentação referente ao mesmo;

4. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à
boa execução das obrigações contratuais; e

5. Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à Contratada o contraditório e ampla defesa.

2.15 Obrigações da Contratada (Art. 18, § 3º, II, m)
As obrigações abaixo são aplicáveis ao objeto a ser contratado.

1. Fornecer o(s) equipamento(s) conforme especificações, quantidades, prazos e demais condições estabelecidas no Edital, na
Ata de Registro de Preços, na Ordem de Fornecimento, na Proposta e
no Contrato;

2. Fornecer a documentação necessária à instalação e
à operação dos produtos (manuais, termos de garantia,
etc.), completa, atualizada e em português do Brasil, caso exista, ou
em inglês;

3. Disponibilizar Central
de Atendimento para a abertura e fechamento de chamados técnicos, conforme períodos, horários e condições estabelecidas no Edital e
em seus Anexos;

4. Comunicar formal e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da
Administração sobre mudanças nos dados para contato com a Central
de Atendimento;

5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a
ser solicitados pelo representante da
Administração, referentes a qualquer problema detectado ou
ao andamento de atividades da garantia;

6. Comunicar imediatamente ocorrências de qualquer natureza que
impeçam o bom andamento do serviço;

7. Responder
por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem ao patrimônio da
Administração ou a terceiros,
por ocasião da execução do objeto, procedendo imediatamente aos reparos ou
às indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;

8. Responsabilizar-se  integralmente pelo fornecimento dos equipamentos e
pela execução dos serviços de garantia técnica, primando pela qualidade,
desempenho, eficiência e produtividade na execução dos trabalhos,
dentro dos prazos estipulados e cujo descumprimento será considerado
infração passível de aplicação das penalidades previstas neste Termo de
Referência;

9.  Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal
e imediatamente, todas as ocorrências anormais e/ou
que possam comprometer a execução do objeto;

10. Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da
Administração ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da
execução do objeto, respeitando todos os critérios estabelecidos,
aplicáveis aos dados, informações, regras de negócios, documentos, entre
outros pertinentes, sob pena de responsabilidade civil, penal e
administrativa;

11.  Cumprir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderentes e obedeçam rigorosamente às normas e
aos procedimentos estabelecidos na Política de Segurança da Informação
do TRE/AL;

12.  Responsabilizar-
se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as atividades necessárias para prestar,
se for o caso;

13. Prestar as informações e
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os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Administração, referentes a qualquer problema detectado ou
ao andamento de atividades da garantia técnica;

14. Responsabilizar-se por todas as despesas de instalação inicial, suporte
técnico remoto bem como deslocamento dos seus técnicos ao local da
instalação e manutenção dos equipamentos, seja para retirada e/ou
entrega, incluindo todas as despesas de transporte, frete e seguro
correspondentes;

15. A contratada não poderá transferir a outrem os compromissos assumidos,
no todo ou em parte dos serviços objeto desta contratação;

16. Assegurar a correta integração e funcionalidade dos serviços, em função
do projeto e das especificações técnicas constantes neste Termo de
Referência;

17. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrente do
cumprimento das obrigações assumidas sem qualquer ônus ao TRE/AL;

18. Reponsabilizar-se integralmente com todas as despesas inerentes à
execução dos serviços, tais como, combustíveis, manutenção, seguros,
taxas, impostos, tributos e salários;

19. Zelar pela boa e completa execução dos serviços e facilitar, por todos os
meios ao seu alcance, a ampla ação fiscalizadora dos prepostos
designados pelo TRE/AL, atendendo prontamente às observações e
exigências que lhe forem solicitadas.

DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III)
3.1 Descrição do Objeto

LOTE ÚNICO

 

CARACTERISTICAS GERAIS

1. Todo o lote deverá ser fornecido por uma única empresa;
2. Todas os equipamentos e softwares fornecidos no lote devem ser do

mesmo fabricante ou disponibilizado por meio de OEM devidamente
autorizado e comprovado, com vista a garantir total compatibilidade e
integração e concentração de esforços de conhecimento técnico e
suporte;

3.  Somente serão aceitas propostas que contemplem todos os itens;
4. Os equipamentos ofertados devem ser novos (primeiro uso) e em conjunto

com o software não podem constar, no momento da apresentação da
proposta, em listas de end-of-sale, end-of-support, end-of-engineering-
support, end-of-life ou lista equivalente do fabricante, ou seja, não
poderão ter previsão de descontinuidade de fornecimento, suporte ou
vida, devendo estar em linha de produção do fabricante;

5. Todas as partes e peças necessárias para operacionalização e
compatibilização do conjunto deverão ser fornecidas pela contratada;

6. O fabricante dos equipamentos deverá prover em seu site da internet
todas as atualizações de drivers e softwares opcionais que por ventura
acompanhem os mesmos, essas devem ser disponibilizadas em suas
versões mais recentes no intuito de que os equipamentos estejam sempre
atualizados com as versões mais atualizadas de softwares e drivers para
os mesmos;

7. Todos os equipamentos ofertados para um item específico devem ser
do mesmo fabricante e modelo;

8. As condições e especificações técnicas exigidas são mínimas, sendo
aceitos equipamentos, softwares e serviços com características técnicas
superiores, desde que compatíveis com o exigido;

9. Caso a licitante não seja o fabricante da solução, deverá apresentar
declaração do fabricante de que tem autorização para a comercialização
dos produtos ofertados de forma específica para este procedimento
licitatório;

10. A proposta deverá conter os códigos de produtos relativos aos
equipamentos, softwares e licenças para fins de verificação de
conformidade;

11. Será declarada vencedora a licitante que apresentar o menor preço
global.

 

HABILITAÇÃO TÉCNICA

1. A Licitante deverá apresentar atestado(s) de capacidade técnica emitido
por empresa pública ou privada comprovando que prestou serviços
incluindo instalação e configuração e todo suporte devida durante a
vigência contratual, com características semelhantes às especificadas
neste Termo de Referência. Para tanto, exige-se um ou mais atestados
cujo a somatório seja no mínimo 30% do quantitativo total estimado. Este
percentual se justifica em razão da necessidade de comprovação da
capacidade técnico operacional da licitante. Para tanto a licitante deve
observar as especificações abaixo:
1. Os atestados deverão ser impressos em papel timbrado, com nome e

telefone de contato dos responsáveis pela informação atestada, não
sendo aceitas declarações genéricas, devendo ainda atestar a
satisfação com o serviço ofertado pela licitante;

2. O TRE/AL se reserva o direito de conferir as informações prestadas
pelas empresas emitentes dos atestados, através de diligências por
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meio de consultas e visitas, bem como a disponibilidade de
equipamentos solicitados junto à PROPONENTE.

2. Caso a licitante não seja o fabricante da solução deverá apresentar
declaração de autorização de comercialização do fabricante específica
para este procedimento licitatório;

3. Declaração de que dispõe de mão-de-obra adequada e disponıv́el, além de
local para execução dos serviços técnicos. Deverão ser apresentados, no
mıńimo, 03 (três) profissionais técnicos, integrantes do quadro da
empresa (sócio e/ou funcionário), devidamente treinados pelo fabricante
para instalar, configurar e manter os itens ofertados, devendo estes
treinamentos técnicos serem comprovados por certificados de
qualificação técnica vigentes.

 

GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO (ITENS DO 1 AO 10)

1. Deve abranger todos os componentes da solução, incluindo hardware
e software;

2. Garantia por um período de pelo menos 36 (trinta e seis) meses. Para o
caso específico dos Itens 06, 07, 08 (transceivers e cabos) a garantia deve
ser de 12 (doze) meses;

3. Abertura de chamados técnicos por meio de Central de Atendimento (Call
Center) e site na Internet do fabricante e/ou da contratada, com o
fornecimento de protocolo que permita a rastreabilidade e
acompanhamento do atendimento para fins de averiguação dos prazos de
atendimento e solução exigidos;

4. Durante a vigência do contrato de garantia e suporte deve ser
assegurada atualização de todos os compomentes da solução, a exemplo
de firmware, definições de antivírus, IPS, entre outras;

5. O suporte deverá estar disponível em regime 24x7 (vinte e quatro horas
por dia, sete dias por semana), com atendimento inicial para qualquer
produto devendo ser no idioma Português;

6. Atendimento técnico emergencial para indisponibilidade dos serviços em
até 08 (oito) horas úteis;

7.  Atendimento técnico emergencial para indisponibilidade parcial ou
degradação dos tempos de acesso e resposta dos serviços em até 12
(doze) horas úteis;

8. Atendimento técnico para análises, alterações de parâmetros, consulta e
suporte geral em até 24 (vinte e quatro) horas úteis;

9. Disponibilização de área para download de upgrades de software e
firmwares durante todo o período da garantia;

10. Disponibilização de base de conhecimento atualizada, com as principais
dúvidas recebidas (FAQ), informações de troubleshooting, artigos sobre
configuração, entre outras informações, para consulta através da web;

11. Realizar todo o processo de Return Merchandise Authorization (RMA) de
equipamentos que estiverem dentro do período de garantia e que
apresentem falhas que sejam constatados pela equipe de suporte como
irreparáveis, com envio de equipamentos em até 72 setenta e duas) horas
uteis;

12. Condições específicas de atendimento para o Itens 01 e 02:
1. Atendimento técnico emergencial para indisponibilidade dos serviços

em até 04 (quatro) horas, com atendimento inicial para qualquer
produto devendo ser no idioma Português;

2. Atendimento técnico emergencial para indisponibilidade parcial ou
degradação dos tempos de acesso e resposta dos serviços em até 12
(doze) horas;

3. Atendimento técnico para análises, alterações de parâmetros,
consulta e suporte geral em até 24 (vinte e quatro) horas úteis;

4. Troca de Hardware (RMA) com despacho de equipamento em até 24
(vinte e quatro) horas uteis.

 

ITEM 01 - SOLUÇÃO DE SEGURANÇA E GERÊNCIA DE REDES NGFW
TIPO 1 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. CARACTERÍSTICAS E FUNCIONALIDADES GERAIS
1.  Solução baseada em appliance. Para maior segurança, não serão

aceitos equipamentos de propósito genérico (PCs ou servidores)
sobre os quais poderiam instalar-se e/ou executar um sistema
operacional regular como Microsoft Windows, FreeBSD, SUN Solaris,
Apple OS-X ou GNU/Linux;

2. A Solução de Segurança e Gerencia de Redes NGFW em Cluster de
Alta Disponibilidade, deve ser composto por no mínimo 02 (dois)
equipamento ambos licenciados para operar em modo ATIVO-ATIVO;

3. As capacidades e características técnicas exigidas se referem a 01
equipamento componente da solução;

4. Deverá possuir e estar licenciados com as funcionalidades: Firewall,
Traffic Shapping e QoS, Filtro de Conteúdo Web, Antivírus, AntiSpam,
Detecção e Prevenção de Intrusos (IPS), VPN IPSec e SSL, Controle de
Aplicações, DLP – Data Leak Prevention, Controladora Wireless e
Virtualização, pelo período de garantia exigido;

5. Deverá possuir fonte de alimentação com chaveamento automático
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110/220V redundante Hot Swappable. A fonte fornecida deverá
suportar sozinha a operação da unidade com todos os módulos de
interface ativos;

6. Capacidade mínima:
1. Capacidade de processamento de 40 (quarenta) Gbps;
2. IPS com capacidade de processamento de 10 (dez) Gbps;
3. Proteção a ameaças avançadas (Threat Protection) com

capacidade mínima de processamento de 7 (sete) Gbps;
4. Inspeção SSL Throughput com capacidade mínima de

processamento de 9 (nove) Gbps;
5. VPN com capacidade de, pelo menos, 45 (quarenta e cinco) Gbps

de tráfego IPSec;
6. VPN SSL com capacidade de, pelo menos, 8 (oito) Gbps de

tráfego;
7. Deverá suportar 7.500.000 (sete milhões e quinhentos mil)

conexões simultâneas;
8. Deverão ser licenciados para suportar, pelo menos, 9.000 (nove

mil) usuários de VPN SSL;
9. Deverá suportar, pelo menos, 400.000 (quatrocentas mil) novas

conexões por segundo;
10. Deverá suportar, pelo menos, 18.000 (dezoito mil) túneis de VPN

Site-Site;
11. Deverá suportar, pelo menos, 90.000 (noventa mil) túneis de

VPN Client-Site;
7. Interfaces de rede:

1. Deverá possuir, pelo menos, 2 (duas) interfaces QSFP+ 40GE;
2. Deverá possuir, pelo menos, 2 (duas) interfaces SFP28 25GE;
3. Deverá possuir, pelo menos, 2 (duas) interfaces SFP+ 10GE;
4. Deverá possuir, pelo menos, 8 (oito) interfaces SFP 01GE;
5. Deverá possuir, pelo menos, 10 (dez) interfaces RJ 45;

8. Armazenamento Interno:
1. 02 unidades SSD de 480GB;

9. Deverá possuir licença para número ilimitado de usuários e
endereços IP;

10. Deverá ser capaz de gerenciar, via funcionalidade de Controladora
Wireless, ao menos, 2000 (dois mil) Pontos de Acesso sem fio;

11. Deverá ser capaz de gerenciar, via funcionalidade de Controladora
Switch, ao menos, 180 (cento e oitenta) equipamentos;

12. Deverá estar licenciado para permitir número ilimitado de estações
de rede e usuários;

13. Deverá incluir licença para a funcionalidade de VPN SSL;
14.  Deverá ser fornecida toda documentação técnica, bem como manual

de utilização, em português do Brasil ou em inglês.
2. FUNCIONALIDADES ESPECÍFICAS

1. FIREWALL

1. Deverá possuir controle de acesso à internet por endereço IP de origem
e destino;

2. Deverá possuir controle de acesso à internet por subrede;

3. Deverá suportar tags de VLAN (802.1q);

4. Deverá possuir ferramenta de diagnóstico do tipo tcpdump;

5. Deverá possuir integração com servidores de autenticação RADIUS,
LDAP e Microsoft Active Directory;

6. Deverá possuir integração com tokens para autenticação de 02 (dois)
fatores;

7. Deverá suportar single-sign-on para Active Directory, Novell eDirectory,
Citrix e RADIUS;

8. Deverá possuir métodos de autenticação de usuários para qualquer
aplicação que se execute sob os protocolos TCP (HTTP, HTTPS, FTP e
Telnet);

9. Deverá possuir a funcionalidade de tradução de endereços estáticos –
NAT (Network Address Translation), um para um, vários para um,
NAT64, NAT46, PAT, STUN e Full Cone NAT;

10. Deverá permitir controle de acesso à internet por períodos do dia,
permitindo a aplicação de políticas por horários e por dia da semana;

11. Deverá permitir controle de acesso à internet por domínio, por exemplo:
gov.br, org.br, edu.br;

12. Deverá possuir a funcionalidade de fazer tradução de endereços
dinâmicos, muitos para um, PAT;

13. Deverá suportar roteamento estático e dinâmico RIP V1, V2, OSPF, ISIS

Termo de Referência - TIC 24 (1097602)         SEI 0006267-49.2021.6.02.8000 / pg. 261



e BGPv4;

14. Deverá possuir funcionalidades de DHCP Cliente, Servidor e Relay;

15. Deverá suportar aplicações multimídia, como: H.323 e SIP;

16. A solução deverá utilizar a tecnologia de firewall Stateful Packet
Inspection (SPI);

17. Deverá suportar alta disponibilidade (HA), trabalhando no esquema de
redundância do tipo Ativo-Passivo e também Ativo-Ativo, com divisão de
carga, com todas as licenças de software habilitadas para tal sem perda
de conexões. No entanto, para este procedimento licitatório deverá ser
considerada a alta disponibilidade em modo ativo-passivo;

18. Deverá permitir o funcionamento em modo transparente tipo “bridge”
sem alterar o endereço MAC do tráfego;

19. Deverá suportar PBR – Policy Based Routing;

20. Deverá permitir a criação de VLANS no padrão IEEE 802.1q;

21. Deverá possuir conexão entre estação de gerência e appliance
criptografada, tanto em interface gráfica, quanto em CLI (linha de
comando);

22. Deverá permitir filtro de pacotes sem controle de estado (stateless)
para verificação em camada 2;

23. Deverá permitir forwarding de camada 2 para protocolos não IP;

24. Deverá suportar forwarding multicast;

25. Deverá suportar roteamento multicast PIM Sparse Mode e Dense Mode;

26. Deverá permitir criação de serviços por porta ou conjunto de portas
dos seguintes protocolos: TCP, UDP, ICMP e IP;

27. Deverá permitir o agrupamento de serviços;

28. Deverá permitir o filtro de pacotes sem a utilização de NAT;

29. Deverá permitir a abertura de novas portas por fluxo de dados para
serviços que requerem portas dinâmicas;

30. Deverá possuir mecanismo de anti-spoofing;

31. Deverá permitir criação de regras definidas pelo usuário;

32. Deverá permitir o serviço de autenticação para tráfego HTTP e FTP;

33. Deverá permitir IP/MAC binding, permitindo que cada endereço IP possa
ser associado a um endereço MAC, gerando maior controle dos
endereços internos e impedindo o IP spoofing;

34. Deverá possuir a funcionalidade de balanceamento e contingência de
links;

35. Deverá suportar sFlow;

36. Suporte a técnicas de detecção de programas de compartilhamento de
arquivos (peer-to-peer) e de mensagens instantâneas, suportando, ao
menos: Yahoo! Messenger, MSN Messenger, ICQ, AOL Messenger,
BitTorrent, eDonkey, GNUTella, KaZaa, Skype e WinNY;

37. Deverá ter a capacidade de permitir a criação de regras de firewall
específicas para tipos de dispositivos identificados automaticamente
(funcionalidade esta conhecida como BYOD – Bring Your Own Device),
como, por exemplo: tablets, celulares e PCs, sistemas operacionais
Android, Apple, Blackberry, Linux e Windows;

38. Deverá ter a capacidade de criar e aplicar políticas de reputação de
cliente para registrar e pontuar as seguintes atividades: tentativas de
conexões más, pacotes bloqueados por política, detecção de ataques
de intrusão, detecção de ataques de malware, atividades Web em
categorias de risco, proteção de aplicação, locais geográficos que os
clientes estão tentando se comunicar;

39. Deverá permitir autenticação de usuários em base local, servidor LDAP,
RADIUS e TACACS;

40. Deverá permitir a criação de regras baseada em usuário, grupo de
usuários, endereço IP, FQDN, tipo de dispositivo, horário, protocolo e
aplicação;

41. Deverá suportar certificados X.509, SCEP, Certificate Signing Request
(CSR) e OCSP;

42. Deverá permitir funcionamento em modo bridge, router, proxy explícito,
sniffer e/ou VLAN-tagged;

43. Deverá possuir mecanismo de tratamento (session-helpers ou ALGs)
para os protocolos ou aplicações dcerpc, dns-tcp, dns-udp, ftp, H.245
I, H.245 0, H.323, MGCP, MMS, PMAP, PPTP, RAS, RSH, SIP, TFTP, TNS;

44. Deverá suportar SIP, H.323 e SCCP NAT Traversal;

45. Deverá permitir a criação de objetos e agrupamento de objetos de
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usuários, redes, FQDN, protocolos e serviços para facilitar a criação de
regras;

46. Deverá possuir porta de comunicação serial ou USB para testes e
configuração do equipamento, com acesso protegido por usuário e
senha.

2. TRAFFIC SHAPING E PRIORIZAÇÃO DE TRÁFEGO

1. Deverá permitir o controle e a priorização do tráfego, priorizando e
garantindo banda para as aplicações (inbound/outbound), através da
classificação dos pacotes (Shaping), criação de filas de prioridade,
gerência de congestionamento e QoS;

2. Deverá permitir modificação de valores DSCP para o DiffServ;

3. Deverá permitir priorização de tráfego e suportar ToS;

4. Deverá limitar individualmente a banda utilizada por programas, tais
como: peer-to-peer, streaming, chat, VoIP e Web;

5. Deverá integrar-se ao serviço de diretório padrão LDAP, inclusive o
Microsoft Active Directory, reconhecendo grupos de usuários
cadastrados;

6. Deverá prover funcionalidade de identificação transparente de usuários
cadastrados no Microsoft Active Directory e LDAP;

7. Deverá controlar (limitar ou expandir) individualmente a banda utilizada
por grupo de usuários do Microsoft Active Directory e LDAP;

8. Deverá permitir definir banda máxima e banda garantida para um
usuário, IP, grupo de IPs, protocolo e aplicação;

9. Deverá controlar (limitar ou expandir) individualmente a banda utilizada
por subrede de origem e destino;

10. Deverá controlar (limitar ou expandir) individualmente a banda utilizada
por endereço IP de origem e destino;

11. Deverá ter a capacidade de permitir a criação de perfis de controle de
banda específicos para tipos de dispositivos identificados
automaticamente (funcionalidade esta conhecida como BYOD – Bring
Your Own Device), como, por exemplo: tablets, celulares e PCs,
sistemas operacionais Android, Apple, Blackberry, Linux e Windows.

3. FUNCIONALIDADE DE ANTI-SPAM DE GATEWAY

1. Deverá permitir, na funcionalidade de anti-spam, verificação do
cabeçalho SMTP do tipo MIME;

2. Deverá possuir filtragem de e-mail por palavras chaves;

3. Deverá permitir adicionar rótulo ao assunto da mensagem quando
classificado como SPAM;

4. Deverá possuir, para a funcionalidade de anti-spam, o recurso de RBL;

5. Deverá permitir a checagem de reputação da URL no corpo mensagem
de correio eletrônico;

6. Deverá ter a capacidade de permitir a criação de perfis de anti-spam
específicos para tipos de dispositivos identificados automaticamente
(funcionalidade esta conhecida como BYOD – Bring Your Own Device),
como, por exemplo: tablets, celulares e PCs, sistemas operacionais
Android, Apple, Blackberry, Linux e Windows.

4. FUNCIONALIDADE DE FILTRO DE CONTEÚDO WEB

1. Deverá possuir solução de filtro de conteúdo Web integrado à solução
de segurança;

2. Deverá possuir, pelo menos, 70 (setenta) categorias para classificação
de sites Web;

3. Deverá possuir base mínima contendo 100.000.000 (cem milhões) de
sites internet Web já registrados e classificados;

4. Deverá possuir a funcionalidade de cota de tempo de utilização por
categoria;

5. Deverá possuir categoria exclusiva, no mínimo, para os seguintes tipos
de sites Web, como:

1. Proxy anônimo;

2. Webmail;

3. Instituições de saúde;

4. Notícias;

5. Phishing;

6. Hackers;

7. Pornografia;
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8. Racismo;

9. Websites pessoais;

10. Compras;

6. Deverá permitir a monitoração do tráfego internet sem bloqueio de
acesso aos usuários;

7. Deverá permitir a criação de, pelo menos, 05 (cinco) categorias
personalizadas;

8. Deverá permitir a reclassificação de sites Web, tanto por URL, quanto
por endereço IP;

9. Deverá prover Termo de Responsabilidade on-line para aceite pelo
usuário, a ser apresentado toda vez que houver tentativa de acesso a
determinado serviço permitido ou bloqueado;

10. Deverá integrar-se ao serviço de diretório padrão LDAP, inclusive o
Microsoft Active Directory, reconhecendo contas e grupos de usuários
cadastrados;

11. Deverá prover funcionalidade de identificação transparente de usuários
cadastrados no Microsoft Active Directory;

12. Deverá possuir integração com tokens para autenticação de 02 (dois)
fatores;

13. Deverá exibir mensagem de bloqueio customizável pelos
Administradores para resposta aos usuários na tentativa de acesso a
recursos proibidos pela política de segurança;

14. Deverá permitir a filtragem de todo o conteúdo do tráfego WEB de
URLs conhecidas como fonte de material impróprio e códigos
(programas/scripts) maliciosos em applets Java, cookies e activeX,
através de base de URL própria atualizável;

15. Deverá permitir o bloqueio de páginas Web através da construção de
filtros específicos com mecanismo de busca textual;

16. Deverá permitir a criação de listas personalizadas de URLs permitidas
(lista branca) e bloqueadas (lista negra);

17. Deverá permitir o bloqueio de URLs inválidas, cujo campo CN do
certificado SSL não contenha um domínio válido;

18. Deverá filtrar o conteúdo baseado em categorias em tempo real;

19. Deverá garantir que as atualizações regulares do produto sejam
realizadas sem interromper a execução dos serviços de filtragem de
conteúdo Web;

20. Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio por grupo de
usuários do serviço de diretório LDAP;

21. Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio por endereço
IP de origem;

22. Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio por subrede
de origem;

23. Deverá ser capaz de categorizar a página Web, tanto pela sua URL,
como pelo seu endereço IP;

24. Deverá permitir o bloqueio de redirecionamento HTTP;

25. Deverá permitir o bloqueio de páginas Web por classificação como
páginas que facilitem a busca de áudio, vídeo e URLs originadas de
spams;

26. Deverá possuir Proxy Explícito e Transparente;

27. Deverá implementar roteamento WCCP e ICAP;

28. Deverá ter a capacidade de permitir a criação de perfis de filtragem Web
específicos para tipos de dispositivos identificados automaticamente
(funcionalidade esta conhecida como BYOD – Bring Your Own Device),
como, por exemplo: tablets, celulares e PCs, sistemas operacionais
Android, Apple, Blackberry, Linux e Windows.

29. Deverá permitir, na funcionalidade de anti-spam, verificação do
cabeçalho SMTP do tipo MIME;

30. Deverá possuir filtragem de e-mail por palavras chaves;

31. Deverá permitir adicionar rótulo ao assunto da mensagem quando
classificado como SPAM;

32. Deverá possuir, para a funcionalidade de anti-spam, o recurso de RBL;

33. Deverá permitir a checagem de reputação da URL no corpo mensagem
de correio eletrônico;

34. Deverá ter a capacidade de permitir a criação de perfis de anti-spam
específicos para tipos de dispositivos identificados automaticamente
(funcionalidade esta conhecida como BYOD – Bring Your Own Device),
como, por exemplo: tablets, celulares e PCs, sistemas operacionais
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como, por exemplo: tablets, celulares e PCs, sistemas operacionais
Android, Apple, Blackberry, Linux e Windows.

5. FUNCIONALIDADE DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO

1. Deverá permitir que seja definido, através de regra por IP origem, IP
destino, protocolo e porta, qual tráfego será inspecionado pelo sistema
de detecção de intrusão;

2. Deverá possuir base de assinaturas de IPS com, pelo menos, 3.500
(três mil e quinhentas) ameaças conhecidas;

3. Deverá estar orientado à proteção de redes;

4. Deverá permitir funcionar em modo transparente, sniffer e router;

5. Deverá possuir tecnologia de detecção baseada em assinaturas que
sejam atualizadas automaticamente;

6. Deverá permitir a criação de padrões de ataque manualmente;

7. Deverá possuir integração à plataforma de segurança;

8. Deverá possuir capacidade de remontagem de pacotes para
identificação de ataques;

9. Deverá possuir capacidade de agrupar assinaturas para um
determinado tipo de ataque. Exemplo: agrupar todas as assinaturas
relacionadas a web-server, para que seja usado para proteção
específica de Servidores Web;

10. Deverá possuir capacidade de análise de tráfego para a detecção e
bloqueio de anomalias, como Denial of Service (DoS) do tipo Flood,
Scan, Session e Sweep;

11. Deverá ter a capacidade de permitir a criação de perfis de inspeção
específicos para tipos de dispositivos identificados automaticamente
(funcionalidade esta conhecida como BYOD – Bring Your Own Device),
como, por exemplo: tablets, celulares e PCs, sistemas operacionais
Android, Apple, Blackberry, Linux e Windows;

12. Deverá possuir mecanismos de detecção/proteção de ataques;

13. Deverá possuir reconhecimento de padrões;

14. Deverá possuir análise de protocolos;

15. Deverá possuir detecção de anomalias;

16. Deverá possuir detecção de ataques de RPC (Remote Procedure Call);

17. Deverá possuir proteção contra ataques de Windows ou NetBios;

18. Deverá possuir proteção contra ataques de SMTP (Simple Message
Transfer Protocol), IMAP (Internet Message Access Protocol), Sendmail
ou POP (Post Office Protocol);

19. Deverá possuir proteção contra ataques DNS (Domain Name System);

20. Deverá possuir proteção contra ataques a FTP, SSH, Telnet e rlogin;

21. Deverá possuir proteção contra ataques de ICMP (Internet Control
Message Protocol);

22. Deverá possuir métodos de notificação de detecção de ataques;

23. Deverá possuir alarmes na console de administração;

24. Deverá possuir alertas via correio eletrônico;

25. Deverá possuir monitoração do comportamento do appliance, mediante
SNMP. O dispositivo deverá ser capaz de enviar traps de SNMP quando
ocorrer um evento relevante para a correta operação da rede;

26. Deverá ter a capacidade de resposta/logs ativa a ataques;

27. Deverá prover a terminação de sessões via TCP resets;

28. Deverá armazenar os logs de sessões;

29. Deverá atualizar automaticamente as assinaturas para o sistema de
detecção de intrusos;

30. Deverá mitigar os efeitos dos ataques de negação de serviços;

31. Deverá permitir a criação de assinaturas personalizadas;

32. Deverá possuir filtros de ataques por anomalias;

33. Deverá permitir filtros de anomalias de tráfego estatístico de: flooding,
scan, source e destinationsessionlimit;

34. Deverá permitir filtros de anomalias de protocolos;

35. Deverá suportar reconhecimento de ataques de DoS, reconnaissance,
exploits e evasion;

36. Deverá suportar verificação de ataque na camada de aplicação;

37. Deverá suportar verificação de tráfego em tempo real, via aceleração de

Termo de Referência - TIC 24 (1097602)         SEI 0006267-49.2021.6.02.8000 / pg. 265



37. Deverá suportar verificação de tráfego em tempo real, via aceleração de
hardware;

38. Deverá possuir as seguintes estratégias de bloqueio: pass, drop e reset.

6. FUNCIONALIDADE DE VPN

1. Deverá possuir suporte a inclusão em autoridades certificadoras
(enrollment), mediante SCEP (Simple Certificate Enrollment Protocol) e
mediante arquivos.

2. Deverá permitir a arquitetura de VPN hub and spoke;

3. A VPN SSL deverá suportar cliente para plataforma Windows, Linux e
Mac OS X;

4. Deverá possuir hardware acelerador criptográfico para incrementar o
desempenho da VPN;

5. A VPN SSL deverá possibilitar o acesso a toda infraestrutura, de acordo
com a política de segurança, através de um plug-in ActiveX e/ou Java;

6. Deverá possuir capacidade de realizar SSL VPNs utilizando certificados
digitais;

7. Deverá possuir suporte a VPN SSL;

8. Deverá possuir suporte a VPNs IPSeC Site-to-Site e VPNs IPSec Client-
to-Site;

9. Deverá possuir suporte a certificados PKI X.509 para construção de
VPNs;

10. Deverá possuir algoritmos de criptografia para túneis VPN: AES, DES,
3DES;

7. FUNCIONALIDADE DE CONTROLE DE APLICAÇÕES

1. Deverá reconhecer, no mínimo, 2.000 (duas mil) aplicações;

2. Deverá possuir, pelo menos, 10 (dez) categorias para classificação de
aplicações;

3. Deverá possuir categoria exclusiva, no mínimo, para os seguintes tipos
de aplicações, como:

1. P2P;

2. Instant Messaging;

3. Web;

4. Transferência de arquivos;

5. VoIP;

4. Deverá permitir a monitoração do tráfego de aplicações sem bloqueio
de acesso aos usuários;

5. Deverá ser capaz de controlar aplicações independente do protocolo e
porta utilizados, identificando-as apenas pelo comportamento de
tráfego da mesma;

6. Deverá integrar-se ao serviço de diretório padrão LDAP, inclusive o
Microsoft Active Directory, reconhecendo grupos de usuários
cadastrados;

7. Deverá prover funcionalidade de identificação transparente de usuários
cadastrados no Microsoft Active Directory;

8. Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio de aplicações
por grupo de usuários do Microsoft Active Directory;

9. Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio de aplicações
por grupo de usuários do serviço de diretório LDAP;

10. Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio por endereço
IP de origem;

11. Deverá possuir integração com tokens para autenticação de 02 (dois)
fatores;

12. Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio por subrede
de origem e destino;

13. Deverá permitir a inspeção/bloqueio de códigos maliciosos para, no
mínimo, as seguintes categorias: Instant Messaging e transferência de
arquivos;

14. Deverá garantir que as atualizações regulares do produto sejam
realizadas sem interromper a execução dos serviços de controle de
aplicações;

15. Deverá permitir criação de padrões de aplicação manualmente;

16. Deverá ter a capacidade de permitir a criação de perfis de controle de
aplicações específicos para tipos de dispositivos identificados
automaticamente (funcionalidade esta conhecida como BYOD – Bring
Your Own Device), como, por exemplo: tablets, celulares e PCs,
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sistemas operacionais Android, Apple, Blackberry, Linux e Windows.

8. FUNCIONALIDADE DE DLP (DATA LEAK PREVENTION)

1. O sistema de DLP (Data Leak Prevention – Proteção contra Vazamento
de Informações) de gateway deverá funcionar de maneira que se
consiga que os dados sensíveis não saiam da rede e também deverá
funcionar de modo que se previna que dados não requisitados entrem
na sua rede;

2. Deverá inspecionar, no mínimo, os tráfegos de e-mail, HTTP, NNTP e de
mensageiros instantâneos;

3. Sobre o tráfego de e-mail, deverá inspecionar, no mínimo, os protocolos
SMTP, POP3 e IMAP;

4. Sobre o tráfego de mensageiros instantâneos, deverá inspecionar, no
mínimo, os protocolos AIM, ICQ, MSN e Yahoo!;

5. Deverá realizar buscas para a aplicação de regras de DLP em arquivos
do tipo PDF e MS-Word;

6. Deverá fazer a varredura no conteúdo de um cookie HTTP buscando
por determinado texto;

7. Deverá aplicar regras baseadas em usuários autenticados, isto é,
fazendo buscas pelo tráfego de um específico usuário;

8. Deverá verificar para aplicações do tipo e-mail, se o anexo das
mensagens de correio entrantes/saintes possui um tamanho máximo
especificado pelo administrador;

9. Deverá utilizar expressões regulares para composição das regras de
verificação dos tráfegos;

10. Deverá tomar minimamente as ações de bloquear, banir usuário e
colocar em quarentena a interface sobre as regras que coincidirem com
o tráfego esperado pela regra;

11. Deverá permitir o armazenamento em solução específica de
armazenamento de logs, o conteúdo do tráfego que coincidir com o
tráfego esperado pela regra de DLP para minimamente os protocolos de
e-mail, HTTP e mensageiros instantâneos;

12. Deverá permitir a composição de múltiplas regras de DLP, formando
uma regra única mais específica que usa lógica booleana para fazer a
comparação com o tráfego que atravessa o sistema.

9. FUNCIONALIDADE DE BALANCEAMENTO DE CARGA

1. Deverá permitir a criação de endereços IPs virtuais;

2. Deverá permitir balanceamento de carga entre, pelo menos, 04 (quatro)
servidores reais;

3. Deverá suportar balanceamento, ao menos, para os seguintes serviços:
HTTP, HTTPS, TCP e UDP;

4. Deverá permitir balanceamento, ao menos, com os seguintes métodos:
Hash do endereço IP de origem, Round Robin, Weighted, First Alive e
HTTP host;

5. Deverá permitir persistência de sessão por cookie HTTP ou SSL session
ID;

6. Deverá permitir que seja mantido o IP de origem;

7. Deverá suportar SSL offloading nos equipamentos que suportem, pelo
menos, 200 (duzentos) usuários;

8. Deverá ter a capacidade de identificar, através de health checks, quais
os servidores que estejam ativos, removendo automaticamente o
tráfego dos servidores que não estejam;

9. Deverá permitir que o health check seja feito, ao menos, via ICMP, TCP
em porta configurável e HTTP em URL configurável.

10. FUNCIONALIDADE DE VIRTUALIZAÇÃO

1. Deverá suportar a criação de, ao menos, 10 (dez) instâncias virtuais no
mesmo hardware;

2. Deverá permitir a criação de administradores independentes para cada
uma das instâncias virtuais;

3. Deverá permitir a criação de um administrador global que tenha acesso
a todas as configurações das instâncias virtuais criadas.

11. FUNCIONALIDADE DE CONTROLADORA WIRELESS E WI-FI

1. Deverá ser capaz de gerenciar, de forma centralizada, outros Pontos de
Acesso do mesmo fabricante;

2. Deverá suportar o serviço de servidor DHCP por SSID para prover
endereçamento IP automático para os clientes wireless;

3. Deverá suportar monitoração e supressão de Ponto de Acesso
indevido;
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indevido;

4. Deverá prover autenticação para a rede wireless através de bases
externas, como: LDAP, RADIUS ou TACACS+;

5. Deverá permitir a visualização dos clientes conectados;

6. Deverá prover suporte a Fast Roaming;

7. Deverá ajustar automaticamente os canais de modo a otimizar a
cobertura de rede e mudar as condições de RF;

8. A solução deve implementar recursos de análise de espectro que
possibilitem a identificação de interferências provenientes de
equipamentos não-WiFi e que operem nas frequências de 2.4GHz ou
5GHz. A solução deve ainda apresentar o resultado dessas análises de
maneira gráfica na interface de gerência;

9. Deverá possuir Captive Portal por SSID;

10. Deverá permitir configurar o bloqueio de tráfego entre SSIDs;

11. Deverá suportar Wi-Fi Protected Access (WPA), WPA2 ou WPA3 por
SSID, utilizando-se de AES e/ou TKIP;

12. Deverá suportar os seguintes métodos de autenticação EAP:

1. EAP-TLS

2. EAP-TTLS;

3. EAP-PEAP;

4. EAP-SIM

5. EAP-AKA;

13. Deverá suportar 802.1x através de RADIUS;

14. Deverá suportar filtro baseado em endereço MAC por SSID;

15. Deverá permitir configurar parâmetros de rádio, como: banda e canal;

16. Deverá possuir método de descoberta de novos Pontos de Acesso
baseados em Broadcast ou Multicast;

17. Deverá possuir mecanismo de identificação e controle de Rogue APs,
suportando supressão automática e bloqueio por endereço MAC de
APs;

18. Deverá possuir lista contendo Pontos de Acesso Aceitos e Pontos de
Acesso Indevidos (Rogue);

19. Deverá possuir WIDS com, ao menos, os seguintes perfis:

1. Rogue/Interfering AP Detection;

2. Ad-hoc Network Detection;

3. Wireless Bridge Detection;

4. Weak WEP Detection;

5. MAC OUI Checking;

20. Deverá permitir o uso de voz e dados sobre um mesmo SSID;

21. A solução deverá detectar Receiver Start of Packet (RX-SOP) em
pacotes wireless e ser capaz de ignorar os pacotes que estejam abaixo
de determinado limiar especificado em dBm;

22. A controladora deverá oferecer Firewall integrado, baseado em
identidade do usuário;

23. Deverá possuir controle baseado em política de firewall para acesso
entre as WLANs;

24. Deverá permitir a criação de políticas de traffic shaping;

25. Deverá permitir a criação de políticas de firewall baseadas em horário;

26. Deverá permitir NAT nas políticas de firewall;

27. Deverá possibilitar definir número de clientes por SSID;

28. Deverá permitir e/ou bloquear o tráfego entre SSIDs;

29. Deverá possuir mecanismo de criação automática de usuários visitantes
e senhas auto-geradas e/ou manual, que possam ser enviadas por e-
mail ou SMS aos usuários, e com capacidade de definição de horário da
expiração da senha;

30. A comunicação entre o Access Point e a Controladora Wireless deverá
poder ser efetuada de forma criptografada;

31. Deverá possuir mecanismo de ajuste de potência do sinal, de forma a
reduzir interferência entre canais entre 02 (dois) Access Points
gerenciados;

32. Deverá possuir mecanismo de balanceamento de tráfego/usuários entre

Termo de Referência - TIC 24 (1097602)         SEI 0006267-49.2021.6.02.8000 / pg. 268



Access Points;

33. Deverá possuir mecanismo de balanceamento de tráfego/usuários entre
frequências e/ou rádios;

34. Toda a configuração do Ponto de Acesso deverá ser executada através
da Controladora Wireless;

35. Deverá permitir a identificação de APs com firmware desatualizado e
efetuar o upgrade via interface gráfica;

36. Deverá possuir console de monitoramento dos usuários conectados,
indicando em que Access Point, em que rádio, em que canal, endereço
IP do usuário, tipo de dispositivo e sistema operacional, uso de banda,
potência do sinal e relação sinal/ruído;

37. O encaminhamento de tráfego dos dispositivos conectados à rede sem
fio deve ocorrer de forma centralizada através de túnel estabelecido
entre o ponto de acesso e controlador wireless. Neste modo todos os
pacotes trafegados em um determinado SSID devem ser encaminhados
dentro do túnel até o controlador wireless. Caso o controlador wireless
não seja capaz de operar gerenciando os pontos de acesso e
concentrando o tráfego tunelado simultaneamente, então a solução
ofertada deve ser composta com elemento adicional do próprio
fabricante para suportar a conexão dos túneis originados dos pontos
de acesso;

38. A Controladora deverá oferecer Firewall integrado, baseado em
identidade do usuário, entre todas as redes cujo tráfego seja tunelado
até a Controladora;

39. Deverá possuir controle baseado em política de firewall para acesso
entre as WLANs cujo tráfego seja tunelado até a Controladora;

40. Deverá permitir a criação de políticas de traffic shaping entre todas as
redes cujo tráfego seja tunelado até a Controladora;

41. Deverá permitir aplicar políticas de filtro de conteúdo Web, que seja
baseado em categorias de sites automaticamente atualizadas, para
todas as redes cujo tráfego seja tunelado até a Controladora;

42. Deverá permitir aplicar políticas de antivírus, com detecção e bloqueio
de malwares e redes botnet, entre todas as redes cujo tráfego seja
tunelado até a Controladora;

43. Deverá permitir aplicar políticas de IPS, bloqueando e/ou monitorando
tentativas de ataques, com base de assinatura de ataques atualizada
automaticamente, entre todas as redes cujo tráfego seja tunelado até a
Controladora;

44. Deverá permitir aplicar políticas de controle antispam para todas as
redes cujo tráfego seja tunelado até a Controladora;

45. Deverá permitir controlar, identificar e bloquear tráfego de aplicações do
tipo P2P, IM, Chat, Redes Sociais, Skype, Proxies Anônimos, streamings
de áudio e vídeo, jogos entre outros, e que seja baseado no padrão de
comunicação de tais aplicações, entre todas as redes cujo tráfego seja
tunelado até a Controladora;

46. A solução deve implementar recurso de controle de acesso à rede (NAC
- Network Access Control), identificando automaticamente o tipo de
equipamento conectado (profiling) e atribuindo de maneira automática a
política de acesso à rede;

47. Deverá possuir as seguintes certificações:

1. Certificação Wi-Fi Alliance;

2. Certificação ICSA para Firewall;

3. Certificação ICSA para Antivírus;

4. Certificação ICSA para VPN SSL;

5. Certificação ICSA para VPN IPSec;

6. Certificação ICSA para IPS;

48. O equipamento de firewall e/ou IPS deverá ter sido aprovado nos testes
da NSS Labs e deverá estar na lista de recomendados.

12. FUNCIONALIDADE DE SD-WAN

12. A solução deve permitir a configuração de políticas de QoS em camada
7, associadas percentualmente à largura de banda da Interface SD-
WAN.

13. A solução deve permitir a configuração de regras onde o Failback
(retorno à condição inicial) apenas ocorra dentro de um espaço de
tempo de X segundos, configurável pelo administrador do sistema.

14. A solução deve permitir a configuração de regras onde o Failback
(retorno à condição inicial) apenas ocorrerá quando o link principal
recuperado seja X% (com X variando de 10 à 50) do seu valor de Saúde
melhor que o link atual.

15. A solução deve ser capaz de medir o Status de Saúde do Link

Termo de Referência - TIC 24 (1097602)         SEI 0006267-49.2021.6.02.8000 / pg. 269



baseando-se em critérios mínimos de: Latência, Jitter e Packet Loss,
onde seja possível configurar um valor de Theshold para cada um
destes itens, onde será utilizado como fator de decisão nas regras de
SD-WAN.

16. A solução deve ser capaz de refletir, de forma manual ou automatizada,
suas políticas de SD-WAN em condições onde a largura de banda é
modificada.

17. A solução de SD-WAN deve suportar Roteamento dinâmico BGP com
suporte a IPv6

18. Ainda sobre o reconhecimento de Aplicações, a solução deve fornecer o
reconhecimento default em camada 7, de pelo menos mais de 2000
aplicações largamente utilizadas em contextos de SaaS, Aplicações na
Nuvem, Aplicações Multimídia (Vimeo, YouTube, Facebook, etc)

19. O reconhecimento de aplicações deve ser realizado independente de
porta e protocolo, inspecionando o payload de pacote de dados;

20. Deve de forma alternativa, contar com um banco de Dados interno,
onde seja possível atrelar uma aplicação à um determinado IP/ range de
IPs de destino.

21. Reconhecimento em camada 7 totalmente segregado da camada 4.

22. A configuração VPN IPSEC deverá oferecer suporte para DH Group: 14
e 15.

23. A solução deve ser capaz de criar VPN "Full-Mesh" em interface Gráfica,
de forma automática, e sem que o administrador precise configurar site
por site.

24. Solução deve ser capaz de prover uma arquitetura onde em uma
comunicação Matriz x Filiais, em que a comunicação de uma Filial A para
a Matriz esteja comprometida, possa ser utilizada a comunicação entre
Filial B e Matriz, em que através deste circuito, a Filial A alcance a Matriz.

25. A solução de Zero Touch provisioning deve ser capaz de suportar
endereçamento estáticos e dinâmicos, e que seja suportado múltiplos
links WAN.

26. Solução deve ser capaz de prover Zero Touch provisioning.

27. A solução SD-WAN deve prover capacidade de inspeção SSL para a
inspeção de tráfego https nas filiais, no contexto: bloqueio de malwares
e reconhecimento em camada 7 de aplicações.

28. A solução SD-WAN deve suportar microsegmentação de tráfego onde
seja possível aplicar políticas de IPS e Antivírus entre segmentos de LAN.

29. A solução SD-WAN deve suportar NAT em contexto de saída (Nat
Outbound) para um pool de IPs públicos.

30. A solução SD-WAN deve ser viabilizada com recursos de segurança
integrados de: Firewall, VPN, Antivírus, IPS e Filtro de Segurança Web.

 

ITEM 02 - SOLUÇÃO DE SEGURANÇA E GERÊNCIA DE REDES NGFW
TIPO 2 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. CARACTERÍSTICAS E FUNCIONALIDADES GERAIS

1. Solução baseada em appliance. Para maior segurança, não serão aceitos
equipamentos de propósito genérico (PCs ou servidores) sobre os quais
poderiam instalar-se e/ou executar um sistema operacional regular como
Microsoft Windows, FreeBSD, SUN Solaris, Apple OS-X ou GNU/Linux.

2. Poderá ser entregue em equipamento único ou com composição de
equipamentos.

3. Deverá possuir licenças de Garantia, Atualizações de firmware, VPN, SD-
WAN, pelo período exigido;

4. Capacidade mínima:

1. Firewall com capacidade mínima de processamento de 5 (cinco) Gbps;

2. IPS com capacidade mínima de processamento de 1 (um) Gbps.

3. Proteção a ameaças avançadas (Threat Protection) com capacidade
mínima de processamento de 500 (quinhentos) Mbps.

4. Inspeção SSL Throughput com capacidade mínima de processamento
de 300 (trezentos) Mbps.

5. VPN com capacidade de, pelo menos, 4 (quatro) Gbps de tráfego IPSec.

6. VPN SSL com capacidade de, pelo menos, 450 (quatrocentos e
cinquenta) Mbps de tráfego.

7. Deverá suportar 600.000 (seiscentos mil) conexões simultâneas.

8. Deverão ser licenciados para suportar, pelo menos, 150 (cento e
cinquenta) usuários de VPN SSL.
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9. Deverá suportar, pelo menos, 30.000 (trinta mil) novas conexões por
segundo.

10. Deverá suportar, pelo menos, 150 (cento e cinquenta) túneis de VPN
Site-Site.

11. Deverá suportar, pelo menos, 200 (duzentos) túneis de VPN Client-Site.

5. Interfaces de rede:

1. Deverá possuir, pelo menos, 5 (cinco) interfaces RJ 45.

6. Todos os equipamentos que acompanharem a solução devem suportar
operar em modo de alta disponibilidade ativo-ativo e estar licenciados para
operar desta forma.

7. Deverá possuir licença para número ilimitado de usuários e endereços IP.

8. Deverá ser capaz de gerenciar, via funcionalidade de Controladora Wireless,
ao menos, 6 (seis) Pontos de Acesso sem fio.

9. Deverá ser capaz de gerenciar, via funcionalidade de Controladora Switch, ao
menos, 6(seis) equipamentos.

10. Deverá estar licenciado para permitir número ilimitado de estações de rede e
usuários.

11. Deverá incluir licença para a funcionalidade de VPN SSL.

12. Deverá ser fornecida toda documentação técnica, bem como manual de
utilização, em português do Brasil ou em inglês.

13. FUNCIONALIDADES ESPECÍFICAS

1. FUNCIONALIDADES DE FIREWALL

1. Deverá possuir controle de acesso à internet por endereço IP de
origem e destino;

2. Deverá possuir controle de acesso à internet por subrede;

3. Deverá suportar tags de VLAN (802.1q);

4. Deverá possuir ferramenta de diagnóstico do tipo tcpdump;

5. Deverá possuir integração com servidores de autenticação
RADIUS, LDAP e Microsoft Active Directory;

6. Deverá possuir integração com tokens para autenticação de 02
(dois) fatores;

7. Deverá suportar single-sign-on para Active Directory, Novell
eDirectory, Citrix e RADIUS;

8. Deverá possuir métodos de autenticação de usuários para
qualquer aplicação que se execute sob os protocolos TCP (HTTP,
HTTPS, FTP e Telnet);

9. Deverá possuir a funcionalidade de tradução de endereços
estáticos – NAT (Network Address Translation), um para um,
vários para um, NAT64, NAT46, PAT, STUN e Full Cone NAT;

10. Deverá permitir controle de acesso à internet por períodos do dia,
permitindo a aplicação de políticas por horários e por dia da
semana;

11. Deverá permitir controle de acesso à internet por domínio, por
exemplo: gov.br, org.br, edu.br;

12. Deverá possuir a funcionalidade de fazer tradução de endereços
dinâmicos, muitos para um, PAT;

13. Deverá suportar roteamento estático e dinâmico RIP V1, V2, OSPF,
ISIS e BGPv4;

14. Deverá possuir funcionalidades de DHCP Cliente, Servidor e Relay;

15. Deverá suportar aplicações multimídia, como: H.323 e SIP;

16. Deverá possuir tecnologia de firewall do tipo Statefull;

17. Deverá suportar alta disponibilidade (HA), trabalhando no esquema
de redundância do tipo Ativo-Passivo e também Ativo-Ativo, com
divisão de carga, com todas as licenças de software habilitadas
para tal sem perda de conexões;

18. Deverá permitir o funcionamento em modo transparente tipo
“bridge” sem alterar o endereço MAC do tráfego;

19. Deverá suportar PBR – Policy Based Routing;

20. Deverá permitir a criação de VLANS no padrão IEEE 802.1q;

21. Deverá possuir conexão entre estação de gerência e appliance
criptografada, tanto em interface gráfica, quanto em CLI (linha de
comando);

22. Deverá permitir filtro de pacotes sem controle de estado
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(stateless) para verificação em camada 2;

23. Deverá permitir forwarding de camada 2 para protocolos não IP;

24. Deverá suportar forwarding multicast;

25. Deverá suportar roteamento multicast PIM Sparse Mode e Dense
Mode;

26. Deverá permitir criação de serviços por porta ou conjunto de
portas dos seguintes protocolos: TCP, UDP, ICMP e IP;

27. Deverá permitir o agrupamento de serviços;

28. Deverá permitir o filtro de pacotes sem a utilização de NAT;

29. Deverá permitir a abertura de novas portas por fluxo de dados
para serviços que requerem portas dinâmicas;

30. Deverá possuir mecanismo de anti-spoofing;

31. Deverá permitir criação de regras definidas pelo usuário;

32. Deverá permitir o serviço de autenticação para tráfego HTTP e FTP;

33. Deverá permitir IP/MAC binding, permitindo que cada endereço IP
possa ser associado a um endereço MAC, gerando maior controle
dos endereços internos e impedindo o IP spoofing;

34. Deverá possuir a funcionalidade de balanceamento e contingência
de links;

35. Deverá suportar sFlow;

36. O dispositivo deverá ter técnicas de detecção de programas de
compartilhamento de arquivos (peer-to-peer) e de mensagens
instantâneas, suportando, ao menos: Yahoo! Messenger, MSN
Messenger, ICQ, AOL Messenger, BitTorrent, eDonkey, GNUTella,
KaZaa, Skype e WinNY;

37. Deverá ter a capacidade de permitir a criação de regras de firewall
específicas para tipos de dispositivos identificados
automaticamente (funcionalidade esta conhecida como BYOD –
Bring Your Own Device), como, por exemplo: tablets, celulares e
PCs, sistemas operacionais Android, Apple, Blackberry, Linux e
Windows;

38. Deverá ter a capacidade de criar e aplicar políticas de reputação de
cliente para registrar e pontuar as seguintes atividades: tentativas
de conexões más, pacotes bloqueados por política, detecção de
ataques de intrusão, detecção de ataques de malware, atividades
Web em categorias de risco, proteção de aplicação, locais
geográficos que os clientes estão tentando se comunicar;

39. Deverá permitir autenticação de usuários em base local, servidor
LDAP, RADIUS e TACACS;

40. Deverá permitir a criação de regras baseada em usuário, grupo de
usuários, endereço IP, FQDN, tipo de dispositivo, horário,
protocolo e aplicação;

41. Deverá suportar certificados X.509, SCEP, Certificate Signing
Request (CSR) e OCSP;

42. Deverá permitir funcionamento em modo bridge, router, proxy
explícito, sniffer e/ou VLAN-tagged;

43. Deverá possuir mecanismo de tratamento (session-helpers ou
ALGs) para os protocolos ou aplicações dcerpc, dns-tcp, dns-udp,
ftp, H.245 I, H.245 0, H.323, MGCP, MMS, PMAP, PPTP, RAS, RSH,
SIP, TFTP, TNS;

44. Deverá suportar SIP, H.323 e SCCP NAT Traversal;

45. Deverá permitir a criação de objetos e agrupamento de objetos de
usuários, redes, FQDN, protocolos e serviços para facilitar a
criação de regras;

46. Deverá possuir porta de comunicação serial ou USB para testes e
configuração do equipamento, com acesso protegido por usuário
e senha.

2. FUNCIONALIDADE DE TRAFFIC SHAPING E PRIORIZAÇÃO DE
TRÁFEGO

1. Deverá permitir o controle e a priorização do tráfego, priorizando e
garantindo banda para as aplicações (inbound/outbound), através
da classificação dos pacotes (Shaping), criação de filas de
prioridade, gerência de congestionamento e QoS;

2. Deverá permitir modificação de valores DSCP para o DiffServ;

3. Deverá permitir priorização de tráfego e suportar ToS;

4. Deverá limitar individualmente a banda utilizada por programas, tais
como: peer-to-peer, streaming, chat, VoIP e Web;
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5. Deverá integrar-se ao serviço de diretório padrão LDAP, inclusive o
Microsoft Active Directory, reconhecendo grupos de usuários
cadastrados;

6. Deverá prover funcionalidade de identificação transparente de
usuários cadastrados no Microsoft Active Directory e LDAP;

7. Deverá controlar (limitar ou expandir) individualmente a banda
utilizada por grupo de usuários do Microsoft Active Directory e
LDAP;

8. Deverá permitir definir banda máxima e banda garantida para um
usuário, IP, grupo de IPs, protocolo e aplicação;

9. Deverá controlar (limitar ou expandir) individualmente a banda
utilizada por subrede de origem e destino;

10. Deverá controlar (limitar ou expandir) individualmente a banda
utilizada por endereço IP de origem e destino;

11. Deverá ter a capacidade de permitir a criação de perfis de controle
de banda específicos para tipos de dispositivos identificados
automaticamente (funcionalidade esta conhecida como BYOD –
Bring Your Own Device), como, por exemplo: tablets, celulares e
PCs, sistemas operacionais Android, Apple, Blackberry, Linux e
Windows.

3. FUNCIONALIDADE DE VPN

1. Deverá possuir algoritmos de criptografia para túneis VPN: AES,
DES, 3DES;

2. Deverá possuir suporte a certificados PKI X.509 para construção
de VPNs;

3. Deverá possuir suporte a VPNs IPSeC Site-to-Site e VPNs IPSec
Client-to-Site;

4. Deverá possuir suporte a VPN SSL;

5. Deverá possuir capacidade de realizar SSL VPNs utilizando
certificados digitais;

6. A VPN SSL deverá possibilitar o acesso a toda infraestrutura, de
acordo com a política de segurança, através de um plug-in ActiveX
e/ou Java;

7. Deverá possuir hardware acelerador criptográfico para
incrementar o desempenho da VPN;

8. A VPN SSL deverá suportar cliente para plataforma Windows,
Linux e Mac OS X;

9. Deverá permitir a arquitetura de VPN hub and spoke;

10. Deverá possuir suporte a inclusão em autoridades certificadoras
(enrollment), mediante SCEP (Simple Certificate Enrollment
Protocol) e mediante arquivos

4. FUNCIONALIDADE DE BALANCEAMENTO DE CARGA

1. Deverá permitir a criação de endereços IPs virtuais;

2. Deverá permitir balanceamento de carga entre, pelo menos, 04
(quatro) servidores reais;

3. Deverá suportar balanceamento, ao menos, para os seguintes
serviços: HTTP, HTTPS, TCP e UDP;

4. Deverá permitir balanceamento, ao menos, com os seguintes
métodos: Hash do endereço IP de origem, Round Robin, Weighted,
First Alive e HTTP host;

5. Deverá permitir persistência de sessão por cookie HTTP ou SSL
session ID;

6. Deverá permitir que seja mantido o IP de origem;

7. Deverá suportar SSL offloading nos equipamentos que suportem,
pelo menos, 200 (duzentos) usuários;

8. Deverá ter a capacidade de identificar, através de health checks,
quais os servidores que estejam ativos, removendo
automaticamente o tráfego dos servidores que não estejam;

9. Deverá permitir que o health check seja feito, ao menos, via ICMP,
TCP em porta configurável e HTTP em URL configurável.

5. FUNCIONALIDADE DE VIRTUALIZAÇÃO

1. Deverá suportar a criação de, ao menos, 10 (dez) instâncias
virtuais no mesmo hardware;

2. Deverá permitir a criação de administradores independentes para
cada uma das instâncias virtuais;

3. Deverá permitir a criação de um administrador global que tenha
acesso a todas as configurações das instâncias virtuais criadas.
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acesso a todas as configurações das instâncias virtuais criadas.

6. FUNCIONALIDADE DE CONTROLADORA WIRELESS E WI-FI

1. Deverá ser capaz de gerenciar, de forma centralizada, outros
Pontos de Acesso do mesmo fabricante;

2. Deverá suportar o serviço de servidor DHCP por SSID para prover
endereçamento IP automático para os clientes wireless;

3. Deverá suportar monitoração e supressão de Ponto de Acesso
indevido;

4. Deverá prover autenticação para a rede wireless através de bases
externas, como: LDAP, RADIUS ou TACACS+;

5. Deverá permitir a visualização dos clientes conectados;

6. Deverá prover suporte a Fast Roaming;

7. Deverá ajustar automaticamente os canais de modo a otimizar a
cobertura de rede e mudar as condições de RF;

8. A solução deve implementar recursos de análise de espectro que
possibilitem a identificação de interferências provenientes de
equipamentos não-WiFi e que operem nas frequências de 2.4GHz
ou 5GHz. A solução deve ainda apresentar o resultado dessas
análises de maneira gráfica na interface de gerência;

9. Deverá possuir Captive Portal por SSID;

10. Deverá permitir configurar o bloqueio de tráfego entre SSIDs;

11. Deverá suportar Wi-Fi Protected Access (WPA), WPA2 ou WPA3
por SSID, utilizando-se de AES e/ou TKIP;

12. Deverá suportar os seguintes métodos de autenticação EAP:

1. EAP-TLS

2. EAP-TTLS;

3. EAP-PEAP;

4. EAP-SIM

5. EAP-AKA;

13. Deverá suportar 802.1x através de RADIUS;

14. Deverá suportar filtro baseado em endereço MAC por SSID;

15. Deverá permitir configurar parâmetros de rádio, como: banda e
canal;

16. Deverá possuir método de descoberta de novos Pontos de Acesso
baseados em Broadcast ou Multicast;

17. Deverá possuir mecanismo de identificação e controle de Rogue
APs, suportando supressão automática e bloqueio por endereço
MAC de APs;

18. Deverá possuir lista contendo Pontos de Acesso Aceitos e Pontos
de Acesso Indevidos (Rogue);

19. Deverá possuir WIDS com, ao menos, os seguintes perfis:

1. Rogue/Interfering AP Detection;

2. Ad-hoc Network Detection;

3. Wireless Bridge Detection;

4. Weak WEP Detection;

5. MAC OUI Checking;

20. Deverá permitir o uso de voz e dados sobre um mesmo SSID;

21. A solução deverá detectar Receiver Start of Packet (RX-SOP) em
pacotes wireless e ser capaz de ignorar os pacotes que estejam
abaixo de determinado limiar especificado em dBm;

22. A controladora deverá oferecer Firewall integrado, baseado em
identidade do usuário;

23. Deverá possuir controle baseado em política de firewall para
acesso entre as WLANs;

24. Deverá permitir a criação de políticas de traffic shaping;

25. Deverá permitir a criação de políticas de firewall baseadas em
horário;

26. Deverá permitir NAT nas políticas de firewall;

27. Deverá possibilitar definir número de clientes por SSID;

28. Deverá permitir e/ou bloquear o tráfego entre SSIDs;
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29. Deverá possuir mecanismo de criação automática de usuários
visitantes e senhas auto-geradas e/ou manual, que possam ser
enviadas por e-mail ou SMS aos usuários, e com capacidade de
definição de horário da expiração da senha;

30. A comunicação entre o Access Point e a Controladora Wireless
deverá poder ser efetuada de forma criptografada;

31. Deverá possuir mecanismo de ajuste de potência do sinal, de
forma a reduzir interferência entre canais entre 02 (dois) Access
Points gerenciados;

32. Deverá possuir mecanismo de balanceamento de tráfego/usuários
entre Access Points;

33. Deverá possuir mecanismo de balanceamento de tráfego/usuários
entre frequências e/ou rádios;

34. Toda a configuração do Ponto de Acesso deverá ser executada
através da Controladora Wireless;

35. Deverá permitir a identificação de APs com firmware desatualizado
e efetuar o upgrade via interface gráfica;

36. Deverá possuir console de monitoramento dos usuários
conectados, indicando em que Access Point, em que rádio, em que
canal, endereço IP do usuário, tipo de dispositivo e sistema
operacional, uso de banda, potência do sinal e relação sinal/ruído;

37. O encaminhamento de tráfego dos dispositivos conectados à rede
sem fio deve ocorrer de forma centralizada através de túnel
estabelecido entre o ponto de acesso e controlador wireless. Neste
modo todos os pacotes trafegados em um determinado SSID
devem ser encaminhados dentro do túnel até o controlador
wireless. Caso o controlador wireless não seja capaz de operar
gerenciando os pontos de acesso e concentrando o tráfego
tunelado simultaneamente, então a solução ofertada deve ser
composta com elemento adicional do próprio fabricante para
suportar a conexão dos túneis originados dos pontos de acesso;

38. A Controladora deverá oferecer Firewall integrado, baseado em
identidade do usuário, entre todas as redes cujo tráfego seja
tunelado até a Controladora;

39. Deverá possuir controle baseado em política de firewall para
acesso entre as WLANs cujo tráfego seja tunelado até a
Controladora;

40. Deverá permitir a criação de políticas de traffic shaping entre todas
as redes cujo tráfego seja tunelado até a Controladora;

41. Deverá permitir aplicar políticas de filtro de conteúdo Web, que seja
baseado em categorias de sites automaticamente atualizadas, para
todas as redes cujo tráfego seja tunelado até a Controladora;

42. Deverá permitir aplicar políticas de antivírus, com detecção e
bloqueio de malwares e redes botnet, entre todas as redes cujo
tráfego seja tunelado até a Controladora;

43. Deverá permitir aplicar políticas de IPS, bloqueando e/ou
monitorando tentativas de ataques, com base de assinatura de
ataques atualizada automaticamente, entre todas as redes cujo
tráfego seja tunelado até a Controladora;

44. Deverá permitir aplicar políticas de controle antispam para todas as
redes cujo tráfego seja tunelado até a Controladora;

45. Deverá permitir controlar, identificar e bloquear tráfego de
aplicações do tipo P2P, IM, Chat, Redes Sociais, Skype, Proxies
Anônimos, streamings de áudio e vídeo, jogos entre outros, e que
seja baseado no padrão de comunicação de tais aplicações, entre
todas as redes cujo tráfego seja tunelado até a Controladora;

46. A solução deve implementar recurso de controle de acesso à rede
(NAC - Network Access Control), identificando automaticamente o
tipo de equipamento conectado (profiling) e atribuindo de maneira
automática a política de acesso à rede;

47. Deverá possuir as seguintes certificações:

1. Certificação Wi-Fi Alliance;

2. Certificação ICSA para Firewall;

3. Certificação ICSA para Antivírus;

4. Certificação ICSA para VPN SSL;

5. Certificação ICSA para VPN IPSec;

6. Certificação ICSA para IPS;

48. O equipamento de firewall e/ou IPS deverá ter sido aprovado nos
testes da NSS Labs e deverá estar na lista de recomendados.

7. FUNCIONALIDADE DE SD-WAN
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1. A solução SD-WAN deve ser viabilizada com recursos de
segurança integrados de: Firewall, VPN, Antivírus, IPS e Filtro de
Segurança Web.

2. A solução SD-WAN deve suportar NAT em contexto de saída (Nat
Outbound) para um pool de IPs públicos.

3. A solução SD-WAN deve suportar microsegmentação de tráfego
onde seja possível aplicar políticas de IPS e Antivírus entre
segmentos de LAN.

4. A solução SD-WAN deve prover capacidade de inspeção SSL para
a inspeção de tráfego https nas filiais, no contexto: bloqueio de
malwares e reconhecimento em camada 7 de aplicações.

5. Solução deve ser capaz de prover Zero Touch provisioning.

6. A solução de Zero Touch provisioning deve ser capaz de suportar
endereçamento estáticos e dinâmicos, e que seja suportado
múltiplos links WAN.

7. Solução deve ser capaz de prover uma arquitetura onde em uma
comunicação Matriz x Filiais, em que a comunicação de uma Filial A
para a Matriz esteja comprometida, possa ser utilizada a
comunicação entre Filial B e Matriz, em que através deste circuito,
a Filial A alcance a Matriz.

8. A solução deve ser capaz de criar VPN "Full-Mesh" em interface
Gráfica, de forma automática, e sem que o administrador precise
configurar site por site.

9. A configuração VPN IPSEC deverá oferecer suporte para DH
Group: 14 e 15.

10. Reconhecimento em camada 7 totalmente segregado da camada
4.

11. Deve de forma alternativa, contar com um banco de Dados
interno, onde seja possível atrelar uma aplicação à um determinado
IP/ range de IPs de destino.

12. O reconhecimento de aplicações deve ser realizado independente
de porta e protocolo, inspecionando o payload de pacote de
dados;

13. Ainda sobre o reconhecimento de Aplicações, a solução deve
fornecer o reconhecimento default em camada 7, de pelo menos
mais de 2000 aplicações largamente utilizadas em contextos de
SaaS, Aplicações na Nuvem, Aplicações Multimídia (Vimeo,
YouTube, Facebook, etc)

14. A solução de SD-WAN deve suportar Roteamento dinâmico BGP
com suporte a IPv6

15. A solução deve ser capaz de refletir, de forma manual ou
automatizada, suas políticas de SD-WAN em condições onde a
largura de banda é modificada.

16. A solução deve ser capaz de medir o Status de Saúde do Link
baseando-se em critérios mínimos de: Latência, Jitter e Packet
Loss, onde seja possível configurar um valor de Theshold para
cada um destes itens, onde será utilizado como fator de decisão
nas regras de SD-WAN.

17. A solução deve permitir a configuração de regras onde o Failback
(retorno à condição inicial) apenas ocorrerá quando o link principal
recuperado seja X% (com X variando de 10 à 50) do seu valor de
Saúde melhor que o link atual.

18. A solução deve permitir a configuração de regras onde o Failback
(retorno à condição inicial) apenas ocorra dentro de um espaço de
tempo de X segundos, configurável pelo administrador do sistema.

19. A solução deve permitir a configuração de políticas de QoS em
camada 7, associadas percentualmente à largura de banda da
Interface SD-WAN

 

ITEM 04 - LICENCIAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE FUNCIONALIDADES
PARA SOLUÇÃO DE SEGURANÇA E GERÊNCIA DE REDES NGFW TIPO
2 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. CARACTERÍSTICAS E FUNCIONALIDADES GERAIS
1. Licenciamento adicional que permite agregar funcionalidades à

Solução de Segurança e Gerência de Redes NGFW Tipo 2;
2. Deverá possuir licenças  das seguintes funcionalidades: Filtro de

Conteúdo Web, Antivírus, AntiSpam, Detecção e Prevenção de
Intrusos (IPS, Controle de Aplicações e DLP - Data Leak Prevention;

3. Deverá contemplar o Serviço de Implantação e Configuração remota
das licenças supracitadas.

2. FUNCIONALIDADE DE ANTI-SPAM DE GATEWAY
1. Deverá permitir, na funcionalidade de anti-spam, verificação do

cabeçalho SMTP do tipo MIME;

Termo de Referência - TIC 24 (1097602)         SEI 0006267-49.2021.6.02.8000 / pg. 276



2. Deverá ter a capacidade de permitir a criação de perfis de anti-spam
específicos para tipos de dispositivos identificados automaticamente
(funcionalidade esta conhecida como BYOD – Bring Your Own
Device), como, por exemplo: tablets, celulares e PCs, sistemas
operacionais Android, Apple, Blackberry, Linux e Windows.

3. Deverá permitir a checagem de reputação da URL no corpo
mensagem de correio eletrônico;

4. Deverá possuir, para a funcionalidade de anti-spam, o recurso de
RBL;

5. Deverá permitir adicionar rótulo ao assunto da mensagem quando
classificado como SPAM;

6. Deverá possuir filtragem de e-mail por palavras chaves;
3. FUNCIONALIDADE DE FILTRO DE CONTEÚDO WEB

1. Deverá possuir solução de filtro de conteúdo Web integrado à
solução de segurança;

2. Deverá ter a capacidade de permitir a criação de perfis de filtragem
Web específicos para tipos de dispositivos identificados
automaticamente (funcionalidade esta conhecida como BYOD – Bring
Your Own Device), como, por exemplo: tablets, celulares e PCs,
sistemas operacionais Android, Apple, Blackberry, Linux e Windows.

3. Deverá implementar roteamento WCCP e ICAP;
4. Deverá possuir Proxy Explícito e Transparente;
5. Deverá permitir o bloqueio de páginas Web por classificação como

páginas que facilitem a busca de áudio, vídeo e URLs originadas de
spams;

6. Deverá permitir o bloqueio de redirecionamento HTTP;
7. Deverá ser capaz de categorizar a página Web, tanto pela sua URL,

como pelo seu endereço IP;
8. Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio por

subrede de origem;
9. Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio por

endereço IP de origem;
10. Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio por grupo

de usuários do serviço de diretório LDAP;
11. Deverá garantir que as atualizações regulares do produto sejam

realizadas sem interromper a execução dos serviços de filtragem de
conteúdo Web;

12. Deverá filtrar o conteúdo baseado em categorias em tempo real;
13. Deverá permitir o bloqueio de URLs inválidas, cujo campo CN do

certificado SSL não contenha um domínio válido;
14. Deverá permitir a criação de listas personalizadas de URLs

permitidas (lista branca) e bloqueadas (lista negra);
15. Deverá permitir o bloqueio de páginas Web através da construção de

filtros específicos com mecanismo de busca textual;
16. Deverá permitir a filtragem de todo o conteúdo do tráfego WEB de

URLs conhecidas como fonte de material impróprio e códigos
(programas/scripts) maliciosos em applets Java, cookies e activeX,
através de base de URL própria atualizável;

17. Deverá exibir mensagem de bloqueio customizável pelos
Administradores para resposta aos usuários na tentativa de acesso a
recursos proibidos pela política de segurança;

18. Deverá possuir integração com tokens para autenticação de 02 (dois)
fatores;

19. Deverá prover funcionalidade de identificação transparente de
usuários cadastrados no Microsoft Active Directory;

20. Deverá integrar-se ao serviço de diretório padrão LDAP, inclusive o
Microsoft Active Directory, reconhecendo contas e grupos de
usuários cadastrados;

21. Deverá prover Termo de Responsabilidade on-line para aceite pelo
usuário, a ser apresentado toda vez que houver tentativa de acesso a
determinado serviço permitido ou bloqueado;

22. Deverá permitir a reclassificação de sites Web, tanto por URL,
quanto por endereço IP;

23. Deverá permitir a criação de, pelo menos, 05 (cinco) categorias
personalizadas;

24. Deverá permitir a monitoração do tráfego internet sem bloqueio de
acesso aos usuários;

25. Deverá possuir categoria exclusiva, no mínimo, para os seguintes
tipos de sites Web, como:
1. Compras;
2. Websites pessoais;
3. Racismo;
4. Pornografia;
5. Hackers;
6. Phishing;
7. Notícias;
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8. Instituições de saúde;
9. Webmail;

10. Proxy anônimo;
26. Deverá possuir a funcionalidade de cota de tempo de utilização por

categoria;
27. Deverá possuir base mínima contendo 100.000.000 (cem milhões) de

sites internet Web já registrados e classificados;
28. Deverá possuir, pelo menos, 70 (setenta) categorias para

classificação de sites Web;
4. FUNCIONALIDADE DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO

1. Deverá permitir que seja definido, através de regra por IP origem, IP
destino, protocolo e porta, qual tráfego será inspecionado pelo
sistema de detecção de intrusão;

2. Deverá possuir as seguintes estratégias de bloqueio: pass, drop e
reset.

3. Deverá suportar verificação de tráfego em tempo real, via aceleração
de hardware;

4. Deverá suportar verificação de ataque na camada de aplicação;
5. Deverá suportar reconhecimento de ataques de DoS,

reconnaissance, exploits e evasion;
6. Deverá permitir filtros de anomalias de protocolos;
7. Deverá permitir filtros de anomalias de tráfego estatístico de:

flooding, scan, source e destinationsessionlimit;
8. Deverá possuir filtros de ataques por anomalias;
9. Deverá permitir a criação de assinaturas personalizadas;

10. Deverá mitigar os efeitos dos ataques de negação de serviços;
11. Deverá atualizar automaticamente as assinaturas para o sistema de

detecção de intrusos;
12. Deverá armazenar os logs de sessões;
13. Deverá prover a terminação de sessões via TCP resets;
14. Deverá ter a capacidade de resposta/logs ativa a ataques;
15. Deverá possuir monitoração do comportamento do appliance,

mediante SNMP. O dispositivo deverá ser capaz de enviar traps de
SNMP quando ocorrer um evento relevante para a correta operação
da rede;

16. Deverá possuir alertas via correio eletrônico;
17. Deverá possuir alarmes na console de administração;
18. Deverá possuir métodos de notificação de detecção de ataques;
19. Deverá possuir proteção contra ataques de ICMP (Internet Control

Message Protocol);
20. Deverá possuir proteção contra ataques a FTP, SSH, Telnet e rlogin;
21. Deverá possuir proteção contra ataques DNS (Domain Name System);
22. Deverá possuir proteção contra ataques de SMTP (Simple Message

Transfer Protocol), IMAP (Internet Message Access Protocol),
Sendmail ou POP (Post Office Protocol);

23. Deverá possuir proteção contra ataques de Windows ou NetBios;
24. Deverá possuir detecção de ataques de RPC (Remote Procedure

Call);
25. Deverá possuir detecção de anomalias;
26. Deverá possuir análise de protocolos;
27. Deverá possuir reconhecimento de padrões;
28. Deverá possuir mecanismos de detecção/proteção de ataques;
29. Deverá ter a capacidade de permitir a criação de perfis de inspeção

específicos para tipos de dispositivos identificados automaticamente
(funcionalidade esta conhecida como BYOD – Bring Your Own
Device), como, por exemplo: tablets, celulares e PCs, sistemas
operacionais Android, Apple, Blackberry, Linux e Windows;

30. Deverá possuir capacidade de análise de tráfego para a detecção e
bloqueio de anomalias, como Denial of Service (DoS) do tipo Flood,
Scan, Session e Sweep;

31. Deverá possuir capacidade de agrupar assinaturas para um
determinado tipo de ataque. Exemplo: agrupar todas as assinaturas
relacionadas a web-server, para que seja usado para proteção
específica de Servidores Web;

32. Deverá possuir capacidade de remontagem de pacotes para
identificação de ataques;

33. Deverá possuir integração à plataforma de segurança;
34. Deverá permitir a criação de padrões de ataque manualmente;
35. Deverá possuir tecnologia de detecção baseada em assinaturas que

sejam atualizadas automaticamente;
36. Deverá permitir funcionar em modo transparente, sniffer e router;
37. Deverá estar orientado à proteção de redes;
38. Deverá possuir base de assinaturas de IPS com, pelo menos, 3.500

(três mil e quinhentas) ameaças conhecidas.
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5. FUNCIONALIDADE DE CONTROLE DE APLICAÇÕES
1. Deverá reconhecer, no mínimo, 2.000 (duas mil) aplicações;
2. Deverá ter a capacidade de permitir a criação de perfis de controle

de aplicações específicos para tipos de dispositivos identificados
automaticamente (funcionalidade esta conhecida como BYOD – Bring
Your Own Device), como, por exemplo: tablets, celulares e PCs,
sistemas operacionais Android, Apple, Blackberry, Linux e Windows.

3. Deverá permitir criação de padrões de aplicação manualmente;
4. Deverá garantir que as atualizações regulares do produto sejam

realizadas sem interromper a execução dos serviços de controle de
aplicações;

5. Deverá permitir a inspeção/bloqueio de códigos maliciosos para, no
mínimo, as seguintes categorias: Instant Messaging e transferência
de arquivos;

6. Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio por
subrede de origem e destino;

7. Deverá possuir integração com tokens para autenticação de 02 (dois)
fatores;

8. Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio por
endereço IP de origem;

9. Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio de
aplicações por grupo de usuários do serviço de diretório LDAP;

10. Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio de
aplicações por grupo de usuários do Microsoft Active Directory;

11. Deverá prover funcionalidade de identificação transparente de
usuários cadastrados no Microsoft Active Directory;

12. Deverá integrar-se ao serviço de diretório padrão LDAP, inclusive o
Microsoft Active Directory, reconhecendo grupos de usuários
cadastrados;

13. Deverá ser capaz de controlar aplicações independente do protocolo
e porta utilizados, identificando-as apenas pelo comportamento de
tráfego da mesma;

14. Deverá permitir a monitoração do tráfego de aplicações sem bloqueio
de acesso aos usuários;

15. Deverá possuir categoria exclusiva, no mínimo, para os seguintes
tipos de aplicações, como:
1. VoIP;
2. Transferência de arquivos;
3. Web;
4. Instant Messaging;
5. P2P;

16. Deverá possuir, pelo menos, 10 (dez) categorias para classificação de
aplicações;

6. FUNCIONALIDADE DE DLP (DATA LEAK PREVENTION)
1. O sistema de DLP (Data Leak Prevention – Proteção contra

Vazamento de Informações) de gateway deverá funcionar de maneira
que se consiga que os dados sensíveis não saiam da rede e também
deverá funcionar de modo que se previna que dados não
requisitados entrem na sua rede;

2. Deverá permitir a composição de múltiplas regras de DLP, formando
uma regra única mais específica que usa lógica booleana para fazer a
comparação com o tráfego que atravessa o sistema.

3. Deverá permitir o armazenamento em solução específica de
armazenamento de logs, o conteúdo do tráfego que coincidir com o
tráfego esperado pela regra de DLP para minimamente os protocolos
de e-mail, HTTP e mensageiros instantâneos;

4. Deverá tomar minimamente as ações de bloquear, banir usuário e
colocar em quarentena a interface sobre as regras que coincidirem
com o tráfego esperado pela regra;

5. Deverá utilizar expressões regulares para composição das regras de
verificação dos tráfegos;

6. Deverá verificar para aplicações do tipo e-mail, se o anexo das
mensagens de correio entrantes/saintes possui um tamanho máximo
especificado pelo administrador;

7. Deverá aplicar regras baseadas em usuários autenticados, isto é,
fazendo buscas pelo tráfego de um específico usuário;

8. Deverá fazer a varredura no conteúdo de um cookie HTTP buscando
por determinado texto;

9. Deverá realizar buscas para a aplicação de regras de DLP em
arquivos do tipo PDF e MS-Word;

10. Sobre o tráfego de mensageiros instantâneos, deverá inspecionar, no
mínimo, os protocolos AIM, ICQ, MSN e Yahoo!;

11. Sobre o tráfego de e-mail, deverá inspecionar, no mínimo, os
protocolos SMTP, POP3 e IMAP;

12. Deverá inspecionar, no mínimo, os tráfegos de e-mail, HTTP, NNTP e
de mensageiros instantâneos;
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ITEM 04 - SWITCH DE REDE TIPO 1 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. A Equipamento do tipo comutador de rede ethernet com capacidade de
operação em camada 3 do modelo OSI;

2. Deve possuir 24 (quarenta e oito) slots SFP+ para conexão de fibras
ópticas do tipo 10GBase-X operando em 10GbE;

3. Adicionalmente, deve possuir no mínimo 2 (dois) slots QSFP+ para
conexão de fibras ópticas do tipo 40GBase-SR4 operando 40GbE. Estas
interfaces não devem ser do tipo combo e devem operar simultaneamente
em conjunto com as interfaces do subitem anterior;

4. Deve possuir porta console para acesso à interface de linha de comando
(CLI) do equipamento através de conexão serial. O cabo e eventuais
adaptadores necessários para acesso à porta console deverão ser
fornecidos;

5. Deve possuir 1 (uma) interface USB;
6. Deve possuir capacidade de comutação de pelo menos 850 Gbps e ser

capaz de encaminhar até 1300 Mpps (milhões de pacotes por segundo);
7. Deve suportar 4000 (quatro mil) VLANs de acordo com o padrão IEEE

802.1Q;
8. Deve possuir tabela MAC com suporte a 60.000 endereços;
9. Deve implementar Flow Control baseado no padrão IEEE 802.3X;

10. Deve suportar Q-in-Q, recurso também conhecido como Stacked VLAN ou
VLAN sobre VLAN em que é possível configurar duas TAGs de VLAN no
mesmo frame;

11. Deve operar com latência igual ou inferior à 1us (microsegundo);
12. Deve implementar Flow Control baseado no padrão IEEE 802.3X;
13. Em conjunto com o Flow Control (IEEE 802.3x) o switch deverá, ao invés

de enviar pause frames, definir um limite de banda que poderá ser
recebida na interface quando o buffer estiver cheio. O switch deverá
medir o volume de utilização do buffer para que o recebimento seja
restaurado à capacidade máxima automaticamente;

14. Deve ser capaz de implementar e orquestrar políticas de segurança de
micro segmentação nos switches controlando como os usuários/endpoints
se comunicam lateralmente entre si;

15. Deve suportar o padrão IEEE 802.1Qbb (Priority-based Flow Control);
16. Deve permitir a configuração de links agrupados virtualmente (link

aggregation) de acordo com o padrão IEEE 802.3ad (Link Aggregation
Control Protocol – LACP);

17. Deve suportar Multi-Chassis Link Agregation (MCLAG) ou mecanismo
similar para agrupar suas interfaces com interfaces de outro switch de
mesmo modelo de tal forma que equipamentos terceiros reconheçam as
interfaces de ambos switches como uma única interface lógica;

18. Deve suportar a comutação de Jumbo Frames;
19. Deve implementar roteamento (camada 3 do modelo OSI) entre as VLANs;
20. Deve suportar a criação de rotas estáticas em IPv4 e IPv6;
21. Deve possuir hardware capaz de suportar roteamento dinâmico através

dos protocolos RIP, BGP, OSPF em IPv4 e OSPF em IPv6. É facultada a
entrega de licenças caso o software exiga licenciamento adicional para
ativação dos protocolos;

22. Deve possuir hardware capaz de suportar roteamento multicast através
do protocolo PIM-SSM (Protocol Independent Multicast - Source-Specific
Multicast). É facultada a entrega de licenças caso o software exiga
licenciamento adicional para ativação dos protocolos;

23. Deve possuir hardware capaz de suportar o protocolo VRRP ou
mecanismo similar de redundância de gateway. É facultada a entrega de
licenças caso o software exiga licenciamento adicional para ativação do
protocolo;

24. Deve suportar Bidirectional Forwarding Detection (BFD). É facultada a
entrega de licenças caso o software exiga licenciamento adicional para
ativação do protocolo;

25. Deve ser capaz de criar múltiplas tabelas de roteamento através de VRF
(Virtual Routing and Forwarding). É facultada a entrega de licenças caso
o software exiga licenciamento adicional para ativação deste recurso;

26. Deve implementar serviço de DHCP Server e DHCP Relay;
27. Deve suportar IGMP snooping para controle de tráfego de multicast,

permitindo a criação de pelo menos 1000 (mil) grupos;
28. Deve suportar MLD (Multicast Listener Discovery) Snooping para otimizar

a transmissão de tráfego multicast em IPv6;
29. Deve permitir o espelhamento do tráfego de uma porta para outra porta

do mesmo switch e outro switch da rede (port mirroring / SPAN);
30. Deve permitir o espelhamento de uma porta ou de um grupo de portas

para uma porta especificada em outro equipamento através de RSPAN e
ERSPAN;

31. Deve implementar Spanning Tree conforme os padrões IEEE 802.1w
(Rapid Spanning Tree) e IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree). Deve
implementar pelo menos 30 (trinta) instâncias de Multiple Spanning Tree;

32. Deve implementar recurso conhecido como PortFast ou Edge Port para
que uma porta de acesso seja colocada imediatamente no status
"Forwarding" do Spanning Tree após sua conexão física;
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33. Deve implementar mecanismo de proteção da “root bridge” do algoritmo
Spanning-Tree para prover defesa contra-ataques do tipo “Denial of
Service” no ambiente nível 2;

34. Deve permitir a suspensão de recebimento de BPDUs (Bridge Protocol
Data Units) caso a porta esteja colocada no modo “fast forwarding”
(conforme previsto no padrão IEEE 802.1w). Sendo recebido um BPDU
neste tipo de porta deve ser possível desabilitá-la automaticamente;

35. Deve possuir mecanismo conhecido como Loop Guard para identificação
de loops na rede. Deve desativar a interface e gerar um evento quando
um loop for identificado;

36. Deve possuir mecanismo para identificar interfaces em constantes
mudanças de status de operação (flapping) que podem ocasionar
instabilidade na rede. O switch deverá desativar a interface
automaticamente caso o número de variações de status esteja acima do
limite configurado para o período estabelecido em segundos;

37. Deverá possuir controle de broadcast, multicast e unicast nas portas do
switch. Quando o limite for excedido, o switch deve descartar os pacotes
ou aplicar rate limit;

38. Deve suportar a criação de listas de acesso (ACLs) para filtragem de
tráfego. Estas devem estar baseadas nos seguintes parâmetros para
classificação do tráfego: endereço IP de origem e destino, endereço MAC
de origem e destino, portas TCP e UDP, campo DSCP, campo CoS e VLAN
ID;

39. Deve permitir a definição de dias e horários que a ACL deverá ser
aplicada na rede;

40. Deverá implementar classificação, marcação e priorização de tráfego
baseada nos valores de classe de serviço do frame ethernet (IEEE 802.1p
CoS);

41. Deverá implementar classificação, marcação e priorização de tráfego
baseada nos valores do campo “Differentiated Services Code Point”
(DSCP) do cabeçalho IP, conforme definições do IETF;

42. Deverá implementar ao menos 1 (um) dos seguintes mecanismos de
prevenção contra congestão de tráfego: Weighted Round Robin (WRR),
WRED (Weighted Random Early Detection) ou Weighted Fair Queuing
(WFQ);

43. Deve possuir ao menos 8 (oito) filas de priorização (QoS) por porta;
44. Deve suportar o mecanismo Explicit Congestion Notification (ECN) para

notificar o emissor que há uma congestão ocorrendo e com isso evitar que
os pacotes sejam descartados;

45. Deve implementar mecanismo de proteção contra ataques do tipo
spoofing para mensagens de IPv6 Router Advertisement;

46. Deverá implementar mecanismo de proteção contra ataques do tipo man-
in-the-middle que utilizam o protocolo ARP;

47. Deve implementar DHCP Snooping em IPv4 e IPv6 para mitigar problemas
com servidores DHCP que não estejam autorizados na rede;

48. Deve implementar controle de acesso por porta através do padrão IEEE
802.1X com assinalamento dinâmico de VLAN por usuário com base em
atributos recebidos através do protocolo RADIUS;

49. Deve suportar a autenticação IEEE 802.1X de múltiplos dispositivos em
cada por porta do switch. Apenas o tráfego dos dispositivos autenticados
é que devem ser comutados na porta;

50. Deve suportar a autenticação simultânea de, no mínimo, 15 (quinze)
dispositivos em cada porta através do protocolo IEEE 802.1X;

51. Deve suportar MAC Authentication Bypass (MAB);
52. Deve implementar RADIUS CoA (Change of Authorization);
53. Deve possuir recurso para monitorar a disponibilidade dos servidores

RADIUS;
54. Em caso de indisponibilidade dos servidores RADIUS, o switch deve

provisionar automaticamente uma VLAN para os dispositivos conectados
nas interfaces que estejam com 802.1X habilitado de forma a não causar
indisponibilidade da rede;

55. Deve implementar Guest VLAN para aqueles usuários que não
autenticaram nas interfaces em que o IEEE 802.1X estiver habilitado;

56. Deve ser capaz de operar em modo de monitoramento para autenticações
802.1X. Desta forma, o switch deve permitir que sejam realizados testes
de autenticação nas portas sem tomar ações tal como reconfigurar a
interface;

57. Deve ser capaz de autenticar um computador via 802.1X mesmo que este
esteja conectado através de uma interface do telefone IP;

58. Deve suportar RADIUS Authentication e RADIUS Accounting através de
IPv6;

59. Deve suportar o protocolo PTP (Precision Time Protocol);
60. Deve implementar Netflow, sFlow ou similar;
61. Deve suportar o envio de mensagens de log para servidores externos

através de syslog;
62. Deve suportar o protocolo SNMP (Simple Network Management Protocol)

nas versões v1, v2c e v3;
63. Deve suportar o protocolo SSH em IPv4 e IPv6 para configuração e

administração remota através de CLI (Command Line Interface);
64. Deve suportar o protocolo HTTPS para configuração e administração

Termo de Referência - TIC 24 (1097602)         SEI 0006267-49.2021.6.02.8000 / pg. 281



remota através de interface web;
65. Deve permitir upload de arquivo e atualização do firmware (software) do

switch através da interface web (HTTPS);
66. Deve permitir ser gerenciado através de IPv6;
67. Deve permitir a criação de perfis de usuários administrativos com

diferentes níveis de permissões para administração e configuração do
switch;

68. Deve suportar autenticação via RADIUS e TACACS+ para controle do
acesso administrativo ao equipamento;

69. Deverá possuir mecanismo para identificar conflitos de endereços IP na
rede. Caso um conflito seja identificado, o switch deverá gerar um log de
evento e enviar um SNMP Trap;

70. Deve suportar o protocolo LLDP e LLDP-MED para descoberta automática
de equipamentos na rede de acordo com o padrão IEEE 802.1ab

71. Deverá suportar protocolo OpenFlow v1.3 ou tecnologia similar para
configuração do equipamento através de controlador SDN;

72. Deverá suportar ser configurado e monitorado através de REST API;
73. Deve possuir ferramenta para captura de pacotes que auxíliarão na

identificação de problemas na rede. Deve permitir a utilização de filtros
para selecionar o tráfego que deverá ser capturado e permitir a
exportação dos pacotes através de arquivo .pcap para análise em
software Wireshark;

74. Deve ser capaz de armazenar no mínimo duas versões de firmware
simultaneamente em sua memória flash;

75. Deve possuir LEDs que indiquem o status de atividade de cada porta,
além de indicar se há alguma falha ou alarme no switch;

76. Deve suportar temperatura de operação de até 40º Celsius;
77. Deve possuir MTBF (Mean Time Between Failures) igual ou superior a 10

(dez) anos;
78. Deve ser fornecido com fontes de alimentação redundantes do tipo hot-

swap, com capacidade para operar em tensões de 110V e 220V;
79. Deve permitir a sua instalação física em rack padrão 19" com altura

máxima de 1U. Todos os acessórios para montagem e fixação deverão ser
fornecidos;

80. Deve ser compatível e gerenciado pelo Item 01 deste termo de
referência ou por solução do mesmo fabricante que possua gerência
centralizada, devendo atender aos requisitos descritos abaixo:
1. A solução de gerência centralizada deve suportar operação com

elementos redundantes, não havendo disrupção do serviço mediante
a falha de um elemento;

2. Deverá implementar mecanismos de SDN (Software Defined
Networking) que permitam efetuar macro-segmentação (zonas de
segurança) e microsegmentação: controle e orquestração de como
usuários se comunicam numa mesma VLAN/zona;

3. Deve operar como ponto central para automação e gerenciamento
dos switches;

4. Deve realizar o gerenciamento de inventário de hardware, software e
configuração dos Switches;

5. Deve possuir interface gráfica para configuração, administração e
monitoração dos switches;

6. Deve apresentar graficamente a topologia da rede com todos os
switches administrados para monitoramento, além de ilustrar
graficamente status dos uplinks e dos equipamentos para
identificação de eventuais problemas na rede;

7. Deve montar a topologia da rede de maneira automática;
8. Deve ser capaz de configurar os switches da rede;
9. Deve através da interface gráfica deve ser capaz de configurar as

VLANs da rede e distribui-las automaticamente em todos os switches
gerenciados;

10. Deve através da interface gráfica deve ser capaz de aplicar a VLAN
nativa (untagged) e as VLANs permitidas (tagged) nas interfaces dos
switches;

11. Deve através da interface gráfica deve ser capaz de aplicar as
políticas de QoS nas interfaces dos switches;

12. Deve através da interface gráfica deve ser capaz de aplicar as
políticas de segurança para autenticação 802.1X nas interfaces dos
switches;

13. Através da interface gráfica deve ser capaz de aplicar ferramentas
de segurança, tal como DHCP Snooping, nas interfaces dos switches;

14. Deve através da interface gráfica deve ser capaz de realizar
configurações do protocolo Spanning Tree nas interfaces dos
switches, tal como habilitar ou desabilitar os seguintes recursos:
Loop Guard, Root Guard e BPDU Guard;

15. Deve através da interface gráfica deve ser capaz de aplicar políticas
de segurança e controle de tráfego para filtrar o tráfego da rede;

16. A solução de gerência centralizada deve ser capaz de identificar as
aplicações acessadas na rede através de análise DPI (Deep Packet
Inspection);

17. Deve ser capaz de configurar parâmetros SNMP dos switches;
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18. A solução de gerência centralizada deve gerenciar as atualizações de
firmware (software) dos switches gerenciados, recomendando
versões de software para cada switch, além de permitir a atualização
dos switches individualmente;

19. A solução de gerência centralizada deve permitir o envio automático
de e-mails de notificação para os administradores da rede em caso
de eventos de falhas;

20. A solução de gerência centralizada deve apresentar graficamente
informações sobre erros nas interfaces dos switches;

21. A solução deve apresentar graficamente informações sobre
disponibilidade dos switches;

22. Deve prover indicadores de saúde dos elementos críticos do
ambiente;

23. Deve registrar eventos para auditoria de todos os acessos e
mudanças de configuração realizadas por usuários;

24. Deve realizar as funções de gerenciamento de falhas e eventos dos
switches da rede;

25. Deve possuir API no formato REST.

 

ITEM 05 - SWITCH DE REDE TIPO 2 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. A Deve possuir 48 (quarenta e oito) interfaces do tipo 1000Base-T para conexão
de cabos de par metálico UTP com conector RJ-45. Deve implementar a auto-
negociação de velocidade e duplex destas interfaces, além de negociar
automaticamente a conexão de cabos crossover (MDI/MDI-X);

2. Adicionalmente, deve possuir 4 (quatro) slots SFP+ para conexão de fibras
ópticas do tipo 10GBase-X operando em 1GbE e 10GbE. Estas interfaces não
devem ser do tipo combo e devem operar simultaneamente em conjunto com as
interfaces do subitem anterior;

3. Deve possuir porta console para acesso à interface de linha de comando (CLI) do
equipamento através de conexão serial. O cabo e eventuais adaptadores
necessários para acesso à porta console deverão ser fornecidos;

4. Deve possuir capacidade de comutação de pelo menos 160 Gbps e ser capaz de
encaminhar até 250 Mpps (milhões de pacotes por segundo);

5. Deve suportar 4000 (quatro mil) VLANs de acordo com o padrão IEEE 802.1Q;

6. Deve possuir tabela MAC com suporte a 30.000 endereços;

7. Deve implementar Flow Control baseado no padrão IEEE 802.3X;

8. Deve permitir a configuração de links agrupados virtualmente (link aggregation) de
acordo com o padrão IEEE 802.3ad (Link Aggregation Control Protocol – LACP);

9. Deve suportar a comutação de Jumbo Frames;

10. Deve identificar automaticamente telefones IP que estejam conectados e associá-
los automaticamente a VLAN de voz;

11. Deve suportar a criação de rotas estáticas em IPv4 e IPv6;

12. Deve implementar serviço de DHCP Relay;

13. Deve suportar IGMP snooping para controle de tráfego de multicast, permitindo a
criação de pelo menos 1000 (mil) entradas na tabela;

14. Deve ser capaz de implementar e orquestrar políticas de segurança de micro
segmentação nos switches controlando como os usuários/endpoints se
comunicam lateralmente entre si;

15. Deve permitir o espelhamento do tráfego de uma porta para outra porta do
mesmo switch (port mirroring / SPAN);

16. Deve implementar Spanning Tree conforme os padrões IEEE 802.1w (Rapid
Spanning Tree) e IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree). Deve implementar pelo
menos 15 (quinze) instâncias de Multiple Spanning Tree;

17. Deve implementar recurso conhecido como PortFast ou Edge Port para que uma
porta de acesso seja colocada imediatamente no status "Forwarding" do Spanning
Tree após sua conexão física;

18. Deve implementar mecanismo de proteção da “root bridge” do algoritmo
Spanning-Tree para prover defesa contra-ataques do tipo “Denial of Service” no
ambiente nível 2;

19. Deve permitir a suspensão de recebimento de BPDUs (Bridge Protocol Data Units)
caso a porta esteja colocada no modo “fast forwarding” (conforme previsto no
padrão IEEE 802.1w). Sendo recebido um BPDU neste tipo de porta deve ser
possível desabilitá-la automaticamente;

20. Deve possuir mecanismo conhecido como Loop Guard para identificação de loops
na rede. Deve desativar a interface e gerar um evento quando um loop for
identificado;

21. Deve possuir mecanismo para identificar interfaces em constantes mudanças de
status de operação (flapping) que podem ocasionar instabilidade na rede. O switch
deverá desativar a interface automaticamente caso o número de variações de
status esteja acima do limite configurado para o período estabelecido em
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segundos;

22. Deverá possuir controle de broadcast, multicast e unicast nas portas do switch.
Quando o limite for excedido, o switch deve descartar os pacotes ou aplicar rate
limit;

23. Deve suportar a criação de listas de acesso (ACLs) para filtragem de tráfego.
Estas devem estar baseadas nos seguintes parâmetros para classificação do
tráfego: endereço IP de origem e destino, endereço MAC de origem e destino,
portas TCP e UDP, campo DSCP, campo CoS e VLAN ID;

24. Deve permitir a definição de dias e horários que a ACL deverá ser aplicada na rede;

25. Deverá implementar priorização de tráfego baseada nos valores de classe de
serviço do frame ethernet (IEEE 802.1p CoS);

26. Deverá implementar priorização de tráfego baseada nos valores do campo
“Differentiated Services Code Point” (DSCP) do cabeçalho IP, conforme definições
do IETF;

27. Deve possuir ao menos 8 (oito) filas de priorização (QoS) por porta;

28. Deverá implementar mecanismo de proteção contra ataques do tipo man-in-the-
middle que utilizam o protocolo ARP;

29. Deve implementar DHCP Snooping para mitigar problemas com servidores DHCP
que não estejam autorizados na rede;

30. Deve implementar controle de acesso por porta através do padrão IEEE 802.1X
com assinalamento dinâmico de VLAN por usuário com base em atributos
recebidos através do protocolo RADIUS;

31. Deve suportar a autenticação IEEE 802.1X de múltiplos dispositivos em cada por
porta do switch. Apenas o tráfego dos dispositivos autenticados é que devem ser
comutados na porta;

32. Deve suportar a autenticação simultânea de, no mínimo, 15 (quinze) dispositivos
em cada porta através do protocolo IEEE 802.1X;

33. Deve suportar MAC Authentication Bypass (MAB);

34. Deve implementar RADIUS CoA (Change of Authorization);

35. Deve possuir recurso para monitorar a disponibilidade dos servidores RADIUS;

36. Em caso de indisponibilidade dos servidores RADIUS, o switch deve provisionar
automaticamente uma VLAN para os dispositivos conectados nas interfaces que
estejam com 802.1X habilitado de forma a não causar indisponibilidade da rede;

37. Deve implementar Guest VLAN para aqueles usuários que não autenticaram nas
interfaces em que o IEEE 802.1X estiver habilitado;

38. Deve ser capaz de operar em modo de monitoramento para autenticações
802.1X. Desta forma, o switch deve permitir que sejam realizados testes de
autenticação nas portas sem tomar ações tal como reconfigurar a interface;

39. Deve ser capaz de autenticar um computador via 802.1X mesmo que este esteja
conectado através de uma interface do telefone IP;

40. Deve suportar RADIUS Authentication e RADIUS Accounting através de IPv6;

41. Deve permitir configurar o número máximo de endereços MAC que podem ser
aprendidos em uma determinada porta. Caso o número máximo seja excedido, o
switch deverá gerar um log de evento para notificar o problema;

42. Deve permitir a customização do tempo em segundos em que um determinado
MAC Address aprendido dinamicamente ficará armazenado na tabela de
endereços MAC (MAC Table);

43. Deve ser capaz de gerar log de eventos quando um novo endereço MAC Address
for aprendido dinamicamente nas interfaces, quando o MAC Address mover entre
interfaces do mesmo switch e quando o MAC Address for removido da interface;

44. Deve suportar o protocolo NTP (Network Time Protocol) ou SNTP (Simple Network
Time Protocol) para a sincronização do relógio;

45. Deve suportar o envio de mensagens de log para servidores externos através de
syslog;

46. Deve suportar o protocolo SNMP (Simple Network Management Protocol) nas
versões v1, v2c e v3;

47. Deve suportar o protocolo SSH em IPv4 e IPv6 para configuração e administração
remota através de CLI (Command Line Interface);

48. Deve suportar o protocolo HTTPS para configuração e administração remota
através de interface web;

49. Deve permitir upload de arquivo e atualização do firmware (software) do switch
através da interface web (HTTPS);

50. Deve permitir ser gerenciado através de IPv6;

51. Deve permitir a criação de perfis de usuários administrativos com diferentes níveis
de permissões para administração e configuração do switch;

52. Deve suportar autenticação via RADIUS e TACACS+ para controle do acesso
administrativo ao equipamento;
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administrativo ao equipamento;

53. Deverá possuir mecanismo para identificar conflitos de endereços IP na rede.
Caso um conflito seja identificado, o switch deverá gerar um log de evento e
enviar um SNMP Trap;

54. Deve suportar o protocolo LLDP e LLDP-MED para descoberta automática de
equipamentos na rede de acordo com o padrão IEEE 802.1ab;

55. Deverá ser capaz de executar testes nas interfaces para identificar problemas
físicos nos cabos de par trançado (UTP) conectados ao switch;

56. Deverá suportar protocolo OpenFlow v1.3 ou tecnologia similar para configuração
do equipamento através de controlador SDN;

57. Deverá suportar ser configurado e monitorado através de REST API;

58. Deve possuir LEDs que indiquem o status de atividade de cada porta, além de
indicar se há alguma falha ou alarme no switch;

59. Deve suportar temperatura de operação de até 45º Celsius;

60. Deve possuir MTBF (Mean Time Between Failures) igual ou superior a 10 (dez)
anos;

61. Deve ser fornecido com fonte de alimentação interna com capacidade para operar
em tensões de 110V e 220V;

62. Deve permitir a sua instalação física em rack padrão 19" com altura máxima de
1U. Todos os acessórios para montagem e fixação deverão ser fornecidos;

63. Deve ser compatível e gerenciado pelo Item 01 deste termo de referência ou por
solução do mesmo fabricante que possua gerência centralizada, devendo atender
aos requisitos descritos abaixo:

1. A solução de gerência centralizada deve suportar operação com elementos
redundantes, não havendo disrupção do serviço mediante a falha de um
elemento;

2. Deverá implementar mecanismos de SDN (Software Defined Networking)
que permitam efetuar macro-segmentação (zonas de segurança) e
microsegmentação: controle e orquestração de como usuários se
comunicam numa mesma VLAN/zona;

3. Deve operar como ponto central para automação e gerenciamento dos
switches;

4. Deve realizar o gerenciamento de inventário de hardware, software e
configuração dos Switches;

5. Deve possuir interface gráfica para configuração, administração e
monitoração dos switches;

6. Deve apresentar graficamente a topologia da rede com todos os switches
administrados para monitoramento, além de ilustrar graficamente status dos
uplinks e dos equipamentos para identificação de eventuais problemas na
rede;

7. Deve montar a topologia da rede de maneira automática;

8. Deve ser capaz de configurar os switches da rede;

9. Deve através da interface gráfica deve ser capaz de configurar as VLANs da
rede e distribui-las automaticamente em todos os switches gerenciados;

10. Deve através da interface gráfica deve ser capaz de aplicar a VLAN nativa
(untagged) e as VLANs permitidas (tagged) nas interfaces dos switches;

11. Deve através da interface gráfica deve ser capaz de aplicar as políticas de
QoS nas interfaces dos switches;

12. Deve através da interface gráfica deve ser capaz de aplicar as políticas de
segurança para autenticação 802.1X nas interfaces dos switches;

13. Através da interface gráfica deve ser capaz de aplicar ferramentas de
segurança, tal como DHCP Snooping, nas interfaces dos switches;

14. Deve através da interface gráfica deve ser capaz de realizar configurações
do protocolo Spanning Tree nas interfaces dos switches, tal como habilitar
ou desabilitar os seguintes recursos: Loop Guard, Root Guard e BPDU
Guard;

15. Deve através da interface gráfica deve ser capaz de aplicar políticas de
segurança e controle de tráfego para filtrar o tráfego da rede;

16. A solução de gerência centralizada deve ser capaz de identificar as aplicações
acessadas na rede através de análise DPI (Deep Packet Inspection);

17. Deve ser capaz de configurar parâmetros SNMP dos switches;

18. A solução de gerência centralizada deve gerenciar as atualizações de
firmware (software) dos switches gerenciados, recomendando versões de
software para cada switch, além de permitir a atualização dos switches
individualmente;

19. A solução de gerência centralizada deve permitir o envio automático de e-
mails de notificação para os administradores da rede em caso de eventos de
falhas;
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20. A solução de gerência centralizada deve apresentar graficamente
informações sobre erros nas interfaces dos switches;

21. A solução deve apresentar graficamente informações sobre disponibilidade
dos switches;

22. Deve prover indicadores de saúde dos elementos críticos do ambiente;

23. Deve registrar eventos para auditoria de todos os acessos e mudanças de
configuração realizadas por usuários;

24. Deve realizar as funções de gerenciamento de falhas e eventos dos switches
da rede;

25. Deve possuir API no formato REST;

 

ITEM 06 - TRANSCEIVER - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. Deve possuir uma porta duplex 10Gbase-SR;

2. Deve suportar distancias de até 100 metros utilizando fibra multimodo;

3. Deve possuir comprimento de onda de 850nm;

4. Deve possuir conector do tipo Duplex LC;

5. Deve ser do compatível com os Itens 01 e 04 deste documento.

 

ITEM 07 - CABO DAC TIPO 1 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. Cabo DAC do tipo passivo, que permita a conexão direta em slot QSFP+;
2. Tamanho mínimo : 03 metros;
3. Deve ser do compatível com o Itens 01 e 04 deste documento.

 

ITEM 08 - CABO DAC TIPO 2 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. Cabo DAC do tipo passivo, que permita a conexão direta em slot QSFP+;
2. Tamanho mínimo : 05 metros;
3. Deve ser do compatível com os Itens de 01 e 04 deste documento.

 

ITEM 09 - UNIDADE CENTRALIZADA DE ARMAZENAMENTO DE LOGS
E RELATORIA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. CARACTERISTICAS GERAIS

1.  Solução deverá ser baseado em appliance físico, possuir garantia e licença
para atualização de firmware e atualização automática de bases de dados de
todas as funcionalidades pelo período de 36 (trinta e seis) meses.

2. Deverá possuir a capacidade de receber pelo menos 90 GB de logs diários.

3. Deverá possuir taxa analítica de 1.500 (um mil e quinhentos) logs por
segundo.

4. Deverá possuir 04 (quatro) interfaces RJ45 1GE.

5. Deverá possuir capacidade de armazenamento de no mínimo 04 (quatro) TB.

2. REQUISITOS MINIMOS DE FUNCIONALIDADES

1. Deverá suportar o acesso via SSH e WEB (HTTPS) para gerenciamento de
soluções

2. Deverá possuir comunicação e autenticação criptografada com usuário e
senha para obter relatórios, na interface gráfica (GUI) e via linha de comando
no console de gerenciamento.

3. Deverá permitir o acesso simultâneo à administração, bem como permitir que
pelo menos 2 (dois) perfis sejam criados para administração e
monitoramento.

4. Deverá suportar SNMP versão 2 e 3

5. Deverá permitir a virtualização do gerenciamento e administração dos
dispositivos, nos quais cada administrador só tem acesso aos computadores
autorizados.

6. Deverá permitir a criação de um administrador geral, que tenha acesso geral
a todas as instâncias de virtualização da solução.

7. Deverá permitir ativar e desativar para cada interface da plataforma, as
permissões de acesso HTTP, HTTPS, SSH

8. Deverá possuir autenticação de usuários para acesso à plataforma via LDAP

9. Deverá possuir autenticação de usuários para acesso à plataforma via Radius

10. Deverá possuir autenticação de usuários para acesso à plataforma via
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TACACS +

11. Deverá possuir geração de relatórios de tráfego em tempo real, em formato
de mapa geográfico

12. Deverá possuir geração de relatórios de tráfego em tempo real, no formato
de gráfico de bolhas.

13. Deverá possuir geração de relatórios de tráfego em tempo real, em formato
de gráfico

14. Deverá possuir definição de perfis de acesso ao console com permissão
granular, como: acesso de gravação, acesso de leitura, criação de novos
usuários e alterações nas configurações gerais.

15. Deverá possuir um assistente gráfico para adicionar novos dispositivos,
usando seu endereço IP, usuário e senha.

16. Deverá possuir visualização da quantidade de logs enviados de cada
dispositivo monitorado

17. Deverá possuir mecanismos de apagamento automático para logs antigos.

18. Deverá permitir importação e exportação de relatórios;

19. Deverá ter a capacidade de criar relatórios no formato HTML;

20. Deverá ter a capacidade de criar relatórios em formato PDF;

21. Deverá ter a capacidade de criar relatórios no formato XML;

22. Deverá ter a capacidade de criar relatórios no formato CSV;

23. Deverá permitir exportar os logs no formato CSV;

24. Deverá gerar logs de auditoria, com detalhes da configuração efetuada, o
administrador que efetuou a alteração e seu horário.

25. Deverá permitir que os logs gerados pelos dispositivos gerenciados devem
ser centralizados nos servidores da plataforma, mas a solução também deve
oferecer a possibilidade de usar um servidor Syslog externo ou similar.

26. Deverá ter relatórios predefinidos.

27. Deverá poder enviar automaticamente os logs para um servidor FTP externo
para a solução

28. Deverá permitir a duplicação de relatórios existentes, deve ser possível para
edição posterior.

29. Deverá ter a capacidade de personalizar a capa dos relatórios obtidos.

30. Deverá permitir centralmente a exibição de logs recebidos por um ou mais
dispositivos, incluindo a capacidade de usar filtros para facilitar a pesquisa
nos mesmos logs.

31. Deverá ter a capacidade de personalizar gráficos em relatórios, como barras,
linhas e tabelas

32. Deverá ter um mecanismo de "pesquisa detalhada" para navegar pelos
relatórios em tempo real.

33. Deverá permitir que os arquivos de log sejam baixados da plataforma para
uso externo.

34. Deverá ter a capacidade de gerar e enviar relatórios periódicos
automaticamente.

35. Deverá permitir a personalização de qualquer relatório pré-estabelecido pela
solução, exclusivamente pelo Administrador, para adotá-lo de acordo com
suas necessidades.

36. Deverá permitir o envio por e-mail relatórios automaticamente.

37. Deverá permitir que o relatório seja enviado por email ao destinatário
específico.

38. Deverá permitir a programação da geração de relatórios, conforme
calendário definido pelo administrador.

39. Deverá exibir graficamente em tempo real a taxa de geração de logs para
cada dispositivo gerenciado.

40. Deverá permitir o uso de filtros nos relatórios.

41. Deverá permitir definir o design dos relatórios, incluir gráficos, adicionar
texto e imagens, alinhamento, quebras de página, fontes, cores, entre
outros.

42. Deverá permitir especificar o idioma dos relatórios criados

43. Deverá gerar alertas automáticos por email, SNMP e Syslog, com base em
eventos especiais em logs, gravidade do evento, entre outros.

44. Deverá permitir o envio automático de relatórios para um servidor SFTP ou
FTP externo.

45. Deverá ser capaz de criar consultas SQL ou similares nos bancos de dados
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de logs, para uso em gráficos e tabelas em relatórios.

46. Deverá possibilitar visualizar nos relatórios da GUI as informações do
sistema, como licenças, memória, disco rígido, uso da CPU, taxa de log por
segundo recebido, total de logs diários recebidos, alertas do sistema, entre
outros.

47. Deverá ter uma ferramenta que permita analisar o desempenho na geração
de relatórios, a fim de detectar e corrigir problemas na geração deles.

48. Deverá importar arquivos com logs de dispositivos compatíveis conhecidos e
não conhecidos pela plataforma, para geração posterior de relatórios.

49. Deverá ser possível definir o espaço que cada instância de virtualização pode
usar para armazenamento de log.

50. Deverá fornecer as informações da quantidade de logs armazenados e as
estatísticas do tempo restante armazenado.

51. Deverá ser compatível com a autenticação de fator duplo (token) para
usuários do administrador da plataforma.

52. Deverá permitir aplicar políticas para o uso de senhas para administradores
de plataforma, como tamanho mínimo e caracteres permitidos

53. Deverá permitir visualizar em tempo real os logs recebidos.

54. Deverá permitir o encaminhamento de log no formato syslog.

55. Deverá permitir o encaminhamento de log no formato CEF (Common Event
Format).

56. Deverá permitir a criação de painéis personalizados para monitorar
operações SOC

57. Deverá gerar alertas de eventos a partir de logs recebidos

58. Deverá permitir a criação de incidentes a partir de alertas de eventos para o
terminal

59. Deverá permitir a integração ao sistema de tickets do ServiceNow

60. Deverá permitir o suporte a logs na nuvem pública do Amazon S3

61. Deverá permitir o suporte a logs na nuvem pública do Microsoft Azure

62. Permitir o suporte aos registros de nuvem pública do Gooogle Cloud

63. Suportar o padrão SAML para autenticação do usuário administrador

3. FUNCIONALIDADES DE RELATORIOS DE FIREWALL

1. Deverá possuir relatório de conformidade com o PCI DSS;

2. Deverá possuir um relatório de uso do aplicativo SaaS

3. Deverá possuir um relatório de prevenção de perda de dados (DLP)

4. Deverá possuir um relatório de VPN

5. Deverá possuir um relatório IPS (Intruder Prevention System)

6. Deverá possuir um relatório de reputação do cliente

7. Deverá possuir um relatório de análise de segurança do usuário

8. Deverá possuir um relatório de análise de ameaças cibernéticas

9. Deverá possuir um breve relatório resumido diário de eventos e incidentes de
segurança

10. Deverá possuir um relatório de tráfego DNS

11. Deverá possuir um relatório de tráfego de e-mail

12. Deverá possuir um relatório dos 10 principais aplicativos usados na rede

13. Deverá possuir um relatório dos 10 principais sites usados na rede

14. Deverá possuir um relatório de uso de mídia social.

 

ITEM 10 - UNIDADE DE GÊNCIA CENTRALIZADA DE EQUIPAMENTOS -
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. A solução poderá ser entregue em applince ou no formato de solução virtual,
compatível com as plataformas VMware, Microsoft Hyper-V e KVM, no caso de
solução virtualizada a responsabilidade pela implantação de servidor/hardware
com licenciamento necessário será da CONTRATANTE;

2. Deve possuir licença para gerenciar de forma centralizada de no mínimo 100
dispositivos;

3. Deve garantir a integridade do item de configuração, através de bloqueio de
alterações, em caso de acesso simultâneo de dois ou mais administradores no
mesmo ativo;

4. Deve possuir definição de perfis de acesso ao console com permissões granulares
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como: acesso de escrita, acesso de leitura, criação de usuários, alteração de
configurações;

5. Deve gerar alertas automáticos via e-mail e snmp;

6. Deve monitorar a performance e Status dos links conectados a Solução de
Segurança dos links de Internet;

7. Deve possibilitar a criação e administração de políticas de firewall, controle de
aplicação, sistema prevenção a intrusão (IPS – intrusion prevention system),
antivírus, pontos de acesso sem fio e de filtro de URL;

8. Deve permitir usar palavras chaves ou cores para facilitar identificação de regras;

9. Deve permitir localizar quais regras um objeto (ex. Computador, serviço, etc.) Está
sendo utilizado;

10. Deve atribuir sequencialmente um número a cada regra de firewall, de NAT ou de
QoS;

11. Deve permitir criação de regras que fiquem ativas em horário definido;

12. Deve permitir criação de regras com data de expiração;

13. Deve permitir realizar o backup das configurações para permitir o retorno
(rollback) de uma configuração salva;

14. Deve possuir mecanismo de validação das políticas, avisando quando houver
regras que ofusquem ou conflitem com outras (shadowing), ou garantir que esta
exigência seja plenamente atendida por meio diverso;

15. Deve possibilitar a visualização e comparação de configurações atuais,
configuração anterior e configurações antigas;

16. Deve garantir que todos os componentes da Solução de Segurança dos Links de
Internet sejam controlados de forma centralizada, utilizando apenas um servidor
de gerência;

17. Deve garantir que os dispositivos de segurança sejam visualizados na operação
integrada da rede através de geolocalização, e integrados com uma aplicação de
mapas online (google maps, bing maps ou outra equivalente);

18. Deve possuir um sistema de backup/restauração de todas as configurações da
solução de gerência incluso assim como permitir ao administrador agendar
backups da configuração em um determinado dia e hora;

19. Deve permitir ao administrador transferir os backups para um servidor SFTP;

20. Deve realizar a função de gerência em um equipamento exclusivo, não exercendo
outras funções (como firewall);

21. Deve garantir que quando houver novas versões de software dos equipamentos,
seja realizada a distribuição e instalação remota, de maneira centralizada;

22. Deve permitir aos administradores se autenticarem nos servidores de gerência
através de contas de usuários locais, de bases externas LDAP e RADIUS.

23. Deve suportar e realizar a sincronização do relógio interno dos equipamentos da
solução via protocolo NTP;

24. Deve gerar relatórios ou exibir comparativos entre duas sessões diferentes,
resumindo todas as alterações efetuadas;

25. Deve permitir visualizar, a partir da estação de gerência centralizada, informações
detalhadas dos dispositivos gerenciados, tais como licenças, horário do sistema e
firmware;

26. Acompanhamento por um período de pelo menos 90 dias para eventuais ajustes
necessários;

27. Deve permitir criar os objetos que serão utilizados nas políticas, de forma
centralizada.

 

ITEM 11 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE IMPLANTAÇÃO E
CONFIGURAÇÃO PARA SOLUÇÃO DE SEGURANÇA E GERÊNCIA DE
REDES NGFW TIPO 1 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. Os serviços envolvendo a execução de atividade de rotinas de
implantação deverão ser prestados de maneira a apoiar os processos de
trabalho e atividades pontuais para atender a necessidades específicas
apresentadas pela TRE-AL;

2. Os serviços envolverão todas as atividades de implantação,
configurações, programações e atendimento às demandas apresentadas
pela TRE-AL;

3. Os serviços deverão ser realizados nas dependências do TRE-AL, utilizando-se de
equipamentos e infraestrutura com capacidade operacional;

4. Os serviços deverão ser realizados por profissionais detentores de diplomas de
nível superior em áreas afins da Tecnologia da Informação, com experiência
comprovada mínima de 03 (três) anos em implantação, operação e suporte de
dispositivos de Segurança da Informação, com características similares às
apresentadas pela TRE-AL;
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5. Os profissionais deverão receber todas as demandas sob as responsabilidades
apresentadas pela TRE-AL, providenciando sua inspeção, conferência,
classificação e prestação de contas;

6. Os profissionais deverão tomar ciência e analisar detalhadamente os projetos,
bem como todos os documentos que o complementarem, fornecidos pela TRE-
AL;

7. Deve ser realizado o desenvolvimento de plano de implementação; planejamento;
análise; configuração; integração; migração; testes de verificação; ajustes;
otimização; troubleshooting; updates; upgrades; ensaios de contingência; criação
de regras de segurança;

8. Deve ser realizado definição da arquitetura lógica e física do projeto, garantindo a
qualidade durante a implantação e o atendimento de todos os requisitos
funcionais e não funcionais;

9. Deve ser realizado gerenciamento de projetos: gerenciamento do projeto
propriamente dito, considerando controle de prazos, esforço, elaboração de
relatórios de posicionamento executivo, indicadores do projeto e qualquer outra
métrica prevista no PMBOOK. O objetivo de todas estas atividades é a garantia de
qualidade do projeto no que tange prazos e esforço;

10. Acompanhamento por um período de pelo menos 90 dias para eventuais ajustes
necessários;

11. Deverá ser fornecido ao final dos serviços a documentação completa de
implentação.

 

ITEM 12 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE IMPLANTAÇÃO E
CONFIGURAÇÃO PARA SOLUÇÃO DE SEGURANÇA E GERÊNCIA DE
REDES NGFW TIPO 2 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. Os serviços envolvendo a execução de atividade de rotinas de implantação
deverão ser prestados de maneira a apoiar os processos de trabalho e atividades
pontuais para atender a necessidades específicas apresentadas pela TRE-AL;

2. Os serviços envolverão todas as atividades de implantação, configurações,
programações e atendimento às demandas apresentadas pela TRE-AL;

3. Os serviços poderão ser realizados nas dependências do TRE-AL ou realizados de
forma remotada e assistida pela equipe de TI do TRE-AL;

4. Os serviços deverão ser realizados por profissionais detentores de diplomas de
nível superior em áreas afins da Tecnologia da Informação, com experiência
comprovada mínima de 03 (três) anos em implantação, operação e suporte de
dispositivos de Segurança da Informação, com características similares às
apresentadas pela TRE-AL;

5. Os profissionais deverão receber todas as demandas sob as responsabilidades
apresentadas pela TRE-AL, providenciando sua inspeção, conferência,
classificação e prestação de contas;

6. Deve ser realizados serviços de planejamento; análise; configuração; integração;
migração; testes de verificação; ajustes; otimização; troubleshooting; updates;
upgrades; ensaios de contingência; criação de regras de segurança;

7. Deve ser realizado definição da arquitetura lógica e física do projeto, garantindo a
qualidade durante a implantação e o atendimento de todos os requisitos
funcionais e não funcionais;

8. Acompanhamento por um período de pelo menos 90 dias para eventuais ajustes
necessários;

9. Deverá ser fornecido ao final dos serviços a documentação completa de
implentação.

 

ITEM 13 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE IMPLANTAÇÃO E
CONFIGURAÇÃO PARA SWITCHES DE REDE TIPOS 1 E 2 -
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. Os serviços envolvendo a execução de atividade de rotinas de implantação
deverão ser prestados de maneira a apoiar os processos de trabalho e atividades
pontuais para atender a necessidades específicas apresentadas pela TRE-AL

2. Os serviços envolverão todas as atividades de implantação, configurações,
programações e atendimento às demandas apresentadas pela TRE-AL.

3. A execução do Contrato deverá seguir metodologia de trabalho baseado no
conceito de Delegação de Responsabilidade Supervisionada. À CONTRATANTE
caberá a responsabilidade de definir demandas, bem como realizar a gestão
qualitativa dos serviços. A CONTRATADA deverá disponibilizar um Gerente do
Projeto, o qual deverá supervisionar todas as atividades dos profissionais
vinculados à dedicação exclusiva. Ao Gerente do Projeto será atribuída a
responsabilidades de desenvolvimento e acompanhamento de todo plano de
trabalho às atividades demandadas pela TRE-AL.

4. Os serviços deverão ser realizados nas dependências do TRE-AL, utilizando-se de
equipamentos e infraestrutura com capacidade operacional.

5. Os serviços deverão ser realizados por profissionais, detentores de diplomas de
nível superior em áreas afins da Tecnologia da Informação, com experiência
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comprovada mínima de 03 (três) anos em implantação, operação e suporte de
dispositivos de Segurança da Informação, com características similares às
apresentadas pela TRE-AL.

6. Os profissionais deverão receber todas as demandas sob as responsabilidades
apresentadas pela TRE-AL, providenciando sua inspeção, conferência,
classificação e prestação de contas.

7. Os profissionais deverão tomar ciência e analisar detalhadamente os projetos,
bem como todos os documentos que o complementarem, fornecidos pela TRE-
AL.

8. Acompanhamento por um período de pelo menos 90 dias para eventuais ajustes
necessários;

9. Deverá ser fornecido ao final dos serviços a documentação completa de
implementação.

 

ITEM 14 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE IMPLANTAÇÃO E
CONFIGURAÇÃO PARA UNIDADE CENTRALIZADA DE
ARMAZENAMENTO DE LOGS E RELATORIA - ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS

1. Os serviços envolvendo a execução de atividade de rotinas de implantação
deverão ser prestados de maneira a apoiar os processos de trabalho e atividades
pontuais para atender a necessidades específicas apresentadas pela TRE-AL;

2. Os serviços envolverão todas as atividades de implantação, configurações,
programações e atendimento às demandas apresentadas pela TRE-AL;

3. Os serviços deverão ser realizados nas dependências do TRE-AL, utilizando-se de
equipamentos e infraestrutura com capacidade operacional.

4. Os serviços deverão ser realizados por profissionais, detentores de diplomas de
nível superior em áreas afins da Tecnologia da Informação, com experiência
comprovada mínima de 03 (três) anos em implantação, operação e suporte de
dispositivos de Segurança da Informação, com características similares às
apresentadas pela TRE-AL.

5. Os profissionais deverão receber todas as demandas sob as responsabilidades
apresentadas pela TRE-AL, providenciando sua inspeção, conferência,
classificação e prestação de contas.

6. Os profissionais deverão tomar ciência e analisar detalhadamente os projetos,
bem como todos os documentos que o complementarem, fornecidos pela TRE-
AL.

7. Acompanhamento por um período de pelo menos 90 dias para eventuais ajustes
necessários;

8. Deverá ser fornecido ao final dos serviços a documentação completa de
implentação.

 

ITEM 15 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE IMPLANTAÇÃO E
CONFIGURAÇÃO PARA UNIDADE DE GERÊNCIA CENTRALIZADA DE
EQUIPAMENTOS - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. Os serviços envolvendo a execução de atividade de rotinas de implantação
deverão ser prestados de maneira a apoiar os processos de trabalho e atividades
pontuais para atender a necessidades específicas apresentadas pela TRE-AL

2. Os serviços envolverão todas as atividades de implantação, configurações,
programações e atendimento às demandas apresentadas pela TRE-AL.

3. A execução do Contrato deverá seguir metodologia de trabalho baseado
no conceito de Delegação de Responsabilidade Supervisionada. À
CONTRATANTE caberá a responsabilidade de definir demandas, bem
como realizar a gestão qualitativa dos serviços. A CONTRATADA deverá
disponibilizar um Gerente do Projeto, o qual deverá supervisionar todas
as atividades dos profissionais vinculados à dedicação exclusiva. Ao
Gerente do Projeto será atribuída a responsabilidades de
desenvolvimento e acompanhamento de todo plano de trabalho às
atividades demandadas pela TRE-AL.

4. Os serviços deverão ser realizados nas dependências do TRE-AL, utilizando-se de
equipamentos e infraestrutura com capacidade operacional.

5. Os serviços deverão ser realizados por profissionais, detentores de diplomas de
nível superior em áreas afins da Tecnologia da Informação, com experiência
comprovada mínima de 03 (três) anos em implantação, operação e suporte de
dispositivos de Segurança da Informação, com características similares às
apresentadas pela TRE-AL.

6. Os profissionais deverão receber todas as demandas sob as responsabilidades
apresentadas pela TRE-AL, providenciando sua inspeção, conferência,
classificação e prestação de contas.

7. Os profissionais deverão tomar ciência e analisar detalhadamente os projetos,
bem como todos os documentos que o complementarem, fornecidos pela TRE-
AL.

8. Acompanhamento por um período de pelo menos 90 dias para eventuais ajustes
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necessários;

9. Deverá ser fornecido ao final dos serviços a documentação completa de
implentação.

 

ITEM 16 - TREINAMENTO OFICIAL DO FABRICANTE PARA SOLUÇÃO
DE SEGURANÇA E GERÊNCIA DE REDES NGFW - ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS

1. O fornecimento deste item deverá contemplar 01 (um) voucher individual
para treinamento oficial do fabricante;

2. O voucher deverá ter validade de pelo menos 12 (doze) meses a partir da
data de sua emissão;

3. O treinamento deverá ser disponibilizado de acordo com o calendário de
treinamentos do fabricante;

4. A capacitação técnica deverá ser oficial do fabricante e ser realizada por
empresa devidamente credenciada pelo mesmo;

5. O treinamento deverá preferencialmente ser ofertado na modalidade
presencial, mas a critério da contratante, poderá ser aceito em formato
EAD ao vivo;

6. Deverá ser ministrado por profissional devidamente credenciado junto ao
fabricante;

7. O conteúdo programático do treinamento deverá no mínimo os conteúdos
sobre: visão geral da solução; configuração inicial do equipamento;
Políticas de Firewall; IPS; Controle de Aplicação; Sandboxing; Identificação
do Usuário; Filtro de Conteúdo WEB; Antivírus; NAT; VPN; QoS; SD-WAN;
Alta Disponibilidade; Gerência Centralizada; Geração de Relatórios;
Monitoramento;

8. A capacitação ofertada poderá ser composta por um ou mais
treinamentos oficiais do fabricante;

9. Deverá(ão) ser informado(s) o(s) código(s) do(s) treinamentos junto ao
fabricante e o(s) respectivo(s) conteúdo(s) programático(s);

10. O conteúdo programático deverá ser comprovado por meio de
documentação oficial do fabricante;

11. O treinamento deverá ser ministrado no idioma português do Brasil;
12. Deverá ser fornecido material didático do fabricante relativo ao conteúdo

programático, podendo este ser no idioma português do Brasil ou inglês;
13. Deverá ser fornecido certificado de participação ao final do treinamento.

Este certificado deverá obrigatoriamente ser emitido pelo fabricante;
14. A carga horária agregada do(s) treinamento(s) não poderá ser inferior a

40 horas;
15. O conjunto das capacitações deverá ser suficiente ou corresponder ao

conjunto mínimo necessário para realização de prova de certificação
oficial do produto. A inscrição e/ou custos diretos e relativos à
certificação não fazem parte do voucher.

 

ITEM 17 - TREINAMENTO OFICIAL DO FABRICANTE UNIDADE DE
GERÊNCIA CENTRALIZADA DE EQUIPAMENTOS - ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS

1. O fornecimento deste item deverá contemplar 01 (um) voucher individual
para treinamento oficial do fabricante;

2. O voucher deverá ter validade de pelo menos 12 (doze) meses a partir da
data de sua emissão;

3. O treinamento deverá ser disponibilizado de acordo com o calendário de
treinamentos do fabricante;

4. A capacitação técnica deverá ser oficial do fabricante e ser realizada por
empresa devidamente credenciada pelo mesmo;

5. O treinamento deverá preferencialmente ser ofertado na modalidade
presencial, mas a critério da contratante, poderá ser aceito em formato
EAD ao vivo;

6. Deverá ser ministrado por profissional devidamente credenciado junto ao
fabricante;

7. O conteúdo programático do treinamento deverá abranger as principais
funcionalidades, resolução de problemas mais comuns, englobando tanto
a configuração e a operação da  UNIDADE DE GERENCIA CENTRALIZADA
DE EQUIPAMENTOS, proporcionando conhecimentos teóricos e práticos,
abrangendo desde os conteúdos básicos até os avançadas sobre os
hardwares e o softwares que compõem a solução;

8. A capacitação ofertada poderá ser composta por um ou mais
treinamentos oficiais do fabricante;

9. Deverá(ão) ser informado(s) o(s) código(s) do(s) treinamentos junto ao
fabricante e o(s) respectivo(s) conteúdo(s) programático(s);

10. O conteúdo programático deverá ser comprovado por meio de
documentação oficial do fabricante;

11. O treinamento deverá ser ministrado no idioma português do Brasil;
12. Deverá ser fornecido material didático do fabricante relativo ao conteúdo

programático, podendo este ser no idioma português do Brasil ou inglês;
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13. Deverá ser fornecido certificado de participação ao final do treinamento.
Este certificado deverá obrigatoriamente ser emitido pelo fabricante;

14. A carga horária agregada do(s) treinamento(s) não poderá ser inferior a
16 horas;

15. O conjunto das capacitações deverá ser suficiente ou corresponder ao
conjunto mínimo necessário para realização de prova de certificação
oficial do produto. A inscrição e/ou custos diretos e relativos à
certificação não fazem parte do voucher.

 

ITEM 18 - TREINAMENTO OFICIAL DO FABRICANTE PARA UNIDADE
CENTRALIZADA DE ARMAZENAMENTO DE LOGS E RELATORIA -
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. O fornecimento deste item deverá contemplar 01 (um) voucher individual
para treinamento oficial do fabricante;

2. O voucher deverá ter validade de pelo menos 12 (doze) meses a partir da
data de sua emissão;

3. O treinamento deverá ser disponibilizado de acordo com o calendário de
treinamentos do fabricante;

4. A capacitação técnica deverá ser oficial do fabricante e ser realizada por
empresa devidamente credenciada pelo mesmo;

5. O treinamento deverá preferencialmente ser ofertado na modalidade
presencial, mas a critério da contratante, poderá ser aceito em formato
EAD ao vivo;

6. Deverá ser ministrado por profissional devidamente credenciado junto ao
fabricante;

7. O conteúdo programático do treinamento deverá abranger as principais
funcionalidades, resolução de problemas mais comuns, englobando tanto
a configuração e a operação da UNIDADE CENTRALIZADA DE
ARMAZENAMENTO DE LOGS E RELATORIA, proporcionando
conhecimentos teóricos e práticos, abrangendo desde os conteúdos
básicos até os avançadas sobre os hardwares e o softwares que compõem
a solução;

8. A capacitação ofertada poderá ser composta por um ou mais
treinamentos oficiais do fabricante;

9. Deverá(ão) ser informado(s) o(s) código(s) do(s) treinamentos junto ao
fabricante e o(s) respectivo(s) conteúdo(s) programático(s);

10. O conteúdo programático deverá ser comprovado por meio de
documentação oficial do fabricante;

11. O treinamento deverá ser ministrado no idioma português do Brasil;
12. Deverá ser fornecido material didático do fabricante relativo ao conteúdo

programático, podendo este ser no idioma português do Brasil ou inglês;
13. Deverá ser fornecido certificado de participação ao final do treinamento.

Este certificado deverá obrigatoriamente ser emitido pelo fabricante;
14. A carga horária agregada do(s) treinamento(s) não poderá ser inferior a 8

horas;
15. O conjunto das capacitações deverá ser suficiente ou corresponder ao

conjunto mínimo necessário para realização de prova de certificação
oficial do produto. A inscrição e/ou custos diretos e relativos à
certificação não fazem parte do voucher.

 

ITEM 19 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS SOB DEMANDA -
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. Cada Unidade de Serviço Técnicos (UST) corresponderá à 4h (quatro
horas) de profissional especializado nas plataformas ofertadas;

2. O serviço poderá ser prestado pelo próprio fabricante (Professional
Services) ou pela contratada.

3. Atividades: desenvolvimento de plano de
implementação, planejamento, análise, configuração, integração, migração, testes
de
verificação, ajustes, otimização, troubleshooting, updates, upgrades, provas
de conceito, ensaios de contingência, customização de consultas de
relatórios, treinamentos "hands on", análise de vulnerabilidades, criação
e manutenção de regras de segurança e redes, participação em comitês
de segurança para esclarecimentos, documentação "as
built", documentação para rollout;

4. Os perfis dos profissionais/atividades definidas seguirão o padrão de
perfis indicados por metodologias de projetos, como PMBOK. Abaixo, um
detalhamento sobre os perfis de profissionais e o escopo de cada um de
seus papeis:
1. Arquitetura: definição da arquitetura lógica e física do projeto,

garantindo a qualidade durante a implantação e o atendimento de
todos os requisitos funcionais e não funcionais; propor melhorias;
definir controles e monitoramento do ambiente, sugerindo métricas,
thresholds e indicadores de acompanhamento; apoio no
planejamento, execução e avaliação de mudanças;

2. Implementação: Levantamento de dados, execução das implantações
incluindo configuração customizada, integração, migrações e testes,
adaptações código, criação de infraestrutura, orientação,
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documentação, etc;
3. Gerenciamento de projetos: gerenciamento do projeto propriamente

dito, considerando controle de prazos, esforço, elaboração de
relatórios de posicionamento executivo, indicadores do projeto e
qualquer outra métrica prevista no PMBOOK. O objetivo de todas
estas atividades é a garantia de qualidade do projeto no que tange
prazos e esforço

4. Suporte: Atendimento a incidentes de suporte realizando análises,
troubleshooting, diagnósticos; realizando ajustes e otimização
configurações; analisando e aplicando patches, fixes e updates,
aplicando testes e realizando ensaios; monitorando o ambiente;

5. As atividades poderam ser prestadas de forma on-site ou na modalidade
remota com acompanhento por meio de ferramente de controle de acesso;

6. O prazo máximo para início das atividades pela empresa contratada será
de 10 (dez) dias, após o recebimento da ordem de fornecimento, nota de
empenho ou documento equivalente;

7. Neste modelo de execução dos serviços não se caracteriza a subordinação
direta e nem a pessoalidade, visto que não haverá qualquer relação de
subordinação jurídica entre os profissionais da equipe da empresa
contratada e o TRE-AL. As empresas proponentes deverão considerar em
seus custos todos os recursos necessários ao completo atendimento aos
objetos, tais como despesas com pessoal (salários, férias, encargos,
benefícios, seleção, outras) de modo a garantir os serviços definidos;

8. Para o controle da execução dos serviços será utilizado a Unidade de
medida UST (Unidade de Serviço Técnico). A UST consiste no parâmetro
utilizado para dimensionar todas as atividades que serão demandadas
pela CONTRATANTE, no escopo de cada Ordem de Serviço. A contratação
será em volume de UST por atividade e a licitação resultará na oferta do
valor de uma UST que irá representar o esforço combinado de
profissionais envolvidos, variando a complexidade e prioridade da
atividade.

3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
A execução do objeto pressupõe a existência dos seguintes

papéis e responsabilidades (Art. 18, § 3º, III, a, 1):

1. Patrocinador da Contratação: é o titular da área demandante, responsável por
representar os interesses do órgão no contexto da Contratação, pela aprovação
da necessidade e, por fim, pela negociação das ações necessárias para que os
objetivos sejam alcançados;

2. Gestor do Contrato (art. 3º, IV, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017): servidor
designado para coordenar e comandar o processo da fiscalização da execução
contratual. Na forma do Art. 17 da mesma Resolução, o gestor do contrato
responsabiliza-se pela condução da gestão e fiscalização do contrato, nos termos
do Art. 67, da Lei nº 8.666/93.

3. Fiscal do Contrato (art. 3º, VI, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017): servidor
designado para auxiliar o gestor do contrato quanto à fiscalização do objeto do
contrato. Neste sentido, indicado pela respectiva autoridade competente para
fiscalizar o Contrato quanto aos aspectos técnicos da solução.

Dinâmica da Execução (Art. 18, § 3º, III, a, 2):

1. Os equipamentos deverão ser entregues no Almoxarifado do TRE/AL, nos
quantitativos indicados no pedido de fornecimento;

2. A garantia dos equipamentos deve obedecer o detalhamento técnico feito e terá
seu tempo contado por cada fornecimento individualmente;

3. Entende-se como garantia aquela prestada pelo próprio fabricante ou por rede
credenciada pelo fabricante do(s) referido(s) equipamento(s);

4. O pagamento será realizado individualmente para cada nota fiscal apresentada,
após emissão do aceite definitivo pela unidade competente do TRE/AL;

5. Os equipamentos deverão ser novos, não recondicionados, de primeiro uso e não
deverão conter marcas, amassados, arranhões ou outros problemas e, ainda,
serem entregues em pleno estado de funcionamento;

6. Os equipamentos deverão atender rigorosamente a todas as especificações
técnicas contidas neste Termo de Referência e em seus Anexos;

7. Os equipamentos deverão vir acompanhados de todos os acessórios necessários
para o seu pleno estado de funcionamento, como cabos, drivers, mídias e outros,
os quais só serão recebidos juntamente com os respectivos equipamentos. Este
item se aplica tanto para a entrega dos equipamentos quanto para substituições
durante o período de garantia;

8. Ao TRE é reservado o direito de efetuar conexões dos equipamentos a outros,
bem como adicionar demais acessórios compatíveis tecnicamente, sem que isso
constitua motivo para a Contratada se desobrigar da garantia, desde que tal fato
não implique danos materiais ou técnicos aos equipamentos e acessórios,
hipótese que deverá ser devidamente comprovada;

9.  Ao TRE/AL é reservado o direito de efetuar diligência, a qualquer tempo, quanto
aos documentos exigidos neste Termo de Referência e em seus Anexos.

Recebimento do Objeto:

1. O Tribunal designará, conforme a necessidade do caso concreto, Comissão ou
por meio de servidor realizará o recebimento provisório, que só será emitido se
os equipamentos estiverem de acordo com as especificações técnicas;

2. Após a entrega, os equipamentos serão submetidos à avaliação e homologação
pelos responsáveis técnicos do Tribunal;

3.  O exame para comprovação das características técnicas consistirá em avaliações
e testes não-destrutivos, por amostragem realizados em duas etapas:

a. Primeira: inspeção visual de todos os equipamentos entregues;
b. Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho, em, no mínimo,

10% (dez por cento) e não menos do que 01 (um) dos equipamentos
recebidos. O Tribunal poderá, a seu critério, executar os testes nos demais
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equipamentos, dentro de um critério de razoabilidade, podendo chegar
a 100% dos quantitativos, mas dentro de um prazo máximo de 30 (trinta)
dias corridos e contados de cada lote de equipamentos.

4. As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos que
acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e
disponível no sítio do fabricante.

5. A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação do perfeito funcionamento
dos equipamentos e adequação às especificações técnicas, emitir e assinar o
Termo de Recebimento Definitivo.

Instrumentos Formais de Solicitação do(s) Bens e/ou
Serviço(s) (Art. 18, § 3º, III, a, 3):

1. A Ordem de Fornecimento será o instrumento formal de solicitação dos bens
pertencentes ao escopo desta contratação.

Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7)

1. O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente do Fornecedor,
por ordem bancária, ou por meio de boleto bancário por código de barras, no
prazo disposto nos artigos 5º, § 3º, ou 40, XIV, “a”, da Lei n. 8.666/93, conforme
o caso, quando mantidas as mesmas condições iniciais de habilitação e cumpridos
os seguintes requisitos:

a. Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da
emissão (nota fiscaleletrônica, se for o caso), acompanhada da
Certidão Negativa de Débito – CND, comprovando regularidade com o INSS;
do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, comprovando regularidade
com o FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos
Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita
Federal; e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela
Justiça do Trabalho; e  da prova de regularidade para com as Fazendas
Estadual e Municipal do domicílio ou sede do Fornecedor; e

b. Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor.
2. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação

qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de
preços ou a atualização monetária.

3. O pagamento ocorrerá num prazo de 10 (dez) dias, após a atestação pela
fiscalização e consequente ratificação pela gestão, nos termos da IN TRE-AL nº
07/2021 e Resolução TRE-AL nº 15.787/2017

Direitos de Propriedade Intelectual (Art. 18, § 3º, III, a, 9):

1. Esse requisito não se aplica ao contexto desta contratação, uma vez que o objeto
se refere ao fornecimento de equipamentos, cujos direitos autorais do fabricante
são resguardados por legislação nacional e internacional.

Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11):

1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos
artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada prévia e
ampla defesa, às seguintes penalidades:

a. Advertência:
i. A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento

de obrigação contratual e terá que apresentar as devidas justificativas
em um prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da
notificação; e

ii. Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem
improcedentes as justificativas apresentadas, a Contratada será
advertida;

b. Multa de:
i. 0,5% por dia, sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no

caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos, limitada a
incidência a 20 (vinte) dias corridos;

1. No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por prazo superior
a 20 (vinte) dias corridos, com
a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de
5% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e

2. No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por prazo superior
a 20 (vinte) dias corridos, com a
não aceitação pela Administração, será aplicada a penalidade 10%
sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução
total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do
registro de preços do Fornecedor;

ii.  0,5% por dia, sobre o valor do equipamento,
no caso de atraso injustificado na solução do chamado de garantia, limitada a incidência 30
(trinta) dias corridos;

1. No caso de atraso injustificado na solução do chamado de garantia por prazo superior
a 30 (trinta) dias corridos, aplica-se adicionalmente, a multa de
1% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e

2. A multa por atraso relacionada ao item
anterior será auferida por Ordem de Fornecimento e aplicada somente uma única vez a
cada mês, independente da quantidade de equipamentos sem
solução.

iii. 5% sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso de
inexecução parcial da obrigação assumida;

iv. 10% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução
total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do registro
de preços do Fornecedor;

v. 5% sobre o valor global estimado da Ata de Ata de Registro de Preços,
na hipótese de recusa em assinar a Ata ou o instrumento do contrato,
ou retirar a Ordem de Fornecimento.

c. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do
SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades
legais; e
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d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública.

2. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para
entrega/solução do chamado de garantia dos equipamentos poderá resultar no
cancelamento do registro de preços com a Contratada.

3. As sanções previstas nos itens "1.a", “1.c” e “1.d” do item 1 poderão ser
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.

4. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será
descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado
judicialmente;

5. Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do
valor presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento
administrativo.
.
 

4. Requisitos Técnicos (Art. 18, § 3º, IV)
 
 
Expressos no item 3.1 Descrição do Objeto, desde documento.
 

5. Modelos (templates) propostos a serem utilizados na contratação
(Art. 18, § 3º, III, V)

 

 

Proc. SEI Principal  nº XXXXXXXXX

 

Pregão Eletrônico nº XX/YYYY – TRE/AL

Ata de Registro de Preços TRE/AL nº XX/YYYY

Fornecedor: AAAAAAAAAAA. - CNPJ  00.000.000/0000-00

 

Proc. SEI Principal  nº XXXXXXXXX

 

Pregão Eletrônico nº XX/YYYY – TRE/AL

Ata de Registro de Preços TRE/AL nº XX/YYYY

Fornecedor: AAAAAAAAAAA. - CNPJ  00.000.000/0000-00

 

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº XXX/20YY – STI 

 

Solicito, com base na Ata de Registro de Preços relativa ao Pregão Eletrônico
suprarreferido, celebrada entre este Tribunal e essa Empresa, o fornecimento abaixo discriminado:

 

Item da
Ata Descrição Qtd.

Registrada
Qtd.
Solicitada

Valor
Unitário (R$)

Valor Total
(R$)

Saldo da
Ata

       
       

TOTAL:  ***

Recursos Orçamentários: As despesas decorrentes da prestação dos serviços pretendido serão
cobertas com recursos de MATERIAL PERMANENTE DE TI.

Prazo de Entrega: No máximo de XX (XXXXXXX) dias corridos após o recebimento da autorização de fornecimento,
nota de empenho ou instrumento formal e equivalente, conforme contrato.

Valor Total: R$ XX.XXX,XX (XXXXXX reais e XXXXXXXa centavos).

 

 

Gestor da Ata - Portaria TRE/AL nº XX/XXXX
Maceió, DD de _____ de 20YY.
Maceió, 01 de julho de 2022.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Membro da Equipe de Planejamento de Contratatação, em 01/07/2022, às 12:49,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES,
Membro da Equipe de Planejamento de Contratatação, em 01/07/2022, às 12:49,
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conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1097602 e o código CRC B6D137BF.

0006267-49.2021.6.02.8000 1097602v10
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 01 de julho de 2022.
À STI
(Em paralelo à SEIC para ciência)
 
Senhor Secretário,
 
 
Submetemos o Termo de Referência 1097602  com

ajustes de redação, sem impactos para fins de cotação, para a
devida avaliação.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 01/07/2022, às 12:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1097792 e o código CRC DB855FFF.

0006267-49.2021.6.02.8000 1097792v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 01 de julho de 2022.
Senhor Secretário de Administração,
 
Nos termos do § 1º do art. 13 da Resolução CNJ nº

182/2013, bem assim do art. 111, VI, da Resolução TRE/AL nº
15.904/2018 (Regulamento da Secretaria do TRE-AL),
manifesto concordância com o termo de referência revisado e
recentemente apresentado pelo Coordenador de
Infraestrutura.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 01/07/2022, às 13:10, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1097855 e o código CRC 598B6897.
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  PROPOSTA COMERCIAL   

  

(TRE-AL) Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 
A/C:  Cristino Bulhões 
REF.:  Infraestrutura de Segurança - Fortinet   
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www.tld.com.br  

+55 71 3343 -3433 

+55 79 3304 5115 

  

R. Sd. Luís Gonzaga das Virgens, 111, Ed. Liz Corporate - 4º andar 

sala 402 - C. Árvores, Salvador - BA, CEP 41820-560 

Av. Dr. José Machado de Souza, 120, 

Sala 431 - Jardins, Aracaju - SE, CEP 49025-740 

 PROPOSTA Salvador, 01/07/2022  
  
  
A TeleData Comercio e Serviços Ltda., sediada na Rua Soldado Luiz Gonzaga das Virgens, 111, Sala 402 – 
Caminho das Árvores, Cep 41.820-560, Salvador- BA, inscrita sob CNPJ nº 33.927.849/0001-64, Inscrição 
Estadual: 27.323.346 apresenta Proposta Comercial em atendimento ao solicitado, fornecimento de ativos de rede 
com soluções Fortinet.  
1. OBJETO 

ITENS DESCRIÇÃO 
MODELO 

QTDE VALOR UNIT. 
VALOR 
TOTAL 

1 

Solução de 
Segurança e 
Gerência de 
Redes NGFW 
Tipo 1 

02 x FortiGate-1101E-2x40GE QSFP+slots 
, 4x25GESFP28slots,4x10GESFP+ 
slots,8x GESFP slots,18x GE RJ45 
portsSPU NP6and CP9,960GB SSD 
onboard storage,and 2 AC power supplies. 
02 x FortiGate-1101E-Unified Threat 
Protection (UTP) (IPS, Advanced Malware 
Protection, Application Control, Web & 
Video Filtering, Antispam Service,and 
24x7FortiCare) 36 MESES 

01 
R$ 

1.444.992,88 
R$ 

1.444.992,88 

2 

Solução de 
Segurança e 
Gerência de 
Redes NGFW 
Tipo 2 

FortiGate-40F 5x GE RJ45 ports 
(including,1x WAN Port,4x Internal Ports). 
FortiGate-40F-24x7 FortiCare Contract 36 
Meses. 

42 R$ 7.223,6 R$ 303.391,20 

3 

Licenciamento 
para Solução de 
Segurança e 
Gerência de 
Redes NGFW 
Tipo 2 

FortiGate-40F - Unified Threat Protection 
(UTP) (IPS, Advanced Malware Protection, 
Application Control, Web Filtering, 
Antispam Service, and 24x7 FortiCare) 36 
Meses. 

42 R$ 8.803,77 R$ 369.758,34 

4 Switch de Rede 
Tipo 1 

FortiSwitch-1024E- Layer2/3FortiGate 
switch controller compatibleswitch with 24x 
GE/10GESFP/SFP+slotsand 2 x100GE 
QSFP28. Dual AC power supplies. 
FortiSwitch-1024E- FortiCare Premium 
Support 36 Meses. 

04 R$ 138.149,91 R$ 552.599,64 

5 Switch de Rede 
Tipo 2 

FortiSwitch-148F - FortiSwitch-148F isa 
performance/pricecompetitiveL2+ 
management switch with 48x GE port+ 4x 
SFP+ port+1x RJ45console. 
FortiSwitch-148F -24x7FortiCare Contract 
36 Meses. 

04 R$ 10.763,41 R$ 43.053,64 
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6 Transceiver  
FN-TRAN-SFP+SR -10GESFP+ 
transceiver module, short rangeforall 
systems with SFP+and SFP/SFP+slots. 

24 R$ 884,96 R$ 21.239,04 

7 Cabo DAC Tipo 1 
40GE QSFP+ Passive Direct Attach 
Cable3m 

08 R$ 2.039,89 R$ 16.319,12 

8 Cabo DAC Tipo 2 
40GE QSFP+ Passive Direct Attach 
Cable5m 

08 R$ 2.729,85 R$ 21.838,80 

9 

Unidade 
Centralizada de 
Armazenamento 
de Logs e 
Relatoria em 
Appliance Física 

FortiAnalyzer-300G - Centralized log & 
analysisappliance-4x GE RJ45,8TB 
storage, up to 100GB/Day of logs. 
FortiAnalyzer-300G -24x7FortiCare 
Contract 36 MESES. 

01 R$ 132.892,70 R$ 132.892,70 

10 

Unidade de 
Gerência 
Centralizada de 
Equipamentos 

FortiManager - VM License- Upgrade 
licenseforadding100Fortinet devices/Virtual 
Domains;allows for total of5 GB/Day 
ofLogsand 1TB storagecapacity. 
FortiManager - VM Support -24x7 FortiCare 
Contract (1-110 devices/Virtual Domains) 
36 MESES. 

01 R$ 129.247,90 R$ 129.247,90 

11 

Serviços 
Profissionais de 
Implantação e 
Configuração 
para Solução De 
Segurança e 
Gerência De 
Redes NGFW 
Tipo 1 

 
 
UST - Unidade de Serviço Técnico para 
Licitações. 

01 R$ 112.719,00 R$ 112.719,00 

12 

Serviços 
Profissionais de 
Implantação e 
Configuração 
para Solução De 
Segurança e 
Gerência De 
Redes NGFW 
Tipo 2 

 
 
UST - Unidade de Serviço Técnico para 
Licitações. 

42 R$ 751,46 R$ 31.561,32 

13 

Serviços 
Profissionais de 
Implantação e 
Configuração 
para Switch de 
Rede Tipos 1 e 2 

 
UST - Unidade de Serviço Técnico para 
Licitações. 08 R$ 7.514,60 R$ 60.116,80 

14 Serviços 
Profissionais de 

 
 

01 R$ 15.029,20 R$ 15.029,20 
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Implantação e 
Configuração 
para Unidade 
Centralizada de 
Armazenamento 
de Logs e 
Relatoria 

UST - Unidade de Serviço Técnico para 
Licitações. 

15 

Serviços 
Profissionais de 
Implantação e 
Configuração 
Unidade de 
Gerência 
Centralizada de 
Equipamentos 

 
 
UST - Unidade de Serviço Técnico para 
Licitações. 01 R$ 30.058,40 R$ 30.058,40 

16 

Treinamento 
Oficial do 
Fabricante 
para Solução de 
Segurança e 
Gerência de 
Redes NGFW 

 
NSE4-INFRASTRUCTURE  
NSE4 - FortiGate Infrastructure - 2 Dias / 16 
Horas. 
 
NSE4-SECURITY 
NSE4 - FortiGate Security - 3 Dias / 24 
Horas. 

04 R$ 15.674,15 R$ 62.696,60 

17 

Treinamento 
Oficial do 
Fabricante 
para Unidade de 
Gerência 
Centralizada de 
Equipamentos 

 
NSE5-FORTIMANAGER 
NSE5 - FortiManager Centralized Device 
Management - 2 Dias / 16 Horas. 04 R$ 5.624,69 R$ 22.498,76 

18 

Treinamento 
Oficial do 
Fabricante para 
Unidade 
Centralizada de 
Armazenamento 
de Logs e 
Relatoria 

 
NSE-FORTIANALYZER 
FortiAnalyzer Administration Training NSE 
5 - 01 Dia. 04 R$ 4.949,72 R$ 19.798,88 

19 
Serviços 
Profissionais sob 
Demanda 

UST - Unidade de Serviço Tecnico para 
Licitações. 150 R$ 670,95 R$ 100.642,50 

 Valor Total - Aquisição: 
(Três milhões, quatrocentos e noventa mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e setenta 
e dois centavos).  

R$ 
3.490.454,72 
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www.tld.com.br  

+55 71 3343 -3433 

+55 79 3304 5115 

  

R. Sd. Luís Gonzaga das Virgens, 111, Ed. Liz Corporate - 4º andar 

sala 402 - C. Árvores, Salvador - BA, CEP 41820-560 

Av. Dr. José Machado de Souza, 120, 

Sala 431 - Jardins, Aracaju - SE, CEP 49025-740 

 
2. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E ENTREGA 
 
Conforme empenho e contrato 
 
 
3. EXCLUSÕES INICIAIS 
1. Obra Civil e Adequação de Infraestrutura; 
2. Cabeamento Estruturado; 
3. Fornecimento de conectores, patchcord, cordões e extensões metálicas e/ou ópticas não especificados; 
4. Fornecimento de Energia Elétrica; 
5. Aterramento; 
 

 

4. DADOS DA PROPONENTE 
TLD TeleData Comércio e Serviços Ltda. 
Endereço: Rua Soldado Luiz Gonzaga das Virgens, 111, Sala 402 – Caminho das Árvores. 
CEP 41820-560, Salvador- BA 
C.N.P.J.: 33.927.849/0001-64 
I.E.: 27.323.346 
 
 
 
Na expectativa de sermos distinguidos com suas prezadas ordens, estamos a inteira disposição de V.S.as. para 
quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários. 
  
Atenciosamente, 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 04 de julho de 2022.
Considerando o Despacho STI 1097855, aprovo o

Termo de Referência - TIC 24, na versão atualizada
(doc. 1097602), ressalvados os aspectos técnicos envolvidos,
posto que da alçada própria da STI.

À SEIC, para nova estimativa de preços tendo em
vista os ajustes efetuados no referido documento. 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 04/07/2022, às 21:17, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1099048 e o código CRC 232012F2.

0006267-49.2021.6.02.8000 1099048v1
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VTECH SEGURANÇA DE INFORMAÇÃO 

PROPOSTA DE PREÇOS 

07/07/2022 

 

 

 

VTECH COMERCIO, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI 

Avenida Santos Dumont, 4487, Km 3,5, Loja 157, Shopping Passeio Norte, Estrada do Coco, Lauro de Freitas, Bahia, CEP 42.702-400 

1 

 

 

QUEM É A VTECH? 

A VTECH é uma empresa focada em Segurança da Informação e Comunicação, que fornece soluções 

inovadoras em TI visando atender aos nossos clientes com celeridade, flexibilidade e inovação, sempre 

prezando pela qualidade de seus serviços.  

Atuando em todo o território nacional, oferecemos soluções para proteção de seus negócios com tecnologia de 

ponta com o propósito de garantir segurança e privacidade total no mundo digital. 

 

 DOS PREÇOS 

ITENS DESCRIÇÃO MODELO QTDE VALOR UNIT. 
VALOR 
TOTAL 

1 
Solução de Segurança e Gerência de Redes 
NGFW Tipo 1 

FortiGate-1101E 1 
R$ 

1.806.241,10 
R$ 

1.806.241,10 

2 
Solução de Segurança e Gerência de Redes 
NGFW Tipo 2 

FortiGate-40F 42 R$ 9.029,50 
R$ 

379.239,00 

3 
Licenciamento para Solução de Segurança e 
Gerência de Redes NGFW Tipo 2 

FortiGate-40F - 
Unified Threat 
Protection (UTP) 
36 Meses. 

42 R$ 11.004,71 
R$ 

462.197,93 

4 Switch de Rede Tipo 1 FortiSwitch-1024E 4 R$ 172.687,39 
R$ 

690.749,55 

5 Switch de Rede Tipo 2 FortiSwitch-148F  4 R$ 13.454,26 R$ 53.817,05 

6 Transceiver  

FN-TRAN-
SFP+SR -
10GESFP+ 
transceiver 
module 

24 R$ 1.106,20 R$ 26.548,80 

7 Cabo DAC Tipo 1 
40GE QSFP+ 
Passive Direct 
Attach Cable3m 

8 R$ 2.549,86 R$ 20.398,90 

8 Cabo DAC Tipo 2 
40GE QSFP+ 
Passive Direct 
Attach Cable5m 

8 R$ 3.412,31 R$ 27.298,50 

9 
Unidade Centralizada de Armazenamento de Logs 
e Relatoria em Appliance Física 

FortiAnalyzer-
300G  

1 R$ 166.115,88 
R$ 

166.115,88 

 

Cliente:  

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL  

Endereçado à:  Seção de Instrução de Contratações 

Referência do objeto: Solução Firewall para o Prédio Sede do TRE/AL 
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VTECH SEGURANÇA DE INFORMAÇÃO 

PROPOSTA DE PREÇOS 

07/07/2022 

 

 

 

VTECH COMERCIO, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI 

Avenida Santos Dumont, 4487, Km 3,5, Loja 157, Shopping Passeio Norte, Estrada do Coco, Lauro de Freitas, Bahia, CEP 42.702-400 

2 

 

10 
Unidade de Gerência Centralizada de 
Equipamentos 

FortiManager - VM 
License- Upgrade 
licenseforadding1
00Fortinet 
devices/Virtual 
Domains;allows 
for total of5 
GB/Day 
ofLogsand 1TB 
storagecapacity. 

1 R$ 161.559,88 
R$ 

161.559,88 

11 
Serviços Profissionais de Implantação e 
Configuração para Solução De Segurança e 
Gerência De Redes NGFW Tipo 1 

Serviços 
Profissionais 

1 R$ 140.898,75 
R$ 

140.898,75 

12 
Serviços Profissionais de Implantação e 
Configuração para Solução De Segurança e 
Gerência De Redes NGFW Tipo 2 

Serviços 
Profissionais 

42 R$ 939,33 R$ 39.451,65 

13 
Serviços Profissionais de Implantação e 
Configuração para Switch de Rede Tipos 1 e 2 

Serviços 
Profissionais 

8 R$ 9.393,25 R$ 75.146,00 

14 
Serviços Profissionais de Implantação e 
Configuração para Unidade Centralizada de 
Armazenamento de Logs e Relatoria 

Serviços 
Profissionais 

1 R$ 18.786,50 R$ 18.786,50 

15 
Serviços Profissionais de Implantação e 
Configuração Unidade de Gerência Centralizada 
de Equipamentos 

Serviços 
Profissionais 

1 R$ 37.573,00 R$ 37.573,00 

16 
Treinamento Oficial do Fabricante para Solução de 
Segurança e Gerência de Redes NGFW 

NSE4-
INFRASTRUCTU

RE  
4 R$ 19.592,69 R$ 78.370,75 

17 
Treinamento Oficial do Fabricante para Unidade de 
Gerência Centralizada de Equipamentos 

NSE5-
FORTIMANAGER 

4 R$ 7.030,86 R$ 28.123,45 

18 
Treinamento Oficial do Fabricante para Unidade 
Centralizada de Armazenamento de Logs e 
Relatoria 

NSE5-
FORTIANALYZER 

4 R$ 6.187,15 R$ 24.748,60 

19 Serviços Profissionais sob Demanda 
Serviços 
Profissionais 

150 R$ 838,69 
R$ 

125.803,13 

  
Valor Total - Aquisição: R$ 

4.363.068,40 Quatro milhões trezentos e sessenta e três mil  sessenta e oito reais e quarenta centavos 
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VTECH SEGURANÇA DE INFORMAÇÃO 

PROPOSTA DE PREÇOS 

07/07/2022 

 

 

 

VTECH COMERCIO, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI 

Avenida Santos Dumont, 4487, Km 3,5, Loja 157, Shopping Passeio Norte, Estrada do Coco, Lauro de Freitas, Bahia, CEP 42.702-400 

3 

 

Validade da proposta: 60 dias 

Local de Entrega: Conforme termo de referência 

Prazo de Entrega: Conforme termo de referência 

 

 

 

Atenciosamente,  

 
Luciana Santos da Silva| luciana@vtechti.com.br   
Gerente Comercial 
Razão social: VTECH COMERCIO, SERVICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - ME 
CNPJ: 22.122.370/0001-34 
Endereço: AV SANTOS DUMONT, 4487, KM: 3-5, LOJA: 157; SHOPPING; PASSEIO NORTE; CEP: 42.702-
400, Estrada do Coco, Lauro de Freitas, Bahia. 
Tel: (71)3289-0643 | 9 9625-5980 
Insc. Municipal: 001.001.7482 | Insc. Estadual: 123.555.216 ME 
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Matriz 

Rua Maria Teixeira de Carvalho, 

Loteamento Bosque dos Kioskes 

Lt. 27, Qd. A, Cep 42.701-880 

Lauro de Freitas - Bahia 

 

Escritório 

Av. Luís Viana Filho, 13.145 

Hangar Business Park  

Hangar 6, Sala 301 

Cep: 41.500-300, São Cristóvão 

Salvador – Bahia 

Tel.:++ (55 71)   2202 2838 

  
Lauro de Freitas, 05 de julho  de 2022. 

 
 
Ao  
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS - TRE/AL  
Seção de Instrução de Contratações - SEIC  
At: Sra. Lisiana Teixeira Cintra 
E-mail: seic@tre-al.jus.br  

 
 
Objeto: Fornecimento de Solução da marca Fortinet. 
 

  

 
Nº de Proposta: CDDS 0181/2022 

 
 
A COMDADOS é uma empresa com mais de 32 anos de experiência na área de Tecnologia da 
Informação. Possuímos escritório em Salvador/BA, com atuação nacional em comercialização e serviços 
de instalação e configuração de Cabeamento Estruturado Metálico e Ótico, Rede Elétrica, Sistemas de 
Proteção – UPS e Geradores, Networking Wired e Wireless, Segurança, Visibilidade de Tráfego de Rede, 
Gerenciamento de Credenciais Privilegiadas, Vídeo Monitoramento IP, Virtualização, Backup e Storage; 
 
Contamos ainda com profissionais capacitados e certificados diretamente pelos fabricantes dos produtos 
por nós comercializados. 
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Matriz 

Rua Maria Teixeira de Carvalho, 

Loteamento Bosque dos Kioskes 

Lt. 27, Qd. A, Cep 42.701-880 

Lauro de Freitas - Bahia 

 

Escritório 

Av. Luís Viana Filho, 13.145 

Hangar Business Park  

Hangar 6, Sala 301 

Cep: 41.500-300, São Cristóvão 

Salvador – Bahia 

Tel.:++ (55 71)   2202 2838 

  
 

Lauro de Freitas, 05 de julho  de 2022. 

 
 

PROPOSTA DE PREÇOS 
 

 

DESCRIÇÃO MODELO QTDE VALOR UNIT. VALOR TOTAL

Solução de Segurança e Gerência de Redes

NGFW Tipo 1

02 x FortiGate-1101E-2x40GE QSFP+slots ,

4x25GESFP28slots,4x10GESFP+ slots,8x GESFP

slots,18x GE RJ45 portsSPU NP6and CP9,960GB

SSD onboard storage,and 2 AC pow er supplies.

1 R$ 1.733.991,46 R$ 1.733.991,46

Solução de Segurança e Gerência de Redes

NGFW Tipo 2

FortiGate-40F 5x GE RJ45 ports (including,1x WAN

Port,4x Internal Ports).
42 R$ 8.668,32 R$ 364.069,44

Licenciamento para Solução de Segurança e

Gerência de Redes NGFW Tipo 2

FortiGate-40F - Unif ied Threat Protection (UTP)

(IPS, Advanced Malw are Protection, Application

Control, Web Filtering, Antispam Service, and 24x7

FortiCare) 36 Meses.

42 R$ 10.564,52 R$ 443.710,01

Sw itch de Rede Tipo 1

FortiSw itch-1024E- Layer2/3FortiGate sw itch

controller compatiblesw itch w ith 24x

GE/10GESFP/SFP+slotsand 2 x100GE QSFP28.

Dual AC pow er supplies.

4 R$ 165.779,89 R$ 663.119,57

Sw itch de Rede Tipo 2

FortiSw itch-148F - FortiSw itch-148F isa

performance/pricecompetitiveL2+ management

sw itch w ith 48x GE port+ 4x SFP+ port+1x

RJ45console.

4 R$ 12.916,09 R$ 51.664,37

Transceiver 

FN-TRAN-SFP+SR -10GESFP+ transceiver module,

short rangeforall systems w ith SFP+and

SFP/SFP+slots.

24 R$ 1.061,95 R$ 25.486,85

Cabo DAC Tipo 1 40GE QSFP+ Passive Direct Attach Cable3m. 8 R$ 2.447,87 R$ 19.582,94

Cabo DAC Tipo 2 40GE QSFP+ Passive Direct Attach Cable5m. 8 R$ 3.275,82 R$ 26.206,56

Unidade Centralizada de Armazenamento de

Logs e Relatoria em Appliance Física

FortiAnalyzer-300G - Centralized log &

analysisappliance-4x GE RJ45,8TB storage, up to

100GB/Day of logs.

1 R$ 159.471,24 R$ 159.471,24

Unidade de Gerência Centralizada de

Equipamentos

FortiManager - VM License- Upgrade

licenseforadding100Fortinet devices/Virtual

Domains;allow s for total of5 GB/Day ofLogsand

1TB storagecapacity.

1 R$ 155.097,48 R$ 155.097,48

Serviços Profissionais sob Demanda Serviços 150 R$ 805,14 R$ 120.771,0019

Valor Total - Aquisição:
R$ 4.188.545,66

(Quatro milhões cento e oitenta e oito mil quinhentos e quarenta e cinco reais e sessenta e seis centavos). 

17

Treinamento Oficial do Fabricante para Unidade

de Gerência Centralizada de Equipamentos 4 R$ 6.749,63 R$ 26.998,51

Terinamento Oficial NSE5-FORTIMANAGER

18

Treinamento Oficial do Fabricante para Unidade

Centralizada de Armazenamento de Logs e

Relatoria

4 R$ 5.939,66 R$ 23.758,66

Treinamento Oif ical NSE5 FORTIANALYZER

15

Serviços Profissionais de Implantação e

Configuração Unidade de Gerência Centralizada

de Equipamentos

1 R$ 36.070,08 R$ 36.070,08

Serviços

16

Treinamento Oficial do Fabricante para Solução

de Segurança e Gerência de Redes NGFW 4 R$ 18.808,98 R$ 75.235,92

Treinamento Oficial NSE4

13 Serviços Profissionais de Implantação e

Configuração para Sw itch de Rede Tipos 1 e 2

8 R$ 9.017,52 R$ 72.140,16Serviços

14

Serviços Profissionais de Implantação e

Configuração para Unidade Centralizada de

Armazenamento de Logs e Relatoria

1 R$ 18.035,04 R$ 18.035,04

Serviços

42 R$ 901,75 R$ 37.873,58

11

Serviços Profissionais de Implantação e

Configuração para Solução De Segurança e

Gerência De Redes NGFW Tipo 1

1 R$ 135.262,80 R$ 135.262,80

Serviços

Serviços12

Serviços Profissionais de Implantação e

Configuração para Solução De Segurança e

Gerência De Redes NGFW Tipo 2

3

ITENS

1

2

5

4

6

7

8

9

10
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Matriz 

Rua Maria Teixeira de Carvalho, 

Loteamento Bosque dos Kioskes 

Lt. 27, Qd. A, Cep 42.701-880 

Lauro de Freitas - Bahia 

 

Escritório 

Av. Luís Viana Filho, 13.145 

Hangar Business Park  

Hangar 6, Sala 301 

Cep: 41.500-300, São Cristóvão 

Salvador – Bahia 

Tel.:++ (55 71)   2202 2838 

  
 
 

  CONDIÇÕES COMERCIAIS 

Validade da Proposta: 60 dias; 
Prazo de Pagamento: Conforme Empenho; 
Impostos: inclusos. 

  DADOS DA EMPRESA 

Razão Social: Comdados Comércio e Serviços Eletrônicos Ltda. 
CNPJ: 34.203.752/0001-71 I.E: 27.099.805NO / I.M.: 36287.5  
Endereço: Rua Maria Teixeira de Carvalho,165 – Lot. Bosque dos Kioskes, Qd. A, Lote 27, CEP: 42.701-880 - 
Pitangueiras - Lauro de Freitas – Bahia. 
Site: www.comdados-ba.com.br  
Telefone Geral: (71) 2202-2838. 

    
Desde já agradecemos e nos colocamos à disposição para esclarecimentos.  
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 07 de julho de 2022.
 
Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,
 
Trata-se de registro de preço para eventual

aquisição de solução Firewall para o Prédio Sede do TRE/AL,
cartórios Eleitorais, unidades e escritórios remotos da Justiça
Eleitoral em Alagoas, de acordo com especificações
constantes do Termo de Referência presente no
evento 1092898. Posteriormente, foi juntado novo TR
1097602 com ajustes de redação, sem impactos para fins de
cotação (Despacho COINF 1097792).

 
Para tanto, devido a especificidade do objeto,

buscamos orçamento junto a diversos potenciais
fornecedores, obtendo-se propostas de preço das empresas 
Teledata (1098502), Comdados (1101223) e Vtech (1101216),
resultando em um valor total estimado no montante de R$
4.014.022,84 (quatro milhões, quatorze mil vinte e dois reais e
oitenta e quatro centavos) , conforme detalhamento abaixo.

 

TEM DESCRIÇÃO QTDE
TELEDATA VTECH COMDADOS VALOR MÉDIO

UNITÁRIO
(R$) TOTAL (R$) UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$) UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$) UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

1 Solução de Segurança e Gerência de Redes
NGFW Tipo 1 01  1.444.992,88 1.444.992,88 1.806.241,10 1.806.241,10 1.733.991,46 1.733.991,46 1.661.741,81 1.661.741,81

2 Solução de Segurança e Gerência de Redes
NGFW Tipo 2 42 7.223,60 303.391,20 9.029,50 379.239,00 8.668,32 364.069,44 8.307,14 348.899,88

3
Licenciamento e Atualização de
Funcionalidades para Solução de Segurança e
Gerência de Redes NGFW Tipo 2

42 8.803,77 369.758,34 11.004,71 462.197,93 10.564,52 443.710,01 10.124,33 425.221,86

4 Switch de Rede Tipo 1 04 138.149,91 552.599,64 172.687,39 690.749,55 165.779,89 663.119,57 158.872,39 635.489,58
5 Switch de Rede Tipo 2 04 10.763,41 43.053,64 13.454,26 53.817,05 12.916,09 51.664,37 12.377,92 49.511,68
6 Transceiver 24 884,96 21.239,04 1.106,20 26.548,80 1.061,95 25.486,85 1.017,70 24.424,88
7 Cabo DAC Tipo 1 08 2.039,89 16.319,12 2.549,86 20.398,90 2.447,87 19.582,94 2.345,87 18.766,99
8 Cabo DAC Tipo 2 08 2.729,85 21.838,80 3.412,31 27.298,50 3.275,82 26.206,56 3.139,33 25.114,64

9 Unidade Centralizada de Armazenamento de
Logs e Relatoria 01 132.892,70 132.892,70 166.115,88 166.115,88 159.471,24 159.471,24 152.826,60 152.826,60

10 Unidade de Gerência Centralizada de
Equipamentos 01 129.247,90 129.247,90 161.559,88 161.559,88 155.097,48 155.097,48 148.635,09 148.635,09

11
Serviços Profissionais de Implantação e
Configuração para Solução De Segurança e
Gerência De Redes NGFW Tipo 1

01 112.719,00 112.719,00 140.898,75 140.898,75 135.262,80 135.262,80 129.626,85 129.626,85

12
Serviços Profissionais de Implantação e
Configuração para Solução De Segurança e
Gerência De Redes NGFW Tipo 2

42 751,46 31.561,32 939,33 39.451,65 901,75 37.873,58 864,18 36.295,56

13 Serviços Profissionais de Implantação e
Configuração para Switch de Rede Tipos 1 e 2 08 7.514,60 60.116,80 9.393,25 75.146,00 9.017,52 72.140,16 8.641,79 69.134,32

14
Serviços Profissionais de Implantação e
Configuração para Unidade Centralizada de
Armazenamento de Logs e Relatoria

01 15.029,20 15.029,20 18.786,50 18.786,50 18.035,04 18.035,04 17.283,58 17.283,58

15
Serviços Profissionais de Implantação e
Configuração Unidade de Gerência
Centralizada de Equipamentos

01 30.058,40 30.058,40 37.573,00 37.573,00 36.070,08 36.070,08 34.567,16 34.567,16

16 Treinamento Oficial do Fabricante para Solução
de Segurança e Gerência de Redes NGFW 04 15.674,15 62.696,60 19.592,69 78.370,75 18.808,98 75.235,92 18.025,27 72.101,09

17
Treinamento Oficial do Fabricante
para Unidade de Gerência Centralizada de
Equipamentos

04 5.624,69 22.498,76 7.030,86 28.123,45 6.749,63 26.998,51 6.468,39 25.873,56

18
Treinamento Oficial do Fabricante para
Unidade Centralizada de Armazenamento de
Logs e Relatoria

04 4.949,72 19.798,88 6.187,15 24.748,60 5.939,66 23.758,66 5.692,18 22.768,71

19 Serviços Profissionais sob Demanda 150 670,95 100.642,50 838,69 125.803,13 805,14 120.771,0 771,59 115.739,00

VALOR TOTAL ESTIMADO 4.014.022,84
 
 
 

Desta forma, sugerimos, s.m.j, a realização de
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licitação na modalidade Pregão Eletrônico, mediante registro
de preços, com fundamento na Lei nº 10.520/2002,
regulamentada pelos Decretos nº  7.892/2013 e 10.024/2019,
com ampla participação. CATMAT sugerido: 484747.

 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente,
 
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES, Chefe
de Seção Substituto, em 11/07/2022, às 14:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1101253 e o código CRC B15CB992.

0006267-49.2021.6.02.8000 1101253v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 12 de julho de 2022.
À SAD,
Questionando se será autorizada a inclusão de IRP.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador, em 12/07/2022, às 14:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1103553 e o código CRC EDB036E8.

0006267-49.2021.6.02.8000 1103553v1
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DESPACHO

Maceió, 12 de julho de 2022.
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Em atenção ao Despacho COMAP 1103553,

reporto-me ao Despacho GSAD 1089245, posto que ainda
expressivos os valores estimados para a aquisição veiculada
nestes autos, conforme consta do Despacho SEIC 1101253,
não obstante as alterações promovidas no Termo de
Referência (Despacho COINF 1094179), para solicitar a Vossa
Senhoria que a aprovação do Termo de Referência, na versão
final ajustada (doc. 1097602) e veiculada no Despacho
GSAD 1099048, seja, em razão do expressivo valor estimado
para a aquisição, ratificada pela Presidência e, de
conseguinte, autorizada a divulgação da intenção de registro
de preços - IRP, na forma solicitada pela COMAP.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 12/07/2022, às 23:55, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1103952 e o código CRC D5F479CB.
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CONCLUSÃO

Maceió, 13 de julho de 2022.
 
Senhor Presidente,
 
Cuidam os autos de registro de preço objetivando

eventual aquisição de solução Firewall para o Prédio Sede do
TRE/AL, Cartórios Eleitorais, Unidades e Escritórios Remotos da
Justiça Eleitoral, de acordo com as especificações constantes no
Termo de Referência - TR (1097602), com ajustes de redação e sem
impactos para fins de cotação.

 
Compulsando o caderno processual, verifica-se a

concordância com o TR revisado (vide despacho STI 1097855), bem
como a sua aprovação nos termos do despacho GSAD 1099048,
ressalvados os aspectos técnicos envolvidos, a cargo da própria
Secretaria de Tecnologia da Informação.

 
Pois bem, após os esforços de nova estimativa de preços,

por conduto do despacho SEIC 1101253, o Sr. Secretário de
Administração propõe, mediante despacho GSAD 1103952, que a
aprovação do destacado TR seja ratificada pela Presidência desta
Casa Eleitoral, em virtude do expressivo valor estimado para
aquisição veiculada no presente feito, e, por conseguinte, seja
autorizada a divulgação da intenção de registro de preços - IRP, na
forma questionada pela Coordenadoria de Material e Patrimônio
(1103553).

 
Assim, submeto o presente procedimento à superior

consideração de Vossa Excelência para deliberação, com a
recomendação de acolhimento integral do que sugerido pelo Titular
da SAD.

 
Respeitosamente,
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Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 13/07/2022, às 17:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1104559 e o código CRC 50FB6672.

0006267-49.2021.6.02.8000 1104559v1
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PROCESSO : 0006267-49.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
ASSUNTO : Autorização de divulgação de intenção de registro de preços

 

Decisão nº 3118 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES

Trata-se de procedimento visando à obtenção de
autorização de divulgação da intenção de registro de preços - IRP,
objetivando eventual aquisição de solução Firewall para o Prédio
Sede do TRE/AL, Cartórios Eleitorais, Unidades e Escritórios
Remotos da Justiça Eleitoral, de acordo com as especificações
constantes no Termo de Referência - TR (1097602). 

Observo que o Termo de Referência foi revisado pela STI
e aprovado pela Secretaria de Administração, salvo quanto aos
aspectos técnicos que ficaram a cargo da STI, razão pela qual voltam
os autos à Presidência deste Regional para ratificação do termo de
referência com os valores ajustados em decorrência de seu valor
expressivo.

ACOLH O a recomendação do Senhor Diretor-Geral,
inserta no evento nº 1104559 e APROVO Termo de Referência n.
24/2022, na versão final ajustada (doc. 1097602), nos termos da
manifestação do Senhor Secretário de Administração (1103952).
Ademais, AUTORIZO a divulgação da intenção de registro de preços
- IRP para eventual aquisição de solução Firewall para o Prédio Sede
do TRE/AL, Cartórios Eleitorais, Unidades e Escritórios Remotos da
Justiça Eleitoral de Alagoas. 

À STI para ciência e à Secretaria de Administração para
as providências necessárias à divulgação da intenção de registro de
preços - IRP.

 
 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
15/07/2022, às 15:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1105357 e o código CRC DD484D94.
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DESPACHO

Maceió, 20 de julho de 2022.
À SLC, em cumprimento à decisão da Presidência

(doc. 1105357), para as providências necessárias à divulgação
da intenção de registro de preços - IRP.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Secretário de
Administração Substituto, em 21/07/2022, às 14:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1108901 e o código CRC 9C2D6DC4.

0006267-49.2021.6.02.8000 1108901v1
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04/08/22, 13:48 SIASGnet IRP

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-irp/secure/analisarIRP.do?method=consultar 1/1

 Ambiente: PRODUÇÃO Analisar IRP 04/08/2022 13:48:03 

Órgão da UASG UASG Gerenciadora N° da IRP

14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALA 70011 - 00021/2022

Itens da IRP

N° do
Item

Tipo de
Item Item Unidade de

Fornecimento
Critério de

Julgamento
Valor Unitário
Estimado (R$)

UASG - Município/UF de Entrega -
Quantidade Situação colunaAcoes

1 Material 484747-
Firewall Unidade Menor Preço 4.014.022,8400

70011 -
TRIBUNAL
REGIONAL
ELEITORAL DE
ALAGOAS

Maceió/AL 1 Deserto Analisar

Um registro encontrado.

Resumo da IRP  Editar IRP  Cancelar IRP   Solicitar Confirmação  Disponibilizar para Inclusão do Aviso

Gestor de Compras IRP Manifestar Interesse Analisar IRP Quadro de IRP 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2022 
 

MINUTA 
 

PROCESSO Nº: 0006267-49.2021.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: XX de XXXX de 2022 
Horário Abertura: XX horas 
(HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF) 

 
 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de Lici-
tações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, conforme descrito neste Edital e 
seus Anexos, objetivando o Registro de Preços para eventual aquisição de solução de    Fire-
wall para o prédio sede do TRE/AL, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria 
de Tecnologia da Informação. 
 

 O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17/07/2002, pelo 
Decreto nº 7.892 de 23/01/2013, pelo Decreto nº 10.024/2019, pelo Decreto nº 8.538, de 
06/10/2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e com suas posteriores 
alterações, em consonância com o que faculta o art. 191 da Lei nº 14.133/2021 (Lei de 
Licitações e Contratos Administrativos) e demais normas pertinentes. Aplica-se ao presente 
torneio licitatório, ainda, a Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, o Decreto nº 
7.174/2010, o Decreto nº 8.184/2014, a Portaria nº 212, de 18/06/2001, da Presidência 
deste Tribunal, publicada na seção 1 do DOU, edição de 19/06/2001, por meio da qual se 
adota o SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - nas licitações 
realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 
8.078, de 11/09/1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
1 - DO OBJETO 
 

1.1. O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços para eventual aquisição de 
solução de Firewall para o prédio sede do TRE/AL, conforme especificações descritas no 
Anexo I deste edital. 

 
2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS 
 
2.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços decorrente deste procedimento 
licitatório é de 12 (doze) meses, contado da publicação do referido ato. 
 
2.2. 2.2. A Ata de Registro de Preços não obriga à contratação de toda 
quantidade estimada no Registro, que poderá ocorrer de acordo com as necessidades do 
TRE/AL. 
 
2.3. A existência de preços registrados não obriga o Tribunal Regional Eleitoral a 
contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, 
assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições. 
 

2.3.1. O direito de preferência de que trata este item poderá ser exercido pelo 
beneficiário do registro quando o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, após realizada 
a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou maior que o registrado 
ou, após negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço registrado, 
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igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação. 
 

3 – DOS PRAZOS DE ENTREGA E DE GARANTIA 
 
3.1. O prazo máximo para o fornecimento é de 90 (noventa) dias corridos, após o 
recebimento da ordem de fornecimento, nota de empenho ou documento equivalente, por 
e-mail. 
 
3.2.   O prazo de garantia dos bens deverá ser de, no mínimo, 36 (trinta e seis) meses. 
Para o caso específico dos subitens 06, 07, 08 (transceivers e cabos) a garantia deve ser 
de, no mínimo, 12 (doze) meses. 
 
4 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
4.1.  Poderão participar deste pregão, os interessados do ramo pertinente ao objeto 
licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de 
Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a todas as 
demais exigências deste Edital e seus anexos. 

4.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 

4.2.    Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de 

pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, 

de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreende-

dor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

4.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

4.3.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, 

na forma da legislação vigente; 

4.3.2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

4.3.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

4.3.4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 

1993; 

4.3.5. que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em pro-

cesso de dissolução ou liquidação; 

4.3.6. que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente 

em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magis-

trados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrati-

vas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assesso-

ramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hie-

rárquica da área encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da 

Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a nova redação dada 

pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ). 

4.4.  Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” 

em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 

2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49; 
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b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresen-

tada está em conformidade com as exigências editalícias; 

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatorie-

dade de declarar ocorrências posteriores; 

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos 

termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa 

SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009; 

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante 

ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da 

Constituição Federal; 

h) que os serviços sejam prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva 

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência 

Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto 

no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 

4.5.  A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante 

às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 

5.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a parti-

cipação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

5.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio 

www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraes-

trutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

5.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante 

ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das 

transações inerentes a este Pregão. 

5.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em 

seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os 

atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do pro-

vedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos de-

correntes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

5.5.  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no 

SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo pro-

ceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorre-

ção ou aqueles se tornem desatualizados. 

5.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassifica-

ção no momento da habilitação 
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6 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 

6.1.  Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente 

com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto 

ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, 

quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 

6.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edi-

tal, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

6.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem 

do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos 

sistemas. 

6.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação 

de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos 

termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

6.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a ses-

são pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, di-

ante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua descone-

xão. 

6.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 

e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

6.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as pro-

postas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de ne-

gociação e julgamento da proposta. 

6.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classifi-

cado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público 

após o encerramento do envio de lances. 

 
7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 
 

7.1.  O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrô-

nico, dos seguintes campos: 

a) valor global dos subitens que compõe o item ofertado;  

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especifica-

ção constante no Anexo I; 

7.2.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

7.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previ-

denciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 

indiretamente no fornecimento dos bens. 

7.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 

exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer al-

teração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
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7.5.  O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da 

data de sua apresentação. 

7.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regên-

cia de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas. 

7.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte 

dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o 

devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a 

adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, 

inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da em-

presa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 

superfaturamento por sobre-preço na execução do contrato. 

8. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES. 
 

8.1.  A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema ele-

trônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

8.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas 

que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham 

vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Refe-

rência. 

8.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 

sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

8.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente 

estas participarão da fase de lances. 

8.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e 

os licitantes. 

8.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente 
por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do 
valor consignado no registro. 
 

8.5.1. Os lances deverão ser ofertados pelo valor global do item, considerando o 
quantitativo total e os subitens que o compõem, haja vista a impossibilidade de agrupar 
itens com o benefício previsto no Decreto nº 7.174 no Comprasnet. 
 

8.6.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

8.7.  O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e 

registrado pelo sistema. 

8.8.  O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 

vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, 

sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances. 
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8.9.  Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e 

fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e 

fechado. 

8.10.  A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após 

esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que 

transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o 

qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

8.11.   Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que 

o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superio-

res àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigi-

loso até o encerramento deste prazo. 

8.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, po-

derão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de 

três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 

encerramento deste prazo. 

8.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os 

lances segundo a ordem crescente de valores. 

8.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos 

itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, 

até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fe-

chado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

8.13.   Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reiní-

cio da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender 

às exigências de habilitação. 

8.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores 

deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imedia-

tamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia; 

8.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo pró-

prio do sistema. 

8.15.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que 

for recebido e registrado em primeiro lugar. 

8.16.  Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tem-

po real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

8.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, 

o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

8.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo su-

perior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 

vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio ele-

trônico utilizado para divulgação. 

8.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço,  conforme definido neste Edital 

e seus anexos. 
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8.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

8.21. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classifi-

cação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de 

lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

8.22.  Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate 

será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferên-

cia, sucessivamente, aos bens produzidos: 

8.22.1. no país; 

8.22.2. por empresas brasileiras; 

8.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 

tecnologia no País; 

8.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos 

prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdên-

cia Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. 

8.23.  Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico 

dentre as propostas empatadas. 

8.24.  Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encami-

nhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor 

preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes 

das previstas neste Edital. 

8.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 

pelos demais licitantes. 

8.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) 

horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realiza-

da, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessá-

rios à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

8.25.  Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamen-

to da proposta. 

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 
 

9.1.  Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em 

primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao 

máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto 

no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 

9.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua propos-

ta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 

971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação. 

9.3.  Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final supe-

rior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 - TCU - Plenário), ou que apresentar 

preço manifestamente inexequível. 
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9.3.1. Os preços máximos fixados para os materiais licitados estão descriminados na 
tabela abaixo: 
 

item subitem Descrição Quantidade Valor Unitário 
Estimado 

Valor Total 
Estimado 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 
 

1 
Solução de Segurança e 
Gerência de Redes NGFW 
Tipo 1 

01 R$ 1.661.741,81 
 
R$ 1.661.741,81 

2 
Solução de Segurança e 
Gerência de Redes NGFW 
Tipo 2 

42 R$ 8.307,14 
 

R$ 348.899,88 

3 
Licenciamento e 
Atualização de 
Funcionalidades 
para Solução de Segurança 
e Gerência de Redes NGFW 
Tipo 2 

42 R$ 10.124,33 
R$ 425.221,86 

4 
Switch de Rede Tipo 1 

04 R$ 158.872,39 
R$ 635.489,58 

5 
Switch de Rede Tipo 2 

04 R$ 12.377,92 
R$ 49.511,68 

6 
Transceiver 
 

24 R$ 1.017,70 
R$ 24.424,88 

7 
Cabo DAC Tipo 1 

08 R$ 2.345,87 
R$ 18.766,99 

8 
Cabo DAC Tipo 2 

08 R$ 3.139,33 
R$ 25.114,64 

9 
Unidade Centralizada de 
Armazenamento de Logs e 
Relatoria 

01 R$ 152.826,60 
R$ 152.826,60 

10 
Unidade de Gerência 
Centralizada de 
Equipamentos 

01 R$ 148.635,09 
R$ 148.635,09 

11 
Serviços Profissionais de 
Implantação e Configuração 
para Solução De Segurança 
e Gerência De Redes NGFW 
Tipo 1 

01 R$ 129.626,85 
R$ 129.626,85 

12 
Serviços Profissionais de 
Implantação e Configuração 
para Solução De Segurança 
e Gerência De Redes NGFW 
Tipo 2 

42 R$ 864,18 
R$ 36.295,56 

13 
Serviços Profissionais de 
Implantação e Configuração 
para Switch de Rede Tipos 1 
e 2 

08 R$ 8.641,79 
R$ 69.134,32 
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14 
Serviços Profissionais de 
Implantação e Configuração 
para Unidade Centralizada 
de Armazenamento de Logs 
e Relatoria 

01 R$ 17.283,58 
R$ 17.283,58 

15 
Serviços Profissionais de 
Implantação e Configuração 
Unidade de Gerência 
Centralizada de 
Equipamentos 

01 
 

R$ 34.567,16 

 

 
R$ 34.567,16 

 

16 
Treinamento Oficial do 
Fabricante para Solução de 
Segurança e Gerência de 
Redes NGFW 

04 R$ 18.025,27 
R$ 72.101,09 

17 
Treinamento Oficial do 
Fabricante para Unidade de 
Gerência Centralizada de 
Equipamentos 

04 R$ 6.468,39 
R$ 25.873,56 

18 
Treinamento Oficial do 
Fabricante para Unidade 
Centralizada de 
Armazenamento de Logs e 
Relatoria 

04 R$ 5.692,18 
R$ 22.768,71 

19 
Serviços Profissionais sob 
Demanda 

150 R$ 771,59 
R$ 115.739,00 

Valor global  do item  1 R$ 4.014.022,84 

 

9.3.2. Os preços máximos ora mencionados de modo algum vinculam a decisão do 
Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores. 

9.3.2.1. O critério de aceitabilidade será aferido em relação ao valor unitário de 
cada subitem que compõe o item ofertado e em relação ao valor total do item 
ofertado. 

9.3.3. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios 
ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não 
tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e 
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou 
à totalidade da remuneração. 

9.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequi-

bilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fun-

damentam a suspeita. 

 

9.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de dili-

gências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser 

reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de ante-

cedência, e a ocorrência será registrada em ata. 
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9.6.  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, 

por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de 

não aceitação da proposta. 

9.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita 

e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo 

Pregoeiro. 

9.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os 

que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, 

fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catá-

logos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por 

outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sis-

tema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

9.7.  Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo pregoeiro, no 
prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, os dados do licitante vencedor: Razão Social, 
endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, número da contracorrente e 
praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o modelo de planilha para 
contratação sugerido no ANEXO II. 

9.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta 

ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

9.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova 

data e horário para a sua continuidade. 

9.10. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, po-

derá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, conforme disposto no item 

8.24. 

9.11.  Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a ha-

bilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

10 – DA HABILITAÇÃO 
 

10.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor 

da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimen-

to das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça 

a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes ca-

dastros: 

10.1.1. SICAF; 

10.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 

10.2.  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de 

seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as 

sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proi-

bição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual 

seja sócio majoritário. 
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10.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrên-

cias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por par-

te das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

10.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros. 

10.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassifica-

ção. 

10.3.  Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, 

por falta de condição de participação. 

10.4.  No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocor-

rência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, 

seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

10.5.  Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será 

verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação 

jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação 

técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 

10.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SE-

GES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições 

exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para 

recebimento das propostas; 

10.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SI-

CAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, 

em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada. 

10.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exce-

to se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Prego-

eiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do 

Decreto 10.024, de 2019. 

10.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será 

convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, 

sob pena de inabilitação. 

10.7.  Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos me-
diante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em re-
lação à integridade do documento digital. 

10.8.  Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferen-

tes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

10.9.  Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da ma-

triz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto 

aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somen-

te em nome da matriz. 
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10.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de 

números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a 

centralização do recolhimento dessas contribuições. 

10.10.  Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos 

deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

 

10.10.1. Habilitação jurídica: 

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mer-

cantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição 

de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à veri-

ficação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limi-

tada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente re-

gistrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento com-

probatório de seus administradores; 

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação 

no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou 

agência; 

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 

administradores; 

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto 

de autorização; 

10.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as al-

terações ou da consolidação respectiva. 

10.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de 

Pessoas Físicas, conforme o caso; 

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação 

de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 

(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os 

créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, 

inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 

1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-

Geral da Fazenda Nacional. 

c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, medi-

ante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos 

termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-

Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 
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e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou 

sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual; 

f) prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, re-

lativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos Estaduais relacionados ao ob-

jeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Esta-

dual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei. 

10.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá 

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regu-

laridade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabi-

litação. 

10.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a docu-

mentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno 

porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que 

exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regularização previsto no art. 

4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015. 

10.10.2.3. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pre-

tenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Com-

plementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos ca-

dastros de contribuintes estadual e (b) da apresentação do balanço patrimonial 

e das demonstrações contábeis do último exercício. 

10.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e traba-

lhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa 

de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as 

demais exigências do edital. 

10.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente 

posterior à fase de habilitação. 

10.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à 

regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 

(cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O 

prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pú-

blica, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

10.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem 

anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previs-

tas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na 

ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra licitante 

com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o 

mesmo prazo para regularização. 

10.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos 

exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 

horário para a continuidade da mesma. 
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10.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja 

por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 

desacordo com o estabelecido neste Edital. 

10.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver con-

correndo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilita-

ção cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às 

do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de ina-

bilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

10.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilita-

ção, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja reti-

rada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes. 

10.10.3. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

10.10.3.1. A Licitante deverá apresentar atestado(s) de capacidade técni-
ca emitido por empresa pública ou privada comprovando que prestou serviços 
incluindo instalação e configuração e todo suporte devida durante a vigência 
contratual, com características semelhantes às especificadas neste Termo de 
Referência. Para tanto, exige-se um ou mais atestados cujo a somatório seja 
no mínimo 30% do quantitativo total estimado. Este percentual se justifica em 
razão da necessidade de comprovação da capacidade técnico operacional da 
licitante. Para tanto a licitante deve observar as especificações abaixo: 

10.10.3.1.1. Os atestados deverão ser impressos em papel timbrado, com 
nome e telefone de contato dos responsáveis pela informação atestada, não 
sendo aceitas declarações genéricas, devendo ainda atestar a satisfação 
com o serviço ofertado pela licitante; 

10.10.3.1.2. O TRE/AL se reserva o direito de conferir as informações pres-
tadas pelas empresas emitentes dos atestados, através de diligências por 
meio de consultas e visitas, bem como a disponibilidade de equipamentos 
solicitados junto à PROPONENTE. 

10.10.4. Caso a licitante não seja o fabricante da solução deverá apresentar 
declaração de autorização de comercialização do fabricante específica para este 
procedimento licitatório. 

10.10.5. Declaraça ̃o de que dispõe de mão-de-obra adequada e disponível, 
além de local para execução dos serviços técnicos. Deverão ser apresentados, no 
mínimo, 03 (três) profissionais técnicos, integrantes do quadro da empresa (sócio 
e/ou funcionário), devidamente treinados pelo fabricante para instalar, configurar e 
manter os itens ofertados, devendo estes treinamentos técnicos serem comprova-
dos por certificados de qualificaça ̃o técnica vigentes. 

10.11.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o lici-

tante será declarado vencedor. 

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 
 

11.1.  A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no pra-

zo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 
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a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, 

sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada 

e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, 

para fins de pagamento; 

c) conter a descrição do objeto licitado; 

d) conter o preço unitário e total de cada subitem que compõe o item ofertado. 

11.2.  A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em considera-

ção no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se 

for o caso. 

11.3.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, 

tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

11.4.  Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário 

em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

11.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço total, prevalecerão 

os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expres-

sos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

11.5.  A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edi-

tal, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamen-

to a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

11.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo consi-

derada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça víncu-

lo à proposta de outro licitante. 

11.7.  As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

 
12 - DOS RECURSOS 
 

12.1.Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitan-

te qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será conce-

dido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção 

de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende re-

correr e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

12.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a exis-

tência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fun-

damentadamente. 

12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas ve-

rificará as condições de admissibilidade do recurso. 

12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 

importará a decadência desse direito. 

12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 
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três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitan-

tes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo 

sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo 

do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à 

defesa de seus interesses. 

12.3.  O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aprovei-

tamento. 

12.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 

endereço constante neste Edital. 

13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
 

13.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à reali-
zação da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situ-
ação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam; 

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante de-
clarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não 
comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. 
Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encer-
ramento da etapa de lances. 

13.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a ses-
são reaberta. 

13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, fac-
símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

13.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados conti-
dos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 

14 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 

14.1.  Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão públi-

ca, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

14.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail slc@tre-
al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço discriminado no item 24.11 
deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 

14.3.  Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e 

seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data 

de recebimento da impugnação. 

14.4.  Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 

certame. 
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14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser 

enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da 

sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-al.jus.br. 

14.6.  O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias 

úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos 

responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

14.7.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previs-

tos no certame. 

14.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deve-

rá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 

vincularão os participantes e a administração. 

15 - DO REAJUSTE DO PREÇO 
 
15.1. Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os valores 
constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma disciplinada no Decreto 
nº 7.892/2013. 
 
16 - DA ADJUDICAÇÃO, DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA 
CONTRATAÇÃO 
 
16.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a 
regular decisão dos recursos apresentados. 
 
16.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente homologará o procedimento licitatório. 
 
16.3. Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados, observado o 
disposto no art. 11 do Decreto nº 7.892/2013, serão convocados para assinar a ata de 
registro de preços, dentro do prazo e condições estabelecidos no subitem 16.3.2., podendo 
ser prorrogada uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que 
ocorra motivo justificado aceito pela administração. 
 

16.3.1. O cadastro de reserva dos fornecedores classificados a que se refere o item 
anterior será elaborado desde que viabilizado pelo sistema Comprasnet, tal como 
previsto no art. 26 do decreto acima citado. 
 
16.3.2. O licitante vencedor deverá devolver a Ata de Registro de Preços assinada 
dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação para 
assinatura do documento, em conformidade com o previsto no art. 64 da Lei n. 
8.666/1993. 

 
16.4. É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de registro 
de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 
primeiro classificado. 
 
16.5. A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas 
condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade. 
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16.6. A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do 
prazo estabelecido no subitem 16.3.2, ensejará a aplicação das penalidades aludidas no 
item 16.12 deste edital, bem como às do Decreto nº 10.024/2019. 
 
16.7. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão 
interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de 
despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 
8.666, de 1993. 
 
16.8. Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante poderá 
receber a Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo confirmar o seu 
recebimento. 
 
16.9. A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de Fornecimento 
deverá ser expressa, escrita e justificada, o que será encaminhado para a autoridade 
competente que procederá à análise dos motivos acostados pelo licitante, decidindo acerca 
da aceitabilidade ou não da justificativa. 
 
16.10. Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta não seja 
aceita pela autoridade competente, o prazo para a entrega continuará fluindo normalmente, 
e em não sendo cumprido, sujeitará o licitante às penalidades cabíveis. 
 
16.11. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser alterados, 
observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e no art. 12, § 3º do Decreto nº 
7.892/2013. 
 
16.12. O registro do fornecedor será cancelado quando: 
 

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
 
b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido 
pela Administração, sem justificativa aceitável; 
 
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 
àqueles praticados no mercado; ou 
 
d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 
1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002. 

 
16.12.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas “a”, “b” 
e “d” do subitem 16.12. será formalizado por despacho do órgão gerenciador, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
16.12.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato 
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o 
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 

 
a) por razão de interesse público; ou 
 
b) a pedido do fornecedor. 
 

16.13. O licitante vencedor somente poderá subcontratar, em parte, o objeto desta 
licitação, se for conveniente para a Administração deste Tribunal, mediante prévia e escrita 
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autorização desta, sob pena de sofrer as sanções contratuais e legais. 
 

16.13.1. O licitante vencedor não poderá transferir a terceiros nenhuma 
responsabilidade, em caso de subcontratação autorizada. 

 
16.14. O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do Registro de Preços, 
em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação, renovando as certidões e encaminhando-as 
ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a 
partir da solicitação das mesmas. 
 
16.15. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por 
qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha participado do 
certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, observadas, ainda, as demais 
regras impostas no art. 22 do Decreto n.º 7.892/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018. 
 

16.15.1. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando 
desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão 
gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão. 
 

16.15.1.1.  A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem 
acima fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades 
que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência, 
a viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da utilização 
da ata de registro de preços, conforme estabelecido em ato do Secretário de 
Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. 

16.15.1.2.  O estudo acima referido, após aprovação pelo órgão gerenciador, 
será divulgado no Portal de Compras do Governo federal. 

16.15.1.2.1. A publicação supra deverá ser condição para autorização para 
adesão exarada pelo órgão gerenciador, em conformidade com as 
recomendações do Acórdão TCU nº 2037/2019. 

16.16. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem 16.15 não 
poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens 
do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão 
gerenciador e órgãos participantes. 
 
16.17. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá 
exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo do item registrado na ata de registro de 
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos 
não participantes que aderirem. 
 
17 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR 
 
17.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da 
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de 
classificação indicada na licitação; 
 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a 
compatibilidade com as obrigações assumidas; 
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c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação 
às novas condições de mercado; 
 
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade 
dos preços registrados na Ata; 
 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata; 
 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das 
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações; 
 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto 
ao interesse em fornecer o objeto do registro a outro(s) órgão(s) da Administração 
Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 16.15. 
 

17.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante: 

a)   Atestar as notas fiscais/faturas, por servidor/comissão competente, emitidas pela 
Contratada, recusando-as quando inexatas ou incorretas, efetuando todos os          
pagamentos nas condições pactuadas, pós o recebimento definitivo; 

b) Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da Ata 
de Registro de Preços e do(s) contrato(s) dela decorrentes, 
por meio de servidor(es) designado(s), de modo a garan-
tir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta; 

c) Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado o     pre-
sente termo, toda a documentação referente ao mesmo; 

d) Proporcionar todas as facilidades indispensáveis  à boa execução das obriga-
ções contratuais; e 

e) Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à Contratada o 
contraditório e ampla defesa.  

18 - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA 

 
18.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente 
Ata; 
 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da 
presente Ata; 
 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código 
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o 
regime de direito público; 
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d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do objeto registrado a outro 
órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse 
de utilizar a presente Ata, conforme item 16.15. 

 
18.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado: 

a)  Fornecer o(s) equipamento(s) conforme especificações, quantidades, prazos 
e demais condições estabelecidas no Edital, na Ata de Registro de Preços, na Ordem 
de Fornecimento, na Proposta e no Contrato; 

b) Fornecer a documentação necessária à instalação e à operação dos produtos 
(manuais, termos de garantia, etc.), completa, atualizada e em português do Brasil, 
caso exista, ou em inglês; 

c)  Disponibilizar Central de Atendimento para a abertura e fechamento de   
chamados técnicos, conforme períodos, horários e condições estabelecidas no Edital 
e em seus Anexos; 

d)  Comunicar formal e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da 
Administração sobre mudanças nos dados para contato com a Central de            
Atendimento; 

e)  Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados 
pelo representante da Administração, referentes a qualquer problema detectado ou 
ao andamento de atividades da garantia; 

f)  Comunicar imediatamente ocorrências de qualquer natureza que impeçam o 
bom andamento do serviço; 

g)  Responder por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem ao         
patrimônio da Administração ou a terceiros, por ocasião da execução do objeto, pro-
cedendo imediatamente aos reparos ou às indenizações cabíveis e assumindo o ônus 
decorrente; 

h)  Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos equipamentos e pela 
execução dos serviços de garantia técnica, primando pela qualidade, desempenho, 
eficiência e produtividade na execução dos trabalhos, dentro dos prazos estipulados 
e cujo descumprimento será considerado infração passível de aplicação das penali-
dades previstas no Termo de Referência; 

i)  Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal e imediatamente, todas 
as ocorrências anormais e/ou que possam comprometer a execução do objeto; 

j)  Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da Administração ou 
de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto, respeitan-
do todos os critérios estabelecidos, aplicáveis aos dados, informações, regras de ne-
gócios, documentos, entre outros pertinentes, sob pena de responsabilidade civil, 
penal e administrativa; 

k)  Cumprir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderentes e obe-
deçam rigorosamente às normas e aos procedimentos estabelecidos na Política de 
Segurança da Informação do TRE/AL; 

l)  Responsabilizar-se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as 
atividades necessárias para prestar a garantia on-site, se for o caso. 

m)  Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados 
pela Administração, referentes a qualquer problema detectado ou ao andamento de 
atividades da garantia técnica; 
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n)  Responsabilizar-se por todas as despesas de instalação inicial, suporte técni-
co remoto bem como deslocamento dos seus técnicos ao local da instalação e manu-
tenção dos equipamentos, seja para retirada e/ou entrega, incluindo todas as despe-
sas de transporte, frete e seguro correspondentes; 

o)  Não transferir a outrem os compromissos assumidos, no todo ou em parte 
dos serviços objeto desta contratação; 

p)  Assegurar a correta integração e funcionalidade dos serviços, em função do 
projeto e das especificações técnicas constantes no Termo de Referência; 

q)  Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrente do cumprimen-
to das obrigações assumidas sem qualquer ônus ao TRE/AL; 

r)  Reponsabilizar-se integralmente com todas as despesas inerentes à execu-
ção dos serviços, tais como, combustíveis, manutenção, seguros, taxas, impostos, 
tributos e salários; 

s)  Zelar pela boa e completa execução dos serviços e facilitar, por todos os 
meios ao seu alcance, a ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo 
TRE/AL, atendendo prontamente às observações e exigências que lhe forem solicita-
das. 

 
19 - DA PUBLICIDADE 
 
19.1. O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no Portal de 
Compras do Governo federal e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro 
de preços, em conformidade com o disposto no art. 11, inciso II do Decreto n.º 7.892/2013 
combinado com o art. 15, 2º da Lei nº 8.666/93. 
 
20 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
20.1. O Tribunal designará, conforme a necessidade do caso concreto, Comissão ou 
por meio de servidor que realizará o recebimento provisório, que só será emitido se 
os equipamentos estiverem de acordo com as especificações técnicas. 

20.2. Após a entrega, os equipamentos serão submetidos à avaliação e homologação 
pelos responsáveis técnicos do Tribunal. 

20.3.  O exame para comprovação das características técnicas consistirá em avalia-
ções e testes não-destrutivos, por amostragem realizados em duas etapas: 

a) Primeira: inspeção visual de todos os equipamentos entregues; 

b) Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho, em, no mínimo, 10% 
(dez por cento) e não menos do que 01 (um) dos equipamentos recebidos. O Tribu-
nal poderá, a seu critério, executar os testes nos demais equipamentos, dentro de 
um critério de razoabilidade, podendo chegar a 100% dos quantitativos, mas dentro 
de um prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos e contados de cada lote de equi-
pamentos. 

20.4.  As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos 
que acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e disponíveis 
no sítio do fabricante. 
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20.5.   A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação do perfeito 
funcionamento dos serviços e equipamentos e adequação às especificações técnicas, emitir 
e assinar o Termo de Recebimento Definitivo. 

 
20.6.    O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
20.7.    O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do 
objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de 
aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
20.8.    Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
20.9.    O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios 
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao 
consumidor. 
 
20.10.     O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, substituir 
o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na Seção 21. 
 
21 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
21.1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos 
artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada prévia e ampla 
defesa, às seguintes penalidades: 
 

a. Advertência: 
 

a.1. A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento de 
obrigação contratual e terá que apresentar as devidas justificativas em um prazo de 
até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da notificação; e 

 
a.2. Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem 
improcedentes as justificativas apresentadas, a Contratada será advertida. 

 
b. Multa de: 

 
b.1. 0,5% por dia, sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso de 
atraso injustificado na entrega dos equipamentos, limitada a incidência a 20 (vinte) 
dias corridos; 

b.1.1. No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por prazo su-
perior a 20 (vinte) dias corridos, com a aceitação pela Administração, será apli-
cada a multa de 5% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e 

b.1.2. No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por prazo su-
perior a 20 (vinte) dias corridos, com a não aceitação pela Administração, será 
aplicada a penalidade de 10% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso 
de inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do re-
gistro de preços do Fornecedor; 

b.2. 0,5% por dia, sobre o valor do equipamento, no caso de atraso injustificado na 
solução do chamado de garantia, limitada a incidência de 30 (trinta) dias corridos; 
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b.2.1. No caso de atraso injustificado na solução do chamado de garantia por 
prazo superior a 30 (trinta) dias corridos, aplica-se adicionalmente, a multa de 
1% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e 

b.2.2. A multa por atraso relacionada ao item anterior será auferida por Or-
dem de Fornecimento e aplicada somente uma única vez a cada mês, indepen-
dente da quantidade de equipamentos sem solução. 

b.3.  5% sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso de 
inexecução parcial da obrigação assumida; 
 
b.4. 10% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução total da 
obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do registro de preços do 
Fornecedor; 
 
b.5. 5% sobre o valor global estimado da Ata de Registro de Preços, na hipótese de 
recusa em assinar a Ata ou o instrumento do contrato, ou retirar a Ordem de 
Fornecimento. 
 

c. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF pelo 
prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades legais; e 

 
d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 
21.2. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para 
entrega/solução de chamado de garantia dos equipamentos poderá resultar no 
cancelamento do registro de preços com a Contratada. 
 
21.3. As sanções previstas nos itens "21.1.a", “21.1.c” e “21.1.d” poderão ser aplicadas, 
cumulativamente ou não, à pena de multa. 
 
21.4. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado de 
pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado judicialmente; 
 
21.5. Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do valor 
presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento administrativo. 
21.6.  Se a Contratada não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro de 5 
(cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância será 
descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 
87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.. 
 
21.7.  Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade competente 
sempre se valerá dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e 
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em 
fatos comprovados. 
 
21.8.  O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a 
prestação dos serviços, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração. 
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21.9.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 
 
21.10.  Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, 
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a 
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do 
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio 
por cento) ao mês. 
 
21.11.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
ao licitante contratado. 
 
21.12. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
21.13. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa 
através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o índice 
utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 
21.14. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da 
publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico.  
 
21.15.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas 
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e  10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
21.16.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
22- DO PAGAMENTO 
 
22.1.  O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias, após o recebimento da Nota Fiscal respectiva, devendo a 
contratada atender aos seguintes requisitos: 

a) Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da emissão 
(nota fiscal eletrônica, se for o caso), acompanhada da Certidão Negativa de Débito – 
CND, comprovando regularidade com o INSS; do Certificado de Regularidade do FGTS – 
CRF, comprovando regularidade com o FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de Débi-
tos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da 
Receita Federal; e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela 
Justiça do Trabalho; e da prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domi-
cílio ou sede do Fornecedor; e 

b) Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor. 

22.2.  Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
22.3.  Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
22.4.  O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
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22.5.  Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento 
que comprove tal opção, para que sobre o valor do pagamento não incidam as retenções de 
que trata o item anterior. 
 
22.6.  Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo 
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação 
da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
22.7.  Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de 
preços ou a atualização monetária. 
 
23 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
23.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2022, PTRES 
167674 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativa), Natureza da Despesa nº 44.90.52. 
(Equipamentos e Material Permanente). 
 
24 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

24.1.   Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

24.2.  Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública ob-

servarão o horário de Brasília – DF. 

24.3.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou 

falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, 

mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 

validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

24.4.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

24.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 

Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

24.6.  Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, in-

dependentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

24.7.  O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afasta-
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mento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princí-

pios da isonomia e do interesse público. 

24.8.  Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou de-

mais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
24.9.  Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça 
a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no ambiente do Comprasnet, 
com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
24.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no 
TRE/AL. 
 
24.11.   O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida Aristeu 
de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro Farol, CEP 
57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
 
24.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002, do 
Decreto nº 10.024/2019 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
24.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações e 
Contratos, no endereço especificado no item 24.11, no caso de ser retirado em Maceió, ou 
ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
24.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I – Termo de Referência; 
NEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços. 
 

24.15. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió - Seção Judiciária do Estado de 
Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não 
puderem ser solucionadas administrativamente. 
 

Maceió/AL, XX de XXXX de 2022. 
 
 

Ingrid Pereira de Lima Araújo 
                                        Chefe da Seção de Licitações e Contratos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
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01. Objeto 
Registro de preço para eventual aquisição de solução Firewall para o Prédio Sede do 
TRE/AL, cartórios Eleitorais, unidades e escritórios remotos da Justiça Eleitoral em 
Alagoas. 

02. Quantidade 

  

ITEM 

SUBITEM DESCRITIVO QTD 

01 Solução de Segurança e Gerência de Redes NGFW Tipo 1 01 

02 Solução de Segurança e Gerência de Redes NGFW Tipo 2 42 

03 
Licenciamento e Atualização de Funcionalidades para Solução de 
Segurança e Gerência de Redes NGFW Tipo 2 

42 

04 Switch de Rede Tipo 1 04 

05 Switch de Rede Tipo 2 04 

06 Transceiver 24 

07 Cabo DAC Tipo 1 08 

08 Cabo DAC Tipo 2 08 

09 Unidade Centralizada de Armazenamento de Logs e Relatoria 01 

10 Unidade de Gerência Centralizada de Equipamentos 01 

11 
Serviços Profissionais de Implantação e Configuração para Solução 
De Segurança e Gerência De Redes NGFW Tipo 1 

01 

12 
Serviços Profissionais de Implantação e Configuração para Solução 
De Segurança e Gerência De Redes NGFW Tipo 2 

42 

13 
Serviços Profissionais de Implantação e Configuração para Switch de 
Rede Tipos 1 e 2 

08 

14 
Serviços Profissionais de Implantação e Configuração para Unidade 
Centralizada de Armazenamento de Logs e Relatoria 

01 

15 
Serviços Profissionais de Implantação e Configuração Unidade de 
Gerência Centralizada de Equipamentos 

01 

16 
Treinamento Oficial do Fabricante para Solução de Segurança e 
Gerência de Redes NGFW 

04 

17 
Treinamento Oficial do Fabricante para Unidade de Gerência Cen-
tralizada de Equipamentos 

04 

18 
Treinamento Oficial do Fabricante para Unidade Centralizada de 
Armazenamento de Logs e Relatoria 

04 

19 Serviços Profissionais sob Demanda 150 

* O emprego de Item deve-se à necessidade de garantir total interoperabilidade e 
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compatibilidade entre os subitens que interpretados como indissociáveis para o con-
junto da solução de segurança em tela. 

03. Resumo da 
Especificação 
do Objeto 

Devido à complexidade das especificações verificar o DETALHAMENTO DO OBJETO 
(Item 3.1) 

04. Valor Esti-
mado 

A cargo da SEIC. 

05. Justificativa 
Efetivamente, trata-se de ampliação da confiabilidade e da segurança da malha de 
comunicação de dados entre a Sede do TRE/AL e as zonas eleirorais/escritórios remo-
tos da Justiça Eleitoral em Alagoas. 

06. Prazo de 
Entrega 

O prazo máximo para o fornecimento das licenças é de 90 (noventa) dias corridos após 
o recebimento da ordem de fornecimento, nota de empenho ou documento equivalen-
te. 

07. Adjudica-
ção 

(Por Item) 

08. Classifica-
ção Orçamen-
tária 

(A cargo da COFIN) 

09. Local de 
Entrega 

Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 

Rua Coronel Pedro Lima, 230 - Jaraguá - Maceió/AL 
CEP 57022-220 
 
Telefone de contato.: (82) 3328-1947 

Horário: De segunda-feira a quinta-feira das 13 às 19h e sexta-feira das 7h30min Às 
13h30min. 

10. Unidade 
Fiscalizadora 

Seção de Gerência de Infraestrutura 

11. Unidade 
Gestora 

A cargo da SAD 

12. Sanções 
Administrativas 

Vide 

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a) 
Subitem Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11) 

13. Prazo de 
Pagamento 

Vide  

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a) 
Subitem Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7) 

14. Estratégia 
de Recebimen-
to 

Vide  

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a) 
Subitem Recebimento do Objeto: 

15. Modalidade 
e Tipo de Lici-
tação 

Vide 

2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de Habilitação e Atendimento aos Requisi-
tos (Art. 18, § 3º, II, j, IV e V) 
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 1. OBJETO (Art. 18, §3º,I): 

Registro de preço para eventual aquisição de solução Firewall e compo-
nentes para o Prédio Sede do TRE/AL, cartórios Eleitorais, unidades e escritórios remotos. 

  

1.1 Definição (Art. 18, §3º, I) 

Registro de preço para eventual aquisição de solução Firewall e compo-
nentes para o Prédio Sede do TRE/AL, cartórios Eleitorais, unidades e escritórios remotos. 

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 3º, II) 

  

2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a ) 

A contínua evolução na área de tecnologia da informação fornece novas 
soluções que tornam mais eficientes os meios de comunicação de dados, permitindo, 
desta maneira, a utilização de novos recursos como forma de aumentar disponibilidade, 
segurança e performance de tais meios. 

Necessidade de prover uma camada adicional de segurança em cada 
unidade judiciária onde será implantada a solução, permitindo maior visibilidade do trá-
fego gerado em cada unidade, além da possibilidade de mitigar ameaças e riscos de se-
gurança tanto no que se refere a sistemas e serviços de TI internos, além de ameaças ex-
ternas que possam comprometer a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade 
dos serviços oferecidos. 

Soma-se ao fato supramencionado, a necessidade de gerenciar a conec-
tividade WAN das unidades judiciárias de forma proativa, através da priorização de de-
mandas, melhor utilização dos links WAN e maior disponibilidade dos serviços demanda-
dos, com o objetivo de permitir que a atividade fim do Tribunal seja realizada com maior 
qualidade. 

Neste sentido, surge a necessidade de fomentar Registro de Preço para 
aquisição de Solução Firewall NG e componentes, como medida de viabilização a melho-
ria da segurança, da performance e da confiabilidade dos meios de comunicação que são 
utilizados pelos cartórios eleitorais e escritórios remotos da Justiça Eleitoral em Alagoas, 
além do incremento de segurança da malha de rede do prédio sede do TRE-AL e dos Fó-
runs Eleitorais de Maceió e Arapiraca. 

• A sugestão de uso de Registro de Preços, da forma como proposta, tem alicerce no 
Decreto nº 7.892/2013,  art. 3º,  incisos I, II e IV, assim ponderados: 

o Inciso I: a aquisição de firewalls pode ser frequente, considerando a migração 
progressiva da rede de dados do atual modelo de contratação - links dedica-
dos, para links ADSL de menor custo; 

o Inciso II: a entrega deve ser sucessiva, de forma a minimizar impactos nos 
prazos de garantia dos equipamentos, considerando a complexidade de sua 
efetiva implantação e substituição aos equipamentos anteriores; 

o Inciso IV: não é possível, a priori, ter uma visão clara, da quantidade de equi-
pamentos efetivamente necessários para substituir o atual modelo de cone-
xões dedicadas. 

2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b) 
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A contratação visa, além de promover ações no sentido de disponibilizar 
novo instrumento que mantenha um meio para disponibilizar os firewalls demandados, 
promover as condições para melhorias no tocante ao gerenciamento e monitoramento da 
solução de forma aceitável e incrementar o nível de segurança das instalações da Justiça 
Eleitoral em Alagoas. 

Outrossim, melhorar a segurança da informação de nível operacional no 
âmbito deste Regional, auxiliando na prevenção de riscos e ameaças, tanto internas 
quanto externas, além da mitigação dos efeitos de potenciais ataques virtuais 
que possam comprometer os dados institucionais tratados no Tribunal. Melhora da expe-
riência do usuário na utilização de serviços que demandam conectividade WAN. 

2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c) 

• Ampliação da segurança e confiabilidade da solução de segurança de rede; 
• Permitir a implantação de recursos de microsegmentação de segurança para os data 

centers do Prédio Sede do TRE-AL, do Fórum Eleitoral de Maceió e do Fórum Eleitoral 
de Arapiraca; 

• Melhoria do nível de segurança da malha de comunicação das unidades externas; 
• Ampliar a segurança da comunicação e do acesso à Internet do Prédio Sede do TRE-

AL e das zonas eleitorais; 
• Permitir a otimização dos enlaces para uso dos sistemas eleitorais e internos da Jus-

tiça Eleitoral; 
• Acompanhamento centralizado da comunicação das zonas eleitorais; 
• Dotar à equipe de TIC do TRE-AL de recursos avançados para gerenciamento e moni-

toramento da segurança da infraestrutura; 
• Permitir criação de VPNs reguladas e geridas centralizadamente, tais como as de-

mandadas pelo teletrabalho. 

2.4 Alinhamento Estratégico (Art. 18, § 3º, II, d) 

O alinhamento com o PEI é identificado na visão do recursos de infraestrutura e tecnologia 
em seus dois aspectos apontados: 

1 – Garantir a infraestrutura física apropriadas às atividades administrativas e judiciais e 

2 – Garantir a infraestrutura de TI, pois o equipamento fará parte de um conjunto de medi-
das de salvaguarda e segurança da informação. 

Alinhamento com os Objetivos Estratégicos da Estratégia Nacional de TIC do Poder Judiciá-
rio nos seguintes aspectos: 

1. Prover infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e administrativas; e 
2. Aprimorar a segurança da informação. 

Fonte de recursos orçamentário disponibilizados pelo e. TSE, dentro do orçamento destina-
do à Segurança da Informação para o exercício 2022. 

2.5 Referência aos Estudos Preliminares (Art. 18, § 3º, II, e) 

Este Termo de Referência foi elaborado considerando o Documento de 
Oficialização de Demanda (DOD) encaminhado pela Secretaria de Tecnologia da Informa-
ção (STI) e os Estudos Preliminares constantes do Processo SEI nº 0006267-
49.2021.6.02.8000. 
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2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f) 

É pretendida a aquisição de forma concomitante e progressiva à contra-
tação de enlaces em banda larga para os cartórios eleitorais. 

Equipamentos atualmente em uso foram adquiridos, em seu recorte de 
núcleo, foram adquiridos faz mais de 5 (cinco) anos, estão em end of live (fim de vida 
útil), além das questões ligadas à atualização de tecnologia, há alinhamento com a Reso-
lução TRE/AL nº 16.145/2021 - 0941149. 

Desta forma, por ser a solução de firewall instrumental indispensá-
vel, dentro da infraestrutura de segurança da informação, torna-se madatória sua atuali-
zação progressiva, sendo assim, há o emprego do presente Registro de Preços com este 
objetivo. 

Ressalta-se ainda, implantar solução de rede “WAN definida por software 
(SD-WAN)” e implantar “solução de gerenciamento unificado de ameaças” (UTM) 

2.7 Análise de Mercado de TIC (Art. 18, § 3º, II, g) 

Verifica-se que os bens e serviços pretendidos poderão ser fornecidos por 
diferentes empresas no mercado de TIC. 

Considerando o Item 7 dos Estudos Preliminares, não se vislumbrou al-
ternativa que não o presente Registro de Preços. 

2.8 Natureza do Objeto (Art. 18, § 3º, II, h) 

Os bens e serviços a serem contratados possuem características comuns 
e usuais encontradas atualmente no mercado de TIC, cujos padrões de desempenho e de 
qualidade podem ser objetivamente definidos neste Termo de Referência. 

O objeto desta contratação tem como escopo a obtenção de produto es-
pecífico em período determinado, portanto não se caracteriza como serviço de natureza 
continuada. 

2.9 Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i) 

Não haverá parcelamento, cada ordem de fornecimento derivado do Re-
gistro de Preços deverá ser realizada de maneira integral. 

A proposta deve contemplar o fornecimento de todos os insumos de 
Hardware, Software, Subscrições dos Fabricantes nos principais componentes e subcom-
ponentes que os integram objetivando garantir a total conectividade e interoperabilidade 
entre seus componentes, que deverão resultar na prestação dos serviços com níveis de 
desempenho adequados aos fins a que se destinam e desta forma a adjudicação será por 
lote. 

2.10 Vigência 

Será, na forma dos normativos vigentes, o tempo máximo do Registro de 
Preços. 

A vigência da ata será de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assi-
natura. 

A utilização do sistema de Registro de Preços visa, primordialmente, a 
redução de número de licitações para o mesmo objeto, porquanto se concentra em um 
único procedimento a possibilidade de realizar diversas aquisições recorrentes e necessá-
rias, via ordens de fornecimento, durante o lapso temporal de sua vigência, em face de os 
preços permanecerem à disposição da Administração. 
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2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de Habilitação e Atendimento aos Requisitos 
(Art. 18, § 3º, II, j, IV e V) 

A aquisição pretendida deverá ser realizada por meio de licitação do tipo 
Pregão Eletrônico, como é de praxe neste Regional, salvo entendimento superior contrá-
rio. 

A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de fornecimento de 
equipamento, é pela contratação por licitação via pregão. Por conta de possibilidade de 
contingenciamento orçamentário indicamos a modalidade de registro de preços. 

O DECRETO Nº 7.174, DE 12 DE MAIO DE 2010 que regulamenta a contratação de bens e 
serviços de informática e automação pela administração pública federal, direta ou indireta, 
pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público e pelas demais organizações 
sob o controle direto ou indireto da União deve ser aplicado nesta aquisição por se tratar de 
bem de informática. 

A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa sobre a neces-
sidade de exigências, na fase de habilitação, de certificações emitidas por instituições pú-
blicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qua-
lidade Industrial (Inmetro), que atestem, conforme regulamentação específica, a adequação 
à segurança para o usuário e instalações, compatibilidade eletromagnética e consumo de 
energia. 

Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a certificação pa-
ra este tipo de produto, segundo o próprio INMETRO, é voluntária, conforme Portaria Inme-
tro n.º 170 de 10/04/2012. 

(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf). 

 2.12 Adequação do Ambiente (Art. 18, § 3º, II, k) 

Para utilização do objeto pretendido é necessário dispor de infraestrutura 
física para a instalação de firewalls, situação essa já existente no âmbito do TRE/AL, salvo 
o surgimento de demanda muito particular e além da previsibilidade. 

2.13 Conformidade Técnica e Legal (Art. 18, § 3º, II, l) 

Conformidade Técnica, no que couber: 

a) ITU-T G.703 (11/2011) – Physical/electrical characteristics of hierarchical digital interfa-
ces; 
b) ANSI/TIA/EIA-568-B.3 – Commercial Building Telecommunications Cabling Standard – Part 
3: Optical Fiber Cabling components standard; 

c) ANSI/TIA/EIA-568-B.3-1 – Commercial Building Telecommunications Cabling Standard – 
Part 3: Optical Fiber Cabling components standard – Addendum 1 – Additional Transmission 
Performance Specifications for 50/125 μm Optical fiber cables; 
d) ANSI/TIA/EIA-569-B – Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways 
and Spaces; 
e) RESOLUÇÃO ANATEL nº. 242, de 30/11/2000 – Regulamento para certificação e homolo-
gação de produtos para telecomunicações; 

Conformidade Legal: 
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Com toda a Legislação aplicável as licitações federais. 

2.14 Obrigações do Contratante (Art. 18, § 3º, II, m) 

1. Atestar as notas fiscais/faturas, por servidor/comissão competente, emitidas pela 
Contratada, recusando-as quando inexatas ou incorretas, efetuando todos os paga-
mentos nas condições pactuadas, pós o recebimento definitivo; 

2. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da Ata de Registro de Preços e 
do(s) contrato(s) dela decorrentes, por meio de servidor(es) designado(s), 
de modo a garantir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta; 

3. Man-
ter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado o present
e termo, toda a documentação referente ao mesmo; 

4. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à 
boa execução das obrigações contratuais; e 

5. Apli-
car as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à Contratada o co
ntraditório e ampla defesa. 

2.15 Obrigações da Contratada (Art. 18, § 3º, II, m) 

As obrigações abaixo são aplicáveis ao objeto a ser contratado. 

1. Forne-
cer o(s) equipamento(s) conforme especificações, quantidades, prazos e dem
ais condições estabelecidas no Edital, na Ata de Registro de Preços, 
na Ordem de Fornecimento, na Proposta e no Contrato; 

2. Fornecer a documentação necessária à instalação e 
à operação dos produtos (manuais, termos de garantia, 
etc.), completa, atualizada e em português do Brasil, caso exista, ou 
em inglês; 

3. Disponibilizar Central 
de Atendimento para a abertura e fechamento de chamados técnicos, confor
me períodos, horários e condições estabelecidas no Edital e 
em seus Anexos; 

4. Comunicar formal 
e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da Administra-
ção sobre mudanças nos dados para contato com a Central de Atendimento; 

5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a 
ser solicitados pelo representante da Administração, referentes a qualquer pro-
blema detectado ou ao andamento de atividades da garantia; 

6. Comunicar imediatamente ocorrências de qualquer natureza que impeçam o 
bom andamento do serviço; 

7. Responder 
por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem ao patrimônio da 
Administração ou a terceiros, 
por ocasião da execução do objeto, procedendo imediatamente aos reparos 
ou às indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente; 

8. Responsabilizar-se  integralmente pelo fornecimento dos equipamentos e 
pela execução dos serviços de garantia técnica, primando pela qualidade, desem-
penho, eficiência e produtividade na execução dos trabalhos, dentro dos prazos 
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estipulados e cujo descumprimento será considerado infração passível de aplica-
ção das penalidades previstas neste Termo de Referência; 

9.  Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal 
e imediatamente, todas as ocorrências anormais e/ou 
que possam comprometer a execução do objeto; 

10. Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da Administração ou 
de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto, respei-
tando todos os critérios estabelecidos, aplicáveis aos dados, informações, regras 
de negócios, documentos, entre outros pertinentes, sob pena de responsabilidade 
civil, penal e administrativa; 

11.  Cum-
prir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderentes e obedeçam
 rigorosamente às normas e 
aos procedimentos estabelecidos na Política de Segurança da Informação do 
TRE/AL; 

12.  Responsabilizar-
se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as atividades necessá
rias para prestar, se for o caso; 

13. Prestar as informações e 
os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Administração, referen
tes a qualquer problema detectado ou 
ao andamento de atividades da garantia técnica; 

14. Responsabilizar-se por todas as despesas de instalação inicial, suporte técni-
co remoto bem como deslocamento dos seus técnicos ao local da instalação e ma-
nutenção dos equipamentos, seja para retirada e/ou entrega, incluindo todas as 
despesas de transporte, frete e seguro correspondentes; 

15. A contratada não poderá transferir a outrem os compromissos assumidos, no 
todo ou em parte dos serviços objeto desta contratação; 

16. Assegurar a correta integração e funcionalidade dos serviços, em função do 
projeto e das especificações técnicas constantes neste Termo de Referência; 

17. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrente do cumprimen-
to das obrigações assumidas sem qualquer ônus ao TRE/AL; 

18. Reponsabilizar-se integralmente com todas as despesas inerentes à execu-
ção dos serviços, tais como, combustíveis, manutenção, seguros, taxas, impostos, 
tributos e salários; 

19. Zelar pela boa e completa execução dos serviços e facilitar, por todos os 
meios ao seu alcance, a ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo 
TRE/AL, atendendo prontamente às observações e exigências que lhe forem solici-
tadas. 

DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III) 

3.1 Descrição do Objeto 

ITEM E SUBITENS 

  

CARACTERISTICAS GERAIS 
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1. Todos os subitens deverão ser fornecidos por uma única empresa; 

2. Todas os equipamentos e softwares fornecidos no item devem ser do mesmo 
fabricante ou disponibilizado por meio de OEM devidamente autorizado e compro-
vado, com vista a garantir total compatibilidade e integração e concentração de 
esforços de conhecimento técnico e suporte; 

3.  Somente serão aceitas propostas que contemplem todos os subitens; 

4. Os equipamentos ofertados devem ser novos (primeiro uso) e em conjunto 
com o software não podem constar, no momento da apresentação da proposta, 
em listas de end-of-sale, end-of-support, end-of-engineering-support, end-of-life ou 
lista equivalente do fabricante, ou seja, não poderão ter previsão de descontinui-
dade de fornecimento, suporte ou vida, devendo estar em linha de produção do 
fabricante; 

5. Todas as partes e peças necessárias para operacionalização e compatibiliza-
ção do conjunto deverão ser fornecidas pela contratada; 

6. O fabricante dos equipamentos deverá prover em seu site da internet todas 
as atualizações de drivers e softwares opcionais que por ventura acompanhem os 
mesmos, essas devem ser disponibilizadas em suas versões mais recentes no in-
tuito de que os equipamentos estejam sempre atualizados com as versões mais 
atualizadas de softwares e drivers para os mesmos; 

7. Todos os equipamentos ofertados para um subitem específico devem ser 
do mesmo fabricante e modelo; 

8. As condições e especificações técnicas exigidas são mínimas, sendo aceitos 
equipamentos, softwares e serviços com características técnicas superiores, desde 
que compatíveis com o exigido; 

9. Caso a licitante não seja o fabricante da solução, deverá apresentar decla-
ração do fabricante de que tem autorização para a comercialização dos produtos 
ofertados de forma específica para este procedimento licitatório; 

10. A proposta deverá conter os códigos de produtos relativos aos equipamentos, 
softwares e licenças para fins de verificação de conformidade; 

11. Será declarada vencedora a licitante que apresentar o menor preço. 

  

HABILITAÇÃO TÉCNICA 

1. A Licitante deverá apresentar atestado(s) de capacidade técnica emitido por 
empresa pública ou privada comprovando que prestou serviços incluindo instala-
ção e configuração e todo suporte devida durante a vigência contratual, com ca-
racterísticas semelhantes às especificadas neste Termo de Referência. Para tanto, 
exige-se um ou mais atestados cujo a somatório seja no mínimo 30% do quantita-
tivo total estimado. Este percentual se justifica em razão da necessidade de com-
provação da capacidade técnico operacional da licitante. Para tanto a licitante de-
ve observar as especificações abaixo: 

1. Os atestados deverão ser impressos em papel timbrado, com nome e 
telefone de contato dos responsáveis pela informação atestada, não sendo 
aceitas declarações genéricas, devendo ainda atestar a satisfação com o 
serviço ofertado pela licitante; 
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2. O TRE/AL se reserva o direito de conferir as informações prestadas pe-
las empresas emitentes dos atestados, através de diligências por meio de 
consultas e visitas, bem como a disponibilidade de equipamentos solicita-
dos junto à PROPONENTE. 

2. Caso a licitante não seja o fabricante da solução deverá apresentar declara-
ção de autorização de comercialização do fabricante específica para este procedi-
mento licitatório; 

3. Declaraça ̃o de que dispõe de mão-de-obra adequada e disponível, além de 
local para execuça ̃o dos serviços técnicos. Deverão ser apresentados, no mínimo, 
03 (três) profissionais técnicos, integrantes do quadro da empresa (sócio e/ou fun-
cionário), devidamente treinados pelo fabricante para instalar, configurar e manter 
os itens ofertados, devendo estes treinamentos técnicos serem comprovados por 
certificados de qualificação técnica vigentes. 

  

GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO (SUBITENS DO 1 AO 10) 

1. Deve abranger todos os componentes da solução, incluindo hardware e software; 

2. Garantia por um período de pelo menos 36 (trinta e seis) meses. Para o caso especí-
fico dos subItens 06, 07, 08 (transceivers e cabos) a garantia deve ser de 12 (do-
ze) meses; 

3. Abertura de chamados técnicos por meio de Central de Atendimento (Call Center) e 
site na Internet do fabricante e/ou da contratada, com o fornecimento de protocolo 
que permita a rastreabilidade e acompanhamento do atendimento para fins de 
averiguação dos prazos de atendimento e solução exigidos; 

4. Durante a vigência do contrato de garantia e suporte deve ser assegurada atualiza-
ção de todos os componentes da solução, a exemplo de firmware, definições de 
antivírus, IPS, entre outras; 

5. O suporte deverá estar disponível em regime 24x7 (vinte e quatro horas por dia, se-
te dias por semana), com atendimento inicial para qualquer produto devendo ser 
no idioma Português; 

6. Atendimento técnico emergencial para indisponibilidade dos serviços em até 08 (oi-
to) horas úteis; 

7.  Atendimento técnico emergencial para indisponibilidade parcial ou degradação dos 
tempos de acesso e resposta dos serviços em até 12 (doze) horas úteis; 

8. Atendimento técnico para análises, alterações de parâmetros, consulta e suporte 
geral em até 24 (vinte e quatro) horas úteis; 

9. Disponibilização de área para download de upgrades de software e firmwares du-
rante todo o período da garantia; 

10. Disponibilização de base de conhecimento atualizada, com as principais dúvidas 
recebidas (FAQ), informações de troubleshooting, artigos sobre configuração, entre 
outras informações, para consulta através da web; 

11. Realizar todo o processo de Return Merchandise Authorization (RMA) de equipa-
mentos que estiverem dentro do período de garantia e que apresentem falhas que 
sejam constatados pela equipe de suporte como irreparáveis, com envio de equi-
pamentos em até 72 setenta e duas) horas uteis; 
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12. Condições específicas de atendimento para o subitens 01 e 02: 

1. Atendimento técnico emergencial para indisponibilidade dos serviços em até 
04 (quatro) horas, com atendimento inicial para qualquer produto devendo 
ser no idioma Português; 

2. Atendimento técnico emergencial para indisponibilidade parcial ou degrada-
ção dos tempos de acesso e resposta dos serviços em até 12 (doze) horas; 

3. Atendimento técnico para análises, alterações de parâmetros, consulta e su-
porte geral em até 24 (vinte e quatro) horas úteis; 

4. Troca de Hardware (RMA) com despacho de equipamento em até 24 (vinte e 
quatro) horas uteis. 

  

SUBITEM 01 - SOLUÇÃO DE SEGURANÇA E GERÊNCIA DE REDES NGFW TIPO 1 - ESPECIFICA-
ÇÕES TÉCNICAS 

1. CARACTERÍSTICAS E FUNCIONALIDADES GERAIS 

1.  Solução baseada em appliance. Para maior segurança, não serão aceitos 
equipamentos de propósito genérico (PCs ou servidores) sobre os quais po-
deriam instalar-se e/ou executar um sistema operacional regular como Mi-
crosoft Windows, FreeBSD, SUN Solaris, Apple OS-X ou GNU/Linux; 

2. A Solução de Segurança e Gerencia de Redes NGFW em Cluster de Alta Dis-
ponibilidade, deve ser composto por no mínimo 02 (dois) equipamento am-
bos licenciados para operar em modo ATIVO-ATIVO; 

3. As capacidades e características técnicas exigidas se referem a 01 equipa-
mento componente da solução; 

4. Deverá possuir e estar licenciados com as funcionalidades: Firewall, Traffic 
Shapping e QoS, Filtro de Conteúdo Web, Antivírus, AntiSpam, Detecção e 
Prevenção de Intrusos (IPS), VPN IPSec e SSL, Controle de Aplicações, DLP – 
Data Leak Prevention, Controladora Wireless e Virtualização, pelo período 
de garantia exigido; 

5. Deverá possuir fonte de alimentação com chaveamento automático 
110/220V redundante Hot Swappable. A fonte fornecida deverá suportar so-
zinha a operação da unidade com todos os módulos de interface ativos; 

6. Capacidade mínima: 

1. Capacidade de processamento de 40 (quarenta) Gbps; 

2. IPS com capacidade de processamento de 10 (dez) Gbps; 

3. Proteção a ameaças avançadas (Threat Protection) com capacidade 
mínima de processamento de 7 (sete) Gbps; 

4. Inspeção SSL Throughput com capacidade mínima de processamento 
de 9 (nove) Gbps; 

5. VPN com capacidade de, pelo menos, 45 (quarenta e cinco) Gbps de 
tráfego IPSec; 

6. VPN SSL com capacidade de, pelo menos, 8 (oito) Gbps de tráfego; 
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7. Deverá suportar 7.500.000 (sete milhões e quinhentos mil) conexões 
simultâneas; 

8. Deverão ser licenciados para suportar, pelo menos, 9.000 (nove mil) 
usuários de VPN SSL; 

9. Deverá suportar, pelo menos, 400.000 (quatrocentas mil) novas cone-
xões por segundo; 

10. Deverá suportar, pelo menos, 18.000 (dezoito mil) túneis de VPN Si-
te-Site; 

11. Deverá suportar, pelo menos, 90.000 (noventa mil) túneis de VPN 
Client-Site; 

7. Interfaces de rede: 

1. Deverá possuir, pelo menos, 2 (duas) interfaces QSFP+ 40GE; 

2. Deverá possuir, pelo menos, 2 (duas) interfaces SFP28 25GE; 

3. Deverá possuir, pelo menos, 2 (duas) interfaces SFP+ 10GE; 

4. Deverá possuir, pelo menos, 8 (oito) interfaces SFP 01GE; 

5. Deverá possuir, pelo menos, 10 (dez) interfaces RJ 45; 

8. Armazenamento Interno: 

1. 02 unidades SSD de 480GB; 

9. Deverá possuir licença para número ilimitado de usuários e endereços IP; 

10. Deverá ser capaz de gerenciar, via funcionalidade de Controladora Wireless, 
ao menos, 2000 (dois mil) Pontos de Acesso sem fio; 

11. Deverá ser capaz de gerenciar, via funcionalidade de Controladora Switch, 
ao menos, 180 (cento e oitenta) equipamentos; 

12. Deverá estar licenciado para permitir número ilimitado de estações de rede 
e usuários; 

13. Deverá incluir licença para a funcionalidade de VPN SSL; 

14. Deverá ser fornecida toda documentação técnica, bem como manual de uti-
lização, em português do Brasil ou em inglês. 

2. FUNCIONALIDADES ESPECÍFICAS 

1. FIREWALL 
1. Deverá possuir controle de acesso à internet por endereço IP de origem 

e destino; 
2. Deverá possuir controle de acesso à internet por subrede; 
3. Deverá suportar tags de VLAN (802.1q); 
4. Deverá possuir ferramenta de diagnóstico do tipo tcpdump; 
5. Deverá possuir integração com servidores de autenticação RADIUS, 

LDAP e Microsoft Active Directory; 
6. Deverá possuir integração com tokens para autenticação de 02 (dois) 

fatores; 
7. Deverá suportar single-sign-on para Active Directory, Novell eDirectory, 

Citrix e RADIUS; 
8. Deverá possuir métodos de autenticação de usuários para qualquer 

aplicação que se execute sob os protocolos TCP (HTTP, HTTPS, FTP e 
Telnet); 
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9. Deverá possuir a funcionalidade de tradução de endereços estáticos – 
NAT (Network Address Translation), um para um, vários para um, 
NAT64, NAT46, PAT, STUN e Full Cone NAT; 

10. Deverá permitir controle de acesso à internet por períodos do dia, per-
mitindo a aplicação de políticas por horários e por dia da semana; 

11. Deverá permitir controle de acesso à internet por domínio, por exem-
plo: gov.br, org.br, edu.br; 

12. Deverá possuir a funcionalidade de fazer tradução de endereços dinâ-
micos, muitos para um, PAT; 

13. Deverá suportar roteamento estático e dinâmico RIP V1, V2, OSPF, ISIS 
e BGPv4; 

14. Deverá possuir funcionalidades de DHCP Cliente, Servidor e Relay; 
15. Deverá suportar aplicações multimídia, como: H.323 e SIP; 
16. A solução deverá utilizar a tecnologia de firewall Stateful Packet Inspec-

tion (SPI); 
17. Deverá suportar alta disponibilidade (HA), trabalhando no esquema de 

redundância do tipo Ativo-Passivo e também Ativo-Ativo, com divisão 
de carga, com todas as licenças de software habilitadas para tal sem 
perda de conexões. No entanto, para este procedimento licitatório de-
verá ser considerada a alta disponibilidade em modo ativo-passivo; 

18. Deverá permitir o funcionamento em modo transparente tipo “bridge” 
sem alterar o endereço MAC do tráfego; 

19. Deverá suportar PBR – Policy Based Routing; 
20. Deverá permitir a criação de VLANS no padrão IEEE 802.1q; 
21. Deverá possuir conexão entre estação de gerência e appliance cripto-

grafada, tanto em interface gráfica, quanto em CLI (linha de comando); 
22. Deverá permitir filtro de pacotes sem controle de estado (stateless) pa-

ra verificação em camada 2; 
23. Deverá permitir forwarding de camada 2 para protocolos não IP; 
24. Deverá suportar forwarding multicast; 
25. Deverá suportar roteamento multicast PIM Sparse Mode e Dense Mode; 
26. Deverá permitir criação de serviços por porta ou conjunto de portas dos 

seguintes protocolos: TCP, UDP, ICMP e IP; 
27. Deverá permitir o agrupamento de serviços; 
28. Deverá permitir o filtro de pacotes sem a utilização de NAT; 
29. Deverá permitir a abertura de novas portas por fluxo de dados para 

serviços que requerem portas dinâmicas; 
30. Deverá possuir mecanismo de anti-spoofing; 
31. Deverá permitir criação de regras definidas pelo usuário; 
32. Deverá permitir o serviço de autenticação para tráfego HTTP e FTP; 
33. Deverá permitir IP/MAC binding, permitindo que cada endereço IP possa 

ser associado a um endereço MAC, gerando maior controle dos endere-
ços internos e impedindo o IP spoofing; 

34. Deverá possuir a funcionalidade de balanceamento e contingência de 
links; 

35. Deverá suportar sFlow; 
36. Suporte a técnicas de detecção de programas de compartilhamento de 

arquivos (peer-to-peer) e de mensagens instantâneas, suportando, ao 
menos: Yahoo! Messenger, MSN Messenger, ICQ, AOL Messenger, Bit-
Torrent, eDonkey, GNUTella, KaZaa, Skype e WinNY; 

37. Deverá ter a capacidade de permitir a criação de regras de firewall es-
pecíficas para tipos de dispositivos identificados automaticamente 
(funcionalidade esta conhecida como BYOD – Bring Your Own Device), 
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como, por exemplo: tablets, celulares e PCs, sistemas operacionais An-
droid, Apple, Blackberry, Linux e Windows; 

38. Deverá ter a capacidade de criar e aplicar políticas de reputação de cli-
ente para registrar e pontuar as seguintes atividades: tentativas de co-
nexões más, pacotes bloqueados por política, detecção de ataques de 
intrusão, detecção de ataques de malware, atividades Web em catego-
rias de risco, proteção de aplicação, locais geográficos que os clientes 
estão tentando se comunicar; 

39. Deverá permitir autenticação de usuários em base local, servidor LDAP, 
RADIUS e TACACS; 

40. Deverá permitir a criação de regras baseada em usuário, grupo de usu-
ários, endereço IP, FQDN, tipo de dispositivo, horário, protocolo e apli-
cação; 

41. Deverá suportar certificados X.509, SCEP, Certificate Signing Request 
(CSR) e OCSP; 

42. Deverá permitir funcionamento em modo bridge, router, proxy explíci-
to, sniffer e/ou VLAN-tagged; 

43. Deverá possuir mecanismo de tratamento (session-helpers ou ALGs) 
para os protocolos ou aplicações dcerpc, dns-tcp, dns-udp, ftp, H.245 I, 
H.245 0, H.323, MGCP, MMS, PMAP, PPTP, RAS, RSH, SIP, TFTP, TNS; 

44. Deverá suportar SIP, H.323 e SCCP NAT Traversal; 
45. Deverá permitir a criação de objetos e agrupamento de objetos de usu-

ários, redes, FQDN, protocolos e serviços para facilitar a criação de re-
gras; 

46. Deverá possuir porta de comunicação serial ou USB para testes e confi-
guração do equipamento, com acesso protegido por usuário e senha. 

2. TRAFFIC SHAPING E PRIORIZAÇÃO DE TRÁFEGO 
1. Deverá permitir o controle e a priorização do tráfego, priorizando e ga-

rantindo banda para as aplicações (inbound/outbound), através da 
classificação dos pacotes (Shaping), criação de filas de prioridade, ge-
rência de congestionamento e QoS; 

2. Deverá permitir modificação de valores DSCP para o DiffServ; 
3. Deverá permitir priorização de tráfego e suportar ToS; 
4. Deverá limitar individualmente a banda utilizada por programas, tais 

como: peer-to-peer, streaming, chat, VoIP e Web; 
5. Deverá integrar-se ao serviço de diretório padrão LDAP, inclusive o Mi-

crosoft Active Directory, reconhecendo grupos de usuários cadastrados; 
6. Deverá prover funcionalidade de identificação transparente de usuários 

cadastrados no Microsoft Active Directory e LDAP; 
7. Deverá controlar (limitar ou expandir) individualmente a banda utiliza-

da por grupo de usuários do Microsoft Active Directory e LDAP; 
8. Deverá permitir definir banda máxima e banda garantida para um usu-

ário, IP, grupo de IPs, protocolo e aplicação; 
9. Deverá controlar (limitar ou expandir) individualmente a banda utiliza-

da por subrede de origem e destino; 
10. Deverá controlar (limitar ou expandir) individualmente a banda utiliza-

da por endereço IP de origem e destino; 
11. Deverá ter a capacidade de permitir a criação de perfis de controle de 

banda específicos para tipos de dispositivos identificados automatica-
mente (funcionalidade esta conhecida como BYOD – Bring Your Own 
Device), como, por exemplo: tablets, celulares e PCs, sistemas operaci-
onais Android, Apple, Blackberry, Linux e Windows. 

3. FUNCIONALIDADE DE ANTI-SPAM DE GATEWAY 
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1. Deverá permitir, na funcionalidade de anti-spam, verificação do cabe-
çalho SMTP do tipo MIME; 

2. Deverá possuir filtragem de e-mail por palavras chaves; 
3. Deverá permitir adicionar rótulo ao assunto da mensagem quando clas-

sificado como SPAM; 
4. Deverá possuir, para a funcionalidade de anti-spam, o recurso de RBL; 
5. Deverá permitir a checagem de reputação da URL no corpo mensagem 

de correio eletrônico; 
6. Deverá ter a capacidade de permitir a criação de perfis de anti-spam 

específicos para tipos de dispositivos identificados automaticamente 
(funcionalidade esta conhecida como BYOD – Bring Your Own Device), 
como, por exemplo: tablets, celulares e PCs, sistemas operacionais An-
droid, Apple, Blackberry, Linux e Windows. 

4. FUNCIONALIDADE DE FILTRO DE CONTEÚDO WEB 
1. Deverá possuir solução de filtro de conteúdo Web integrado à solução 

de segurança; 
2. Deverá possuir, pelo menos, 70 (setenta) categorias para classificação 

de sites Web; 
3. Deverá possuir base mínima contendo 100.000.000 (cem milhões) de 

sites internet Web já registrados e classificados; 
4. Deverá possuir a funcionalidade de cota de tempo de utilização por ca-

tegoria; 
5. Deverá possuir categoria exclusiva, no mínimo, para os seguintes tipos 

de sites Web, como: 
1. Proxy anônimo; 
2. Webmail; 
3. Instituições de saúde; 
4. Notícias; 
5. Phishing; 
6. Hackers; 
7. Pornografia; 
8. Racismo; 
9. Websites pessoais; 
10. Compras; 

6. Deverá permitir a monitoração do tráfego internet sem bloqueio de 
acesso aos usuários; 

7. Deverá permitir a criação de, pelo menos, 05 (cinco) categorias perso-
nalizadas; 

8. Deverá permitir a reclassificação de sites Web, tanto por URL, quanto 
por endereço IP; 

9. Deverá prover Termo de Responsabilidade on-line para aceite pelo 
usuário, a ser apresentado toda vez que houver tentativa de acesso a 
determinado serviço permitido ou bloqueado; 

10. Deverá integrar-se ao serviço de diretório padrão LDAP, inclusive o Mi-
crosoft Active Directory, reconhecendo contas e grupos de usuários ca-
dastrados; 

11. Deverá prover funcionalidade de identificação transparente de usuários 
cadastrados no Microsoft Active Directory; 

12. Deverá possuir integração com tokens para autenticação de 02 (dois) 
fatores; 

13. Deverá exibir mensagem de bloqueio customizável pelos Administrado-
res para resposta aos usuários na tentativa de acesso a recursos proi-
bidos pela política de segurança; 
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14. Deverá permitir a filtragem de todo o conteúdo do tráfego WEB de 
URLs conhecidas como fonte de material impróprio e códigos (progra-
mas/scripts) maliciosos em applets Java, cookies e activeX, através de 
base de URL própria atualizável; 

15. Deverá permitir o bloqueio de páginas Web através da construção de 
filtros específicos com mecanismo de busca textual; 

16. Deverá permitir a criação de listas personalizadas de URLs permitidas 
(lista branca) e bloqueadas (lista negra); 

17. Deverá permitir o bloqueio de URLs inválidas, cujo campo CN do certifi-
cado SSL não contenha um domínio válido; 

18. Deverá filtrar o conteúdo baseado em categorias em tempo real; 
19. Deverá garantir que as atualizações regulares do produto sejam reali-

zadas sem interromper a execução dos serviços de filtragem de conte-
údo Web; 

20. Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio por grupo de 
usuários do serviço de diretório LDAP; 

21. Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio por endereço 
IP de origem; 

22. Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio por subrede 
de origem; 

23. Deverá ser capaz de categorizar a página Web, tanto pela sua URL, 
como pelo seu endereço IP; 

24. Deverá permitir o bloqueio de redirecionamento HTTP; 
25. Deverá permitir o bloqueio de páginas Web por classificação como pá-

ginas que facilitem a busca de áudio, vídeo e URLs originadas de 
spams; 

26. Deverá possuir Proxy Explícito e Transparente; 
27. Deverá implementar roteamento WCCP e ICAP; 
28. Deverá ter a capacidade de permitir a criação de perfis de filtragem 

Web específicos para tipos de dispositivos identificados automatica-
mente (funcionalidade esta conhecida como BYOD – Bring Your Own 
Device), como, por exemplo: tablets, celulares e PCs, sistemas operaci-
onais Android, Apple, Blackberry, Linux e Windows. 

29. Deverá permitir, na funcionalidade de anti-spam, verificação do cabe-
çalho SMTP do tipo MIME; 

30. Deverá possuir filtragem de e-mail por palavras chaves; 
31. Deverá permitir adicionar rótulo ao assunto da mensagem quando clas-

sificado como SPAM; 
32. Deverá possuir, para a funcionalidade de anti-spam, o recurso de RBL; 
33. Deverá permitir a checagem de reputação da URL no corpo mensagem 

de correio eletrônico; 
34. Deverá ter a capacidade de permitir a criação de perfis de anti-spam 

específicos para tipos de dispositivos identificados automaticamente 
(funcionalidade esta conhecida como BYOD – Bring Your Own Device), 
como, por exemplo: tablets, celulares e PCs, sistemas operacionais An-
droid, Apple, Blackberry, Linux e Windows. 

5. FUNCIONALIDADE DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO 
1. Deverá permitir que seja definido, através de regra por IP origem, IP 

destino, protocolo e porta, qual tráfego será inspecionado pelo sistema 
de detecção de intrusão; 

2. Deverá possuir base de assinaturas de IPS com, pelo menos, 3.500 
(três mil e quinhentas) ameaças conhecidas; 

3. Deverá estar orientado à proteção de redes; 
4. Deverá permitir funcionar em modo transparente, sniffer e router; 
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5. Deverá possuir tecnologia de detecção baseada em assinaturas que se-
jam atualizadas automaticamente; 

6. Deverá permitir a criação de padrões de ataque manualmente; 
7. Deverá possuir integração à plataforma de segurança; 
8. Deverá possuir capacidade de remontagem de pacotes para identifica-

ção de ataques; 
9. Deverá possuir capacidade de agrupar assinaturas para um determina-

do tipo de ataque. Exemplo: agrupar todas as assinaturas relacionadas 
a web-server, para que seja usado para proteção específica de Servido-
res Web; 

10. Deverá possuir capacidade de análise de tráfego para a detecção e 
bloqueio de anomalias, como Denial of Service (DoS) do tipo Flood, 
Scan, Session e Sweep; 

11. Deverá ter a capacidade de permitir a criação de perfis de inspeção es-
pecíficos para tipos de dispositivos identificados automaticamente 
(funcionalidade esta conhecida como BYOD – Bring Your Own Device), 
como, por exemplo: tablets, celulares e PCs, sistemas operacionais An-
droid, Apple, Blackberry, Linux e Windows; 

12. Deverá possuir mecanismos de detecção/proteção de ataques; 
13. Deverá possuir reconhecimento de padrões; 
14. Deverá possuir análise de protocolos; 
15. Deverá possuir detecção de anomalias; 
16. Deverá possuir detecção de ataques de RPC (Remote Procedure Call); 
17. Deverá possuir proteção contra ataques de Windows ou NetBios; 
18. Deverá possuir proteção contra ataques de SMTP (Simple Message 

Transfer Protocol), IMAP (Internet Message Access Protocol), Sendmail 
ou POP (Post Office Protocol); 

19. Deverá possuir proteção contra ataques DNS (Domain Name System); 
20. Deverá possuir proteção contra ataques a FTP, SSH, Telnet e rlogin; 
21. Deverá possuir proteção contra ataques de ICMP (Internet Control Mes-

sage Protocol); 
22. Deverá possuir métodos de notificação de detecção de ataques; 
23. Deverá possuir alarmes na console de administração; 
24. Deverá possuir alertas via correio eletrônico; 
25. Deverá possuir monitoração do comportamento do appliance, mediante 

SNMP. O dispositivo deverá ser capaz de enviar traps de SNMP quando 
ocorrer um evento relevante para a correta operação da rede; 

26. Deverá ter a capacidade de resposta/logs ativa a ataques; 
27. Deverá prover a terminação de sessões via TCP resets; 
28. Deverá armazenar os logs de sessões; 
29. Deverá atualizar automaticamente as assinaturas para o sistema de 

detecção de intrusos; 
30. Deverá mitigar os efeitos dos ataques de negação de serviços; 
31. Deverá permitir a criação de assinaturas personalizadas; 
32. Deverá possuir filtros de ataques por anomalias; 
33. Deverá permitir filtros de anomalias de tráfego estatístico de: flooding, 

scan, source e destinationsessionlimit; 
34. Deverá permitir filtros de anomalias de protocolos; 
35. Deverá suportar reconhecimento de ataques de DoS, reconnaissance, 

exploits e evasion; 
36. Deverá suportar verificação de ataque na camada de aplicação; 
37. Deverá suportar verificação de tráfego em tempo real, via aceleração 

de hardware; 
38. Deverá possuir as seguintes estratégias de bloqueio: pass, drop e reset. 
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6. FUNCIONALIDADE DE VPN 
1. Deverá possuir suporte a inclusão em autoridades certificadoras (en-

rollment), mediante SCEP (Simple Certificate Enrollment Protocol) e 
mediante arquivos. 

2. Deverá permitir a arquitetura de VPN hub and spoke; 
3. A VPN SSL deverá suportar cliente para plataforma Windows, Linux e 

Mac OS X; 
4. Deverá possuir hardware acelerador criptográfico para incrementar o 

desempenho da VPN; 
5. A VPN SSL deverá possibilitar o acesso a toda infraestrutura, de acordo 

com a política de segurança, através de um plug-in ActiveX e/ou Java; 
6. Deverá possuir capacidade de realizar SSL VPNs utilizando certificados 

digitais; 
7. Deverá possuir suporte a VPN SSL; 
8. Deverá possuir suporte a VPNs IPSeC Site-to-Site e VPNs IPSec Client-

to-Site; 
9. Deverá possuir suporte a certificados PKI X.509 para construção de 

VPNs; 
10. Deverá possuir algoritmos de criptografia para túneis VPN: AES, DES, 

3DES; 
7. FUNCIONALIDADE DE CONTROLE DE APLICAÇÕES 

1. Deverá reconhecer, no mínimo, 2.000 (duas mil) aplicações; 
2. Deverá possuir, pelo menos, 10 (dez) categorias para classificação de 

aplicações; 
3. Deverá possuir categoria exclusiva, no mínimo, para os seguintes tipos 

de aplicações, como: 
1. P2P; 
2. Instant Messaging; 
3. Web; 
4. Transferência de arquivos; 
5. VoIP; 

4. Deverá permitir a monitoração do tráfego de aplicações sem bloqueio 
de acesso aos usuários; 

5. Deverá ser capaz de controlar aplicações independente do protocolo e 
porta utilizados, identificando-as apenas pelo comportamento de tráfe-
go da mesma; 

6. Deverá integrar-se ao serviço de diretório padrão LDAP, inclusive o Mi-
crosoft Active Directory, reconhecendo grupos de usuários cadastrados; 

7. Deverá prover funcionalidade de identificação transparente de usuários 
cadastrados no Microsoft Active Directory; 

8. Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio de aplicações 
por grupo de usuários do Microsoft Active Directory; 

9. Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio de aplicações 
por grupo de usuários do serviço de diretório LDAP; 

10. Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio por endereço 
IP de origem; 

11. Deverá possuir integração com tokens para autenticação de 02 (dois) 
fatores; 

12. Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio por subrede 
de origem e destino; 

13. Deverá permitir a inspeção/bloqueio de códigos maliciosos para, no mí-
nimo, as seguintes categorias: Instant Messaging e transferência de ar-
quivos; 
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14. Deverá garantir que as atualizações regulares do produto sejam reali-
zadas sem interromper a execução dos serviços de controle de aplica-
ções; 

15. Deverá permitir criação de padrões de aplicação manualmente; 
16. Deverá ter a capacidade de permitir a criação de perfis de controle de 

aplicações específicos para tipos de dispositivos identificados automa-
ticamente (funcionalidade esta conhecida como BYOD – Bring Your Own 
Device), como, por exemplo: tablets, celulares e PCs, sistemas operaci-
onais Android, Apple, Blackberry, Linux e Windows. 

8. FUNCIONALIDADE DE DLP (DATA LEAK PREVENTION) 
1. O sistema de DLP (Data Leak Prevention – Proteção contra Vazamento 

de Informações) de gateway deverá funcionar de maneira que se con-
siga que os dados sensíveis não saiam da rede e também deverá funci-
onar de modo que se previna que dados não requisitados entrem na 
sua rede; 

2. Deverá inspecionar, no mínimo, os tráfegos de e-mail, HTTP, NNTP e de 
mensageiros instantâneos; 

3. Sobre o tráfego de e-mail, deverá inspecionar, no mínimo, os protocolos 
SMTP, POP3 e IMAP; 

4. Sobre o tráfego de mensageiros instantâneos, deverá inspecionar, no 
mínimo, os protocolos AIM, ICQ, MSN e Yahoo!; 

5. Deverá realizar buscas para a aplicação de regras de DLP em arquivos 
do tipo PDF e MS-Word; 

6. Deverá fazer a varredura no conteúdo de um cookie HTTP buscando por 
determinado texto; 

7. Deverá aplicar regras baseadas em usuários autenticados, isto é, fa-
zendo buscas pelo tráfego de um específico usuário; 

8. Deverá verificar para aplicações do tipo e-mail, se o anexo das mensa-
gens de correio entrantes/saintes possui um tamanho máximo especifi-
cado pelo administrador; 

9. Deverá utilizar expressões regulares para composição das regras de 
verificação dos tráfegos; 

10. Deverá tomar minimamente as ações de bloquear, banir usuário e co-
locar em quarentena a interface sobre as regras que coincidirem com o 
tráfego esperado pela regra; 

11. Deverá permitir o armazenamento em solução específica de armaze-
namento de logs, o conteúdo do tráfego que coincidir com o tráfego 
esperado pela regra de DLP para minimamente os protocolos de e-mail, 
HTTP e mensageiros instantâneos; 

12. Deverá permitir a composição de múltiplas regras de DLP, formando 
uma regra única mais específica que usa lógica booleana para fazer a 
comparação com o tráfego que atravessa o sistema. 

9. FUNCIONALIDADE DE BALANCEAMENTO DE CARGA 
1. Deverá permitir a criação de endereços IPs virtuais; 
2. Deverá permitir balanceamento de carga entre, pelo menos, 04 (qua-

tro) servidores reais; 
3. Deverá suportar balanceamento, ao menos, para os seguintes serviços: 

HTTP, HTTPS, TCP e UDP; 
4. Deverá permitir balanceamento, ao menos, com os seguintes métodos: 

Hash do endereço IP de origem, Round Robin, Weighted, First Alive e 
HTTP host; 

5. Deverá permitir persistência de sessão por cookie HTTP ou SSL session 
ID; 

6. Deverá permitir que seja mantido o IP de origem; 
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7. Deverá suportar SSL offloading nos equipamentos que suportem, pelo 
menos, 200 (duzentos) usuários; 

8. Deverá ter a capacidade de identificar, através de health checks, quais 
os servidores que estejam ativos, removendo automaticamente o trá-
fego dos servidores que não estejam; 

9. Deverá permitir que o health check seja feito, ao menos, via ICMP, TCP 
em porta configurável e HTTP em URL configurável. 

10. FUNCIONALIDADE DE VIRTUALIZAÇÃO 
1. Deverá suportar a criação de, ao menos, 10 (dez) instâncias virtuais no 

mesmo hardware; 
2. Deverá permitir a criação de administradores independentes para cada 

uma das instâncias virtuais; 
3. Deverá permitir a criação de um administrador global que tenha acesso 

a todas as configurações das instâncias virtuais criadas. 
11. FUNCIONALIDADE DE CONTROLADORA WIRELESS E WI-FI 

1. Deverá ser capaz de gerenciar, de forma centralizada, outros Pontos de 
Acesso do mesmo fabricante; 

2. Deverá suportar o serviço de servidor DHCP por SSID para prover ende-
reçamento IP automático para os clientes wireless; 

3. Deverá suportar monitoração e supressão de Ponto de Acesso indevido; 
4. Deverá prover autenticação para a rede wireless através de bases ex-

ternas, como: LDAP, RADIUS ou TACACS+; 
5. Deverá permitir a visualização dos clientes conectados; 
6. Deverá prover suporte a Fast Roaming; 
7. Deverá ajustar automaticamente os canais de modo a otimizar a cober-

tura de rede e mudar as condições de RF; 
8. A solução deve implementar recursos de análise de espectro que pos-

sibilitem a identificação de interferências provenientes de equipamen-
tos não-WiFi e que operem nas frequências de 2.4GHz ou 5GHz. A solu-
ção deve ainda apresentar o resultado dessas análises de maneira grá-
fica na interface de gerência; 

9. Deverá possuir Captive Portal por SSID; 
10. Deverá permitir configurar o bloqueio de tráfego entre SSIDs; 
11. Deverá suportar Wi-Fi Protected Access (WPA), WPA2 ou WPA3 por 

SSID, utilizando-se de AES e/ou TKIP; 
12. Deverá suportar os seguintes métodos de autenticação EAP: 

1. EAP-TLS 
2. EAP-TTLS; 
3. EAP-PEAP; 
4. EAP-SIM 
5. EAP-AKA; 

13. Deverá suportar 802.1x através de RADIUS; 
14. Deverá suportar filtro baseado em endereço MAC por SSID; 
15. Deverá permitir configurar parâmetros de rádio, como: banda e canal; 
16. Deverá possuir método de descoberta de novos Pontos de Acesso ba-

seados em Broadcast ou Multicast; 
17. Deverá possuir mecanismo de identificação e controle de Rogue APs, 

suportando supressão automática e bloqueio por endereço MAC de APs; 
18. Deverá possuir lista contendo Pontos de Acesso Aceitos e Pontos de 

Acesso Indevidos (Rogue); 
19. Deverá possuir WIDS com, ao menos, os seguintes perfis: 

1. Rogue/Interfering AP Detection; 
2. Ad-hoc Network Detection; 
3. Wireless Bridge Detection; 
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4. Weak WEP Detection; 
5. MAC OUI Checking; 

20. Deverá permitir o uso de voz e dados sobre um mesmo SSID; 
21. A solução deverá detectar Receiver Start of Packet (RX-SOP) em paco-

tes wireless e ser capaz de ignorar os pacotes que estejam abaixo de 
determinado limiar especificado em dBm; 

22. A controladora deverá oferecer Firewall integrado, baseado em identi-
dade do usuário; 

23. Deverá possuir controle baseado em política de firewall para acesso en-
tre as WLANs; 

24. Deverá permitir a criação de políticas de traffic shaping; 
25. Deverá permitir a criação de políticas de firewall baseadas em horário; 
26. Deverá permitir NAT nas políticas de firewall; 
27. Deverá possibilitar definir número de clientes por SSID; 
28. Deverá permitir e/ou bloquear o tráfego entre SSIDs; 
29. Deverá possuir mecanismo de criação automática de usuários visitan-

tes e senhas auto-geradas e/ou manual, que possam ser enviadas por 
e-mail ou SMS aos usuários, e com capacidade de definição de horário 
da expiração da senha; 

30. A comunicação entre o Access Point e a Controladora Wireless deverá 
poder ser efetuada de forma criptografada; 

31. Deverá possuir mecanismo de ajuste de potência do sinal, de forma a 
reduzir interferência entre canais entre 02 (dois) Access Points gerenci-
ados; 

32. Deverá possuir mecanismo de balanceamento de tráfego/usuários en-
tre Access Points; 

33. Deverá possuir mecanismo de balanceamento de tráfego/usuários en-
tre frequências e/ou rádios; 

34. Toda a configuração do Ponto de Acesso deverá ser executada através 
da Controladora Wireless; 

35. Deverá permitir a identificação de APs com firmware desatualizado e 
efetuar o upgrade via interface gráfica; 

36. Deverá possuir console de monitoramento dos usuários conectados, in-
dicando em que Access Point, em que rádio, em que canal, endereço IP 
do usuário, tipo de dispositivo e sistema operacional, uso de banda, po-
tência do sinal e relação sinal/ruído; 

37. O encaminhamento de tráfego dos dispositivos conectados à rede sem 
fio deve ocorrer de forma centralizada através de túnel estabelecido 
entre o ponto de acesso e controlador wireless. Neste modo todos os 
pacotes trafegados em um determinado SSID devem ser encaminhados 
dentro do túnel até o controlador wireless. Caso o controlador wireless 
não seja capaz de operar gerenciando os pontos de acesso e concen-
trando o tráfego tunelado simultaneamente, então a solução ofertada 
deve ser composta com elemento adicional do próprio fabricante para 
suportar a conexão dos túneis originados dos pontos de acesso; 

38. A Controladora deverá oferecer Firewall integrado, baseado em identi-
dade do usuário, entre todas as redes cujo tráfego seja tunelado até a 
Controladora; 

39. Deverá possuir controle baseado em política de firewall para acesso en-
tre as WLANs cujo tráfego seja tunelado até a Controladora; 

40. Deverá permitir a criação de políticas de traffic shaping entre todas as 
redes cujo tráfego seja tunelado até a Controladora; 
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41. Deverá permitir aplicar políticas de filtro de conteúdo Web, que seja 
baseado em categorias de sites automaticamente atualizadas, para to-
das as redes cujo tráfego seja tunelado até a Controladora; 

42. Deverá permitir aplicar políticas de antivírus, com detecção e bloqueio 
de malwares e redes botnet, entre todas as redes cujo tráfego seja tu-
nelado até a Controladora; 

43. Deverá permitir aplicar políticas de IPS, bloqueando e/ou monitorando 
tentativas de ataques, com base de assinatura de ataques atualizada 
automaticamente, entre todas as redes cujo tráfego seja tunelado até a 
Controladora; 

44. Deverá permitir aplicar políticas de controle antispam para todas as re-
des cujo tráfego seja tunelado até a Controladora; 

45. Deverá permitir controlar, identificar e bloquear tráfego de aplicações 
do tipo P2P, IM, Chat, Redes Sociais, Skype, Proxies Anônimos, strea-
mings de áudio e vídeo, jogos entre outros, e que seja baseado no pa-
drão de comunicação de tais aplicações, entre todas as redes cujo trá-
fego seja tunelado até a Controladora; 

46. A solução deve implementar recurso de controle de acesso à rede (NAC 
- Network Access Control), identificando automaticamente o tipo de 
equipamento conectado (profiling) e atribuindo de maneira automática 
a política de acesso à rede; 

47. Deverá possuir as seguintes certificações: 
1. Certificação Wi-Fi Alliance; 
2. Certificação ICSA para Firewall; 
3. Certificação ICSA para Antivírus; 
4. Certificação ICSA para VPN SSL; 
5. Certificação ICSA para VPN IPSec; 
6. Certificação ICSA para IPS; 

48. O equipamento de firewall e/ou IPS deverá ter sido aprovado nos testes 
da NSS Labs e deverá estar na lista de recomendados. 

12. FUNCIONALIDADE DE SD-WAN 

12. A solução deve permitir a configuração de políticas de QoS em camada 
7, associadas percentualmente à largura de banda da Interface SD-
WAN. 

13. A solução deve permitir a configuração de regras onde o Failback (re-
torno à condição inicial) apenas ocorra dentro de um espaço de tempo 
de X segundos, configurável pelo administrador do sistema. 

14. A solução deve permitir a configuração de regras onde o Failback (re-
torno à condição inicial) apenas ocorrerá quando o link principal recu-
perado seja X% (com X variando de 10 à 50) do seu valor de Saúde me-
lhor que o link atual. 

15. A solução deve ser capaz de medir o Status de Saúde do Link basean-
do-se em critérios mínimos de: Latência, Jitter e Packet Loss, onde seja 
possível configurar um valor de Theshold para cada um destes itens, 
onde será utilizado como fator de decisão nas regras de SD-WAN. 

16. A solução deve ser capaz de refletir, de forma manual ou automatizada, 
suas políticas de SD-WAN em condições onde a largura de banda é mo-
dificada. 

17. A solução de SD-WAN deve suportar Roteamento dinâmico BGP com 
suporte a IPv6 

18. Ainda sobre o reconhecimento de Aplicações, a solução deve fornecer o 
reconhecimento default em camada 7, de pelo menos mais de 2000 
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aplicações largamente utilizadas em contextos de SaaS, Aplicações na 
Nuvem, Aplicações Multimídia (Vimeo, YouTube, Facebook, etc) 

19. O reconhecimento de aplicações deve ser realizado independente de 
porta e protocolo, inspecionando o payload de pacote de dados; 

20. Deve de forma alternativa, contar com um banco de Dados interno, on-
de seja possível atrelar uma aplicação à um determinado IP/ range de 
IPs de destino. 

21. Reconhecimento em camada 7 totalmente segregado da camada 4. 
22. A configuração VPN IPSEC deverá oferecer suporte para DH Group: 14 e 

15. 
23. A solução deve ser capaz de criar VPN "Full-Mesh" em interface Gráfica, 

de forma automática, e sem que o administrador precise configurar site 
por site. 

24. Solução deve ser capaz de prover uma arquitetura onde em uma co-
municação Matriz x Filiais, em que a comunicação de uma Filial A para 
a Matriz esteja comprometida, possa ser utilizada a comunicação entre 
Filial B e Matriz, em que através deste circuito, a Filial A alcance a Ma-
triz. 

25. A solução de Zero Touch provisioning deve ser capaz de suportar ende-
reçamento estáticos e dinâmicos, e que seja suportado múltiplos links 
WAN. 

26. Solução deve ser capaz de prover Zero Touch provisioning. 
27. A solução SD-WAN deve prover capacidade de inspeção SSL para a ins-

peção de tráfego https nas filiais, no contexto: bloqueio de malwares e 
reconhecimento em camada 7 de aplicações. 

28. A solução SD-WAN deve suportar microsegmentação de tráfego onde 
seja possível aplicar políticas de IPS e Antivírus entre segmentos de 
LAN. 

29. A solução SD-WAN deve suportar NAT em contexto de saída (Nat Ou-
tbound) para um pool de IPs públicos. 

30. A solução SD-WAN deve ser viabilizada com recursos de segurança in-
tegrados de: Firewall, VPN, Antivírus, IPS e Filtro de Segurança Web. 

  

SUBITEM 02 - SOLUÇÃO DE SEGURANÇA E GERÊNCIA DE REDES NGFW TIPO 2 - ESPECIFICA-
ÇÕES TÉCNICAS 

1. CARACTERÍSTICAS E FUNCIONALIDADES GERAIS 
1. Solução baseada em appliance. Para maior segurança, não serão aceitos 

equipamentos de propósito genérico (PCs ou servidores) sobre os quais pode-
riam instalar-se e/ou executar um sistema operacional regular como Microsoft 
Windows, FreeBSD, SUN Solaris, Apple OS-X ou GNU/Linux. 

2. Poderá ser entregue em equipamento único ou com composição de equipa-
mentos. 

3. Deverá possuir licenças de Garantia, Atualizações de firmware, VPN, SD-
WAN, pelo período exigido; 

4. Capacidade mínima: 
1. Firewall com capacidade mínima de processamento de 5 (cinco) Gbps; 
2. IPS com capacidade mínima de processamento de 1 (um) Gbps. 
3. Proteção a ameaças avançadas (Threat Protection) com capacidade 

mínima de processamento de 500 (quinhentos) Mbps. 
4. Inspeção SSL Throughput com capacidade mínima de processamento 

de 300 (trezentos) Mbps. 
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5. VPN com capacidade de, pelo menos, 4 (quatro) Gbps de tráfego IPSec. 
6. VPN SSL com capacidade de, pelo menos, 450 (quatrocentos e cinquen-

ta) Mbps de tráfego. 
7. Deverá suportar 600.000 (seiscentos mil) conexões simultâneas. 
8. Deverão ser licenciados para suportar, pelo menos, 150 (cento e cin-

quenta) usuários de VPN SSL. 
9. Deverá suportar, pelo menos, 30.000 (trinta mil) novas conexões por 

segundo. 
10. Deverá suportar, pelo menos, 150 (cento e cinquenta) túneis de VPN Si-

te-Site. 
11. Deverá suportar, pelo menos, 200 (duzentos) túneis de VPN Client-Site. 

5. Interfaces de rede: 
1. Deverá possuir, pelo menos, 5 (cinco) interfaces RJ 45. 

6. Todos os equipamentos que acompanharem a solução devem suportar operar 
em modo de alta disponibilidade ativo-ativo e estar licenciados para operar 
desta forma. 

7. Deverá possuir licença para número ilimitado de usuários e endereços IP. 
8. Deverá ser capaz de gerenciar, via funcionalidade de Controladora Wireless, 

ao menos, 6 (seis) Pontos de Acesso sem fio. 
9. Deverá ser capaz de gerenciar, via funcionalidade de Controladora Switch, ao 

menos, 6(seis) equipamentos. 
10. Deverá estar licenciado para permitir número ilimitado de estações de rede e 

usuários. 
11. Deverá incluir licença para a funcionalidade de VPN SSL. 
12. Deverá ser fornecida toda documentação técnica, bem como manual de utili-

zação, em português do Brasil ou em inglês. 
13. FUNCIONALIDADES ESPECÍFICAS 

1. FUNCIONALIDADES DE FIREWALL 
1. Deverá possuir controle de acesso à internet por endereço IP de 

origem e destino; 
2. Deverá possuir controle de acesso à internet por subrede; 
3. Deverá suportar tags de VLAN (802.1q); 
4. Deverá possuir ferramenta de diagnóstico do tipo tcpdump; 
5. Deverá possuir integração com servidores de autenticação RA-

DIUS, LDAP e Microsoft Active Directory; 
6. Deverá possuir integração com tokens para autenticação de 02 

(dois) fatores; 
7. Deverá suportar single-sign-on para Active Directory, Novell eDi-

rectory, Citrix e RADIUS; 
8. Deverá possuir métodos de autenticação de usuários para qual-

quer aplicação que se execute sob os protocolos TCP (HTTP, 
HTTPS, FTP e Telnet); 

9. Deverá possuir a funcionalidade de tradução de endereços está-
ticos – NAT (Network Address Translation), um para um, vários 
para um, NAT64, NAT46, PAT, STUN e Full Cone NAT; 

10. Deverá permitir controle de acesso à internet por períodos do 
dia, permitindo a aplicação de políticas por horários e por dia da 
semana; 

11. Deverá permitir controle de acesso à internet por domínio, por 
exemplo: gov.br, org.br, edu.br; 

12. Deverá possuir a funcionalidade de fazer tradução de endereços 
dinâmicos, muitos para um, PAT; 

13. Deverá suportar roteamento estático e dinâmico RIP V1, V2, 
OSPF, ISIS e BGPv4; 

Minuta de edital (1122795)         SEI 0006267-49.2021.6.02.8000 / pg. 372



 

 

 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

14. Deverá possuir funcionalidades de DHCP Cliente, Servidor e Re-
lay; 

15. Deverá suportar aplicações multimídia, como: H.323 e SIP; 
16. Deverá possuir tecnologia de firewall do tipo Statefull; 
17. Deverá suportar alta disponibilidade (HA), trabalhando no es-

quema de redundância do tipo Ativo-Passivo e também Ativo-
Ativo, com divisão de carga, com todas as licenças de software 
habilitadas para tal sem perda de conexões; 

18. Deverá permitir o funcionamento em modo transparente tipo 
“bridge” sem alterar o endereço MAC do tráfego; 

19. Deverá suportar PBR – Policy Based Routing; 
20. Deverá permitir a criação de VLANS no padrão IEEE 802.1q; 
21. Deverá possuir conexão entre estação de gerência e appliance 

criptografada, tanto em interface gráfica, quanto em CLI (linha 
de comando); 

22. Deverá permitir filtro de pacotes sem controle de estado (state-
less) para verificação em camada 2; 

23. Deverá permitir forwarding de camada 2 para protocolos não IP; 
24. Deverá suportar forwarding multicast; 
25. Deverá suportar roteamento multicast PIM Sparse Mode e Dense 

Mode; 
26. Deverá permitir criação de serviços por porta ou conjunto de 

portas dos seguintes protocolos: TCP, UDP, ICMP e IP; 
27. Deverá permitir o agrupamento de serviços; 
28. Deverá permitir o filtro de pacotes sem a utilização de NAT; 
29. Deverá permitir a abertura de novas portas por fluxo de dados 

para serviços que requerem portas dinâmicas; 
30. Deverá possuir mecanismo de anti-spoofing; 
31. Deverá permitir criação de regras definidas pelo usuário; 
32. Deverá permitir o serviço de autenticação para tráfego HTTP e 

FTP; 
33. Deverá permitir IP/MAC binding, permitindo que cada endereço 

IP possa ser associado a um endereço MAC, gerando maior con-
trole dos endereços internos e impedindo o IP spoofing; 

34. Deverá possuir a funcionalidade de balanceamento e contingên-
cia de links; 

35. Deverá suportar sFlow; 
36. O dispositivo deverá ter técnicas de detecção de programas de 

compartilhamento de arquivos (peer-to-peer) e de mensagens 
instantâneas, suportando, ao menos: Yahoo! Messenger, MSN 
Messenger, ICQ, AOL Messenger, BitTorrent, eDonkey, GNUTella, 
KaZaa, Skype e WinNY; 

37. Deverá ter a capacidade de permitir a criação de regras de fire-
wall específicas para tipos de dispositivos identificados automa-
ticamente (funcionalidade esta conhecida como BYOD – Bring 
Your Own Device), como, por exemplo: tablets, celulares e PCs, 
sistemas operacionais Android, Apple, Blackberry, Linux e Win-
dows; 

38. Deverá ter a capacidade de criar e aplicar políticas de reputação 
de cliente para registrar e pontuar as seguintes atividades: ten-
tativas de conexões más, pacotes bloqueados por política, de-
tecção de ataques de intrusão, detecção de ataques de malwa-
re, atividades Web em categorias de risco, proteção de aplica-
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ção, locais geográficos que os clientes estão tentando se comu-
nicar; 

39. Deverá permitir autenticação de usuários em base local, servidor 
LDAP, RADIUS e TACACS; 

40. Deverá permitir a criação de regras baseada em usuário, grupo 
de usuários, endereço IP, FQDN, tipo de dispositivo, horário, pro-
tocolo e aplicação; 

41. Deverá suportar certificados X.509, SCEP, Certificate Signing Re-
quest (CSR) e OCSP; 

42. Deverá permitir funcionamento em modo bridge, router, proxy 
explícito, sniffer e/ou VLAN-tagged; 

43. Deverá possuir mecanismo de tratamento (session-helpers ou 
ALGs) para os protocolos ou aplicações dcerpc, dns-tcp, dns-udp, 
ftp, H.245 I, H.245 0, H.323, MGCP, MMS, PMAP, PPTP, RAS, RSH, 
SIP, TFTP, TNS; 

44. Deverá suportar SIP, H.323 e SCCP NAT Traversal; 
45. Deverá permitir a criação de objetos e agrupamento de objetos 

de usuários, redes, FQDN, protocolos e serviços para facilitar a 
criação de regras; 

46. Deverá possuir porta de comunicação serial ou USB para testes 
e configuração do equipamento, com acesso protegido por usuá-
rio e senha. 

2. FUNCIONALIDADE DE TRAFFIC SHAPING E PRIORIZAÇÃO DE TRÁFEGO 
1. Deverá permitir o controle e a priorização do tráfego, priorizando 

e garantindo banda para as aplicações (inbound/outbound), 
através da classificação dos pacotes (Shaping), criação de filas 
de prioridade, gerência de congestionamento e QoS; 

2. Deverá permitir modificação de valores DSCP para o DiffServ; 
3. Deverá permitir priorização de tráfego e suportar ToS; 
4. Deverá limitar individualmente a banda utilizada por programas, 

tais como: peer-to-peer, streaming, chat, VoIP e Web; 
5. Deverá integrar-se ao serviço de diretório padrão LDAP, inclusive 

o Microsoft Active Directory, reconhecendo grupos de usuários 
cadastrados; 

6. Deverá prover funcionalidade de identificação transparente de 
usuários cadastrados no Microsoft Active Directory e LDAP; 

7. Deverá controlar (limitar ou expandir) individualmente a banda 
utilizada por grupo de usuários do Microsoft Active Directory e 
LDAP; 

8. Deverá permitir definir banda máxima e banda garantida para 
um usuário, IP, grupo de IPs, protocolo e aplicação; 

9. Deverá controlar (limitar ou expandir) individualmente a banda 
utilizada por subrede de origem e destino; 

10. Deverá controlar (limitar ou expandir) individualmente a banda 
utilizada por endereço IP de origem e destino; 

11. Deverá ter a capacidade de permitir a criação de perfis de con-
trole de banda específicos para tipos de dispositivos identifica-
dos automaticamente (funcionalidade esta conhecida como 
BYOD – Bring Your Own Device), como, por exemplo: tablets, ce-
lulares e PCs, sistemas operacionais Android, Apple, Blackberry, 
Linux e Windows. 

3. FUNCIONALIDADE DE VPN 
1. Deverá possuir algoritmos de criptografia para túneis VPN: AES, 

DES, 3DES; 
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2. Deverá possuir suporte a certificados PKI X.509 para construção 
de VPNs; 

3. Deverá possuir suporte a VPNs IPSeC Site-to-Site e VPNs IPSec 
Client-to-Site; 

4. Deverá possuir suporte a VPN SSL; 
5. Deverá possuir capacidade de realizar SSL VPNs utilizando certi-

ficados digitais; 
6. A VPN SSL deverá possibilitar o acesso a toda infraestrutura, de 

acordo com a política de segurança, através de um plug-in Acti-
veX e/ou Java; 

7. Deverá possuir hardware acelerador criptográfico para incre-
mentar o desempenho da VPN; 

8. A VPN SSL deverá suportar cliente para plataforma Windows, Li-
nux e Mac OS X; 

9. Deverá permitir a arquitetura de VPN hub and spoke; 
10. Deverá possuir suporte a inclusão em autoridades certificadoras 

(enrollment), mediante SCEP (Simple Certificate Enrollment Pro-
tocol) e mediante arquivos 

4. FUNCIONALIDADE DE BALANCEAMENTO DE CARGA 
1. Deverá permitir a criação de endereços IPs virtuais; 
2. Deverá permitir balanceamento de carga entre, pelo menos, 04 

(quatro) servidores reais; 
3. Deverá suportar balanceamento, ao menos, para os seguintes 

serviços: HTTP, HTTPS, TCP e UDP; 
4. Deverá permitir balanceamento, ao menos, com os seguintes 

métodos: Hash do endereço IP de origem, Round Robin, 
Weighted, First Alive e HTTP host; 

5. Deverá permitir persistência de sessão por cookie HTTP ou SSL 
session ID; 

6. Deverá permitir que seja mantido o IP de origem; 
7. Deverá suportar SSL offloading nos equipamentos que suportem, 

pelo menos, 200 (duzentos) usuários; 
8. Deverá ter a capacidade de identificar, através de health checks, 

quais os servidores que estejam ativos, removendo automatica-
mente o tráfego dos servidores que não estejam; 

9. Deverá permitir que o health check seja feito, ao menos, via 
ICMP, TCP em porta configurável e HTTP em URL configurável. 

5. FUNCIONALIDADE DE VIRTUALIZAÇÃO 
1. Deverá suportar a criação de, ao menos, 10 (dez) instâncias vir-

tuais no mesmo hardware; 
2. Deverá permitir a criação de administradores independentes pa-

ra cada uma das instâncias virtuais; 
3. Deverá permitir a criação de um administrador global que tenha 

acesso a todas as configurações das instâncias virtuais criadas. 
6. FUNCIONALIDADE DE CONTROLADORA WIRELESS E WI-FI 

1. Deverá ser capaz de gerenciar, de forma centralizada, outros 
Pontos de Acesso do mesmo fabricante; 

2. Deverá suportar o serviço de servidor DHCP por SSID para pro-
ver endereçamento IP automático para os clientes wireless; 

3. Deverá suportar monitoração e supressão de Ponto de Acesso 
indevido; 

4. Deverá prover autenticação para a rede wireless através de ba-
ses externas, como: LDAP, RADIUS ou TACACS+; 

5. Deverá permitir a visualização dos clientes conectados; 
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6. Deverá prover suporte a Fast Roaming; 
7. Deverá ajustar automaticamente os canais de modo a otimizar a 

cobertura de rede e mudar as condições de RF; 
8. A solução deve implementar recursos de análise de espectro que 

possibilitem a identificação de interferências provenientes de 
equipamentos não-WiFi e que operem nas frequências de 
2.4GHz ou 5GHz. A solução deve ainda apresentar o resultado 
dessas análises de maneira gráfica na interface de gerência; 

9. Deverá possuir Captive Portal por SSID; 
10. Deverá permitir configurar o bloqueio de tráfego entre SSIDs; 
11. Deverá suportar Wi-Fi Protected Access (WPA), WPA2 ou WPA3 

por SSID, utilizando-se de AES e/ou TKIP; 
12. Deverá suportar os seguintes métodos de autenticação EAP: 

1. EAP-TLS 
2. EAP-TTLS; 
3. EAP-PEAP; 
4. EAP-SIM 
5. EAP-AKA; 

13. Deverá suportar 802.1x através de RADIUS; 
14. Deverá suportar filtro baseado em endereço MAC por SSID; 
15. Deverá permitir configurar parâmetros de rádio, como: banda e 

canal; 
16. Deverá possuir método de descoberta de novos Pontos de Aces-

so baseados em Broadcast ou Multicast; 
17. Deverá possuir mecanismo de identificação e controle de Rogue 

APs, suportando supressão automática e bloqueio por endereço 
MAC de APs; 

18. Deverá possuir lista contendo Pontos de Acesso Aceitos e Pontos 
de Acesso Indevidos (Rogue); 

19. Deverá possuir WIDS com, ao menos, os seguintes perfis: 
1. Rogue/Interfering AP Detection; 
2. Ad-hoc Network Detection; 
3. Wireless Bridge Detection; 
4. Weak WEP Detection; 
5. MAC OUI Checking; 

20. Deverá permitir o uso de voz e dados sobre um mesmo SSID; 
21. A solução deverá detectar Receiver Start of Packet (RX-SOP) em 

pacotes wireless e ser capaz de ignorar os pacotes que estejam 
abaixo de determinado limiar especificado em dBm; 

22. A controladora deverá oferecer Firewall integrado, baseado em 
identidade do usuário; 

23. Deverá possuir controle baseado em política de firewall para 
acesso entre as WLANs; 

24. Deverá permitir a criação de políticas de traffic shaping; 
25. Deverá permitir a criação de políticas de firewall baseadas em 

horário; 
26. Deverá permitir NAT nas políticas de firewall; 
27. Deverá possibilitar definir número de clientes por SSID; 
28. Deverá permitir e/ou bloquear o tráfego entre SSIDs; 
29. Deverá possuir mecanismo de criação automática de usuários 

visitantes e senhas auto-geradas e/ou manual, que possam ser 
enviadas por e-mail ou SMS aos usuários, e com capacidade de 
definição de horário da expiração da senha; 
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30. A comunicação entre o Access Point e a Controladora Wireless 
deverá poder ser efetuada de forma criptografada; 

31. Deverá possuir mecanismo de ajuste de potência do sinal, de 
forma a reduzir interferência entre canais entre 02 (dois) Access 
Points gerenciados; 

32. Deverá possuir mecanismo de balanceamento de tráfe-
go/usuários entre Access Points; 

33. Deverá possuir mecanismo de balanceamento de tráfe-
go/usuários entre frequências e/ou rádios; 

34. Toda a configuração do Ponto de Acesso deverá ser executada 
através da Controladora Wireless; 

35. Deverá permitir a identificação de APs com firmware desatuali-
zado e efetuar o upgrade via interface gráfica; 

36. Deverá possuir console de monitoramento dos usuários conec-
tados, indicando em que Access Point, em que rádio, em que ca-
nal, endereço IP do usuário, tipo de dispositivo e sistema opera-
cional, uso de banda, potência do sinal e relação sinal/ruído; 

37. O encaminhamento de tráfego dos dispositivos conectados à re-
de sem fio deve ocorrer de forma centralizada através de túnel 
estabelecido entre o ponto de acesso e controlador wireless. 
Neste modo todos os pacotes trafegados em um determinado 
SSID devem ser encaminhados dentro do túnel até o controlador 
wireless. Caso o controlador wireless não seja capaz de operar 
gerenciando os pontos de acesso e concentrando o tráfego tune-
lado simultaneamente, então a solução ofertada deve ser com-
posta com elemento adicional do próprio fabricante para supor-
tar a conexão dos túneis originados dos pontos de acesso; 

38. A Controladora deverá oferecer Firewall integrado, baseado em 
identidade do usuário, entre todas as redes cujo tráfego seja tu-
nelado até a Controladora; 

39. Deverá possuir controle baseado em política de firewall para 
acesso entre as WLANs cujo tráfego seja tunelado até a Contro-
ladora; 

40. Deverá permitir a criação de políticas de traffic shaping entre 
todas as redes cujo tráfego seja tunelado até a Controladora; 

41. Deverá permitir aplicar políticas de filtro de conteúdo Web, que 
seja baseado em categorias de sites automaticamente atualiza-
das, para todas as redes cujo tráfego seja tunelado até a Contro-
ladora; 

42. Deverá permitir aplicar políticas de antivírus, com detecção e 
bloqueio de malwares e redes botnet, entre todas as redes cujo 
tráfego seja tunelado até a Controladora; 

43. Deverá permitir aplicar políticas de IPS, bloqueando e/ou monito-
rando tentativas de ataques, com base de assinatura de ataques 
atualizada automaticamente, entre todas as redes cujo tráfego 
seja tunelado até a Controladora; 

44. Deverá permitir aplicar políticas de controle antispam para todas 
as redes cujo tráfego seja tunelado até a Controladora; 

45. Deverá permitir controlar, identificar e bloquear tráfego de apli-
cações do tipo P2P, IM, Chat, Redes Sociais, Skype, Proxies Anô-
nimos, streamings de áudio e vídeo, jogos entre outros, e que 
seja baseado no padrão de comunicação de tais aplicações, en-
tre todas as redes cujo tráfego seja tunelado até a Controladora; 
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46. A solução deve implementar recurso de controle de acesso à re-
de (NAC - Network Access Control), identificando automatica-
mente o tipo de equipamento conectado (profiling) e atribuindo 
de maneira automática a política de acesso à rede; 

47. Deverá possuir as seguintes certificações: 
1. Certificação Wi-Fi Alliance; 
2. Certificação ICSA para Firewall; 
3. Certificação ICSA para Antivírus; 
4. Certificação ICSA para VPN SSL; 
5. Certificação ICSA para VPN IPSec; 
6. Certificação ICSA para IPS; 

48. O equipamento de firewall e/ou IPS deverá ter sido aprovado nos 
testes da NSS Labs e deverá estar na lista de recomendados. 

7. FUNCIONALIDADE DE SD-WAN 
1. A solução SD-WAN deve ser viabilizada com recursos de segu-

rança integrados de: Firewall, VPN, Antivírus, IPS e Filtro de Se-
gurança Web. 

2. A solução SD-WAN deve suportar NAT em contexto de saída (Nat 
Outbound) para um pool de IPs públicos. 

3. A solução SD-WAN deve suportar microsegmentação de tráfego 
onde seja possível aplicar políticas de IPS e Antivírus entre seg-
mentos de LAN. 

4. A solução SD-WAN deve prover capacidade de inspeção SSL para 
a inspeção de tráfego https nas filiais, no contexto: bloqueio de 
malwares e reconhecimento em camada 7 de aplicações. 

5. Solução deve ser capaz de prover Zero Touch provisioning. 
6. A solução de Zero Touch provisioning deve ser capaz de suportar 

endereçamento estáticos e dinâmicos, e que seja suportado múl-
tiplos links WAN. 

7. Solução deve ser capaz de prover uma arquitetura onde em uma 
comunicação Matriz x Filiais, em que a comunicação de uma Fili-
al A para a Matriz esteja comprometida, possa ser utilizada a 
comunicação entre Filial B e Matriz, em que através deste circui-
to, a Filial A alcance a Matriz. 

8. A solução deve ser capaz de criar VPN "Full-Mesh" em interface 
Gráfica, de forma automática, e sem que o administrador precise 
configurar site por site. 

9. A configuração VPN IPSEC deverá oferecer suporte para DH 
Group: 14 e 15. 

10. Reconhecimento em camada 7 totalmente segregado da cama-
da 4. 

11. Deve de forma alternativa, contar com um banco de Dados in-
terno, onde seja possível atrelar uma aplicação à um determina-
do IP/ range de IPs de destino. 

12. O reconhecimento de aplicações deve ser realizado independen-
te de porta e protocolo, inspecionando o payload de pacote de 
dados; 

13. Ainda sobre o reconhecimento de Aplicações, a solução deve 
fornecer o reconhecimento default em camada 7, de pelo menos 
mais de 2000 aplicações largamente utilizadas em contextos de 
SaaS, Aplicações na Nuvem, Aplicações Multimídia (Vimeo, You-
Tube, Facebook, etc) 

14. A solução de SD-WAN deve suportar Roteamento dinâmico BGP 
com suporte a IPv6 
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15. A solução deve ser capaz de refletir, de forma manual ou auto-
matizada, suas políticas de SD-WAN em condições onde a largu-
ra de banda é modificada. 

16. A solução deve ser capaz de medir o Status de Saúde do Link 
baseando-se em critérios mínimos de: Latência, Jitter e Packet 
Loss, onde seja possível configurar um valor de Theshold para 
cada um destes itens, onde será utilizado como fator de decisão 
nas regras de SD-WAN. 

17. A solução deve permitir a configuração de regras onde o Fail-
back (retorno à condição inicial) apenas ocorrerá quando o link 
principal recuperado seja X% (com X variando de 10 à 50) do 
seu valor de Saúde melhor que o link atual. 

18. A solução deve permitir a configuração de regras onde o Fail-
back (retorno à condição inicial) apenas ocorra dentro de um es-
paço de tempo de X segundos, configurável pelo administrador 
do sistema. 

19. A solução deve permitir a configuração de políticas de QoS em 
camada 7, associadas percentualmente à largura de banda da 
Interface SD-WAN 

  

SUBITEM 04 - LICENCIAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE FUNCIONALIDADES PARA SOLUÇÃO DE 
SEGURANÇA E GERÊNCIA DE REDES NGFW TIPO 2 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

1. CARACTERÍSTICAS E FUNCIONALIDADES GERAIS 

1. Licenciamento adicional que permite agregar funcionalidades à Solução de 
Segurança e Gerência de Redes NGFW Tipo 2; 

2. Deverá possuir licenças  das seguintes funcionalidades: Filtro de Conteúdo 
Web, Antivírus, AntiSpam, Detecção e Prevenção de Intrusos (IPS, Controle 
de Aplicações e DLP - Data Leak Prevention; 

3. Deverá contemplar o Serviço de Implantação e Configuração remota das li-
cenças supracitadas. 

2. FUNCIONALIDADE DE ANTI-SPAM DE GATEWAY 

1. Deverá permitir, na funcionalidade de anti-spam, verificação do cabeçalho 
SMTP do tipo MIME; 

2. Deverá ter a capacidade de permitir a criação de perfis de anti-spam especí-
ficos para tipos de dispositivos identificados automaticamente (funcionali-
dade esta conhecida como BYOD – Bring Your Own Device), como, por 
exemplo: tablets, celulares e PCs, sistemas operacionais Android, Apple, 
Blackberry, Linux e Windows. 

3. Deverá permitir a checagem de reputação da URL no corpo mensagem de 
correio eletrônico; 

4. Deverá possuir, para a funcionalidade de anti-spam, o recurso de RBL; 

5. Deverá permitir adicionar rótulo ao assunto da mensagem quando classifica-
do como SPAM; 

6. Deverá possuir filtragem de e-mail por palavras chaves; 

3. FUNCIONALIDADE DE FILTRO DE CONTEÚDO WEB 
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1. Deverá possuir solução de filtro de conteúdo Web integrado à solução de se-
gurança; 

2. Deverá ter a capacidade de permitir a criação de perfis de filtragem Web es-
pecíficos para tipos de dispositivos identificados automaticamente (funcio-
nalidade esta conhecida como BYOD – Bring Your Own Device), como, por 
exemplo: tablets, celulares e PCs, sistemas operacionais Android, Apple, 
Blackberry, Linux e Windows. 

3. Deverá implementar roteamento WCCP e ICAP; 

4. Deverá possuir Proxy Explícito e Transparente; 

5. Deverá permitir o bloqueio de páginas Web por classificação como páginas 
que facilitem a busca de áudio, vídeo e URLs originadas de spams; 

6. Deverá permitir o bloqueio de redirecionamento HTTP; 

7. Deverá ser capaz de categorizar a página Web, tanto pela sua URL, como pe-
lo seu endereço IP; 

8. Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio por subrede de ori-
gem; 

9. Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio por endereço IP de 
origem; 

10. Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio por grupo de usu-
ários do serviço de diretório LDAP; 

11. Deverá garantir que as atualizações regulares do produto sejam realizadas 
sem interromper a execução dos serviços de filtragem de conteúdo Web; 

12. Deverá filtrar o conteúdo baseado em categorias em tempo real; 

13. Deverá permitir o bloqueio de URLs inválidas, cujo campo CN do certificado 
SSL não contenha um domínio válido; 

14. Deverá permitir a criação de listas personalizadas de URLs permitidas (lista 
branca) e bloqueadas (lista negra); 

15. Deverá permitir o bloqueio de páginas Web através da construção de filtros 
específicos com mecanismo de busca textual; 

16. Deverá permitir a filtragem de todo o conteúdo do tráfego WEB de URLs co-
nhecidas como fonte de material impróprio e códigos (programas/scripts) 
maliciosos em applets Java, cookies e activeX, através de base de URL pró-
pria atualizável; 

17. Deverá exibir mensagem de bloqueio customizável pelos Administradores 
para resposta aos usuários na tentativa de acesso a recursos proibidos pela 
política de segurança; 

18. Deverá possuir integração com tokens para autenticação de 02 (dois) fato-
res; 

19. Deverá prover funcionalidade de identificação transparente de usuários ca-
dastrados no Microsoft Active Directory; 

20. Deverá integrar-se ao serviço de diretório padrão LDAP, inclusive o Micro-
soft Active Directory, reconhecendo contas e grupos de usuários cadastra-
dos; 
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21. Deverá prover Termo de Responsabilidade on-line para aceite pelo usuário, 
a ser apresentado toda vez que houver tentativa de acesso a determinado 
serviço permitido ou bloqueado; 

22. Deverá permitir a reclassificação de sites Web, tanto por URL, quanto por 
endereço IP; 

23. Deverá permitir a criação de, pelo menos, 05 (cinco) categorias personali-
zadas; 

24. Deverá permitir a monitoração do tráfego internet sem bloqueio de acesso 
aos usuários; 

25. Deverá possuir categoria exclusiva, no mínimo, para os seguintes tipos de 
sites Web, como: 

1. Compras; 

2. Websites pessoais; 

3. Racismo; 

4. Pornografia; 

5. Hackers; 

6. Phishing; 

7. Notícias; 

8. Instituições de saúde; 

9. Webmail; 

10. Proxy anônimo; 

26. Deverá possuir a funcionalidade de cota de tempo de utilização por catego-
ria; 

27. Deverá possuir base mínima contendo 100.000.000 (cem milhões) de sites 
internet Web já registrados e classificados; 

28. Deverá possuir, pelo menos, 70 (setenta) categorias para classificação de 
sites Web; 

4. FUNCIONALIDADE DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO 

1. Deverá permitir que seja definido, através de regra por IP origem, IP destino, 
protocolo e porta, qual tráfego será inspecionado pelo sistema de detecção 
de intrusão; 

2. Deverá possuir as seguintes estratégias de bloqueio: pass, drop e reset. 

3. Deverá suportar verificação de tráfego em tempo real, via aceleração de 
hardware; 

4. Deverá suportar verificação de ataque na camada de aplicação; 

5. Deverá suportar reconhecimento de ataques de DoS, reconnaissance, explo-
its e evasion; 

6. Deverá permitir filtros de anomalias de protocolos; 

7. Deverá permitir filtros de anomalias de tráfego estatístico de: flooding, scan, 
source e destinationsessionlimit; 

8. Deverá possuir filtros de ataques por anomalias; 
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9. Deverá permitir a criação de assinaturas personalizadas; 

10. Deverá mitigar os efeitos dos ataques de negação de serviços; 

11. Deverá atualizar automaticamente as assinaturas para o sistema de detec-
ção de intrusos; 

12. Deverá armazenar os logs de sessões; 

13. Deverá prover a terminação de sessões via TCP resets; 

14. Deverá ter a capacidade de resposta/logs ativa a ataques; 

15. Deverá possuir monitoração do comportamento do appliance, mediante 
SNMP. O dispositivo deverá ser capaz de enviar traps de SNMP quando ocor-
rer um evento relevante para a correta operação da rede; 

16. Deverá possuir alertas via correio eletrônico; 

17. Deverá possuir alarmes na console de administração; 

18. Deverá possuir métodos de notificação de detecção de ataques; 

19. Deverá possuir proteção contra ataques de ICMP (Internet Control Message 
Protocol); 

20. Deverá possuir proteção contra ataques a FTP, SSH, Telnet e rlogin; 

21. Deverá possuir proteção contra ataques DNS (Domain Name System); 

22. Deverá possuir proteção contra ataques de SMTP (Simple Message Transfer 
Protocol), IMAP (Internet Message Access Protocol), Sendmail ou POP (Post 
Office Protocol); 

23. Deverá possuir proteção contra ataques de Windows ou NetBios; 

24. Deverá possuir detecção de ataques de RPC (Remote Procedure Call); 

25. Deverá possuir detecção de anomalias; 

26. Deverá possuir análise de protocolos; 

27. Deverá possuir reconhecimento de padrões; 

28. Deverá possuir mecanismos de detecção/proteção de ataques; 

29. Deverá ter a capacidade de permitir a criação de perfis de inspeção especí-
ficos para tipos de dispositivos identificados automaticamente (funcionali-
dade esta conhecida como BYOD – Bring Your Own Device), como, por 
exemplo: tablets, celulares e PCs, sistemas operacionais Android, Apple, 
Blackberry, Linux e Windows; 

30. Deverá possuir capacidade de análise de tráfego para a detecção e bloqueio 
de anomalias, como Denial of Service (DoS) do tipo Flood, Scan, Session e 
Sweep; 

31. Deverá possuir capacidade de agrupar assinaturas para um determinado ti-
po de ataque. Exemplo: agrupar todas as assinaturas relacionadas a web-
server, para que seja usado para proteção específica de Servidores Web; 

32. Deverá possuir capacidade de remontagem de pacotes para identificação 
de ataques; 

33. Deverá possuir integração à plataforma de segurança; 

34. Deverá permitir a criação de padrões de ataque manualmente; 
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35. Deverá possuir tecnologia de detecção baseada em assinaturas que sejam 
atualizadas automaticamente; 

36. Deverá permitir funcionar em modo transparente, sniffer e router; 

37. Deverá estar orientado à proteção de redes; 

38. Deverá possuir base de assinaturas de IPS com, pelo menos, 3.500 (três mil 
e quinhentas) ameaças conhecidas. 

5. FUNCIONALIDADE DE CONTROLE DE APLICAÇÕES 

1. Deverá reconhecer, no mínimo, 2.000 (duas mil) aplicações; 

2. Deverá ter a capacidade de permitir a criação de perfis de controle de apli-
cações específicos para tipos de dispositivos identificados automaticamente 
(funcionalidade esta conhecida como BYOD – Bring Your Own Device), co-
mo, por exemplo: tablets, celulares e PCs, sistemas operacionais Android, 
Apple, Blackberry, Linux e Windows. 

3. Deverá permitir criação de padrões de aplicação manualmente; 

4. Deverá garantir que as atualizações regulares do produto sejam realizadas 
sem interromper a execução dos serviços de controle de aplicações; 

5. Deverá permitir a inspeção/bloqueio de códigos maliciosos para, no mínimo, 
as seguintes categorias: Instant Messaging e transferência de arquivos; 

6. Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio por subrede de ori-
gem e destino; 

7. Deverá possuir integração com tokens para autenticação de 02 (dois) fato-
res; 

8. Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio por endereço IP de 
origem; 

9. Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio de aplicações por 
grupo de usuários do serviço de diretório LDAP; 

10. Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio de aplicações por 
grupo de usuários do Microsoft Active Directory; 

11. Deverá prover funcionalidade de identificação transparente de usuários ca-
dastrados no Microsoft Active Directory; 

12. Deverá integrar-se ao serviço de diretório padrão LDAP, inclusive o Micro-
soft Active Directory, reconhecendo grupos de usuários cadastrados; 

13. Deverá ser capaz de controlar aplicações independente do protocolo e porta 
utilizados, identificando-as apenas pelo comportamento de tráfego da 
mesma; 

14. Deverá permitir a monitoração do tráfego de aplicações sem bloqueio de 
acesso aos usuários; 

15. Deverá possuir categoria exclusiva, no mínimo, para os seguintes tipos de 
aplicações, como: 

1. VoIP; 

2. Transferência de arquivos; 

3. Web; 

4. Instant Messaging; 
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5. P2P; 

16. Deverá possuir, pelo menos, 10 (dez) categorias para classificação de apli-
cações; 

6. FUNCIONALIDADE DE DLP (DATA LEAK PREVENTION) 

1. O sistema de DLP (Data Leak Prevention – Proteção contra Vazamento de In-
formações) de gateway deverá funcionar de maneira que se consiga que os 
dados sensíveis não saiam da rede e também deverá funcionar de modo 
que se previna que dados não requisitados entrem na sua rede; 

2. Deverá permitir a composição de múltiplas regras de DLP, formando uma re-
gra única mais específica que usa lógica booleana para fazer a comparação 
com o tráfego que atravessa o sistema. 

3. Deverá permitir o armazenamento em solução específica de armazenamento 
de logs, o conteúdo do tráfego que coincidir com o tráfego esperado pela 
regra de DLP para minimamente os protocolos de e-mail, HTTP e mensagei-
ros instantâneos; 

4. Deverá tomar minimamente as ações de bloquear, banir usuário e colocar 
em quarentena a interface sobre as regras que coincidirem com o tráfego 
esperado pela regra; 

5. Deverá utilizar expressões regulares para composição das regras de verifica-
ção dos tráfegos; 

6. Deverá verificar para aplicações do tipo e-mail, se o anexo das mensagens 
de correio entrantes/saintes possui um tamanho máximo especificado pelo 
administrador; 

7. Deverá aplicar regras baseadas em usuários autenticados, isto é, fazendo 
buscas pelo tráfego de um específico usuário; 

8. Deverá fazer a varredura no conteúdo de um cookie HTTP buscando por de-
terminado texto; 

9. Deverá realizar buscas para a aplicação de regras de DLP em arquivos do ti-
po PDF e MS-Word; 

10. Sobre o tráfego de mensageiros instantâneos, deverá inspecionar, no míni-
mo, os protocolos AIM, ICQ, MSN e Yahoo!; 

11. Sobre o tráfego de e-mail, deverá inspecionar, no mínimo, os protocolos 
SMTP, POP3 e IMAP; 

12. Deverá inspecionar, no mínimo, os tráfegos de e-mail, HTTP, NNTP e de 
mensageiros instantâneos; 

  

SUBITEM 04 - SWITCH DE REDE TIPO 1 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

1. A Equipamento do tipo comutador de rede ethernet com capacidade de operação 
em camada 3 do modelo OSI; 

2. Deve possuir 24 (quarenta e oito) slots SFP+ para conexão de fibras ópticas do tipo 
10GBase-X operando em 10GbE; 

3. Adicionalmente, deve possuir no mínimo 2 (dois) slots QSFP+ para conexão de fi-
bras ópticas do tipo 40GBase-SR4 operando 40GbE. Estas interfaces não devem 
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ser do tipo combo e devem operar simultaneamente em conjunto com as interfa-
ces do subitem anterior; 

4. Deve possuir porta console para acesso à interface de linha de comando (CLI) do 
equipamento através de conexão serial. O cabo e eventuais adaptadores necessá-
rios para acesso à porta console deverão ser fornecidos; 

5. Deve possuir 1 (uma) interface USB; 

6. Deve possuir capacidade de comutação de pelo menos 850 Gbps e ser capaz de en-
caminhar até 1300 Mpps (milhões de pacotes por segundo); 

7. Deve suportar 4000 (quatro mil) VLANs de acordo com o padrão IEEE 802.1Q; 

8. Deve possuir tabela MAC com suporte a 60.000 endereços; 

9. Deve implementar Flow Control baseado no padrão IEEE 802.3X; 

10. Deve suportar Q-in-Q, recurso também conhecido como Stacked VLAN ou VLAN 
sobre VLAN em que é possível configurar duas TAGs de VLAN no mesmo frame; 

11. Deve operar com latência igual ou inferior à 1us (microsegundo); 

12. Deve implementar Flow Control baseado no padrão IEEE 802.3X; 

13. Em conjunto com o Flow Control (IEEE 802.3x) o switch deverá, ao invés de enviar 
pause frames, definir um limite de banda que poderá ser recebida na interface 
quando o buffer estiver cheio. O switch deverá medir o volume de utilização do 
buffer para que o recebimento seja restaurado à capacidade máxima automatica-
mente; 

14. Deve ser capaz de implementar e orquestrar políticas de segurança de micro 
segmentação nos switches controlando como os usuários/endpoints se comuni-
cam lateralmente entre si; 

15. Deve suportar o padrão IEEE 802.1Qbb (Priority-based Flow Control); 

16. Deve permitir a configuração de links agrupados virtualmente (link aggregation) 
de acordo com o padrão IEEE 802.3ad (Link Aggregation Control Protocol – LACP); 

17. Deve suportar Multi-Chassis Link Agregation (MCLAG) ou mecanismo similar para 
agrupar suas interfaces com interfaces de outro switch de mesmo modelo de tal 
forma que equipamentos terceiros reconheçam as interfaces de ambos switches 
como uma única interface lógica; 

18. Deve suportar a comutação de Jumbo Frames; 

19. Deve implementar roteamento (camada 3 do modelo OSI) entre as VLANs; 

20. Deve suportar a criação de rotas estáticas em IPv4 e IPv6; 

21. Deve possuir hardware capaz de suportar roteamento dinâmico através dos proto-
colos RIP, BGP, OSPF em IPv4 e OSPF em IPv6. É facultada a entrega de licenças 
caso o software exiga licenciamento adicional para ativação dos protocolos; 

22. Deve possuir hardware capaz de suportar roteamento multicast através do proto-
colo PIM-SSM (Protocol Independent Multicast - Source-Specific Multicast). É facul-
tada a entrega de licenças caso o software exiga licenciamento adicional para ati-
vação dos protocolos; 

23. Deve possuir hardware capaz de suportar o protocolo VRRP ou mecanismo similar 
de redundância de gateway. É facultada a entrega de licenças caso o software exi-
ga licenciamento adicional para ativação do protocolo; 
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24. Deve suportar Bidirectional Forwarding Detection (BFD). É facultada a entrega de 
licenças caso o software exiga licenciamento adicional para ativação do protocolo; 

25. Deve ser capaz de criar múltiplas tabelas de roteamento através de VRF (Virtual 
Routing and Forwarding). É facultada a entrega de licenças caso o software exiga 
licenciamento adicional para ativação deste recurso; 

26. Deve implementar serviço de DHCP Server e DHCP Relay; 

27. Deve suportar IGMP snooping para controle de tráfego de multicast, permitindo a 
criação de pelo menos 1000 (mil) grupos; 

28. Deve suportar MLD (Multicast Listener Discovery) Snooping para otimizar a trans-
missão de tráfego multicast em IPv6; 

29. Deve permitir o espelhamento do tráfego de uma porta para outra porta do mes-
mo switch e outro switch da rede (port mirroring / SPAN); 

30. Deve permitir o espelhamento de uma porta ou de um grupo de portas para uma 
porta especificada em outro equipamento através de RSPAN e ERSPAN; 

31. Deve implementar Spanning Tree conforme os padrões IEEE 802.1w (Rapid Span-
ning Tree) e IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree). Deve implementar pelo menos 
30 (trinta) instâncias de Multiple Spanning Tree; 

32. Deve implementar recurso conhecido como PortFast ou Edge Port para que uma 
porta de acesso seja colocada imediatamente no status "Forwarding" do Spanning 
Tree após sua conexão física; 

33. Deve implementar mecanismo de proteção da “root bridge” do algoritmo Span-
ning-Tree para prover defesa contra-ataques do tipo “Denial of Service” no ambi-
ente nível 2; 

34. Deve permitir a suspensão de recebimento de BPDUs (Bridge Protocol Data Units) 
caso a porta esteja colocada no modo “fast forwarding” (conforme previsto no pa-
drão IEEE 802.1w). Sendo recebido um BPDU neste tipo de porta deve ser possível 
desabilitá-la automaticamente; 

35. Deve possuir mecanismo conhecido como Loop Guard para identificação de loops 
na rede. Deve desativar a interface e gerar um evento quando um loop for identifi-
cado; 

36. Deve possuir mecanismo para identificar interfaces em constantes mudanças de 
status de operação (flapping) que podem ocasionar instabilidade na rede. O switch 
deverá desativar a interface automaticamente caso o número de variações de sta-
tus esteja acima do limite configurado para o período estabelecido em segundos; 

37. Deverá possuir controle de broadcast, multicast e unicast nas portas do switch. 
Quando o limite for excedido, o switch deve descartar os pacotes ou aplicar rate 
limit; 

38. Deve suportar a criação de listas de acesso (ACLs) para filtragem de tráfego. Estas 
devem estar baseadas nos seguintes parâmetros para classificação do tráfego: 
endereço IP de origem e destino, endereço MAC de origem e destino, portas TCP e 
UDP, campo DSCP, campo CoS e VLAN ID; 

39. Deve permitir a definição de dias e horários que a ACL deverá ser aplicada na re-
de; 

40. Deverá implementar classificação, marcação e priorização de tráfego baseada nos 
valores de classe de serviço do frame ethernet (IEEE 802.1p CoS); 
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41. Deverá implementar classificação, marcação e priorização de tráfego baseada nos 
valores do campo “Differentiated Services Code Point” (DSCP) do cabeçalho IP, 
conforme definições do IETF; 

42. Deverá implementar ao menos 1 (um) dos seguintes mecanismos de prevenção 
contra congestão de tráfego: Weighted Round Robin (WRR), WRED (Weighted Ran-
dom Early Detection) ou Weighted Fair Queuing (WFQ); 

43. Deve possuir ao menos 8 (oito) filas de priorização (QoS) por porta; 

44. Deve suportar o mecanismo Explicit Congestion Notification (ECN) para notificar o 
emissor que há uma congestão ocorrendo e com isso evitar que os pacotes sejam 
descartados; 

45. Deve implementar mecanismo de proteção contra ataques do tipo spoofing para 
mensagens de IPv6 Router Advertisement; 

46. Deverá implementar mecanismo de proteção contra ataques do tipo man-in-the-
middle que utilizam o protocolo ARP; 

47. Deve implementar DHCP Snooping em IPv4 e IPv6 para mitigar problemas com 
servidores DHCP que não estejam autorizados na rede; 

48. Deve implementar controle de acesso por porta através do padrão IEEE 802.1X 
com assinalamento dinâmico de VLAN por usuário com base em atributos recebi-
dos através do protocolo RADIUS; 

49. Deve suportar a autenticação IEEE 802.1X de múltiplos dispositivos em cada por 
porta do switch. Apenas o tráfego dos dispositivos autenticados é que devem ser 
comutados na porta; 

50. Deve suportar a autenticação simultânea de, no mínimo, 15 (quinze) dispositivos 
em cada porta através do protocolo IEEE 802.1X; 

51. Deve suportar MAC Authentication Bypass (MAB); 

52. Deve implementar RADIUS CoA (Change of Authorization); 

53. Deve possuir recurso para monitorar a disponibilidade dos servidores RADIUS; 

54. Em caso de indisponibilidade dos servidores RADIUS, o switch deve provisionar au-
tomaticamente uma VLAN para os dispositivos conectados nas interfaces que este-
jam com 802.1X habilitado de forma a não causar indisponibilidade da rede; 

55. Deve implementar Guest VLAN para aqueles usuários que não autenticaram nas 
interfaces em que o IEEE 802.1X estiver habilitado; 

56. Deve ser capaz de operar em modo de monitoramento para autenticações 802.1X. 
Desta forma, o switch deve permitir que sejam realizados testes de autenticação 
nas portas sem tomar ações tal como reconfigurar a interface; 

57. Deve ser capaz de autenticar um computador via 802.1X mesmo que este esteja 
conectado através de uma interface do telefone IP; 

58. Deve suportar RADIUS Authentication e RADIUS Accounting através de IPv6; 

59. Deve suportar o protocolo PTP (Precision Time Protocol); 

60. Deve implementar Netflow, sFlow ou similar; 

61. Deve suportar o envio de mensagens de log para servidores externos através de 
syslog; 

62. Deve suportar o protocolo SNMP (Simple Network Management Protocol) nas ver-
sões v1, v2c e v3; 
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63. Deve suportar o protocolo SSH em IPv4 e IPv6 para configuração e administração 
remota através de CLI (Command Line Interface); 

64. Deve suportar o protocolo HTTPS para configuração e administração remota atra-
vés de interface web; 

65. Deve permitir upload de arquivo e atualização do firmware (software) do switch 
através da interface web (HTTPS); 

66. Deve permitir ser gerenciado através de IPv6; 

67. Deve permitir a criação de perfis de usuários administrativos com diferentes níveis 
de permissões para administração e configuração do switch; 

68. Deve suportar autenticação via RADIUS e TACACS+ para controle do acesso admi-
nistrativo ao equipamento; 

69. Deverá possuir mecanismo para identificar conflitos de endereços IP na rede. Caso 
um conflito seja identificado, o switch deverá gerar um log de evento e enviar um 
SNMP Trap; 

70. Deve suportar o protocolo LLDP e LLDP-MED para descoberta automática de equi-
pamentos na rede de acordo com o padrão IEEE 802.1ab 

71. Deverá suportar protocolo OpenFlow v1.3 ou tecnologia similar para configuração 
do equipamento através de controlador SDN; 

72. Deverá suportar ser configurado e monitorado através de REST API; 

73. Deve possuir ferramenta para captura de pacotes que auxíliarão na identificação 
de problemas na rede. Deve permitir a utilização de filtros para selecionar o tráfe-
go que deverá ser capturado e permitir a exportação dos pacotes através de ar-
quivo .pcap para análise em software Wireshark; 

74. Deve ser capaz de armazenar no mínimo duas versões de firmware simultanea-
mente em sua memória flash; 

75. Deve possuir LEDs que indiquem o status de atividade de cada porta, além de in-
dicar se há alguma falha ou alarme no switch; 

76. Deve suportar temperatura de operação de até 40º Celsius; 

77. Deve possuir MTBF (Mean Time Between Failures) igual ou superior a 10 (dez) 
anos; 

78. Deve ser fornecido com fontes de alimentação redundantes do tipo hot-swap, com 
capacidade para operar em tensões de 110V e 220V; 

79. Deve permitir a sua instalação física em rack padrão 19" com altura máxima de 
1U. Todos os acessórios para montagem e fixação deverão ser fornecidos; 

80. Deve ser compatível e gerenciado pelo Item 01 deste termo de referência ou por 
solução do mesmo fabricante que possua gerência centralizada, devendo atender 
aos requisitos descritos abaixo: 

1. A solução de gerência centralizada deve suportar operação com elementos 
redundantes, não havendo disrupção do serviço mediante a falha de um 
elemento; 

2. Deverá implementar mecanismos de SDN (Software Defined Networking) 
que permitam efetuar macro-segmentação (zonas de segurança) e micro-
segmentação: controle e orquestração de como usuários se comunicam 
numa mesma VLAN/zona; 
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3. Deve operar como ponto central para automação e gerenciamento dos swit-
ches; 

4. Deve realizar o gerenciamento de inventário de hardware, software e confi-
guração dos Switches; 

5. Deve possuir interface gráfica para configuração, administração e monitora-
ção dos switches; 

6. Deve apresentar graficamente a topologia da rede com todos os switches 
administrados para monitoramento, além de ilustrar graficamente status 
dos uplinks e dos equipamentos para identificação de eventuais problemas 
na rede; 

7. Deve montar a topologia da rede de maneira automática; 

8. Deve ser capaz de configurar os switches da rede; 

9. Deve através da interface gráfica deve ser capaz de configurar as VLANs da 
rede e distribui-las automaticamente em todos os switches gerenciados; 

10. Deve através da interface gráfica deve ser capaz de aplicar a VLAN nativa 
(untagged) e as VLANs permitidas (tagged) nas interfaces dos switches; 

11. Deve através da interface gráfica deve ser capaz de aplicar as políticas de 
QoS nas interfaces dos switches; 

12. Deve através da interface gráfica deve ser capaz de aplicar as políticas de 
segurança para autenticação 802.1X nas interfaces dos switches; 

13. Através da interface gráfica deve ser capaz de aplicar ferramentas de segu-
rança, tal como DHCP Snooping, nas interfaces dos switches; 

14. Deve através da interface gráfica deve ser capaz de realizar configurações 
do protocolo Spanning Tree nas interfaces dos switches, tal como habilitar 
ou desabilitar os seguintes recursos: Loop Guard, Root Guard e BPDU 
Guard; 

15. Deve através da interface gráfica deve ser capaz de aplicar políticas de se-
gurança e controle de tráfego para filtrar o tráfego da rede; 

16. A solução de gerência centralizada deve ser capaz de identificar as aplica-
ções acessadas na rede através de análise DPI (Deep Packet Inspection); 

17. Deve ser capaz de configurar parâmetros SNMP dos switches; 

18. A solução de gerência centralizada deve gerenciar as atualizações de fir-
mware (software) dos switches gerenciados, recomendando versões de sof-
tware para cada switch, além de permitir a atualização dos switches indivi-
dualmente; 

19. A solução de gerência centralizada deve permitir o envio automático de e-
mails de notificação para os administradores da rede em caso de eventos 
de falhas; 

20. A solução de gerência centralizada deve apresentar graficamente informa-
ções sobre erros nas interfaces dos switches; 

21. A solução deve apresentar graficamente informações sobre disponibilidade 
dos switches; 

22. Deve prover indicadores de saúde dos elementos críticos do ambiente; 
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23. Deve registrar eventos para auditoria de todos os acessos e mudanças de 
configuração realizadas por usuários; 

24. Deve realizar as funções de gerenciamento de falhas e eventos dos swit-
ches da rede; 

25. Deve possuir API no formato REST. 

  

SUBITEM 05 - SWITCH DE REDE TIPO 2 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

1. A Deve possuir 48 (quarenta e oito) interfaces do tipo 1000Base-T para conexão de 
cabos de par metálico UTP com conector RJ-45. Deve implementar a auto-negociação 
de velocidade e duplex destas interfaces, além de negociar automaticamente a co-
nexão de cabos crossover (MDI/MDI-X); 

2. Adicionalmente, deve possuir 4 (quatro) slots SFP+ para conexão de fibras ópticas do 
tipo 10GBase-X operando em 1GbE e 10GbE. Estas interfaces não devem ser do tipo 
combo e devem operar simultaneamente em conjunto com as interfaces do subitem 
anterior; 

3. Deve possuir porta console para acesso à interface de linha de comando (CLI) do 
equipamento através de conexão serial. O cabo e eventuais adaptadores necessários 
para acesso à porta console deverão ser fornecidos; 

4. Deve possuir capacidade de comutação de pelo menos 160 Gbps e ser capaz de en-
caminhar até 250 Mpps (milhões de pacotes por segundo); 

5. Deve suportar 4000 (quatro mil) VLANs de acordo com o padrão IEEE 802.1Q; 
6. Deve possuir tabela MAC com suporte a 30.000 endereços; 
7. Deve implementar Flow Control baseado no padrão IEEE 802.3X; 
8. Deve permitir a configuração de links agrupados virtualmente (link aggregation) de 

acordo com o padrão IEEE 802.3ad (Link Aggregation Control Protocol – LACP); 
9. Deve suportar a comutação de Jumbo Frames; 
10. Deve identificar automaticamente telefones IP que estejam conectados e associá-los 

automaticamente a VLAN de voz; 
11. Deve suportar a criação de rotas estáticas em IPv4 e IPv6; 
12. Deve implementar serviço de DHCP Relay; 
13. Deve suportar IGMP snooping para controle de tráfego de multicast, permitindo a cri-

ação de pelo menos 1000 (mil) entradas na tabela; 
14. Deve ser capaz de implementar e orquestrar políticas de segurança de micro seg-

mentação nos switches controlando como os usuários/endpoints se comunicam late-
ralmente entre si; 

15. Deve permitir o espelhamento do tráfego de uma porta para outra porta do mesmo 
switch (port mirroring / SPAN); 

16. Deve implementar Spanning Tree conforme os padrões IEEE 802.1w (Rapid Spanning 
Tree) e IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree). Deve implementar pelo menos 15 
(quinze) instâncias de Multiple Spanning Tree; 

17. Deve implementar recurso conhecido como PortFast ou Edge Port para que uma por-
ta de acesso seja colocada imediatamente no status "Forwarding" do Spanning Tree 
após sua conexão física; 

18. Deve implementar mecanismo de proteção da “root bridge” do algoritmo Spanning-
Tree para prover defesa contra-ataques do tipo “Denial of Service” no ambiente nível 
2; 

19. Deve permitir a suspensão de recebimento de BPDUs (Bridge Protocol Data Units) 
caso a porta esteja colocada no modo “fast forwarding” (conforme previsto no pa-
drão IEEE 802.1w). Sendo recebido um BPDU neste tipo de porta deve ser possível 
desabilitá-la automaticamente; 
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20. Deve possuir mecanismo conhecido como Loop Guard para identificação de loops na 
rede. Deve desativar a interface e gerar um evento quando um loop for identificado; 

21. Deve possuir mecanismo para identificar interfaces em constantes mudanças de sta-
tus de operação (flapping) que podem ocasionar instabilidade na rede. O switch de-
verá desativar a interface automaticamente caso o número de variações de status 
esteja acima do limite configurado para o período estabelecido em segundos; 

22. Deverá possuir controle de broadcast, multicast e unicast nas portas do switch. 
Quando o limite for excedido, o switch deve descartar os pacotes ou aplicar rate li-
mit; 

23. Deve suportar a criação de listas de acesso (ACLs) para filtragem de tráfego. Estas 
devem estar baseadas nos seguintes parâmetros para classificação do tráfego: ende-
reço IP de origem e destino, endereço MAC de origem e destino, portas TCP e UDP, 
campo DSCP, campo CoS e VLAN ID; 

24. Deve permitir a definição de dias e horários que a ACL deverá ser aplicada na rede; 
25. Deverá implementar priorização de tráfego baseada nos valores de classe de serviço 

do frame ethernet (IEEE 802.1p CoS); 
26. Deverá implementar priorização de tráfego baseada nos valores do campo “Differen-

tiated Services Code Point” (DSCP) do cabeçalho IP, conforme definições do IETF; 
27. Deve possuir ao menos 8 (oito) filas de priorização (QoS) por porta; 
28. Deverá implementar mecanismo de proteção contra ataques do tipo man-in-the-

middle que utilizam o protocolo ARP; 
29. Deve implementar DHCP Snooping para mitigar problemas com servidores DHCP que 

não estejam autorizados na rede; 
30. Deve implementar controle de acesso por porta através do padrão IEEE 802.1X com 

assinalamento dinâmico de VLAN por usuário com base em atributos recebidos atra-
vés do protocolo RADIUS; 

31. Deve suportar a autenticação IEEE 802.1X de múltiplos dispositivos em cada por por-
ta do switch. Apenas o tráfego dos dispositivos autenticados é que devem ser comu-
tados na porta; 

32. Deve suportar a autenticação simultânea de, no mínimo, 15 (quinze) dispositivos em 
cada porta através do protocolo IEEE 802.1X; 

33. Deve suportar MAC Authentication Bypass (MAB); 
34. Deve implementar RADIUS CoA (Change of Authorization); 
35. Deve possuir recurso para monitorar a disponibilidade dos servidores RADIUS; 
36. Em caso de indisponibilidade dos servidores RADIUS, o switch deve provisionar au-

tomaticamente uma VLAN para os dispositivos conectados nas interfaces que este-
jam com 802.1X habilitado de forma a não causar indisponibilidade da rede; 

37. Deve implementar Guest VLAN para aqueles usuários que não autenticaram nas in-
terfaces em que o IEEE 802.1X estiver habilitado; 

38. Deve ser capaz de operar em modo de monitoramento para autenticações 802.1X. 
Desta forma, o switch deve permitir que sejam realizados testes de autenticação nas 
portas sem tomar ações tal como reconfigurar a interface; 

39. Deve ser capaz de autenticar um computador via 802.1X mesmo que este esteja co-
nectado através de uma interface do telefone IP; 

40. Deve suportar RADIUS Authentication e RADIUS Accounting através de IPv6; 
41. Deve permitir configurar o número máximo de endereços MAC que podem ser 

aprendidos em uma determinada porta. Caso o número máximo seja excedido, o 
switch deverá gerar um log de evento para notificar o problema; 

42. Deve permitir a customização do tempo em segundos em que um determinado MAC 
Address aprendido dinamicamente ficará armazenado na tabela de endereços MAC 
(MAC Table); 

43. Deve ser capaz de gerar log de eventos quando um novo endereço MAC Address for 
aprendido dinamicamente nas interfaces, quando o MAC Address mover entre inter-
faces do mesmo switch e quando o MAC Address for removido da interface; 
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44. Deve suportar o protocolo NTP (Network Time Protocol) ou SNTP (Simple Network Ti-
me Protocol) para a sincronização do relógio; 

45. Deve suportar o envio de mensagens de log para servidores externos através de sys-
log; 

46. Deve suportar o protocolo SNMP (Simple Network Management Protocol) nas versões 
v1, v2c e v3; 

47. Deve suportar o protocolo SSH em IPv4 e IPv6 para configuração e administração 
remota através de CLI (Command Line Interface); 

48. Deve suportar o protocolo HTTPS para configuração e administração remota através 
de interface web; 

49. Deve permitir upload de arquivo e atualização do firmware (software) do switch atra-
vés da interface web (HTTPS); 

50. Deve permitir ser gerenciado através de IPv6; 
51. Deve permitir a criação de perfis de usuários administrativos com diferentes níveis 

de permissões para administração e configuração do switch; 
52. Deve suportar autenticação via RADIUS e TACACS+ para controle do acesso adminis-

trativo ao equipamento; 
53. Deverá possuir mecanismo para identificar conflitos de endereços IP na rede. Caso 

um conflito seja identificado, o switch deverá gerar um log de evento e enviar um 
SNMP Trap; 

54. Deve suportar o protocolo LLDP e LLDP-MED para descoberta automática de equipa-
mentos na rede de acordo com o padrão IEEE 802.1ab; 

55. Deverá ser capaz de executar testes nas interfaces para identificar problemas físicos 
nos cabos de par trançado (UTP) conectados ao switch; 

56. Deverá suportar protocolo OpenFlow v1.3 ou tecnologia similar para configuração do 
equipamento através de controlador SDN; 

57. Deverá suportar ser configurado e monitorado através de REST API; 
58. Deve possuir LEDs que indiquem o status de atividade de cada porta, além de indicar 

se há alguma falha ou alarme no switch; 
59. Deve suportar temperatura de operação de até 45º Celsius; 
60. Deve possuir MTBF (Mean Time Between Failures) igual ou superior a 10 (dez) anos; 
61. Deve ser fornecido com fonte de alimentação interna com capacidade para operar 

em tensões de 110V e 220V; 
62. Deve permitir a sua instalação física em rack padrão 19" com altura máxima de 1U. 

Todos os acessórios para montagem e fixação deverão ser fornecidos; 
63. Deve ser compatível e gerenciado pelo Item 01 deste termo de referência ou por so-

lução do mesmo fabricante que possua gerência centralizada, devendo atender aos 
requisitos descritos abaixo: 

1. A solução de gerência centralizada deve suportar operação com elementos 
redundantes, não havendo disrupção do serviço mediante a falha de um ele-
mento; 

2. Deverá implementar mecanismos de SDN (Software Defined Networking) 
que permitam efetuar macro-segmentação (zonas de segurança) e micro-
segmentação: controle e orquestração de como usuários se comunicam numa 
mesma VLAN/zona; 

3. Deve operar como ponto central para automação e gerenciamento dos swit-
ches; 

4. Deve realizar o gerenciamento de inventário de hardware, software e configu-
ração dos Switches; 

5. Deve possuir interface gráfica para configuração, administração e monitora-
ção dos switches; 

6. Deve apresentar graficamente a topologia da rede com todos os switches ad-
ministrados para monitoramento, além de ilustrar graficamente status dos 

Minuta de edital (1122795)         SEI 0006267-49.2021.6.02.8000 / pg. 392



 

 

 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

uplinks e dos equipamentos para identificação de eventuais problemas na re-
de; 

7. Deve montar a topologia da rede de maneira automática; 
8. Deve ser capaz de configurar os switches da rede; 
9. Deve através da interface gráfica deve ser capaz de configurar as VLANs da 

rede e distribui-las automaticamente em todos os switches gerenciados; 
10. Deve através da interface gráfica deve ser capaz de aplicar a VLAN nativa (un-

tagged) e as VLANs permitidas (tagged) nas interfaces dos switches; 
11. Deve através da interface gráfica deve ser capaz de aplicar as políticas de 

QoS nas interfaces dos switches; 
12. Deve através da interface gráfica deve ser capaz de aplicar as políticas de se-

gurança para autenticação 802.1X nas interfaces dos switches; 
13. Através da interface gráfica deve ser capaz de aplicar ferramentas de segu-

rança, tal como DHCP Snooping, nas interfaces dos switches; 
14. Deve através da interface gráfica deve ser capaz de realizar configurações do 

protocolo Spanning Tree nas interfaces dos switches, tal como habilitar ou de-
sabilitar os seguintes recursos: Loop Guard, Root Guard e BPDU Guard; 

15. Deve através da interface gráfica deve ser capaz de aplicar políticas de segu-
rança e controle de tráfego para filtrar o tráfego da rede; 

16. A solução de gerência centralizada deve ser capaz de identificar as aplicações 
acessadas na rede através de análise DPI (Deep Packet Inspection); 

17. Deve ser capaz de configurar parâmetros SNMP dos switches; 
18. A solução de gerência centralizada deve gerenciar as atualizações de firmwa-

re (software) dos switches gerenciados, recomendando versões de software 
para cada switch, além de permitir a atualização dos switches individualmen-
te; 

19. A solução de gerência centralizada deve permitir o envio automático de e-
mails de notificação para os administradores da rede em caso de eventos de 
falhas; 

20. A solução de gerência centralizada deve apresentar graficamente informações 
sobre erros nas interfaces dos switches; 

21. A solução deve apresentar graficamente informações sobre disponibilidade 
dos switches; 

22. Deve prover indicadores de saúde dos elementos críticos do ambiente; 
23. Deve registrar eventos para auditoria de todos os acessos e mudanças de con-

figuração realizadas por usuários; 
24. Deve realizar as funções de gerenciamento de falhas e eventos dos switches 

da rede; 
25. Deve possuir API no formato REST; 

  

SUBITEM 06 - TRANSCEIVER - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

1. Deve possuir uma porta duplex 10Gbase-SR; 
2. Deve suportar distancias de até 100 metros utilizando fibra multimodo; 
3. Deve possuir comprimento de onda de 850nm; 
4. Deve possuir conector do tipo Duplex LC; 
5. Deve ser do compatível com os Itens 01 e 04 deste documento. 

  

SUBITEM 07 - CABO DAC TIPO 1 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
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1. Cabo DAC do tipo passivo, que permita a conexão direta em slot QSFP+; 

2. Tamanho mínimo : 03 metros; 

3. Deve ser do compatível com o Itens 01 e 04 deste documento. 

  

SUBITEM 08 - CABO DAC TIPO 2 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

1. Cabo DAC do tipo passivo, que permita a conexão direta em slot QSFP+; 

2. Tamanho mínimo : 05 metros; 

3. Deve ser do compatível com os Itens de 01 e 04 deste documento. 

  

SUBITEM 09 - UNIDADE CENTRALIZADA DE ARMAZENAMENTO DE LOGS E RELATORIA - ES-
PECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

1. CARACTERISTICAS GERAIS 
1. Solução deverá ser baseado em appliance físico, possuir garantia e licença pa-

ra atualização de firmware e atualização automática de bases de dados de to-
das as funcionalidades pelo período de 36 (trinta e seis) meses. 

2. Deverá possuir a capacidade de receber pelo menos 90 GB de logs diários. 
3. Deverá possuir taxa analítica de 1.500 (um mil e quinhentos) logs por segun-

do. 
4. Deverá possuir 04 (quatro) interfaces RJ45 1GE. 
5. Deverá possuir capacidade de armazenamento de no mínimo 04 (quatro) TB. 

2. REQUISITOS MINIMOS DE FUNCIONALIDADES 
1. Deverá suportar o acesso via SSH e WEB (HTTPS) para gerenciamento de so-

luções 
2. Deverá possuir comunicação e autenticação criptografada com usuário e se-

nha para obter relatórios, na interface gráfica (GUI) e via linha de comando no 
console de gerenciamento. 

3. Deverá permitir o acesso simultâneo à administração, bem como permitir que 
pelo menos 2 (dois) perfis sejam criados para administração e monitoramento. 

4. Deverá suportar SNMP versão 2 e 3 
5. Deverá permitir a virtualização do gerenciamento e administração dos disposi-

tivos, nos quais cada administrador só tem acesso aos computadores autori-
zados. 

6. Deverá permitir a criação de um administrador geral, que tenha acesso geral 
a todas as instâncias de virtualização da solução. 

7. Deverá permitir ativar e desativar para cada interface da plataforma, as per-
missões de acesso HTTP, HTTPS, SSH 

8. Deverá possuir autenticação de usuários para acesso à plataforma via LDAP 
9. Deverá possuir autenticação de usuários para acesso à plataforma via Radius 
10. Deverá possuir autenticação de usuários para acesso à plataforma via TACACS 

+ 
11. Deverá possuir geração de relatórios de tráfego em tempo real, em formato 

de mapa geográfico 
12. Deverá possuir geração de relatórios de tráfego em tempo real, no formato de 

gráfico de bolhas. 
13. Deverá possuir geração de relatórios de tráfego em tempo real, em formato 

de gráfico 
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14. Deverá possuir definição de perfis de acesso ao console com permissão granu-
lar, como: acesso de gravação, acesso de leitura, criação de novos usuários e 
alterações nas configurações gerais. 

15. Deverá possuir um assistente gráfico para adicionar novos dispositivos, usan-
do seu endereço IP, usuário e senha. 

16. Deverá possuir visualização da quantidade de logs enviados de cada dispositi-
vo monitorado 

17. Deverá possuir mecanismos de apagamento automático para logs antigos. 
18. Deverá permitir importação e exportação de relatórios; 
19. Deverá ter a capacidade de criar relatórios no formato HTML; 
20. Deverá ter a capacidade de criar relatórios em formato PDF; 
21. Deverá ter a capacidade de criar relatórios no formato XML; 
22. Deverá ter a capacidade de criar relatórios no formato CSV; 
23. Deverá permitir exportar os logs no formato CSV; 
24. Deverá gerar logs de auditoria, com detalhes da configuração efetuada, o ad-

ministrador que efetuou a alteração e seu horário. 
25. Deverá permitir que os logs gerados pelos dispositivos gerenciados devem ser 

centralizados nos servidores da plataforma, mas a solução também deve ofe-
recer a possibilidade de usar um servidor Syslog externo ou similar. 

26. Deverá ter relatórios predefinidos. 
27. Deverá poder enviar automaticamente os logs para um servidor FTP externo 

para a solução 
28. Deverá permitir a duplicação de relatórios existentes, deve ser possível para 

edição posterior. 
29. Deverá ter a capacidade de personalizar a capa dos relatórios obtidos. 
30. Deverá permitir centralmente a exibição de logs recebidos por um ou mais 

dispositivos, incluindo a capacidade de usar filtros para facilitar a pesquisa nos 
mesmos logs. 

31. Deverá ter a capacidade de personalizar gráficos em relatórios, como barras, 
linhas e tabelas 

32. Deverá ter um mecanismo de "pesquisa detalhada" para navegar pelos relató-
rios em tempo real. 

33. Deverá permitir que os arquivos de log sejam baixados da plataforma para 
uso externo. 

34. Deverá ter a capacidade de gerar e enviar relatórios periódicos automatica-
mente. 

35. Deverá permitir a personalização de qualquer relatório pré-estabelecido pela 
solução, exclusivamente pelo Administrador, para adotá-lo de acordo com su-
as necessidades. 

36. Deverá permitir o envio por e-mail relatórios automaticamente. 
37. Deverá permitir que o relatório seja enviado por email ao destinatário especí-

fico. 
38. Deverá permitir a programação da geração de relatórios, conforme calendário 

definido pelo administrador. 
39. Deverá exibir graficamente em tempo real a taxa de geração de logs para ca-

da dispositivo gerenciado. 
40. Deverá permitir o uso de filtros nos relatórios. 
41. Deverá permitir definir o design dos relatórios, incluir gráficos, adicionar texto 

e imagens, alinhamento, quebras de página, fontes, cores, entre outros. 
42. Deverá permitir especificar o idioma dos relatórios criados 
43. Deverá gerar alertas automáticos por email, SNMP e Syslog, com base em 

eventos especiais em logs, gravidade do evento, entre outros. 
44. Deverá permitir o envio automático de relatórios para um servidor SFTP ou 

FTP externo. 
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45. Deverá ser capaz de criar consultas SQL ou similares nos bancos de dados de 
logs, para uso em gráficos e tabelas em relatórios. 

46. Deverá possibilitar visualizar nos relatórios da GUI as informações do sistema, 
como licenças, memória, disco rígido, uso da CPU, taxa de log por segundo re-
cebido, total de logs diários recebidos, alertas do sistema, entre outros. 

47. Deverá ter uma ferramenta que permita analisar o desempenho na geração 
de relatórios, a fim de detectar e corrigir problemas na geração deles. 

48. Deverá importar arquivos com logs de dispositivos compatíveis conhecidos e 
não conhecidos pela plataforma, para geração posterior de relatórios. 

49. Deverá ser possível definir o espaço que cada instância de virtualização pode 
usar para armazenamento de log. 

50. Deverá fornecer as informações da quantidade de logs armazenados e as es-
tatísticas do tempo restante armazenado. 

51. Deverá ser compatível com a autenticação de fator duplo (token) para usuá-
rios do administrador da plataforma. 

52. Deverá permitir aplicar políticas para o uso de senhas para administradores 
de plataforma, como tamanho mínimo e caracteres permitidos 

53. Deverá permitir visualizar em tempo real os logs recebidos. 
54. Deverá permitir o encaminhamento de log no formato syslog. 
55. Deverá permitir o encaminhamento de log no formato CEF (Common Event 

Format). 
56. Deverá permitir a criação de painéis personalizados para monitorar operações 

SOC 
57. Deverá gerar alertas de eventos a partir de logs recebidos 
58. Deverá permitir a criação de incidentes a partir de alertas de eventos para o 

terminal 
59. Deverá permitir a integração ao sistema de tickets do ServiceNow 
60. Deverá permitir o suporte a logs na nuvem pública do Amazon S3 
61. Deverá permitir o suporte a logs na nuvem pública do Microsoft Azure 
62. Permitir o suporte aos registros de nuvem pública do Gooogle Cloud 
63. Suportar o padrão SAML para autenticação do usuário administrador 

3. FUNCIONALIDADES DE RELATORIOS DE FIREWALL 
1. Deverá possuir relatório de conformidade com o PCI DSS; 
2. Deverá possuir um relatório de uso do aplicativo SaaS 
3. Deverá possuir um relatório de prevenção de perda de dados (DLP) 
4. Deverá possuir um relatório de VPN 
5. Deverá possuir um relatório IPS (Intruder Prevention System) 
6. Deverá possuir um relatório de reputação do cliente 
7. Deverá possuir um relatório de análise de segurança do usuário 
8. Deverá possuir um relatório de análise de ameaças cibernéticas 
9. Deverá possuir um breve relatório resumido diário de eventos e incidentes de 

segurança 
10. Deverá possuir um relatório de tráfego DNS 
11. Deverá possuir um relatório de tráfego de e-mail 
12. Deverá possuir um relatório dos 10 principais aplicativos usados na rede 
13. Deverá possuir um relatório dos 10 principais sites usados na rede 
14. Deverá possuir um relatório de uso de mídia social. 

  

SUBITEM 10 - UNIDADE DE GÊNCIA CENTRALIZADA DE EQUIPAMENTOS - ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS 
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1. A solução poderá ser entregue em applince ou no formato de solução virtual, compa-
tível com as plataformas VMware, Microsoft Hyper-V e KVM, no caso de solução vir-
tualizada a responsabilidade pela implantação de servidor/hardware com licencia-
mento necessário será da CONTRATANTE; 

2. Deve possuir licença para gerenciar de forma centralizada de no mínimo 100 disposi-
tivos; 

3. Deve garantir a integridade do item de configuração, através de bloqueio de altera-
ções, em caso de acesso simultâneo de dois ou mais administradores no mesmo ati-
vo; 

4. Deve possuir definição de perfis de acesso ao console com permissões granulares 
como: acesso de escrita, acesso de leitura, criação de usuários, alteração de configu-
rações; 

5. Deve gerar alertas automáticos via e-mail e snmp; 
6. Deve monitorar a performance e Status dos links conectados a Solução de Segurança 

dos links de Internet; 
7. Deve possibilitar a criação e administração de políticas de firewall, controle de apli-

cação, sistema prevenção a intrusão (IPS – intrusion prevention system), antivírus, 
pontos de acesso sem fio e de filtro de URL; 

8. Deve permitir usar palavras chaves ou cores para facilitar identificação de regras; 
9. Deve permitir localizar quais regras um objeto (ex. Computador, serviço, etc.) Está 

sendo utilizado; 
10. Deve atribuir sequencialmente um número a cada regra de firewall, de NAT ou de 

QoS; 
11. Deve permitir criação de regras que fiquem ativas em horário definido; 
12. Deve permitir criação de regras com data de expiração; 
13. Deve permitir realizar o backup das configurações para permitir o retorno (rollback) 

de uma configuração salva; 
14. Deve possuir mecanismo de validação das políticas, avisando quando houver regras 

que ofusquem ou conflitem com outras (shadowing), ou garantir que esta exigência 
seja plenamente atendida por meio diverso; 

15. Deve possibilitar a visualização e comparação de configurações atuais, configuração 
anterior e configurações antigas; 

16. Deve garantir que todos os componentes da Solução de Segurança dos Links de In-
ternet sejam controlados de forma centralizada, utilizando apenas um servidor de 
gerência; 

17. Deve garantir que os dispositivos de segurança sejam visualizados na operação inte-
grada da rede através de geolocalização, e integrados com uma aplicação de mapas 
online (google maps, bing maps ou outra equivalente); 

18. Deve possuir um sistema de backup/restauração de todas as configurações da solu-
ção de gerência incluso assim como permitir ao administrador agendar backups da 
configuração em um determinado dia e hora; 

19. Deve permitir ao administrador transferir os backups para um servidor SFTP; 
20. Deve realizar a função de gerência em um equipamento exclusivo, não exercendo 

outras funções (como firewall); 
21. Deve garantir que quando houver novas versões de software dos equipamentos, seja 

realizada a distribuição e instalação remota, de maneira centralizada; 
22. Deve permitir aos administradores se autenticarem nos servidores de gerência atra-

vés de contas de usuários locais, de bases externas LDAP e RADIUS. 
23. Deve suportar e realizar a sincronização do relógio interno dos equipamentos da so-

lução via protocolo NTP; 
24. Deve gerar relatórios ou exibir comparativos entre duas sessões diferentes, resumin-

do todas as alterações efetuadas; 
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25. Deve permitir visualizar, a partir da estação de gerência centralizada, informações 
detalhadas dos dispositivos gerenciados, tais como licenças, horário do sistema e 
firmware; 

26. Acompanhamento por um período de pelo menos 90 dias para eventuais ajustes ne-
cessários; 

27. Deve permitir criar os objetos que serão utilizados nas políticas, de forma centraliza-
da. 

  

SUBITEM 11 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE IMPLANTAÇÃO E CONFIGURAÇÃO PARA SOLU-
ÇÃO DE SEGURANÇA E GERÊNCIA DE REDES NGFW TIPO 1 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

1. Os serviços envolvendo a execução de atividade de rotinas de implantação 
deverão ser prestados de maneira a apoiar os processos de trabalho e atividades 
pontuais para atender a necessidades específicas apresentadas pela TRE-AL; 

2. Os serviços envolverão todas as atividades de implantação, configurações, 
programações e atendimento às demandas apresentadas pela TRE-AL; 

3. Os serviços deverão ser realizados nas dependências do TRE-AL, utilizando-se de 
equipamentos e infraestrutura com capacidade operacional; 

4. Os serviços deverão ser realizados por profissionais detentores de diplomas de nível 
superior em áreas afins da Tecnologia da Informação, com experiência comprovada 
mínima de 03 (três) anos em implantação, operação e suporte de dispositivos de Se-
gurança da Informação, com características similares às apresentadas pela TRE-AL; 

5. Os profissionais deverão receber todas as demandas sob as responsabilidades apre-
sentadas pela TRE-AL, providenciando sua inspeção, conferência, classificação e 
prestação de contas; 

6. Os profissionais deverão tomar ciência e analisar detalhadamente os projetos, bem 
como todos os documentos que o complementarem, fornecidos pela TRE-AL; 

7. Deve ser realizado o desenvolvimento de plano de implementação; planejamento; 
análise; configuração; integração; migração; testes de verificação; ajustes; otimiza-
ção; troubleshooting; updates; upgrades; ensaios de contingência; criação de regras 
de segurança; 

8. Deve ser realizado definição da arquitetura lógica e física do projeto, garantindo a 
qualidade durante a implantação e o atendimento de todos os requisitos funcionais e 
não funcionais; 

9. Deve ser realizado gerenciamento de projetos: gerenciamento do projeto propria-
mente dito, considerando controle de prazos, esforço, elaboração de relatórios de 
posicionamento executivo, indicadores do projeto e qualquer outra métrica prevista 
no PMBOOK. O objetivo de todas estas atividades é a garantia de qualidade do proje-
to no que tange prazos e esforço; 

10. Acompanhamento por um período de pelo menos 90 dias para eventuais ajustes ne-
cessários; 

11. Deverá ser fornecido ao final dos serviços a documentação completa de implenta-
ção. 

  

SUBITEM 12 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE IMPLANTAÇÃO E CONFIGURAÇÃO PARA SOLU-
ÇÃO DE SEGURANÇA E GERÊNCIA DE REDES NGFW TIPO 2 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
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1. Os serviços envolvendo a execução de atividade de rotinas de implantação deverão 
ser prestados de maneira a apoiar os processos de trabalho e atividades pontuais pa-
ra atender a necessidades específicas apresentadas pela TRE-AL; 

2. Os serviços envolverão todas as atividades de implantação, configurações, progra-
mações e atendimento às demandas apresentadas pela TRE-AL; 

3. Os serviços poderão ser realizados nas dependências do TRE-AL ou realizados de 
forma remota e assistida pela equipe de TI do TRE-AL; 

4. Os serviços deverão ser realizados por profissionais detentores de diplomas de nível 
superior em áreas afins da Tecnologia da Informação, com experiência comprovada 
mínima de 03 (três) anos em implantação, operação e suporte de dispositivos de Se-
gurança da Informação, com características similares às apresentadas pela TRE-AL; 

5. Os profissionais deverão receber todas as demandas sob as responsabilidades apre-
sentadas pela TRE-AL, providenciando sua inspeção, conferência, classificação e 
prestação de contas; 

6. Deve ser realizados serviços de planejamento; análise; configuração; integração; 
migração; testes de verificação; ajustes; otimização; troubleshooting; updates; 
upgrades; ensaios de contingência; criação de regras de segurança; 

7. Deve ser realizado definição da arquitetura lógica e física do projeto, garantindo a 
qualidade durante a implantação e o atendimento de todos os requisitos funcionais e 
não funcionais; 

8. Acompanhamento por um período de pelo menos 90 dias para eventuais ajustes ne-
cessários; 

9. Deverá ser fornecido ao final dos serviços a documentação completa de implenta-
ção. 

  

SUBITEM 13 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE IMPLANTAÇÃO E CONFIGURAÇÃO PARA SWIT-
CHES DE REDE TIPOS 1 E 2 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

1. Os serviços envolvendo a execução de atividade de rotinas de implantação deverão 
ser prestados de maneira a apoiar os processos de trabalho e atividades pontuais pa-
ra atender a necessidades específicas apresentadas pela TRE-AL 

2. Os serviços envolverão todas as atividades de implantação, configurações, progra-
mações e atendimento às demandas apresentadas pela TRE-AL. 

3. A execução do Contrato deverá seguir metodologia de trabalho baseado no conceito 
de Delegação de Responsabilidade Supervisionada. À CONTRATANTE caberá a res-
ponsabilidade de definir demandas, bem como realizar a gestão qualitativa dos ser-
viços. A CONTRATADA deverá disponibilizar um Gerente do Projeto, o qual deverá 
supervisionar todas as atividades dos profissionais vinculados à dedicação exclusiva. 
Ao Gerente do Projeto será atribuída a responsabilidades de desenvolvimento e 
acompanhamento de todo plano de trabalho às atividades demandadas pela TRE-AL. 

4. Os serviços deverão ser realizados nas dependências do TRE-AL, utilizando-se de 
equipamentos e infraestrutura com capacidade operacional. 

5. Os serviços deverão ser realizados por profissionais, detentores de diplomas de nível 
superior em áreas afins da Tecnologia da Informação, com experiência comprovada 
mínima de 03 (três) anos em implantação, operação e suporte de dispositivos de Se-
gurança da Informação, com características similares às apresentadas pela TRE-AL. 

6. Os profissionais deverão receber todas as demandas sob as responsabilidades apre-
sentadas pela TRE-AL, providenciando sua inspeção, conferência, classificação e 
prestação de contas. 

7. Os profissionais deverão tomar ciência e analisar detalhadamente os projetos, bem 
como todos os documentos que o complementarem, fornecidos pela TRE-AL. 
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8. Acompanhamento por um período de pelo menos 90 dias para eventuais ajustes ne-
cessários; 

9. Deverá ser fornecido ao final dos serviços a documentação completa de implemen-
tação. 

  

SUBITEM 14 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE IMPLANTAÇÃO E CONFIGURAÇÃO PARA UNIDADE 
CENTRALIZADA DE ARMAZENAMENTO DE LOGS E RELATORIA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

1. Os serviços envolvendo a execução de atividade de rotinas de implantação deverão 
ser prestados de maneira a apoiar os processos de trabalho e atividades pontuais pa-
ra atender a necessidades específicas apresentadas pela TRE-AL; 

2. Os serviços envolverão todas as atividades de implantação, configurações, progra-
mações e atendimento às demandas apresentadas pela TRE-AL; 

3. Os serviços deverão ser realizados nas dependências do TRE-AL, utilizando-se de 
equipamentos e infraestrutura com capacidade operacional. 

4. Os serviços deverão ser realizados por profissionais, detentores de diplomas de nível 
superior em áreas afins da Tecnologia da Informação, com experiência comprovada 
mínima de 03 (três) anos em implantação, operação e suporte de dispositivos de Se-
gurança da Informação, com características similares às apresentadas pela TRE-AL. 

5. Os profissionais deverão receber todas as demandas sob as responsabilidades apre-
sentadas pela TRE-AL, providenciando sua inspeção, conferência, classificação e 
prestação de contas. 

6. Os profissionais deverão tomar ciência e analisar detalhadamente os projetos, bem 
como todos os documentos que o complementarem, fornecidos pela TRE-AL. 

7. Acompanhamento por um período de pelo menos 90 dias para eventuais ajustes ne-
cessários; 

8. Deverá ser fornecido ao final dos serviços a documentação completa de implenta-
ção. 

  

SUBITEM 15 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE IMPLANTAÇÃO E CONFIGURAÇÃO PARA UNIDADE 
DE GERÊNCIA CENTRALIZADA DE EQUIPAMENTOS - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

1. Os serviços envolvendo a execução de atividade de rotinas de implantação deverão 
ser prestados de maneira a apoiar os processos de trabalho e atividades pontuais pa-
ra atender a necessidades específicas apresentadas pela TRE-AL 

2. Os serviços envolverão todas as atividades de implantação, configurações, progra-
mações e atendimento às demandas apresentadas pela TRE-AL. 

3. A execução do Contrato deverá seguir metodologia de trabalho baseado no conceito 
de Delegação de Responsabilidade Supervisionada. À CONTRATANTE caberá a res-
ponsabilidade de definir demandas, bem como realizar a gestão qualitativa dos 
serviços. A CONTRATADA deverá disponibilizar um Gerente do Projeto, o qual de-
verá supervisionar todas as atividades dos profissionais vinculados à dedicação 
exclusiva. Ao Gerente do Projeto será atribuída a responsabilidades de desenvol-
vimento e acompanhamento de todo plano de trabalho às atividades demandadas 
pela TRE-AL. 

4. Os serviços deverão ser realizados nas dependências do TRE-AL, utilizando-se de 
equipamentos e infraestrutura com capacidade operacional. 
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5. Os serviços deverão ser realizados por profissionais, detentores de diplomas de nível 
superior em áreas afins da Tecnologia da Informação, com experiência comprovada 
mínima de 03 (três) anos em implantação, operação e suporte de dispositivos de Se-
gurança da Informação, com características similares às apresentadas pela TRE-AL. 

6. Os profissionais deverão receber todas as demandas sob as responsabilidades apre-
sentadas pela TRE-AL, providenciando sua inspeção, conferência, classificação e 
prestação de contas. 

7. Os profissionais deverão tomar ciência e analisar detalhadamente os projetos, bem 
como todos os documentos que o complementarem, fornecidos pela TRE-AL. 

8. Acompanhamento por um período de pelo menos 90 dias para eventuais ajustes ne-
cessários; 

9. Deverá ser fornecido ao final dos serviços a documentação completa de implenta-
ção. 

  

SUBITEM 16 - TREINAMENTO OFICIAL DO FABRICANTE PARA SOLUÇÃO DE SEGURANÇA E 
GERÊNCIA DE REDES NGFW - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

1. O fornecimento deste item deverá contemplar 01 (um) voucher individual para trei-
namento oficial do fabricante; 

2. O voucher deverá ter validade de pelo menos 12 (doze) meses a partir da data de 
sua emissão; 

3. O treinamento deverá ser disponibilizado de acordo com o calendário de treinamen-
tos do fabricante; 

4. A capacitação técnica deverá ser oficial do fabricante e ser realizada por empresa 
devidamente credenciada pelo mesmo; 

5. O treinamento deverá preferencialmente ser ofertado na modalidade presencial, 
mas a critério da contratante, poderá ser aceito em formato EAD ao vivo; 

6. Deverá ser ministrado por profissional devidamente credenciado junto ao fabrican-
te; 

7. O conteúdo programático do treinamento deverá no mínimo os conteúdos sobre: 
visão geral da solução; configuração inicial do equipamento; Políticas de Firewall; 
IPS; Controle de Aplicação; Sandboxing; Identificação do Usuário; Filtro de Conteú-
do WEB; Antivírus; NAT; VPN; QoS; SD-WAN; Alta Disponibilidade; Gerência Centra-
lizada; Geração de Relatórios; Monitoramento; 

8. A capacitação ofertada poderá ser composta por um ou mais treinamentos oficiais 
do fabricante; 

9. Deverá(ão) ser informado(s) o(s) código(s) do(s) treinamentos junto ao fabricante e 
o(s) respectivo(s) conteúdo(s) programático(s); 

10. O conteúdo programático deverá ser comprovado por meio de documentação ofi-
cial do fabricante; 

11. O treinamento deverá ser ministrado no idioma português do Brasil; 

12. Deverá ser fornecido material didático do fabricante relativo ao conteúdo progra-
mático, podendo este ser no idioma português do Brasil ou inglês; 

13. Deverá ser fornecido certificado de participação ao final do treinamento. Este cer-
tificado deverá obrigatoriamente ser emitido pelo fabricante; 
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14. A carga horária agregada do(s) treinamento(s) não poderá ser inferior a 40 horas; 

15. O conjunto das capacitações deverá ser suficiente ou corresponder ao conjunto 
mínimo necessário para realização de prova de certificação oficial do produto. A 
inscrição e/ou custos diretos e relativos à certificação não fazem parte do voucher. 

  

SUBITEM 17 - TREINAMENTO OFICIAL DO FABRICANTE UNIDADE DE GERÊNCIA CENTRALIZA-
DA DE EQUIPAMENTOS - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

1. O fornecimento deste item deverá contemplar 01 (um) voucher individual para trei-
namento oficial do fabricante; 

2. O voucher deverá ter validade de pelo menos 12 (doze) meses a partir da data de 
sua emissão; 

3. O treinamento deverá ser disponibilizado de acordo com o calendário de treinamen-
tos do fabricante; 

4. A capacitação técnica deverá ser oficial do fabricante e ser realizada por empresa 
devidamente credenciada pelo mesmo; 

5. O treinamento deverá preferencialmente ser ofertado na modalidade presencial, 
mas a critério da contratante, poderá ser aceito em formato EAD ao vivo; 

6. Deverá ser ministrado por profissional devidamente credenciado junto ao fabrican-
te; 

7. O conteúdo programático do treinamento deverá abranger as principais funciona-
lidades, resolução de problemas mais comuns, englobando tanto a configuração e 
a operação da  UNIDADE DE GERENCIA CENTRALIZADA DE EQUIPAMENTOS, pro-
porcionando conhecimentos teóricos e práticos, abrangendo desde os conteúdos 
básicos até os avançadas sobre os hardwares e o softwares que compõem a solu-
ção; 

8. A capacitação ofertada poderá ser composta por um ou mais treinamentos oficiais 
do fabricante; 

9. Deverá(ão) ser informado(s) o(s) código(s) do(s) treinamentos junto ao fabricante e 
o(s) respectivo(s) conteúdo(s) programático(s); 

10. O conteúdo programático deverá ser comprovado por meio de documentação ofi-
cial do fabricante; 

11. O treinamento deverá ser ministrado no idioma português do Brasil; 

12. Deverá ser fornecido material didático do fabricante relativo ao conteúdo progra-
mático, podendo este ser no idioma português do Brasil ou inglês; 

13. Deverá ser fornecido certificado de participação ao final do treinamento. Este cer-
tificado deverá obrigatoriamente ser emitido pelo fabricante; 

14. A carga horária agregada do(s) treinamento(s) não poderá ser inferior a 16 horas; 

15. O conjunto das capacitações deverá ser suficiente ou corresponder ao conjunto 
mínimo necessário para realização de prova de certificação oficial do produto. A 
inscrição e/ou custos diretos e relativos à certificação não fazem parte do voucher. 
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SUBITEM 18 - TREINAMENTO OFICIAL DO FABRICANTE PARA UNIDADE CENTRALIZADA DE 
ARMAZENAMENTO DE LOGS E RELATORIA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

1. O fornecimento deste item deverá contemplar 01 (um) voucher individual para trei-
namento oficial do fabricante; 

2. O voucher deverá ter validade de pelo menos 12 (doze) meses a partir da data de 
sua emissão; 

3. O treinamento deverá ser disponibilizado de acordo com o calendário de treinamen-
tos do fabricante; 

4. A capacitação técnica deverá ser oficial do fabricante e ser realizada por empresa 
devidamente credenciada pelo mesmo; 

5. O treinamento deverá preferencialmente ser ofertado na modalidade presencial, 
mas a critério da contratante, poderá ser aceito em formato EAD ao vivo; 

6. Deverá ser ministrado por profissional devidamente credenciado junto ao fabrican-
te; 

7. O conteúdo programático do treinamento deverá abranger as principais funciona-
lidades, resolução de problemas mais comuns, englobando tanto a configuração e 
a operação da UNIDADE CENTRALIZADA DE ARMAZENAMENTO DE LOGS E RELA-
TORIA, proporcionando conhecimentos teóricos e práticos, abrangendo desde os 
conteúdos básicos até os avançadas sobre os hardwares e o softwares que com-
põem a solução; 

8. A capacitação ofertada poderá ser composta por um ou mais treinamentos oficiais 
do fabricante; 

9. Deverá(ão) ser informado(s) o(s) código(s) do(s) treinamentos junto ao fabricante e 
o(s) respectivo(s) conteúdo(s) programático(s); 

10. O conteúdo programático deverá ser comprovado por meio de documentação ofi-
cial do fabricante; 

11. O treinamento deverá ser ministrado no idioma português do Brasil; 

12. Deverá ser fornecido material didático do fabricante relativo ao conteúdo progra-
mático, podendo este ser no idioma português do Brasil ou inglês; 

13. Deverá ser fornecido certificado de participação ao final do treinamento. Este cer-
tificado deverá obrigatoriamente ser emitido pelo fabricante; 

14. A carga horária agregada do(s) treinamento(s) não poderá ser inferior a 8 horas; 

15. O conjunto das capacitações deverá ser suficiente ou corresponder ao conjunto 
mínimo necessário para realização de prova de certificação oficial do produto. A 
inscrição e/ou custos diretos e relativos à certificação não fazem parte do voucher. 

  

SUBITEM 19 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS SOB DEMANDA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

1. Cada Unidade de Serviço Técnicos (UST) corresponderá à 4h (quatro horas) de pro-
fissional especializado nas plataformas ofertadas; 

2. O serviço poderá ser prestado pelo próprio fabricante (Professional Services) ou pe-
la contratada. 
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3. Atividades: desenvolvimento de plano de implementa-
ção, planejamento, análise, configuração, integração, migração, testes de veri-
ficação, ajustes, otimização, troubleshooting, updates, upgrades, provas de 
conceito, ensaios de contingência, customização de consultas de relató-
rios, treinamentos "hands on", análise de vulnerabilidades, criação e manuten-
ção de regras de segurança e redes, participação em comitês de segurança para 
esclarecimentos, documentação "as built", documentação para rollout; 

4. Os perfis dos profissionais/atividades definidas seguirão o padrão de perfis indica-
dos por metodologias de projetos, como PMBOK. Abaixo, um detalhamento sobre 
os perfis de profissionais e o escopo de cada um de seus papeis: 

1. Arquitetura: definição da arquitetura lógica e física do projeto, garantindo a 
qualidade durante a implantação e o atendimento de todos os requisitos 
funcionais e não funcionais; propor melhorias; definir controles e monitora-
mento do ambiente, sugerindo métricas, thresholds e indicadores de acom-
panhamento; apoio no planejamento, execução e avaliação de mudanças; 

2. Implementação: Levantamento de dados, execução das implantações inclu-
indo configuração customizada, integração, migrações e testes, adaptações 
código, criação de infraestrutura, orientação, documentação, etc; 

3. Gerenciamento de projetos: gerenciamento do projeto propriamente dito, 
considerando controle de prazos, esforço, elaboração de relatórios de posi-
cionamento executivo, indicadores do projeto e qualquer outra métrica pre-
vista no PMBOOK. O objetivo de todas estas atividades é a garantia de qua-
lidade do projeto no que tange prazos e esforço 

4. Suporte: Atendimento a incidentes de suporte realizando análises, trou-
bleshooting, diagnósticos; realizando ajustes e otimização configurações; 
analisando e aplicando patches, fixes e updates, aplicando testes e reali-
zando ensaios; monitorando o ambiente; 

5. As atividades poderam ser prestadas de forma on-site ou na modalidade remota 
com acompanhento por meio de ferramente de controle de acesso; 

6. O prazo máximo para início das atividades pela empresa contratada será de 10 
(dez) dias, após o recebimento da ordem de fornecimento, nota de empenho ou 
documento equivalente; 

7. Neste modelo de execução dos serviços não se caracteriza a subordinação direta e 
nem a pessoalidade, visto que não haverá qualquer relação de subordinação jurí-
dica entre os profissionais da equipe da empresa contratada e o TRE-AL. As em-
presas proponentes deverão considerar em seus custos todos os recursos necessá-
rios ao completo atendimento aos objetos, tais como despesas com pessoal (salá-
rios, férias, encargos, benefícios, seleção, outras) de modo a garantir os serviços 
definidos; 

8. Para o controle da execução dos serviços será utilizado a Unidade de medida UST 
(Unidade de Serviço Técnico). A UST consiste no parâmetro utilizado para dimensi-
onar todas as atividades que serão demandadas pela CONTRATANTE, no escopo de 
cada Ordem de Serviço. A contratação será em volume de UST por atividade e a li-
citação resultará na oferta do valor de uma UST que irá representar o esforço 
combinado de profissionais envolvidos, variando a complexidade e prioridade da 
atividade. 

3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a) 

A execução do objeto pressupõe a existência dos seguintes papéis e res-
ponsabilidades (Art. 18, § 3º, III, a, 1): 
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1. Patrocinador da Contratação: é o titular da área demandante, responsável por repre-
sentar os interesses do órgão no contexto da Contratação, pela aprovação da neces-
sidade e, por fim, pela negociação das ações necessárias para que os objetivos se-
jam alcançados; 

2. Gestor do Contrato (art. 3º, IV, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017): servidor desig-
nado para coordenar e comandar o processo da fiscalização da execução contratual. 
Na forma do Art. 17 da mesma Resolução, o gestor do contrato responsabiliza-se pe-
la condução da gestão e fiscalização do contrato, nos termos do Art. 67, da Lei nº 
8.666/93. 

3. Fiscal do Contrato (art. 3º, VI, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017): servidor desig-
nado para auxiliar o gestor do contrato quanto à fiscalização do objeto do contrato. 
Neste sentido, indicado pela respectiva autoridade competente para fiscalizar o Con-
trato quanto aos aspectos técnicos da solução. 

Dinâmica da Execução (Art. 18, § 3º, III, a, 2): 

1. Os equipamentos deverão ser entregues no Almoxarifado do TRE/AL, nos quantita-
tivos indicados no pedido de fornecimento; 

2. A garantia dos equipamentos deve obedecer o detalhamento técnico feito e terá seu 
tempo contado por cada fornecimento individualmente; 

3. Entende-se como garantia aquela prestada pelo próprio fabricante ou por rede 
credenciada pelo fabricante do(s) referido(s) equipamento(s); 

4. O pagamento será realizado individualmente para cada nota fiscal apresentada, 
após emissão do aceite definitivo pela unidade competente do TRE/AL; 

5. Os equipamentos deverão ser novos, não recondicionados, de primeiro uso e não de-
verão conter marcas, amassados, arranhões ou outros problemas e, ainda, serem 
entregues em pleno estado de funcionamento; 

6. Os equipamentos deverão atender rigorosamente a todas as especificações técnicas 
contidas neste Termo de Referência e em seus Anexos; 

7. Os equipamentos deverão vir acompanhados de todos os acessórios necessários pa-
ra o seu pleno estado de funcionamento, como cabos, drivers, mídias e outros, os 
quais só serão recebidos juntamente com os respectivos equipamentos. Este item se 
aplica tanto para a entrega dos equipamentos quanto para substituições durante o 
período de garantia; 

8. Ao TRE é reservado o direito de efetuar conexões dos equipamentos a outros, bem 
como adicionar demais acessórios compatíveis tecnicamente, sem que isso constitua 
motivo para a Contratada se desobrigar da garantia, desde que tal fato não implique 
danos materiais ou técnicos aos equipamentos e acessórios, hipótese que deverá 
ser devidamente comprovada; 

9.  Ao TRE/AL é reservado o direito de efetuar diligência, a qualquer tempo, quanto aos 
documentos exigidos neste Termo de Referência e em seus Anexos. 

Recebimento do Objeto: 

1. O Tribunal designará, conforme a necessidade do caso concreto, Comissão ou por 
meio de servidor realizará o recebimento provisório, que só será emitido se 
os equipamentos estiverem de acordo com as especificações técnicas; 

2. Após a entrega, os equipamentos serão submetidos à avaliação e homologação pe-
los responsáveis técnicos do Tribunal; 

3.  O exame para comprovação das características técnicas consistirá em avaliações e 
testes não-destrutivos, por amostragem realizados em duas etapas: 

a. Primeira: inspeção visual de todos os equipamentos entregues; 
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b. Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho, em, no mínimo, 
10% (dez por cento) e não menos do que 01 (um) dos equipamentos recebi-
dos. O Tribunal poderá, a seu critério, executar os testes nos demais equi-
pamentos, dentro de um critério de razoabilidade, podendo chegar a 100% 
dos quantitativos, mas dentro de um prazo máximo de 30 (trinta) dias corri-
dos e contados de cada lote de equipamentos. 

4. As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos que 
acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e disponí-
vel no sítio do fabricante. 

5. A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação do perfeito funcionamento dos 
equipamentos e adequação às especificações técnicas, emitir e assinar o Termo de 
Recebimento Definitivo. 

Instrumentos Formais de Solicitação do(s) Bens e/ou Serviço(s) (Art. 18, § 
3º, III, a, 3): 

1. A Ordem de Fornecimento será o instrumento formal de solicitação dos bens per-
tencentes ao escopo desta contratação. 

Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7) 

1. O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente do Fornecedor, por 
ordem bancária, ou por meio de boleto bancário por código de barras, no prazo dis-
posto nos artigos 5º, § 3º, ou 40, XIV, “a”, da Lei n. 8.666/93, conforme o caso, quan-
do mantidas as mesmas condições iniciais de habilitação e cumpridos os seguintes 
requisitos: 

a. Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da 
emissão (nota fiscaleletrônica, se for o caso), acompanhada da Certi-
dão Negativa de Débito – CND, comprovando regularidade com o INSS; do 
Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, comprovando regularidade com 
o FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Fede-
rais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal; e 
da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela Justiça 
do Trabalho; e  da prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e 
Municipal do domicílio ou sede do Fornecedor; e 

b. Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor. 
2. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de pre-
ços ou a atualização monetária. 

3. O pagamento ocorrerá num prazo de 10 (dez) dias, após a atestação pela fiscaliza-
ção e consequente ratificação pela gestão, nos termos da IN TRE-AL nº 07/2021 e 
Resolução TRE-AL nº 15.787/2017 

Direitos de Propriedade Intelectual (Art. 18, § 3º, III, a, 9): 

1. Esse requisito não se aplica ao contexto desta contratação, uma vez que o objeto se 
refere ao fornecimento de equipamentos, cujos direitos autorais do fabricante são 
resguardados por legislação nacional e internacional. 

Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11): 
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1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos artigos 
86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada prévia e ampla 
defesa, às seguintes penalidades: 

a. Advertência: 
i. A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimen-

to de obrigação contratual e terá que apresentar as devidas justificati-
vas em um prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da 
notificação; e 

ii. Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem 
improcedentes as justificativas apresentadas, a Contratada será adver-
tida; 

b. Multa de: 

i. 0,5% por dia, sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no 
caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos, limitada a 
incidência a 20 (vinte) dias corridos; 

1. No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamento
s por prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com 
a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de 
5% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e 

2. No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamento
s por prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com a 
não aceitação pela Administração, será aplicada a penalidad
e 10% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de 
inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o cance-
lamento do registro de preços do Fornecedor; 

ii.  0,5% por dia, sobre o valor do equipamento, 
no caso de atraso injustificado na solução do chamado de garanti
a, limitada a incidência 30 (trinta) dias corridos; 

1. No caso de atraso injustificado na solução do chamado de 
garantia por prazo superior a 
30 (trinta) dias corridos, aplica-se adicionalmente, 
a multa de 1% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e 

2. A multa por atraso relacionada ao item anteri-
or será auferida por Ordem de Fornecimento e aplicada so
mente uma única vez a cada mês, independente da quantida-
de de equipamentos sem solução. 

iii. 5% sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso de 
inexecução parcial da obrigação assumida; 

iv. 10% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução 
total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do registro 
de preços do Fornecedor; 

v. 5% sobre o valor global estimado da Ata de Ata de Registro de Preços, 
na hipótese de recusa em assinar a Ata ou o instrumento do contrato, 
ou retirar a Ordem de Fornecimento. 

c. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SI-
CAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades 
legais; e 

d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pú-
blica. 

2. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para entre-
ga/solução do chamado de garantia dos equipamentos poderá resultar no cancela-
mento do registro de preços com a Contratada. 
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3. As sanções previstas nos itens "1.a", “1.c” e “1.d” do item 1 poderão ser aplicadas, 
cumulativamente ou não, à pena de multa. 

4. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado 
de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado judicialmente; 

5. Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do va-
lor presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento administrati-
vo. 
. 
  

4. Requisitos Técnicos (Art. 18, § 3º, IV) 

  

  

Expressos no item 3.1 Descrição do Objeto, desde documento. 

  

5. Modelos (templates) propostos a serem utilizados na contratação (Art. 18, § 3º, III, V) 

  

  

Proc. SEI Principal  nº XXXXXXXXX 

  

Pregão Eletrônico nº XX/YYYY – TRE/AL 

Ata de Registro de Preços TRE/AL nº XX/YYYY 

Fornecedor: AAAAAAAAAAA. - CNPJ  00.000.000/0000-00 

  

Proc. SEI Principal  nº XXXXXXXXX 

  

Pregão Eletrônico nº XX/YYYY – TRE/AL 

Ata de Registro de Preços TRE/AL nº XX/YYYY 

Fornecedor: AAAAAAAAAAA. - CNPJ  00.000.000/0000-00 

  

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº XXX/20YY – STI  
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Solicito, com base na Ata de Registro de Preços relativa ao Pregão Eletrônico suprarre-
feri-
do, celebrada entre este Tribunal e essa Empresa, o fornecimento abaixo discriminad
o: 

  

Item da 
Ata 

Descrição 
Qtd. Registra-
da 

Qtd. Solicita-
da 

Valor Unitário 
(R$) 

Valor Total 
(R$) 

Saldo da 
Ata 

              

              

TOTAL:   *** 

Recur-
sos Orçamentários: As despesas decorrentes da prestação dos serviços pretendido ser
ão cobertas com recursos de MATERIAL PERMANENTE DE TI. 

Pra-
zo de Entrega: No máximo de XX (XXXXXXX) dias corridos após o recebimento da a
utorização de fornecimento, nota de empenho ou instrumento formal e equivalente, con-
forme contrato. 

Valor Total: R$ XX.XXX,XX (XXXXXX reais e XXXXXXXa centavos). 

  

  

Gestor da Ata - Portaria TRE/AL nº XX/XXXX 

Maceió, DD de _____ de 20YY. 

Maceió, 01 de julho de 2022. 
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ANEXO II 

PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO 
 
Dados da Empresa: 
Razão Social  
CNPJ  
Endereço  
CEP  
Fones:  
Fax  
E-mail  
Site internet  
Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  
Nacionalidade  

Estado civil  
Profissão  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
Cart. Identidade  
Orgão Expedidor  
CPF  
Dados Bancários da Empresa 
Banco  
Agência  

Conta  
Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  
Cargo  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
 
Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não   
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ANEXO III 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º XX/2022 

 

Processo nº 0006267-49.2021.6.02.8000 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº XX/2022 

 
 

MINUTA 
 

Aos ---- dias do mês ----------- de 2022, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, 
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, 
inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 – 
Farol, CEP: 57051-090, Maceió/AL, neste ato representado por seu Presidente,  
Desembargador Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira 
de Identidade nº 215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e 
domiciliado nesta Cidade, resolve registrar os preços ofertados pela 
empresa ................................., (INFORMAR SE É MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE) CNPJ …....................., sediada em …..................., representada 
por..........................................., para eventual aquisição dos equipamentos abaixo 
relacionados, conforme condições descritas no Anexo I do Pregão Eletrônico nº XX/2022, nos 
termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
em consonância com o que faculta o art. 191 da Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e 
Contratos Administrativos), do Decreto nº 10. 024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto 
nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e alterações, e demais normas legais aplicáveis. 

 
 

1 – DO OBJETO. 
 
1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo, na 
forma do Edital de Pregão Eletrônico nº XX/2022: 

 
1.2. Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do vencedor 
do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja cancelamento do registro do 
fornecedor, conforme previsto no subitem 16.3.1 do edital do PE nº XX/2022: 
 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 
    
    
 
2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 
 
2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços será de 12 (doze) meses a 
partir da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial da União. 
 
3 – DOS PRAZOS DE ENTREGA E DE GARANTIA 
 

ITEM SUBITEM DESCRIÇÃO UNID. 
QUANT. 
TOTAL 

REGISTRADA 

VALOR 
UNITÁRIO 

 (R$) 

VALOR 
TOTAL 
(R$) 
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3.1. O prazo máximo para o fornecimento é de 90 (noventa) dias corridos, após o 
recebimento da ordem de fornecimento, nota de empenho ou documento equivalente, por 
e-mail. 
 
3.2.   O prazo de garantia dos bens deverá ser de, no mínimo, 36 (trinta e seis) meses. 
Para o caso específico dos subitens 06, 07, 08 (transceivers e cabos) a garantia deve ser 
de, no mínimo, 12 (doze) meses. 
 
4 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
4.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da 
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de 
classificação indicada na licitação; 
 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a 
compatibilidade com as obrigações assumidas; 
 
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação 
às novas condições de mercado; 
 
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade 
dos preços registrados na Ata; 
 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata; 
 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das 
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações; 
 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto 
ao interesse em fornecer o objeto do registro a outro(s) órgão(s) da Administração 
Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 16.15 
do edital. 
 

4.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante: 
 

a) Atestar as notas fiscais/faturas, por servidor/comissão competente, emitidas pela 
Contratada, recusando-as quando inexatas ou incorretas, efetuando todos os          
pagamentos nas condições pactuadas, pós o recebimento definitivo; 

bAcompanhar e fiscalizar a execução do objeto da Ata de Registro de Preços e 
do(s) contrato(s) dela decorrentes, por meio de servidor(es) designado(s), de 
modo a garantir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta; 

c) Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado o     pre-
sente termo, toda a documentação referente ao mesmo; 

d) Proporcionar todas as facilidades indispensáveis  à boa execução das obriga-
ções contratuais; e 
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e) Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à Contratada o 
contraditório e ampla defesa.  

5 - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 
 
5.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente 
Ata; 
 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da 
presente Ata; 
 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código 
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o 
regime de direito público; 
 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do objeto registrado a outro 
órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse 
de utilizar a presente Ata, conforme item 16.15. 

 
5.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado: 

a)  Fornecer o(s) equipamento(s) conforme especificações, quantidades, prazos 
e demais condições estabelecidas no Edital, na Ata de Registro de Preços, na Ordem 
de Fornecimento, na Proposta e no Contrato; 

b) Fornecer a documentação necessária à instalação e à operação dos produtos 
(manuais, termos de garantia, etc.), completa, atualizada e em português do Brasil, 
caso exista, ou em inglês; 

c)  Disponibilizar Central de Atendimento para a abertura e fechamento de   
chamados técnicos, conforme períodos, horários e condições estabelecidas no Edital 
e em seus Anexos; 

d)  Comunicar formal e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da 
Administração sobre mudanças nos dados para contato com a Central de            
Atendimento; 

e)  Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados 
pelo representante da Administração, referentes a qualquer problema detectado ou 
ao andamento de atividades da garantia; 

f)  Comunicar imediatamente ocorrências de qualquer natureza que impeçam o 
bom andamento do serviço; 

g)  Responder por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem ao         
patrimônio da Administração ou a terceiros, por ocasião da execução do objeto, pro-
cedendo imediatamente aos reparos ou às indenizações cabíveis e assumindo o ônus 
decorrente; 

h)  Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos equipamentos e pela 
execução dos serviços de garantia técnica, primando pela qualidade, desempenho, 
eficiência e produtividade na execução dos trabalhos, dentro dos prazos estipulados 
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e cujo descumprimento será considerado infração passível de aplicação das penali-
dades previstas no Termo de Referência; 

i)  Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal e imediatamente, todas 
as ocorrências anormais e/ou que possam comprometer a execução do objeto; 

j)  Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da Administração ou 
de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto, respeitan-
do todos os critérios estabelecidos, aplicáveis aos dados, informações, regras de ne-
gócios, documentos, entre outros pertinentes, sob pena de responsabilidade civil, 
penal e administrativa; 

k)  Cumprir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderentes e obe-
deçam rigorosamente às normas e aos procedimentos estabelecidos na Política de 
Segurança da Informação do TRE/AL; 

l)  Responsabilizar-se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as 
atividades necessárias para prestar a garantia on-site, se for o caso. 

m)  Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados 
pela Administração, referentes a qualquer problema detectado ou ao andamento de 
atividades da garantia técnica; 

n)  Responsabilizar-se por todas as despesas de instalação inicial, suporte técni-
co remoto bem como deslocamento dos seus técnicos ao local da instalação e manu-
tenção dos equipamentos, seja para retirada e/ou entrega, incluindo todas as despe-
sas de transporte, frete e seguro correspondentes; 

o)  Não transferir a outrem os compromissos assumidos, no todo ou em parte 
dos serviços objeto desta contratação; 

p)  Assegurar a correta integração e funcionalidade dos serviços, em função do 
projeto e das especificações técnicas constantes no Termo de Referência; 

q)  Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrente do cumprimen-
to das obrigações assumidas sem qualquer ônus ao TRE/AL; 

r)  Reponsabilizar-se integralmente com todas as despesas inerentes à execu-
ção dos serviços, tais como, combustíveis, manutenção, seguros, taxas, impostos, 
tributos e salários; 

s)  Zelar pela boa e completa execução dos serviços e facilitar, por todos os 
meios ao seu alcance, a ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo 
TRE/AL, atendendo prontamente às observações e exigências que lhe forem solicita-
das. 

 
6 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
6.1. O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório, que só 
será emitido se os equipamentos estiverem de acordo com as especificações técnicas. 

6.2. Após a entrega, os serviços e equipamentos serão submetidos à avaliação e ho-
mologação pelos responsáveis técnicos do Tribunal. 

6.3.  O exame para comprovação das características técnicas consistirá em avalia-
ções e testes não-destrutivos, por amostragem realizados em duas etapas: 

a) Primeira: inspeção visual de todos os equipamentos entregues; 
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b) Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho, em, no mínimo, 10% 
(dez por cento) e não menos do que 01 (um) dos equipamentos recebidos. O Tribu-
nal poderá, a seu critério, executar os testes nos demais equipamentos, dentro de 
um critério de razoabilidade, podendo chegar a 100% dos quantitativos, mas dentro 
de um prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos e contados de cada lote de equi-
pamentos. 

6.4.  As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos 
que acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e disponíveis 
no sítio do fabricante. 
 
6.5.   A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação do perfeito 
funcionamento dos serviços e equipamentos e adequação às especificações técnicas, emitir 
e assinar o Termo de Recebimento Definitivo. 

 
6.6.    O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
6.7.    O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do 
objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de 
aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
6.8.    Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
6.9.    O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios 
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao 
consumidor. 
 
6.10.     O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, substituir 
o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na Seção 21. 
 
7 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
7.1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos 
artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada prévia e ampla 
defesa, às seguintes penalidades: 
 

a. Advertência: 
 

a.1. A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento de 
obrigação contratual e terá que apresentar as devidas justificativas em um prazo de 
até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da notificação; e 

 
a.2. Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem 
improcedentes as justificativas apresentadas, a Contratada será advertida. 

 
b. Multa de: 

 
b.1. 0,5% por dia, sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso de 
atraso injustificado na entrega dos equipamentos, limitada a incidência a 20 (vinte) 
dias corridos; 
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b.1.1. No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por prazo su-
perior a 20 (vinte) dias corridos, com a aceitação pela Administração, será apli-
cada a multa de 5% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e 

b.1.2. No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por prazo su-
perior a 20 (vinte) dias corridos, com a não aceitação pela Administração, será 
aplicada a penalidade de 10% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso 
de inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do re-
gistro de preços do Fornecedor; 

b.2. 0,5% por dia, sobre o valor do equipamento, no caso de atraso injustificado na 
solução do chamado de garantia, limitada a incidência de 30 (trinta) dias corridos; 

b.2.1. No caso de atraso injustificado na solução do chamado de garantia por 
prazo superior a 30 (trinta) dias corridos, aplica-se adicionalmente, a multa de 
1% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e 

b.2.2. A multa por atraso relacionada ao item anterior será auferida por Or-
dem de Fornecimento e aplicada somente uma única vez a cada mês, indepen-
dente da quantidade de equipamentos sem solução. 

b.3.  5% sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso de 
inexecução parcial da obrigação assumida; 
 
b.4. 10% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução total da 
obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do registro de preços do 
Fornecedor; 
 
b.5. 5% sobre o valor global estimado da Ata de Registro de Preços, na hipótese de 
recusa em assinar a Ata ou o instrumento do contrato, ou retirar a Ordem de 
Fornecimento. 
 

c. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF pelo 
prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades legais; e 

 
d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 
7.2. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para 
entrega/solução de chamado de garantia dos equipamentos poderá resultar no 
cancelamento do registro de preços com a Contratada. 
 
7.3. As sanções previstas nos itens "7.1.a", “7.1.c” e “7.1.d” poderão ser aplicadas, 
cumulativamente ou não, à pena de multa. 
 
7.4. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado de 
pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado judicialmente; 
 
7.5. Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do valor 
presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento administrativo. 
 
7.6.  Se a Contratada não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro de 5 
(cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância será 
descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 
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87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.. 
 
7.7.  Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade competente 
sempre se valerá dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e 
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em 
fatos comprovados. 
 
7.8.  O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a 
prestação dos serviços, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração. 
 
7.9.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 
 
7.10.  Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, 
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a 
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do 
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio 
por cento) ao mês. 
 
7.11.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
ao licitante contratado. 
 
7.12. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
7.13. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa 
através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o índice 
utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 
7.14. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da 
publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico.  
 
7.15.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas 
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e  10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
7.16.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
8- DO PAGAMENTO 
 
8.1.  O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias, após o recebimento da Nota Fiscal respectiva, devendo a 
contratada atender aos seguintes requisitos: 

a) Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da emissão 
(nota fiscal eletrônica, se for o caso), acompanhada da Certidão Negativa de Débito – 
CND, comprovando regularidade com o INSS; do Certificado de Regularidade do FGTS – 
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CRF, comprovando regularidade com o FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de Débi-
tos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da 
Receita Federal; e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela 
Justiça do Trabalho; e da prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domi-
cílio ou sede do Fornecedor; e 

b) Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor. 

8.2.  Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
8.3.  Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
8.4.  O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
8.5.  Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento que 
comprove tal opção, para que sobre o valor do pagamento não incidam as retenções de que 
trata o item anterior. 
 
8.6.  Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo 
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação 
da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
8.7.  Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de 
preços ou a atualização monetária. 
 
9 - DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS. 
 
9.1.     É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de registro 
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, de 
acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013, atualizado pelo Decreto nº 
9.488/2018. 
 
10 – DA PUBLICAÇÃO. 
 
10.1.       O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União. 
 
11 – DO FORO. 
 
11.1.  Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de 
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Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 
 

E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento, em duas 
vias de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas partes. 

 
 

Maceió, XX de XXXX de 2022. 
 
 
Pelo TRE/AL: 
 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
Presidente 

 
 
Pela Empresa: 

 
Representante da empresa 
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INFORMAÇÃO Nº 5028 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

À SAD

 

Senhor Secretário,

 

Vieram os autos para elaboração de minuta de edital visando ao Registro de Preços
para eventual aquisição de solução de Firewall para o prédio sede do TRE/AL.

 

Saliento que a minuta foi elaborada sem conferir às Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte, exclusividade na participação do certame, em virtude do valor estimado
do item.

 

Outrossim, informo que a IRP nº 21/2022, restou deserta, de acordo com o
comprovante do Comprasnet 1118966.

 

Na minuta não constam exigências de qualificação financeira, em conformidade com o
Termo de Referência. Caso seja julgada pertinente sua inclusão, solicito a indicação dos
termos em que tais exigências deverão ser incluídas.

 

Solicito que sejam ratificados ou definidos novos prazos, se for o caso para
os seguintes itens:

1) Prazo de validade da proposta de 60 dias (item 7.5 do edital);

2) Prazo para envio de proposta ajustada de 2h (item 8.24.2 e 11.1);

3) Prazo para envio de documentação complementar de 2h (item 9.6, 9.7 e 10.6).

 

Em virtude da instrução levada a feito no presente procedimento, não inclui  intervalo
mínimo para os lances, mesmo sendo facultativo para o modo aberto e fechado,
entretanto, caso se entenda de forma contrária, solicito a indicação do intervalo.
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Ressaltamos, ainda, que foram divulgados no edital os preços orçados pela
administração, como já foi devidamente fundamentado em outros procedimentos que
seguiram a mesma sorte que este, ancorado no entendimento do TCU, exarado
Acórdão 2.166/2014 – Plenário:

“(...) Na modalidade pregão, o orçamento estimado não constitui elemento  obrigatório
do edital, devendo, contudo, estar inserido no processo relativo ao certame. Todavia,
sempre que o preço de referência for utilizado como critério de aceitabilidade da
proposta, a sua divulgação no edital é obrigatória, nos termos do art. 40, inciso X da
Lei 8666/93.”
 

Diante do exposto, encaminho os autos para que, havendo concordância com os
termos da minuta apresentada, seja dado encaminhamento dos autos em seus
ulteriores termos.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 10/08/2022, às 14:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 10/08/2022, às 14:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 10/08/2022, às 16:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1122835 e o código CRC 9FC2F8B9.

0006267-49.2021.6.02.8000 1122835v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 10 de agosto de 2022.
Reporto-me à Informação 5028, da SLC

(doc. 1122835), acerca da qual nada temos a opor, para
remeter os presentes autos à Assessoria Jurídica, para análise
e, se for o caso, aprovação da minuta do edital
(doc. 1122795).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 10/08/2022, às 18:40, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1123227 e o código CRC 07CED587.

0006267-49.2021.6.02.8000 1123227v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0006267-49.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
ASSUNTO : ANÁLISE. MINUTA. EDITAL. PREGÃO ELETRÔNICO. REGISTRO DE PREÇOS.

 

Parecer nº 1116 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 
1. DO OBJETO 
 
Trata-se de análise de minuta de PREGÃO

ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO  (LOTE ÚNICO),
objetivando o registro de preços para eventual aquisição
de solução Firewall para o Prédio Sede do TRE/AL, Cartórios
Eleitorais, unidades e escritórios remotos da Justiça Eleitoral
em Alagoas, tudo de acordo com requisição promovida pela
Secretaria de Tecnologia da Informação.

 
2. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
 
Neste ponto, impende noticiar a recente publicação

da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, (nova) Lei de
Licitações e Contratos Administrativos, que estabelece
normas gerais de licitação e contratação para as
Administrações Públicas diretas, autárquicas e fundacionais
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
 abrangendo os órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário da
União, dos Estados e do Distrito Federal e os órgãos do Poder
Legislativo dos Municípios, quando no desempenho de função
administrativa, conforme seu artigo 1º, inciso I.

 
 De relevo gizar que o novel dispositivo legal

revoga a Lei nº 8.666/93, após decorridos 2 (dois) anos da
data de sua publicação, conforme segue:

 
Art. 193. Revogam-se:
I - os arts. 89 a 108 da lei nº 8.666, de 21
de junho de 1993, na data de publicação
desta Lei;
II - a Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de
2002, e os arts. 1º a 47-A da Lei nº
12.462, de 4 de agosto de 2011, após
decorridos 2 (dois) anos da publicação
oficial desta Lei.

 
Não obstante, o artigo 191 da nova Lei de

Licitações faculta a opção pela lei ainda vigente, neste mesmo
prazo de 2 (dois) anos, conforme expressa previsão, verbis:

 
Art. 191. Até o decurso do prazo de que
trata o inciso II do caput do art. 193, a
Administração poderá optar por licitar ou
contratar diretamente de acordo com esta
Lei ou de acordo com as leis citadas no
referido inciso, e a opção escolhida
deverá ser indicada expressamente
no edital ou no aviso ou instrumento
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de contratação direta, vedada a
aplicação combinada desta Lei com as
citadas no referido inciso.
Parágrafo único. Na hipótese
do caput deste artigo, se a Administração
optar por licitar de acordo com as leis
citadas no inciso II do caput do art. 193
desta Lei, o contrato respectivo será
regido pelas regras nelas previstas
durante toda a sua vigência.

 
Sendo o que ora ocorre nestes autos, à vista de

toda instrução precedente, há que se registrar tal opção na
minuta do edital, como já consta em seu preâmbulo
(1122795).

 
3. DO PROCEDIMENTO
 
Constam dos autos os seguintes documentos: 
 

- Documento de Oficialização da Demanda
(DOD) nº 19/2022 (0939026), nos termos
da Resolução CNJ nº 182/2013;
- Portaria nº 376/2022 (0946188) que
nomeou a  Comissão de Planejamento;
- Estudos Preliminares (0948578), nos
termos da Resolução CNJ nº 182/2013;
- Termo de Referência TIC 24 (1097602);
- Concordância com os termos do TR pelo
Secretário de Tecnologia da Informação
(1097855) e aprovação do mesmo pelo
Secretário de Administração (Despacho
GSAD - 1099048);
 - Pesquisa de preços realizada pela SEIC
(1101253), com o valor total para os
itens orçados em R$ 4.014.022,84 (quatro
milhões, quatorze mil vinte e dois reais e
oitenta e quatro centavos), com a
sugestão de que a contratação ocorra por
meio de Pregão Eletrônico, com
fundamento na Lei 10.520/2002,
regulamentada pelo Decreto nº
10.024/2019, com ampla participação.
- Decisão prolatada pelo Exmo. Sr.
Presidente, a qual aprovou o Termo de
Referência TIC 24, ao tempo em que
autorrizou a divulgação da intenção de
registro de preços - IRP (Decisão 3118 -
1105357);
- Divulgação de Intenção de Registro de
Preços (1109648) no Comprasnet,
conforme estabelece o art. 4º do Decreto
nº 7.892/2013;
- Comprovante de IRP Deserta (1118966);
- Minuta de edital de licitação na
modalidade PREGÃO, na
forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR
PREÇO (1122795), elaborada pela SLC,
objetivando o registro de preços para
eventual aquisição de solução Firewall
para o Prédio Sede do TRE/AL, Cartórios
Eleitorais, Unidades e Escritórios
Remotos da Justiça Eleitoral, tudo de
acordo com requisição promovida pela
Secretaria de Tecnologia da Informação.
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Por fim, vieram os autos a esta Assessoria Jurídica,
para fins de análise da referida minuta, ex vi parágrafo único
do art. 38 da Lei n.º 8.666/93 e art. 11 da Resolução TRE-AL
nº 15.787/17, encaminhados pela SLC que, por meio da
Informação 5028 (1122835), salientou que a minuta fora
elaborada sem conferir às Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte, exclusividade na participação do certame, em
virtude do valor estimado do item, e que os preços orçados
pela administração foram divulgados no edital, ancorado no
entendimento do TCU, exarado Acórdão 2.166/2014 –
Plenário, e já foi devidamente fundamentado em outros
procedimentos que seguiram a mesma sorte que este.

 
Eis o resumo dos fatos contidos nos autos.

Ressalvadas as nuanças técnicas e financeiras, passamos a
opinar quanto aos aspectos jurídicos nos termos que seguem.
 

4. DO REGISTRO DE PREÇOS
 
Os presentes autos tratam da utilização do Sistema

de Registro de Preços, na forma prevista pelo art. 15 da Lei nº
8.666/93 e regulamentada pelo Decreto nº 7.892/2013,
alterado pelo Decreto 9.488/2018.

 
Frise-se que referido decreto, em seu art. 7º,

possibilita a utilização da modalidade pregão para a licitação
que objetiva o registro de preços.

 
Foi efetivada a publicação da Intenção de Registro

de Preços, com base no art. 4°, §1° do Decreto
7.892/2013, verbis:

 
"Art. 4º Fica instituído o procedimento de
Intenção de Registro de Preços - IRP, a
ser operacionalizado por módulo do
Sistema de Administração e Serviços
Gerais - SIASG, que deverá ser utilizado
pelos órgãos e entidades integrantes do
Sistema de Serviços Gerais - SISG, para
registro e divulgação dos itens a serem
licitados e para a realização dos atos
previstos nos incisos II e V do caput do
art. 5º e dos atos previstos no inciso II
e caput do art. 6º ."

 
Na esfera federal o Sistema de Registro de Preços

foi definido pelo artigo 2º, inciso I, do Decreto Federal
7.892/2013, nos termos seguintes:

 
"Sistema de Registro de Preços -
  conjunto de procedimentos para registro
formal de preços relativos à prestação de
serviços e aquisição de bens,
para contratações futuras (Grifei)"

 
Por não ter a obrigatoriedade de contratar

imediatamente com o licitante detentor do registro de preços
é que a doutrina especializada entende pela desnecessidade
de prévia dotação orçamentária (Decreto nº 7.892/13, art. 7º,
§ 2º).

 
De acordo com Jorge Ulisses Jacoby Fernandes1,

apud TCE/MT Processo 9.305-0/2012:
 

"Com a adoção do Sistema de Registro de
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Preços, a Administração deixa a proposta
mais vantajosa previamente selecionada,
ficando no aguardo da aprovação dos
recursos orçamentários e financeiros.
Não há necessidade de que o órgão tenha
prévia dotação orçamentária porque o
Sistema de Registro de Preços, ao
contrário da licitação convencional, não
obriga a Administração Pública face à
expressa disposição legal nesse sentido."

 
Tendo em mente as disposições constantes no

Decreto acima relacionado, vê-se que os instrumentos ora
trazidos à análise conformam-se, in totum, ao Sistema de
Registro de Preços, inclusive no que se refere ao prazo de
validade da ata (art. 12) e aos elementos necessários do edital
(art. 9º).

 
5. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
 
Ao procedimento licitatório na modalidade pregão,

na forma eletrônica, aplicam-se as normas contidas na Lei nº
10.520/02 e no Decreto nº 10.024/2019, bem como,
subsidiariamente, as prescrições insertas na Lei nº 8.666/93,
com alterações.

 
O pregão, segundo a disciplina do art. 1º da

antedita Lei nº 10.520/02, bem como os arts. 1º e 3º do
Decreto nº 10.024/2019, destina-se à aquisição de bens e
serviços comuns, ou seja, aqueles cujos padrões de
desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos
pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado:

 
"Art. 1º  Este Decreto regulamenta a
licitação, na modalidade de pregão, na
forma eletrônica, para a aquisição de
bens e a contratação de serviços comuns,
incluídos os serviços comuns de
engenharia, e dispõe sobre o uso da
dispensa eletrônica, no âmbito da
administração pública federal.
(...)
Art. 3º  Para fins do disposto neste
Decreto, considera-se:
 (...)
II - bens e serviços comuns - bens cujos
padrões de desempenho e qualidade
possam ser objetivamente definidos pelo
edital, por meio de especificações
reconhecidas e usuais do mercado;
  (...)
§ 1º  A classificação de bens e serviços
como comuns depende de exame
predominantemente fático e de natureza
técnica."

 
Dessa forma, sendo os serviços em

foco  catalogados como serviços comuns,  tem-se que os
objetos da presente licitação podem ser adquiridos via pregão,
tudo conforme consta no item 20.1, do documento "Estudos
Preliminares" (0948578), registrando-se, ainda, que todos os
atos da fase interna ou preparatória, previstos no art. 3º da
Lei nº 10.520/02 c/c o art. 9º do Decreto nº 10.024/2019,
foram devidamente observados.

 
Frise-se, ainda, que o presente procedimento
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contém todos os elementos necessários, segundo as
prescrições do art. 8º do Decreto nº 10.024/2019, quais
sejam, a justificativa da contratação, o termo de referência, a
planilha de custo, a dotação orçamentária e a minuta do
edital, sendo que esta não traz cláusula restritiva ou
impertinente para a execução do objeto contratual,
obedecendo, destarte, ao art. 37, inc. XXI, da Constituição
Federal e ao art. 14, do antedito Decreto, pendente, ainda, a
autorização de abertura da licitação.

 
6. DO AGRUPAMENTO DOS ITENS

 

Consta no termo de referência a justificativa para
agrupamento dos itens em lote único, expresso pela
necessidade de garantir total interoperabilidade e
compatibilidade entre os itens que interpretados como
indissociáveis para o conjunto da solução de segurança em
tela.

 
7. DA LISTA DE VERIFICAÇÃO
 
 Em face do que determina a PORTARIA

PRESIDÊNCIA Nº 226/2018, que regulamentou a
obrigatoriedade do uso de listas de verificação dos
procedimentos de contratações de bens e serviços no âmbito
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. Segue a lista de
verificação contida no Anexo II - Atos administrativos e
documentos necessários à instrução da fase interna do
procedimento licitatório na modalidade pregão, no formato
eletrônico, prévios às contratações de bens e serviços de
tecnologia da informação.

 

Item Questionário
Sim
Não
N/A

Evento

FORMALIDADES PRELIMINARES

1
O processo administrativo foi
devidamente autuado?
Ref. art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93

SIM  

2

A demanda por bens e/ou serviços de
TI está em harmonia com o
Planejamento Estratégico Institucional
(PEI) ou com o Planejamento
Estratégico de Tecnologia da
Informação e Comunicação (PETIC) do
TRE/AL, alinhados com o Planejamento
Estratégico do Poder Judiciário?
Ref. caput do art. 6º, da Resolução nº
182/2013

SIM
0948578
item 14

3

A unidade demandante da contratação
para os fins do disposto no caput do
art. 7º e o seu § 1º, ambos da
Resolução nº 182/2013, apresentou no
1º trimestre do ano que antecede a
contratação os elementos suficientes
para subsidiar a proposta orçamentária
e até o dia 30 de novembro do mesmo
ano o Plano de Contratações de
Soluções de Tecnologia da Informação
e Comunicação, na forma do Manual de
Contratações de TI do TRE/AL - Etapas
do Planejamento da Contratação?
Resolução nº 182/2013:
Art. 7º O Plano de Contratações de
STIC do órgão deverá ser elaborado
no exercício anterior ao ano de sua
execução, pela Área de Tecnologia da

SIM 0939026
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Informação e Comunicação, em
harmonia com o seu Plano Diretor de
Tecnologia da Informação e
Comunicação (PDTIC), de modo
a incluir todas as contratações
necessárias ao alcance dos
objetivos estabelecidos nos
planejamentos do órgão e de TIC.
§ 1º O Plano de Contratações de STIC
deverá ser submetido até o dia 30
(trinta) de novembro de cada ano à
autoridade competente do órgão
que deliberará sobre as ações e os
investimentos em Tecnologia da
Informação e Comunicação a serem
realizados.

4

Consta dos autos Estudos Preliminares
e Projeto Básico ou Termo de
Referência?
Ref. art. 8 da Resolução nº 182/2013

SIM
0948578
1097602
 

5

Se a contratação for de mão de
obra terceirizada, a Equipe de
Planejamento da Contratação elaborou
Plano de Trabalho, nos termos do art.
9º da Resolução nº 182/2013, antes de
fazer o Termo de Referência?

N/A  

6

A unidade demandante e a Equipe de
Planejamento da Contratação estão
cientes de que não poderão ser objeto
de contratação de STIC:
     (1) mais de uma solução de TI em
um único contrato; e
     (2) gestão de processos de
Tecnologia da Informação e
Comunicação, incluindo segurança da
informação

SIM  

7

Na hipótese de a contratação se
destinar à aquisição de serviço de
Suporte Técnico aos processos de
planejamento e avaliação da qualidade
da Solução STIC, o responsável
indicado para supervisionar o contrato
é servidor deste TRE?
Ref. § 1º do art. 10 da Resolução CNJ
nº 182/2013.

 N/A  

8

A unidade demandante e a Equipe de
Planejamento da Contratação estão
cientes de que a empresa contratada
para prover a STIC não poderá ser a
mesma que avalia, mensura ou fiscaliza
o objeto da contratação?
Ref. Parágrafo segundo do art. 10, da
Resolução CNJ nº 182/2013

SIM  

9
Foram observadas as vedações
constantes do art. 11 da Resolução CNJ
nº 182/2013?

SIM  

10
Os Estudos Preliminares contemplam
as etapas previstas no § 1º do art. 12
da Resolução CNJ nº 182/2013?

SIM 0948578

11

Consta dos autos o Documento de
Oficialização da Demanda,
contemplando os elementos enunciados
no § 5º do art. 12 da Resolução CNJ nº
182/2013?

SIM 0939026

12
Foi instituída equipe de planejamento
da contratação, na forma dos §§ 5º, 6º
e 7º do art. 12 Resolução CNJ nº
182/2013?

SIM 0946188

Houve a indicação do Gestor do Fase
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13 Contrato, Fiscal do Contrato ou Equipe
de Gestão?

NÃO Fase
posterior

14

A equipe de planejamento foi quem
elaborou e assinou os Estudos
Preliminares e o TR ou PB?
Ref. § 1º do art. 13 da Resolução CNJ
nº 182/2013

SIM  

15

O titular da área demandante aprovou
os termos da contratação?
Ref. § 1º do art. 13 da Resolução CNJ
nº 182/2013

SIM 1097855

16

A autoridade competente autorizou o
prosseguimento da contratação
pretendida?
Ref. § 1º do art. 13 da Resolução CNJ
nº 182/2013

SIM
1099048
1105357

17

A Equipe de Planejamento da
Contratação produziu justificativa para
a não elaboração da documentação
exigida em cada uma das etapas dos
Estudos Preliminares da STIC (análise
de viabilidade da contratação,
sustentação do contrato, estratégia
para a contratação e análise de risco)?
Ref. § 3º, do art. 13, da Resolução nº
182/2013

N/A  

18
O documento Análise de Viabilidade da
Contratação contém os elementos
mínimos estabelecidos no art. 14, da
Resolução CNJ nº 182/2013?

SIM 0948578

19
O documento Sustentação do Contrato
contém os elementos mínimos
estabelecidos no art. 15, da Resolução
CNJ nº 182/2013?

SIM 0948578

20
O documento Estratégia para a
Contratação contém os elementos
mínimos estabelecidos no art. 16, da
Resolução CNJ nº 182/2013?

SIM 0948578

21
O documento Análise de Riscos contém
os elementos mínimos estabelecidos no
art. 17, da Resolução CNJ nº 182/2013?

SIM 0948578

22
A Equipe de Planejamento da
Contratação elaborou o Termo de
Referência em consonância com os
Estudos Preliminares da STIC?

SIM 1097602

23
A Equipe de Planejamento da
Contratação observou o constante nos
§§ 1º, 2º e 3º, do art. 18, da Resolução
nº 182/2013, na elaboração do TR?

SIM  

24
O Termo de Referência contém ainda
os elementos mínimos estabelecidos na
Resolução CNJ nº 182/2013?

SIM 1097602

25
O titular da área demandante aprovou
os Estudos Preliminares e o Termo de
Referência da Contratação?

SIM
1097855
 

PESQUISA DE PREÇOS

26

Antes da pesquisa de preços, consta a
aprovação motivada do Termo de
Referência pela autoridade
competente?
Ref. art. 14, II do Decreto nº
10.024/2019

SIM
1097855
1099048
 

Foi realizada a pesquisa de preços
praticados pelo mercado do ramo do
objeto da licitação?
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27 Ref. art. 3º, III, da Lei nº 10.520/02,
art. 3º, XI do Decreto nº 10.024/2019,
arts. 15, III e 43, IV da Lei nº
8.666/1993, art. 22, IN/SLTI 04/2014 e
IN/SLTI 05/2014.

SIM 1101253

28

Tratando-se de serviço, existe
orçamento detalhado em planilhas que
expresse a composição de todos os
seus custos unitários baseado em
pesquisa de preços praticados no
mercado do ramo do objeto da
contratação (art. 7º, § 2º, II da Lei
8.666/1993 e art. 15, XII, “a”, da
IN/SLTI 02/2008), assim como a
respectiva pesquisa de preços
realizada (art. 43, IV da Lei nº
8.666/93, art. 15, XII, “b”, IN/SLTI
02/2008 e IN/SLTI 05/2014)?
Ref. Acórdão 2471/2008 – Plenário -
TCU

N/A  

29

Quando da utilização de método de
pesquisa diverso do disposto no § 2º do
art. 2º da IN/SLTI 05/2014, foi tal
situação justificada?
Ref. art. 2º, § 3º da IN/SLTI 05/2014

N/A  

30

No caso de pesquisa com menos de 3
preços/fornecedores, foi apresentada
justificativa?
Ref. art. 2º, § 5º da IN/SLTI 05/2014

N/A  

31

A Seção de Compras avaliou a
estimativa de preços e atestou a
compatibilidade do preço cotado com
aquele praticado no mercado ou
encaminhou a pesquisa para
manifestação da unidade demandante,
conforme o caso?

SIM 1101253

MINUTA DO EDITAL

32

A minuta do edital contém previsão de
participação exclusiva de
microempresas, empresas de pequeno
porte e sociedade cooperativa, em face
do valor estimado para o item da
contratação?

NÃO 1122795

33

Consta dos autos justificativa para o
afastamento da exclusividade prevista
para microempresas e empresas de
pequeno porte e Sociedade
Cooperativa?

N/A  

34

A minuta do edital contém previsão de
direito de preferência e de saneamento
às entidades preferenciais (MEI, ME,
EPP e Sociedade Cooperativa),
limitado, no caso de empate, às
propostas superiores em até 5% do
menor preço cotado?

SIM 1122795

35

A minuta do edital contém previsão de
cota reservada às entidades
preferenciais (MEI, ME, EPP e
Sociedade Cooperativa), observada a
divisibilidade dos bens a serem
adquiridos e o limite máximo de 25%,
relativamente ao objeto da
contratação?
Ref. LC n. 123/2006, art. 48, inciso III

NÃO 1122795

36

A minuta do edital contém disciplina
para a hipótese de desenquadramento
da situação de entidade preferencial
em razão do valor da contratação (caso
previsto o tratamento favorecido e
diferenciado)?

NÃO  
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37

Os autos do processo administrativo
estão instruídos com justificativas
adequadas e razoáveis para todas as
exigências que tenham potencial para
reduzir o universo de fornecedores
interessados em participar da
licitação?

SIM  

38

A minuta do edital contempla anexos
com orçamento detalhado em planilhas
que expressem a composição de todos
os custos unitários afetos aos
bens/serviços que serão adquiridos?

N/A  

39

A minuta do edital contém anexos com
planilhas que refletem todos os direitos
trabalhistas previstos em legislação
especial (inclusive em Acordos e em
Convenções Coletivas de Trabalho).

N/A  

40
A minuta do edital contém definição da
forma de apresentação de lances, dos
critérios de julgamento, classificação e
aceitação das propostas?

SIM 1122795

41
As exigências de habilitação jurídica
contidas na minuta do edital estão de
acordo com a legislação?

SIM 1122795

42
As exigências relativas à regularidade
fiscal e trabalhista contidas na minuta
do edital estão de acordo com a
legislação?

SIM 1122795

43
A forma de divulgação de licitação está
de acordo com o valor a ser
contratado?

SIM  

44
A minuta do edital contempla a
avaliação quanto aos critérios de
habilitação econômico-financeira?

NÃO  

45
A minuta de edital contém critério
objetivo para avaliar a exequibilidade
das propostas?

SIM 1122795

46
A minuta de edital se abstém de definir
de forma genérica penalidades
aplicáveis na fase de julgamento da
licitação?

SIM 1122795

47
A minuta do contrato estabelece prazo
razoável (não exíguo) para início da
prestação de serviços?

N/A  

48
A minuta do contrato/ata contém
descrição dos prazos e modo para
fornecimento de bens e/ou prestação
dos serviços?

SIM 1122795

49
A minuta do contrato/ata contém
descrição das obrigações atribuídas ao
TRE-AL e à fornecedora?

SIM 1122795

50
A minuta do contrato/ata contém
obrigação à fornecedora de manter as
condições de habilitação durante a
execução do contrato?

SIM 1122795

51
A minuta do contrato/ata contém
descrição das sanções administrativas
aplicáveis às fornecedoras que
incorrerem em inadimplemento?

SIM 1122795

52

A minuta do contrato/ata contém
norma estabelecendo, para a
fornecedora, a obrigação de prestar
garantia de execução do contrato? (A
decisão compete à autoridade que
ordenar a despesa).

NÃO  

A minuta do contrato estabelece,

Parecer 1116 (1123787)         SEI 0006267-49.2021.6.02.8000 / pg. 431



53 quando for o caso, a segregação entre o
recebimento provisório e o definitivo?

SIM 1122795

54
A minuta do contrato contém requisitos
de qualidade que viabilizem a
vinculação da remuneração com os
resultados?

N/A  

55
A minuta do contrato/ata contém
cláusula com previsão de reajuste e/ou
repactuação de preços?

NÃO Irreajustáveis

56

A minuta do contrato/ata contém
norma estabelecendo, para a
fornecedora, a obrigação de devolver
valores eventualmente recebidos em
excesso?

NÃO  

OUTROS ATOS INSTRUTÓRIOS

57

A SLC/COMAP verificou os dispositivos
legais que dispõem sobre a margem de
preferência?
Ref. Decretos nºs 7546/ 2011 e
8538/2015

SIM 1122835

58

A SLC/COMAP, em face do valor
estimado do objeto, verificou a
possibilidade de a licitação ser
exclusiva para Microempresas,
Empresas de Pequeno Porte e
Sociedades Cooperativas?
Ref. art. 48, I, da LC nº 123/06, art. 6º
do Decreto nº 8.538/15 e art. 34 da Lei
nº 11.488/07

SIM  

59
A SLC verificou a incidência das
exceções previstas no art. 10 do
Decreto nº 8.538/15, devidamente
justificada, a afastar a exclusividade?

N/A  

60

Consta dos autos a análise e aprovação
da minuta de edital e seus anexos pela
assessoria jurídica?
Ref. art. 38, parágrafo único, da Lei nº
8.666/93

 Em curso

61

Consta a autorização da autoridade
competente para a abertura da fase
externa da licitação?
Ref. art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93 e
arts. 13, III e 8º, V do Decreto
10.024/2019

 Próxima fase

62
Consta a publicação do aviso de edital?
Ref. art. 4º, I e II, da Lei nº 10.520/02 e
art. 20 do Decreto nº 10.024/2019

 Próxima fase

63

Consta a designação do pregoeiro e
equipe de apoio?
Ref. art. 3º, IV, §§1º e 2º da Lei nº
10.520/02, arts. 14, V,  16, I,  17, 18 e
8, VI, do Decreto nº 10.024/2019

 Próxima fase

64

Em se tratando de licitação destinada à
formação de atas de registro de preço,
houve divulgação, mediante publicação
no DOU, da intenção de registro de
preços? Caso negativo, existe
justificativa?

SIM
1109648
1118966

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

65

Os autos do processo contêm
documento indicativo da existência de
recursos orçamentários para suportar a
despesa?
Ref. art. 8º, IV, do Decreto nº
10.024/2019 e arts. 7º, § 2º, III, 14 e
38, caput, da Lei nº 8.666/93.

N/A  
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66

Fora das hipóteses de registro de
preços, os autos do processo contêm
documento com estimativa do impacto
orçamentário financeiro da
despesa? Ref. art. 16, I, da Lei
Complementar nº 101/2000

N/A  

67

Os autos do processo contêm
declaração do ordenador da despesa?
Ref. art. 16, II, da Lei Complementar
nº 101/2000

N/A  

 
 7. CONCLUSÃO
 
Sem embargo, convém acrescentar o termo "LOTE

ÚNICO" no preâmbulo do edital de licitação após a referência
do tipo MENOR PREÇO.

 
À Seção de Licitações e Contratos para

aperfeiçoamento da instrução.
 

Documento assinado eletronicamente por LARISSA MENDES FREITAS, Analista
Judiciário, em 15/08/2022, às 16:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 15/08/2022, às 17:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1123787 e o código CRC D2FD86EA.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2022 
 

MINUTA 
 

PROCESSO Nº: 0006267-49.2021.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO (LOTE ÚNICO) 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: XX de XXXX de 2022 
Horário Abertura: XX horas 
(HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF) 

 
 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de Lici-
tações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO (LOTE ÚNICO), conforme descrito 
neste Edital e seus Anexos, objetivando o Registro de Preços para eventual aquisição de so-
lução de    Firewall para o prédio sede do TRE/AL, tudo de acordo com requisição promovida 
pela Secretaria de Tecnologia da Informação. 
 

 O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17/07/2002, pelo 
Decreto nº 7.892 de 23/01/2013, pelo Decreto nº 10.024/2019, pelo Decreto nº 8.538, de 
06/10/2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e com suas posteriores 
alterações, em consonância com o que faculta o art. 191 da Lei nº 14.133/2021 (Lei de 
Licitações e Contratos Administrativos) e demais normas pertinentes. Aplica-se ao presente 
torneio licitatório, ainda, a Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, o Decreto nº 
7.174/2010, o Decreto nº 8.184/2014, a Portaria nº 212, de 18/06/2001, da Presidência 
deste Tribunal, publicada na seção 1 do DOU, edição de 19/06/2001, por meio da qual se 
adota o SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - nas licitações 
realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 
8.078, de 11/09/1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
1 - DO OBJETO 
 

1.1. O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços para eventual aquisição de 
solução de Firewall para o prédio sede do TRE/AL, conforme especificações descritas no 
Anexo I deste edital. 

 
2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS 
 
2.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços decorrente deste procedimento 
licitatório é de 12 (doze) meses, contado da publicação do referido ato. 
 
2.2. 2.2. A Ata de Registro de Preços não obriga à contratação de toda 
quantidade estimada no Registro, que poderá ocorrer de acordo com as necessidades do 
TRE/AL. 
 
2.3. A existência de preços registrados não obriga o Tribunal Regional Eleitoral a 
contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, 
assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições. 
 

2.3.1. O direito de preferência de que trata este item poderá ser exercido pelo 
beneficiário do registro quando o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, após realizada 
a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou maior que o registrado 
ou, após negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço registrado, 
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igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação. 
 

3 – DOS PRAZOS DE ENTREGA E DE GARANTIA 
 
3.1. O prazo máximo para o fornecimento é de 90 (noventa) dias corridos, após o 
recebimento da ordem de fornecimento, nota de empenho ou documento equivalente, por 
e-mail. 
 
3.2.   O prazo de garantia dos bens deverá ser de, no mínimo, 36 (trinta e seis) meses. 
Para o caso específico dos subitens 06, 07, 08 (transceivers e cabos) a garantia deve ser 
de, no mínimo, 12 (doze) meses. 
 
4 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
4.1.  Poderão participar deste pregão, os interessados do ramo pertinente ao objeto 
licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de 
Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a todas as 
demais exigências deste Edital e seus anexos. 

4.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 

4.2.    Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de 

pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, 

de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreende-

dor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

4.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

4.3.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, 

na forma da legislação vigente; 

4.3.2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

4.3.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

4.3.4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 

1993; 

4.3.5. que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em pro-

cesso de dissolução ou liquidação; 

4.3.6. que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente 

em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magis-

trados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrati-

vas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assesso-

ramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hie-

rárquica da área encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da 

Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a nova redação dada 

pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ). 

4.4.  Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” 

em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 

2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49; 
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b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresen-

tada está em conformidade com as exigências editalícias; 

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatorie-

dade de declarar ocorrências posteriores; 

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos 

termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa 

SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009; 

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante 

ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da 

Constituição Federal; 

h) que os serviços sejam prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva 

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência 

Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto 

no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 

4.5.  A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante 

às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 

5.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a parti-

cipação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

5.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio 

www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraes-

trutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

5.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante 

ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das 

transações inerentes a este Pregão. 

5.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em 

seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os 

atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do pro-

vedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos de-

correntes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

5.5.  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no 

SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo pro-

ceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorre-

ção ou aqueles se tornem desatualizados. 

5.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassifica-

ção no momento da habilitação 
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6 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 

6.1.  Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente 

com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto 

ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, 

quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 

6.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edi-

tal, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

6.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem 

do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos 

sistemas. 

6.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação 

de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos 

termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

6.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a ses-

são pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, di-

ante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua descone-

xão. 

6.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 

e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

6.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as pro-

postas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de ne-

gociação e julgamento da proposta. 

6.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classifi-

cado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público 

após o encerramento do envio de lances. 

 
7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 
 

7.1.  O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrô-

nico, dos seguintes campos: 

a) valor global dos subitens que compõe o item ofertado;  

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especifica-

ção constante no Anexo I; 

7.2.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

7.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previ-

denciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 

indiretamente no fornecimento dos bens. 

7.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 

exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer al-

teração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
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7.5.  O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da 

data de sua apresentação. 

7.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regên-

cia de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas. 

7.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte 

dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o 

devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a 

adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, 

inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da em-

presa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 

superfaturamento por sobre-preço na execução do contrato. 

8. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES. 
 

8.1.  A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema ele-

trônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

8.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas 

que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham 

vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Refe-

rência. 

8.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 

sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

8.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente 

estas participarão da fase de lances. 

8.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e 

os licitantes. 

8.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente 
por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do 
valor consignado no registro. 
 

8.5.1. Os lances deverão ser ofertados pelo valor global do item, considerando o 
quantitativo total e os subitens que o compõem, haja vista a impossibilidade de agrupar 
itens com o benefício previsto no Decreto nº 7.174 no Comprasnet. 
 

8.6.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

8.7.  O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e 

registrado pelo sistema. 

8.8.  O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 

vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, 

sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances. 
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8.9.  Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e 

fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e 

fechado. 

8.10.  A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após 

esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que 

transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o 

qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

8.11.   Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que 

o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superio-

res àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigi-

loso até o encerramento deste prazo. 

8.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, po-

derão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de 

três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 

encerramento deste prazo. 

8.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os 

lances segundo a ordem crescente de valores. 

8.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos 

itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, 

até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fe-

chado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

8.13.   Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reiní-

cio da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender 

às exigências de habilitação. 

8.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores 

deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imedia-

tamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia; 

8.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo pró-

prio do sistema. 

8.15.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que 

for recebido e registrado em primeiro lugar. 

8.16.  Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tem-

po real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

8.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, 

o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

8.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo su-

perior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 

vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio ele-

trônico utilizado para divulgação. 

8.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço (lote único),  conforme definido 

neste Edital e seus anexos. 
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8.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

8.21. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classifi-

cação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de 

lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

8.22.  Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate 

será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferên-

cia, sucessivamente, aos bens produzidos: 

8.22.1. no país; 

8.22.2. por empresas brasileiras; 

8.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 

tecnologia no País; 

8.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos 

prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdên-

cia Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. 

8.23.  Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico 

dentre as propostas empatadas. 

8.24.  Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encami-

nhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor 

preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes 

das previstas neste Edital. 

8.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 

pelos demais licitantes. 

8.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) 

horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realiza-

da, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessá-

rios à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

8.25.  Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamen-

to da proposta. 

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 
 

9.1.  Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em 

primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao 

máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto 

no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 

9.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua propos-

ta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 

971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação. 

9.3.  Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final supe-

rior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 - TCU - Plenário), ou que apresentar 

preço manifestamente inexequível. 
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9.3.1. Os preços máximos fixados para os materiais licitados estão descriminados na 
tabela abaixo: 
 

item subitem Descrição Quantidade Valor Unitário 
Estimado 

Valor Total 
Estimado 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 
 

1 
Solução de Segurança e 
Gerência de Redes NGFW 
Tipo 1 

01 R$ 1.661.741,81 
 
R$ 1.661.741,81 

2 
Solução de Segurança e 
Gerência de Redes NGFW 
Tipo 2 

42 R$ 8.307,14 
 

R$ 348.899,88 

3 
Licenciamento e 
Atualização de 
Funcionalidades 
para Solução de Segurança 
e Gerência de Redes NGFW 
Tipo 2 

42 R$ 10.124,33 
R$ 425.221,86 

4 
Switch de Rede Tipo 1 

04 R$ 158.872,39 
R$ 635.489,58 

5 
Switch de Rede Tipo 2 

04 R$ 12.377,92 
R$ 49.511,68 

6 
Transceiver 
 

24 R$ 1.017,70 
R$ 24.424,88 

7 
Cabo DAC Tipo 1 

08 R$ 2.345,87 
R$ 18.766,99 

8 
Cabo DAC Tipo 2 

08 R$ 3.139,33 
R$ 25.114,64 

9 
Unidade Centralizada de 
Armazenamento de Logs e 
Relatoria 

01 R$ 152.826,60 
R$ 152.826,60 

10 
Unidade de Gerência 
Centralizada de 
Equipamentos 

01 R$ 148.635,09 
R$ 148.635,09 

11 
Serviços Profissionais de 
Implantação e Configuração 
para Solução De Segurança 
e Gerência De Redes NGFW 
Tipo 1 

01 R$ 129.626,85 
R$ 129.626,85 

12 
Serviços Profissionais de 
Implantação e Configuração 
para Solução De Segurança 
e Gerência De Redes NGFW 
Tipo 2 

42 R$ 864,18 
R$ 36.295,56 

13 
Serviços Profissionais de 
Implantação e Configuração 
para Switch de Rede Tipos 1 
e 2 

08 R$ 8.641,79 
R$ 69.134,32 
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14 
Serviços Profissionais de 
Implantação e Configuração 
para Unidade Centralizada 
de Armazenamento de Logs 
e Relatoria 

01 R$ 17.283,58 
R$ 17.283,58 

15 
Serviços Profissionais de 
Implantação e Configuração 
Unidade de Gerência 
Centralizada de 
Equipamentos 

01 
 

R$ 34.567,16 

 

 
R$ 34.567,16 

 

16 
Treinamento Oficial do 
Fabricante para Solução de 
Segurança e Gerência de 
Redes NGFW 

04 R$ 18.025,27 
R$ 72.101,09 

17 
Treinamento Oficial do 
Fabricante para Unidade de 
Gerência Centralizada de 
Equipamentos 

04 R$ 6.468,39 
R$ 25.873,56 

18 
Treinamento Oficial do 
Fabricante para Unidade 
Centralizada de 
Armazenamento de Logs e 
Relatoria 

04 R$ 5.692,18 
R$ 22.768,71 

19 
Serviços Profissionais sob 
Demanda 

150 R$ 771,59 
R$ 115.739,00 

Valor global  do item  1 R$ 4.014.022,84 

 

9.3.2. Os preços máximos ora mencionados de modo algum vinculam a decisão do 
Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores. 

9.3.2.1. O critério de aceitabilidade será aferido em relação ao valor unitário de 
cada subitem que compõe o item ofertado e em relação ao valor total do item 
ofertado. 

9.3.3. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios 
ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não 
tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e 
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou 
à totalidade da remuneração. 

9.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequi-

bilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fun-

damentam a suspeita. 

 

9.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de dili-

gências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser 

reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de ante-

cedência, e a ocorrência será registrada em ata. 
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9.6.  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, 

por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de 

não aceitação da proposta. 

9.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita 

e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo 

Pregoeiro. 

9.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os 

que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, 

fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catá-

logos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por 

outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sis-

tema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

9.7.  Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo pregoeiro, no 
prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, os dados do licitante vencedor: Razão Social, 
endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, número da contracorrente e 
praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o modelo de planilha para 
contratação sugerido no ANEXO II. 

9.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta 

ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

9.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova 

data e horário para a sua continuidade. 

9.10. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, po-

derá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, conforme disposto no item 

8.24. 

9.11.  Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a ha-

bilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

10 – DA HABILITAÇÃO 
 

10.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor 

da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimen-

to das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça 

a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes ca-

dastros: 

10.1.1. SICAF; 

10.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 

10.2.  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de 

seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as 

sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proi-

bição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual 

seja sócio majoritário. 
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10.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrên-

cias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por par-

te das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

10.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros. 

10.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassifica-

ção. 

10.3.  Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, 

por falta de condição de participação. 

10.4.  No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocor-

rência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, 

seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

10.5.  Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será 

verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação 

jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação 

técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 

10.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SE-

GES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições 

exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para 

recebimento das propostas; 

10.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SI-

CAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, 

em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada. 

10.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exce-

to se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Prego-

eiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do 

Decreto 10.024, de 2019. 

10.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será 

convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, 

sob pena de inabilitação. 

10.7.  Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos me-
diante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em re-
lação à integridade do documento digital. 

10.8.  Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferen-

tes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

10.9.  Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da ma-

triz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto 

aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somen-

te em nome da matriz. 
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10.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de 

números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a 

centralização do recolhimento dessas contribuições. 

10.10.  Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos 

deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

 

10.10.1. Habilitação jurídica: 

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mer-

cantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição 

de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à veri-

ficação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limi-

tada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente re-

gistrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento com-

probatório de seus administradores; 

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação 

no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou 

agência; 

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 

administradores; 

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto 

de autorização; 

10.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as al-

terações ou da consolidação respectiva. 

10.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de 

Pessoas Físicas, conforme o caso; 

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação 

de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 

(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os 

créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, 

inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 

1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-

Geral da Fazenda Nacional. 

c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, medi-

ante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos 

termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-

Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 
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e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou 

sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual; 

f) prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, re-

lativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos Estaduais relacionados ao ob-

jeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Esta-

dual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei. 

10.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá 

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regu-

laridade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabi-

litação. 

10.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a docu-

mentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno 

porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que 

exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regularização previsto no art. 

4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015. 

10.10.2.3. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pre-

tenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Com-

plementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos ca-

dastros de contribuintes estadual e (b) da apresentação do balanço patrimonial 

e das demonstrações contábeis do último exercício. 

10.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e traba-

lhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa 

de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as 

demais exigências do edital. 

10.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente 

posterior à fase de habilitação. 

10.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à 

regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 

(cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O 

prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pú-

blica, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

10.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem 

anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previs-

tas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na 

ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra licitante 

com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o 

mesmo prazo para regularização. 

10.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos 

exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 

horário para a continuidade da mesma. 

Minuta complementada (1125601)         SEI 0006267-49.2021.6.02.8000 / pg. 446



 

 

 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

10.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja 

por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 

desacordo com o estabelecido neste Edital. 

10.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver con-

correndo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilita-

ção cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às 

do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de ina-

bilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

10.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilita-

ção, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja reti-

rada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes. 

10.10.3. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

10.10.3.1. A Licitante deverá apresentar atestado(s) de capacidade técni-
ca emitido por empresa pública ou privada comprovando que prestou serviços 
incluindo instalação e configuração e todo suporte devida durante a vigência 
contratual, com características semelhantes às especificadas neste Termo de 
Referência. Para tanto, exige-se um ou mais atestados cujo a somatório seja 
no mínimo 30% do quantitativo total estimado. Este percentual se justifica em 
razão da necessidade de comprovação da capacidade técnico operacional da 
licitante. Para tanto a licitante deve observar as especificações abaixo: 

10.10.3.1.1. Os atestados deverão ser impressos em papel timbrado, com 
nome e telefone de contato dos responsáveis pela informação atestada, não 
sendo aceitas declarações genéricas, devendo ainda atestar a satisfação 
com o serviço ofertado pela licitante; 

10.10.3.1.2. O TRE/AL se reserva o direito de conferir as informações pres-
tadas pelas empresas emitentes dos atestados, através de diligências por 
meio de consultas e visitas, bem como a disponibilidade de equipamentos 
solicitados junto à PROPONENTE. 

10.10.4. Caso a licitante não seja o fabricante da solução deverá apresentar 
declaração de autorização de comercialização do fabricante específica para este 
procedimento licitatório. 

10.10.5. Declaraça ̃o de que dispõe de mão-de-obra adequada e disponível, 
além de local para execução dos serviços técnicos. Deverão ser apresentados, no 
mínimo, 03 (três) profissionais técnicos, integrantes do quadro da empresa (sócio 
e/ou funcionário), devidamente treinados pelo fabricante para instalar, configurar e 
manter os itens ofertados, devendo estes treinamentos técnicos serem comprova-
dos por certificados de qualificaça ̃o técnica vigentes. 

10.11.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o lici-

tante será declarado vencedor. 

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 
 

11.1.  A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no pra-

zo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 
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a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, 

sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada 

e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, 

para fins de pagamento; 

c) conter a descrição do objeto licitado; 

d) conter o preço unitário e total de cada subitem que compõe o item ofertado. 

11.2.  A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em considera-

ção no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se 

for o caso. 

11.3.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, 

tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

11.4.  Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário 

em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

11.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço total, prevalecerão 

os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expres-

sos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

11.5.  A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edi-

tal, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamen-

to a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

11.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo consi-

derada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça víncu-

lo à proposta de outro licitante. 

11.7.  As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

 
12 - DOS RECURSOS 
 

12.1.Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitan-

te qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será conce-

dido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção 

de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende re-

correr e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

12.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a exis-

tência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fun-

damentadamente. 

12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas ve-

rificará as condições de admissibilidade do recurso. 

12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 

importará a decadência desse direito. 

12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 

Minuta complementada (1125601)         SEI 0006267-49.2021.6.02.8000 / pg. 448



 

 

 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitan-

tes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo 

sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo 

do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à 

defesa de seus interesses. 

12.3.  O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aprovei-

tamento. 

12.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 

endereço constante neste Edital. 

13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
 

13.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à reali-
zação da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situ-
ação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam; 

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante de-
clarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não 
comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. 
Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encer-
ramento da etapa de lances. 

13.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a ses-
são reaberta. 

13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, fac-
símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

13.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados conti-
dos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 

14 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 

14.1.  Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão públi-

ca, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

14.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail slc@tre-
al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço discriminado no item 24.11 
deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 

14.3.  Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e 

seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data 

de recebimento da impugnação. 

14.4.  Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 

certame. 
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14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser 

enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da 

sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-al.jus.br. 

14.6.  O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias 

úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos 

responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

14.7.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previs-

tos no certame. 

14.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deve-

rá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 

vincularão os participantes e a administração. 

15 - DO REAJUSTE DO PREÇO 
 
15.1. Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os valores 
constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma disciplinada no Decreto 
nº 7.892/2013. 
 
16 - DA ADJUDICAÇÃO, DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA 
CONTRATAÇÃO 
 
16.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a 
regular decisão dos recursos apresentados. 
 
16.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente homologará o procedimento licitatório. 
 
16.3. Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados, observado o 
disposto no art. 11 do Decreto nº 7.892/2013, serão convocados para assinar a ata de 
registro de preços, dentro do prazo e condições estabelecidos no subitem 16.3.2., podendo 
ser prorrogada uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que 
ocorra motivo justificado aceito pela administração. 
 

16.3.1. O cadastro de reserva dos fornecedores classificados a que se refere o item 
anterior será elaborado desde que viabilizado pelo sistema Comprasnet, tal como 
previsto no art. 26 do decreto acima citado. 
 
16.3.2. O licitante vencedor deverá devolver a Ata de Registro de Preços assinada 
dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação para 
assinatura do documento, em conformidade com o previsto no art. 64 da Lei n. 
8.666/1993. 

 
16.4. É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de registro 
de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 
primeiro classificado. 
 
16.5. A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas 
condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade. 
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16.6. A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do 
prazo estabelecido no subitem 16.3.2, ensejará a aplicação das penalidades aludidas no 
item 16.12 deste edital, bem como às do Decreto nº 10.024/2019. 
 
16.7. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão 
interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de 
despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 
8.666, de 1993. 
 
16.8. Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante poderá 
receber a Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo confirmar o seu 
recebimento. 
 
16.9. A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de Fornecimento 
deverá ser expressa, escrita e justificada, o que será encaminhado para a autoridade 
competente que procederá à análise dos motivos acostados pelo licitante, decidindo acerca 
da aceitabilidade ou não da justificativa. 
 
16.10. Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta não seja 
aceita pela autoridade competente, o prazo para a entrega continuará fluindo normalmente, 
e em não sendo cumprido, sujeitará o licitante às penalidades cabíveis. 
 
16.11. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser alterados, 
observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e no art. 12, § 3º do Decreto nº 
7.892/2013. 
 
16.12. O registro do fornecedor será cancelado quando: 
 

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
 
b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido 
pela Administração, sem justificativa aceitável; 
 
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 
àqueles praticados no mercado; ou 
 
d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 
1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002. 

 
16.12.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas “a”, “b” 
e “d” do subitem 16.12. será formalizado por despacho do órgão gerenciador, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
16.12.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato 
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o 
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 

 
a) por razão de interesse público; ou 
 
b) a pedido do fornecedor. 
 

16.13. O licitante vencedor somente poderá subcontratar, em parte, o objeto desta 
licitação, se for conveniente para a Administração deste Tribunal, mediante prévia e escrita 
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autorização desta, sob pena de sofrer as sanções contratuais e legais. 
 

16.13.1. O licitante vencedor não poderá transferir a terceiros nenhuma 
responsabilidade, em caso de subcontratação autorizada. 

 
16.14. O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do Registro de Preços, 
em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação, renovando as certidões e encaminhando-as 
ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a 
partir da solicitação das mesmas. 
 
16.15. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por 
qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha participado do 
certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, observadas, ainda, as demais 
regras impostas no art. 22 do Decreto n.º 7.892/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018. 
 

16.15.1. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando 
desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão 
gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão. 
 

16.15.1.1.  A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem 
acima fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades 
que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência, 
a viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da utilização 
da ata de registro de preços, conforme estabelecido em ato do Secretário de 
Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. 

16.15.1.2.  O estudo acima referido, após aprovação pelo órgão gerenciador, 
será divulgado no Portal de Compras do Governo federal. 

16.15.1.2.1. A publicação supra deverá ser condição para autorização para 
adesão exarada pelo órgão gerenciador, em conformidade com as 
recomendações do Acórdão TCU nº 2037/2019. 

16.16. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem 16.15 não 
poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens 
do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão 
gerenciador e órgãos participantes. 
 
16.17. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá 
exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo do item registrado na ata de registro de 
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos 
não participantes que aderirem. 
 
17 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR 
 
17.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da 
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de 
classificação indicada na licitação; 
 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a 
compatibilidade com as obrigações assumidas; 
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c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação 
às novas condições de mercado; 
 
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade 
dos preços registrados na Ata; 
 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata; 
 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das 
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações; 
 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto 
ao interesse em fornecer o objeto do registro a outro(s) órgão(s) da Administração 
Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 16.15. 
 

17.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante: 

a)   Atestar as notas fiscais/faturas, por servidor/comissão competente, emitidas pela 
Contratada, recusando-as quando inexatas ou incorretas, efetuando todos os          
pagamentos nas condições pactuadas, pós o recebimento definitivo; 

b) Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da Ata 
de Registro de Preços e do(s) contrato(s) dela decorrentes, 
por meio de servidor(es) designado(s), de modo a garan-
tir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta; 

c) Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado o     pre-
sente termo, toda a documentação referente ao mesmo; 

d) Proporcionar todas as facilidades indispensáveis  à boa execução das obriga-
ções contratuais; e 

e) Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à Contratada o 
contraditório e ampla defesa.  

18 - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA 

 
18.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente 
Ata; 
 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da 
presente Ata; 
 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código 
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o 
regime de direito público; 
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d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do objeto registrado a outro 
órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse 
de utilizar a presente Ata, conforme item 16.15. 

 
18.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado: 

a)  Fornecer o(s) equipamento(s) conforme especificações, quantidades, prazos 
e demais condições estabelecidas no Edital, na Ata de Registro de Preços, na Ordem 
de Fornecimento, na Proposta e no Contrato; 

b) Fornecer a documentação necessária à instalação e à operação dos produtos 
(manuais, termos de garantia, etc.), completa, atualizada e em português do Brasil, 
caso exista, ou em inglês; 

c)  Disponibilizar Central de Atendimento para a abertura e fechamento de   
chamados técnicos, conforme períodos, horários e condições estabelecidas no Edital 
e em seus Anexos; 

d)  Comunicar formal e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da 
Administração sobre mudanças nos dados para contato com a Central de            
Atendimento; 

e)  Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados 
pelo representante da Administração, referentes a qualquer problema detectado ou 
ao andamento de atividades da garantia; 

f)  Comunicar imediatamente ocorrências de qualquer natureza que impeçam o 
bom andamento do serviço; 

g)  Responder por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem ao         
patrimônio da Administração ou a terceiros, por ocasião da execução do objeto, pro-
cedendo imediatamente aos reparos ou às indenizações cabíveis e assumindo o ônus 
decorrente; 

h)  Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos equipamentos e pela 
execução dos serviços de garantia técnica, primando pela qualidade, desempenho, 
eficiência e produtividade na execução dos trabalhos, dentro dos prazos estipulados 
e cujo descumprimento será considerado infração passível de aplicação das penali-
dades previstas no Termo de Referência; 

i)  Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal e imediatamente, todas 
as ocorrências anormais e/ou que possam comprometer a execução do objeto; 

j)  Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da Administração ou 
de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto, respeitan-
do todos os critérios estabelecidos, aplicáveis aos dados, informações, regras de ne-
gócios, documentos, entre outros pertinentes, sob pena de responsabilidade civil, 
penal e administrativa; 

k)  Cumprir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderentes e obe-
deçam rigorosamente às normas e aos procedimentos estabelecidos na Política de 
Segurança da Informação do TRE/AL; 

l)  Responsabilizar-se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as 
atividades necessárias para prestar a garantia on-site, se for o caso. 

m)  Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados 
pela Administração, referentes a qualquer problema detectado ou ao andamento de 
atividades da garantia técnica; 
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n)  Responsabilizar-se por todas as despesas de instalação inicial, suporte técni-
co remoto bem como deslocamento dos seus técnicos ao local da instalação e manu-
tenção dos equipamentos, seja para retirada e/ou entrega, incluindo todas as despe-
sas de transporte, frete e seguro correspondentes; 

o)  Não transferir a outrem os compromissos assumidos, no todo ou em parte 
dos serviços objeto desta contratação; 

p)  Assegurar a correta integração e funcionalidade dos serviços, em função do 
projeto e das especificações técnicas constantes no Termo de Referência; 

q)  Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrente do cumprimen-
to das obrigações assumidas sem qualquer ônus ao TRE/AL; 

r)  Reponsabilizar-se integralmente com todas as despesas inerentes à execu-
ção dos serviços, tais como, combustíveis, manutenção, seguros, taxas, impostos, 
tributos e salários; 

s)  Zelar pela boa e completa execução dos serviços e facilitar, por todos os 
meios ao seu alcance, a ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo 
TRE/AL, atendendo prontamente às observações e exigências que lhe forem solicita-
das. 

 
19 - DA PUBLICIDADE 
 
19.1. O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no Portal de 
Compras do Governo federal e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro 
de preços, em conformidade com o disposto no art. 11, inciso II do Decreto n.º 7.892/2013 
combinado com o art. 15, 2º da Lei nº 8.666/93. 
 
20 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
20.1. O Tribunal designará, conforme a necessidade do caso concreto, Comissão ou 
por meio de servidor que realizará o recebimento provisório, que só será emitido se 
os equipamentos estiverem de acordo com as especificações técnicas. 

20.2. Após a entrega, os equipamentos serão submetidos à avaliação e homologação 
pelos responsáveis técnicos do Tribunal. 

20.3.  O exame para comprovação das características técnicas consistirá em avalia-
ções e testes não-destrutivos, por amostragem realizados em duas etapas: 

a) Primeira: inspeção visual de todos os equipamentos entregues; 

b) Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho, em, no mínimo, 10% 
(dez por cento) e não menos do que 01 (um) dos equipamentos recebidos. O Tribu-
nal poderá, a seu critério, executar os testes nos demais equipamentos, dentro de 
um critério de razoabilidade, podendo chegar a 100% dos quantitativos, mas dentro 
de um prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos e contados de cada lote de equi-
pamentos. 

20.4.  As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos 
que acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e disponíveis 
no sítio do fabricante. 
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20.5.   A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação do perfeito 
funcionamento dos serviços e equipamentos e adequação às especificações técnicas, emitir 
e assinar o Termo de Recebimento Definitivo. 

 
20.6.    O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
20.7.    O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do 
objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de 
aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
20.8.    Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
20.9.    O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios 
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao 
consumidor. 
 
20.10.     O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, substituir 
o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na Seção 21. 
 
21 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
21.1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos 
artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada prévia e ampla 
defesa, às seguintes penalidades: 
 

a. Advertência: 
 

a.1. A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento de 
obrigação contratual e terá que apresentar as devidas justificativas em um prazo de 
até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da notificação; e 

 
a.2. Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem 
improcedentes as justificativas apresentadas, a Contratada será advertida. 

 
b. Multa de: 

 
b.1. 0,5% por dia, sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso de 
atraso injustificado na entrega dos equipamentos, limitada a incidência a 20 (vinte) 
dias corridos; 

b.1.1. No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por prazo su-
perior a 20 (vinte) dias corridos, com a aceitação pela Administração, será apli-
cada a multa de 5% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e 

b.1.2. No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por prazo su-
perior a 20 (vinte) dias corridos, com a não aceitação pela Administração, será 
aplicada a penalidade de 10% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso 
de inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do re-
gistro de preços do Fornecedor; 

b.2. 0,5% por dia, sobre o valor do equipamento, no caso de atraso injustificado na 
solução do chamado de garantia, limitada a incidência de 30 (trinta) dias corridos; 
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b.2.1. No caso de atraso injustificado na solução do chamado de garantia por 
prazo superior a 30 (trinta) dias corridos, aplica-se adicionalmente, a multa de 
1% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e 

b.2.2. A multa por atraso relacionada ao item anterior será auferida por Or-
dem de Fornecimento e aplicada somente uma única vez a cada mês, indepen-
dente da quantidade de equipamentos sem solução. 

b.3.  5% sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso de 
inexecução parcial da obrigação assumida; 
 
b.4. 10% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução total da 
obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do registro de preços do 
Fornecedor; 
 
b.5. 5% sobre o valor global estimado da Ata de Registro de Preços, na hipótese de 
recusa em assinar a Ata ou o instrumento do contrato, ou retirar a Ordem de 
Fornecimento. 
 

c. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF pelo 
prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades legais; e 

 
d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 
21.2. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para 
entrega/solução de chamado de garantia dos equipamentos poderá resultar no 
cancelamento do registro de preços com a Contratada. 
 
21.3. As sanções previstas nos itens "21.1.a", “21.1.c” e “21.1.d” poderão ser aplicadas, 
cumulativamente ou não, à pena de multa. 
 
21.4. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado de 
pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado judicialmente; 
 
21.5. Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do valor 
presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento administrativo. 
21.6.  Se a Contratada não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro de 5 
(cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância será 
descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 
87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.. 
 
21.7.  Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade competente 
sempre se valerá dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e 
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em 
fatos comprovados. 
 
21.8.  O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a 
prestação dos serviços, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração. 
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21.9.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 
 
21.10.  Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, 
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a 
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do 
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio 
por cento) ao mês. 
 
21.11.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
ao licitante contratado. 
 
21.12. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
21.13. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa 
através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o índice 
utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 
21.14. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da 
publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico.  
 
21.15.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas 
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e  10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
21.16.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
22- DO PAGAMENTO 
 
22.1.  O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias, após o recebimento da Nota Fiscal respectiva, devendo a 
contratada atender aos seguintes requisitos: 

a) Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da emissão 
(nota fiscal eletrônica, se for o caso), acompanhada da Certidão Negativa de Débito – 
CND, comprovando regularidade com o INSS; do Certificado de Regularidade do FGTS – 
CRF, comprovando regularidade com o FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de Débi-
tos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da 
Receita Federal; e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela 
Justiça do Trabalho; e da prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domi-
cílio ou sede do Fornecedor; e 

b) Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor. 

22.2.  Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
22.3.  Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
22.4.  O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
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22.5.  Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento 
que comprove tal opção, para que sobre o valor do pagamento não incidam as retenções de 
que trata o item anterior. 
 
22.6.  Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo 
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação 
da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
22.7.  Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de 
preços ou a atualização monetária. 
 
23 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
23.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2022, PTRES 
167674 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativa), Natureza da Despesa nº 44.90.52. 
(Equipamentos e Material Permanente). 
 
24 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

24.1.   Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

24.2.  Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública ob-

servarão o horário de Brasília – DF. 

24.3.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou 

falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, 

mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 

validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

24.4.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

24.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 

Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

24.6.  Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, in-

dependentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

24.7.  O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afasta-
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mento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princí-

pios da isonomia e do interesse público. 

24.8.  Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou de-

mais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
24.9.  Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça 
a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no ambiente do Comprasnet, 
com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
24.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no 
TRE/AL. 
 
24.11.   O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida Aristeu 
de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro Farol, CEP 
57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
 
24.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002, do 
Decreto nº 10.024/2019 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
24.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações e 
Contratos, no endereço especificado no item 24.11, no caso de ser retirado em Maceió, ou 
ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
24.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I – Termo de Referência; 
NEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços. 
 

24.15. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió - Seção Judiciária do Estado de 
Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não 
puderem ser solucionadas administrativamente. 
 

Maceió/AL, XX de XXXX de 2022. 
 
 

Ingrid Pereira de Lima Araújo 
                                        Chefe da Seção de Licitações e Contratos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
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01. Objeto 
Registro de preço para eventual aquisição de solução Firewall para o Prédio Sede do 
TRE/AL, cartórios Eleitorais, unidades e escritórios remotos da Justiça Eleitoral em 
Alagoas. 

02. Quantidade 

  

ITEM 

SUBITEM DESCRITIVO QTD 

01 Solução de Segurança e Gerência de Redes NGFW Tipo 1 01 

02 Solução de Segurança e Gerência de Redes NGFW Tipo 2 42 

03 
Licenciamento e Atualização de Funcionalidades para Solução de 
Segurança e Gerência de Redes NGFW Tipo 2 

42 

04 Switch de Rede Tipo 1 04 

05 Switch de Rede Tipo 2 04 

06 Transceiver 24 

07 Cabo DAC Tipo 1 08 

08 Cabo DAC Tipo 2 08 

09 Unidade Centralizada de Armazenamento de Logs e Relatoria 01 

10 Unidade de Gerência Centralizada de Equipamentos 01 

11 
Serviços Profissionais de Implantação e Configuração para Solução 
De Segurança e Gerência De Redes NGFW Tipo 1 

01 

12 
Serviços Profissionais de Implantação e Configuração para Solução 
De Segurança e Gerência De Redes NGFW Tipo 2 

42 

13 
Serviços Profissionais de Implantação e Configuração para Switch de 
Rede Tipos 1 e 2 

08 

14 
Serviços Profissionais de Implantação e Configuração para Unidade 
Centralizada de Armazenamento de Logs e Relatoria 

01 

15 
Serviços Profissionais de Implantação e Configuração Unidade de 
Gerência Centralizada de Equipamentos 

01 

16 
Treinamento Oficial do Fabricante para Solução de Segurança e 
Gerência de Redes NGFW 

04 

17 
Treinamento Oficial do Fabricante para Unidade de Gerência Cen-
tralizada de Equipamentos 

04 

18 
Treinamento Oficial do Fabricante para Unidade Centralizada de 
Armazenamento de Logs e Relatoria 

04 

19 Serviços Profissionais sob Demanda 150 

* O emprego de Item deve-se à necessidade de garantir total interoperabilidade e 
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compatibilidade entre os subitens que interpretados como indissociáveis para o con-
junto da solução de segurança em tela. 

03. Resumo da 
Especificação 
do Objeto 

Devido à complexidade das especificações verificar o DETALHAMENTO DO OBJETO 
(Item 3.1) 

04. Valor Esti-
mado 

A cargo da SEIC. 

05. Justificativa 
Efetivamente, trata-se de ampliação da confiabilidade e da segurança da malha de 
comunicação de dados entre a Sede do TRE/AL e as zonas eleirorais/escritórios remo-
tos da Justiça Eleitoral em Alagoas. 

06. Prazo de 
Entrega 

O prazo máximo para o fornecimento das licenças é de 90 (noventa) dias corridos após 
o recebimento da ordem de fornecimento, nota de empenho ou documento equivalen-
te. 

07. Adjudica-
ção 

(Por Item) 

08. Classifica-
ção Orçamen-
tária 

(A cargo da COFIN) 

09. Local de 
Entrega 

Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 

Rua Coronel Pedro Lima, 230 - Jaraguá - Maceió/AL 
CEP 57022-220 
 
Telefone de contato.: (82) 3328-1947 

Horário: De segunda-feira a quinta-feira das 13 às 19h e sexta-feira das 7h30min Às 
13h30min. 

10. Unidade 
Fiscalizadora 

Seção de Gerência de Infraestrutura 

11. Unidade 
Gestora 

A cargo da SAD 

12. Sanções 
Administrativas 

Vide 

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a) 
Subitem Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11) 

13. Prazo de 
Pagamento 

Vide  

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a) 
Subitem Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7) 

14. Estratégia 
de Recebimen-
to 

Vide  

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a) 
Subitem Recebimento do Objeto: 

15. Modalidade 
e Tipo de Lici-
tação 

Vide 

2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de Habilitação e Atendimento aos Requisi-
tos (Art. 18, § 3º, II, j, IV e V) 
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 1. OBJETO (Art. 18, §3º,I): 

Registro de preço para eventual aquisição de solução Firewall e compo-
nentes para o Prédio Sede do TRE/AL, cartórios Eleitorais, unidades e escritórios remotos. 

  

1.1 Definição (Art. 18, §3º, I) 

Registro de preço para eventual aquisição de solução Firewall e compo-
nentes para o Prédio Sede do TRE/AL, cartórios Eleitorais, unidades e escritórios remotos. 

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 3º, II) 

  

2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a ) 

A contínua evolução na área de tecnologia da informação fornece novas 
soluções que tornam mais eficientes os meios de comunicação de dados, permitindo, 
desta maneira, a utilização de novos recursos como forma de aumentar disponibilidade, 
segurança e performance de tais meios. 

Necessidade de prover uma camada adicional de segurança em cada 
unidade judiciária onde será implantada a solução, permitindo maior visibilidade do trá-
fego gerado em cada unidade, além da possibilidade de mitigar ameaças e riscos de se-
gurança tanto no que se refere a sistemas e serviços de TI internos, além de ameaças ex-
ternas que possam comprometer a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade 
dos serviços oferecidos. 

Soma-se ao fato supramencionado, a necessidade de gerenciar a conec-
tividade WAN das unidades judiciárias de forma proativa, através da priorização de de-
mandas, melhor utilização dos links WAN e maior disponibilidade dos serviços demanda-
dos, com o objetivo de permitir que a atividade fim do Tribunal seja realizada com maior 
qualidade. 

Neste sentido, surge a necessidade de fomentar Registro de Preço para 
aquisição de Solução Firewall NG e componentes, como medida de viabilização a melho-
ria da segurança, da performance e da confiabilidade dos meios de comunicação que são 
utilizados pelos cartórios eleitorais e escritórios remotos da Justiça Eleitoral em Alagoas, 
além do incremento de segurança da malha de rede do prédio sede do TRE-AL e dos Fó-
runs Eleitorais de Maceió e Arapiraca. 

• A sugestão de uso de Registro de Preços, da forma como proposta, tem alicerce no 
Decreto nº 7.892/2013,  art. 3º,  incisos I, II e IV, assim ponderados: 

o Inciso I: a aquisição de firewalls pode ser frequente, considerando a migração 
progressiva da rede de dados do atual modelo de contratação - links dedica-
dos, para links ADSL de menor custo; 

o Inciso II: a entrega deve ser sucessiva, de forma a minimizar impactos nos 
prazos de garantia dos equipamentos, considerando a complexidade de sua 
efetiva implantação e substituição aos equipamentos anteriores; 

o Inciso IV: não é possível, a priori, ter uma visão clara, da quantidade de equi-
pamentos efetivamente necessários para substituir o atual modelo de cone-
xões dedicadas. 

2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b) 
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A contratação visa, além de promover ações no sentido de disponibilizar 
novo instrumento que mantenha um meio para disponibilizar os firewalls demandados, 
promover as condições para melhorias no tocante ao gerenciamento e monitoramento da 
solução de forma aceitável e incrementar o nível de segurança das instalações da Justiça 
Eleitoral em Alagoas. 

Outrossim, melhorar a segurança da informação de nível operacional no 
âmbito deste Regional, auxiliando na prevenção de riscos e ameaças, tanto internas 
quanto externas, além da mitigação dos efeitos de potenciais ataques virtuais 
que possam comprometer os dados institucionais tratados no Tribunal. Melhora da expe-
riência do usuário na utilização de serviços que demandam conectividade WAN. 

2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c) 

• Ampliação da segurança e confiabilidade da solução de segurança de rede; 
• Permitir a implantação de recursos de microsegmentação de segurança para os data 

centers do Prédio Sede do TRE-AL, do Fórum Eleitoral de Maceió e do Fórum Eleitoral 
de Arapiraca; 

• Melhoria do nível de segurança da malha de comunicação das unidades externas; 
• Ampliar a segurança da comunicação e do acesso à Internet do Prédio Sede do TRE-

AL e das zonas eleitorais; 
• Permitir a otimização dos enlaces para uso dos sistemas eleitorais e internos da Jus-

tiça Eleitoral; 
• Acompanhamento centralizado da comunicação das zonas eleitorais; 
• Dotar à equipe de TIC do TRE-AL de recursos avançados para gerenciamento e moni-

toramento da segurança da infraestrutura; 
• Permitir criação de VPNs reguladas e geridas centralizadamente, tais como as de-

mandadas pelo teletrabalho. 

2.4 Alinhamento Estratégico (Art. 18, § 3º, II, d) 

O alinhamento com o PEI é identificado na visão do recursos de infraestrutura e tecnologia 
em seus dois aspectos apontados: 

1 – Garantir a infraestrutura física apropriadas às atividades administrativas e judiciais e 

2 – Garantir a infraestrutura de TI, pois o equipamento fará parte de um conjunto de medi-
das de salvaguarda e segurança da informação. 

Alinhamento com os Objetivos Estratégicos da Estratégia Nacional de TIC do Poder Judiciá-
rio nos seguintes aspectos: 

1. Prover infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e administrativas; e 
2. Aprimorar a segurança da informação. 

Fonte de recursos orçamentário disponibilizados pelo e. TSE, dentro do orçamento destina-
do à Segurança da Informação para o exercício 2022. 

2.5 Referência aos Estudos Preliminares (Art. 18, § 3º, II, e) 

Este Termo de Referência foi elaborado considerando o Documento de 
Oficialização de Demanda (DOD) encaminhado pela Secretaria de Tecnologia da Informa-
ção (STI) e os Estudos Preliminares constantes do Processo SEI nº 0006267-
49.2021.6.02.8000. 
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2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f) 

É pretendida a aquisição de forma concomitante e progressiva à contra-
tação de enlaces em banda larga para os cartórios eleitorais. 

Equipamentos atualmente em uso foram adquiridos, em seu recorte de 
núcleo, foram adquiridos faz mais de 5 (cinco) anos, estão em end of live (fim de vida 
útil), além das questões ligadas à atualização de tecnologia, há alinhamento com a Reso-
lução TRE/AL nº 16.145/2021 - 0941149. 

Desta forma, por ser a solução de firewall instrumental indispensá-
vel, dentro da infraestrutura de segurança da informação, torna-se madatória sua atuali-
zação progressiva, sendo assim, há o emprego do presente Registro de Preços com este 
objetivo. 

Ressalta-se ainda, implantar solução de rede “WAN definida por software 
(SD-WAN)” e implantar “solução de gerenciamento unificado de ameaças” (UTM) 

2.7 Análise de Mercado de TIC (Art. 18, § 3º, II, g) 

Verifica-se que os bens e serviços pretendidos poderão ser fornecidos por 
diferentes empresas no mercado de TIC. 

Considerando o Item 7 dos Estudos Preliminares, não se vislumbrou al-
ternativa que não o presente Registro de Preços. 

2.8 Natureza do Objeto (Art. 18, § 3º, II, h) 

Os bens e serviços a serem contratados possuem características comuns 
e usuais encontradas atualmente no mercado de TIC, cujos padrões de desempenho e de 
qualidade podem ser objetivamente definidos neste Termo de Referência. 

O objeto desta contratação tem como escopo a obtenção de produto es-
pecífico em período determinado, portanto não se caracteriza como serviço de natureza 
continuada. 

2.9 Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i) 

Não haverá parcelamento, cada ordem de fornecimento derivado do Re-
gistro de Preços deverá ser realizada de maneira integral. 

A proposta deve contemplar o fornecimento de todos os insumos de 
Hardware, Software, Subscrições dos Fabricantes nos principais componentes e subcom-
ponentes que os integram objetivando garantir a total conectividade e interoperabilidade 
entre seus componentes, que deverão resultar na prestação dos serviços com níveis de 
desempenho adequados aos fins a que se destinam e desta forma a adjudicação será por 
lote. 

2.10 Vigência 

Será, na forma dos normativos vigentes, o tempo máximo do Registro de 
Preços. 

A vigência da ata será de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assi-
natura. 

A utilização do sistema de Registro de Preços visa, primordialmente, a 
redução de número de licitações para o mesmo objeto, porquanto se concentra em um 
único procedimento a possibilidade de realizar diversas aquisições recorrentes e necessá-
rias, via ordens de fornecimento, durante o lapso temporal de sua vigência, em face de os 
preços permanecerem à disposição da Administração. 
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2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de Habilitação e Atendimento aos Requisitos 
(Art. 18, § 3º, II, j, IV e V) 

A aquisição pretendida deverá ser realizada por meio de licitação do tipo 
Pregão Eletrônico, como é de praxe neste Regional, salvo entendimento superior contrá-
rio. 

A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de fornecimento de 
equipamento, é pela contratação por licitação via pregão. Por conta de possibilidade de 
contingenciamento orçamentário indicamos a modalidade de registro de preços. 

O DECRETO Nº 7.174, DE 12 DE MAIO DE 2010 que regulamenta a contratação de bens e 
serviços de informática e automação pela administração pública federal, direta ou indireta, 
pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público e pelas demais organizações 
sob o controle direto ou indireto da União deve ser aplicado nesta aquisição por se tratar de 
bem de informática. 

A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa sobre a neces-
sidade de exigências, na fase de habilitação, de certificações emitidas por instituições pú-
blicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qua-
lidade Industrial (Inmetro), que atestem, conforme regulamentação específica, a adequação 
à segurança para o usuário e instalações, compatibilidade eletromagnética e consumo de 
energia. 

Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a certificação pa-
ra este tipo de produto, segundo o próprio INMETRO, é voluntária, conforme Portaria Inme-
tro n.º 170 de 10/04/2012. 

(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf). 

 2.12 Adequação do Ambiente (Art. 18, § 3º, II, k) 

Para utilização do objeto pretendido é necessário dispor de infraestrutura 
física para a instalação de firewalls, situação essa já existente no âmbito do TRE/AL, salvo 
o surgimento de demanda muito particular e além da previsibilidade. 

2.13 Conformidade Técnica e Legal (Art. 18, § 3º, II, l) 

Conformidade Técnica, no que couber: 

a) ITU-T G.703 (11/2011) – Physical/electrical characteristics of hierarchical digital interfa-
ces; 
b) ANSI/TIA/EIA-568-B.3 – Commercial Building Telecommunications Cabling Standard – Part 
3: Optical Fiber Cabling components standard; 

c) ANSI/TIA/EIA-568-B.3-1 – Commercial Building Telecommunications Cabling Standard – 
Part 3: Optical Fiber Cabling components standard – Addendum 1 – Additional Transmission 
Performance Specifications for 50/125 μm Optical fiber cables; 
d) ANSI/TIA/EIA-569-B – Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways 
and Spaces; 
e) RESOLUÇÃO ANATEL nº. 242, de 30/11/2000 – Regulamento para certificação e homolo-
gação de produtos para telecomunicações; 

Conformidade Legal: 
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Com toda a Legislação aplicável as licitações federais. 

2.14 Obrigações do Contratante (Art. 18, § 3º, II, m) 

1. Atestar as notas fiscais/faturas, por servidor/comissão competente, emitidas pela 
Contratada, recusando-as quando inexatas ou incorretas, efetuando todos os paga-
mentos nas condições pactuadas, pós o recebimento definitivo; 

2. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da Ata de Registro de Preços e 
do(s) contrato(s) dela decorrentes, por meio de servidor(es) designado(s), 
de modo a garantir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta; 

3. Man-
ter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado o present
e termo, toda a documentação referente ao mesmo; 

4. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à 
boa execução das obrigações contratuais; e 

5. Apli-
car as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à Contratada o co
ntraditório e ampla defesa. 

2.15 Obrigações da Contratada (Art. 18, § 3º, II, m) 

As obrigações abaixo são aplicáveis ao objeto a ser contratado. 

1. Forne-
cer o(s) equipamento(s) conforme especificações, quantidades, prazos e dem
ais condições estabelecidas no Edital, na Ata de Registro de Preços, 
na Ordem de Fornecimento, na Proposta e no Contrato; 

2. Fornecer a documentação necessária à instalação e 
à operação dos produtos (manuais, termos de garantia, 
etc.), completa, atualizada e em português do Brasil, caso exista, ou 
em inglês; 

3. Disponibilizar Central 
de Atendimento para a abertura e fechamento de chamados técnicos, confor
me períodos, horários e condições estabelecidas no Edital e 
em seus Anexos; 

4. Comunicar formal 
e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da Administra-
ção sobre mudanças nos dados para contato com a Central de Atendimento; 

5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a 
ser solicitados pelo representante da Administração, referentes a qualquer pro-
blema detectado ou ao andamento de atividades da garantia; 

6. Comunicar imediatamente ocorrências de qualquer natureza que impeçam o 
bom andamento do serviço; 

7. Responder 
por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem ao patrimônio da 
Administração ou a terceiros, 
por ocasião da execução do objeto, procedendo imediatamente aos reparos 
ou às indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente; 

8. Responsabilizar-se  integralmente pelo fornecimento dos equipamentos e 
pela execução dos serviços de garantia técnica, primando pela qualidade, desem-
penho, eficiência e produtividade na execução dos trabalhos, dentro dos prazos 
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estipulados e cujo descumprimento será considerado infração passível de aplica-
ção das penalidades previstas neste Termo de Referência; 

9.  Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal 
e imediatamente, todas as ocorrências anormais e/ou 
que possam comprometer a execução do objeto; 

10. Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da Administração ou 
de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto, respei-
tando todos os critérios estabelecidos, aplicáveis aos dados, informações, regras 
de negócios, documentos, entre outros pertinentes, sob pena de responsabilidade 
civil, penal e administrativa; 

11.  Cum-
prir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderentes e obedeçam
 rigorosamente às normas e 
aos procedimentos estabelecidos na Política de Segurança da Informação do 
TRE/AL; 

12.  Responsabilizar-
se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as atividades necessá
rias para prestar, se for o caso; 

13. Prestar as informações e 
os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Administração, referen
tes a qualquer problema detectado ou 
ao andamento de atividades da garantia técnica; 

14. Responsabilizar-se por todas as despesas de instalação inicial, suporte técni-
co remoto bem como deslocamento dos seus técnicos ao local da instalação e ma-
nutenção dos equipamentos, seja para retirada e/ou entrega, incluindo todas as 
despesas de transporte, frete e seguro correspondentes; 

15. A contratada não poderá transferir a outrem os compromissos assumidos, no 
todo ou em parte dos serviços objeto desta contratação; 

16. Assegurar a correta integração e funcionalidade dos serviços, em função do 
projeto e das especificações técnicas constantes neste Termo de Referência; 

17. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrente do cumprimen-
to das obrigações assumidas sem qualquer ônus ao TRE/AL; 

18. Reponsabilizar-se integralmente com todas as despesas inerentes à execu-
ção dos serviços, tais como, combustíveis, manutenção, seguros, taxas, impostos, 
tributos e salários; 

19. Zelar pela boa e completa execução dos serviços e facilitar, por todos os 
meios ao seu alcance, a ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo 
TRE/AL, atendendo prontamente às observações e exigências que lhe forem solici-
tadas. 

DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III) 

3.1 Descrição do Objeto 

ITEM E SUBITENS 

  

CARACTERISTICAS GERAIS 
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1. Todos os subitens deverão ser fornecidos por uma única empresa; 

2. Todas os equipamentos e softwares fornecidos no item devem ser do mesmo 
fabricante ou disponibilizado por meio de OEM devidamente autorizado e compro-
vado, com vista a garantir total compatibilidade e integração e concentração de 
esforços de conhecimento técnico e suporte; 

3.  Somente serão aceitas propostas que contemplem todos os subitens; 

4. Os equipamentos ofertados devem ser novos (primeiro uso) e em conjunto 
com o software não podem constar, no momento da apresentação da proposta, 
em listas de end-of-sale, end-of-support, end-of-engineering-support, end-of-life ou 
lista equivalente do fabricante, ou seja, não poderão ter previsão de descontinui-
dade de fornecimento, suporte ou vida, devendo estar em linha de produção do 
fabricante; 

5. Todas as partes e peças necessárias para operacionalização e compatibiliza-
ção do conjunto deverão ser fornecidas pela contratada; 

6. O fabricante dos equipamentos deverá prover em seu site da internet todas 
as atualizações de drivers e softwares opcionais que por ventura acompanhem os 
mesmos, essas devem ser disponibilizadas em suas versões mais recentes no in-
tuito de que os equipamentos estejam sempre atualizados com as versões mais 
atualizadas de softwares e drivers para os mesmos; 

7. Todos os equipamentos ofertados para um subitem específico devem ser 
do mesmo fabricante e modelo; 

8. As condições e especificações técnicas exigidas são mínimas, sendo aceitos 
equipamentos, softwares e serviços com características técnicas superiores, desde 
que compatíveis com o exigido; 

9. Caso a licitante não seja o fabricante da solução, deverá apresentar decla-
ração do fabricante de que tem autorização para a comercialização dos produtos 
ofertados de forma específica para este procedimento licitatório; 

10. A proposta deverá conter os códigos de produtos relativos aos equipamentos, 
softwares e licenças para fins de verificação de conformidade; 

11. Será declarada vencedora a licitante que apresentar o menor preço. 

  

HABILITAÇÃO TÉCNICA 

1. A Licitante deverá apresentar atestado(s) de capacidade técnica emitido por 
empresa pública ou privada comprovando que prestou serviços incluindo instala-
ção e configuração e todo suporte devida durante a vigência contratual, com ca-
racterísticas semelhantes às especificadas neste Termo de Referência. Para tanto, 
exige-se um ou mais atestados cujo a somatório seja no mínimo 30% do quantita-
tivo total estimado. Este percentual se justifica em razão da necessidade de com-
provação da capacidade técnico operacional da licitante. Para tanto a licitante de-
ve observar as especificações abaixo: 

1. Os atestados deverão ser impressos em papel timbrado, com nome e 
telefone de contato dos responsáveis pela informação atestada, não sendo 
aceitas declarações genéricas, devendo ainda atestar a satisfação com o 
serviço ofertado pela licitante; 
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2. O TRE/AL se reserva o direito de conferir as informações prestadas pe-
las empresas emitentes dos atestados, através de diligências por meio de 
consultas e visitas, bem como a disponibilidade de equipamentos solicita-
dos junto à PROPONENTE. 

2. Caso a licitante não seja o fabricante da solução deverá apresentar declara-
ção de autorização de comercialização do fabricante específica para este procedi-
mento licitatório; 

3. Declaraça ̃o de que dispõe de mão-de-obra adequada e disponível, além de 
local para execuça ̃o dos serviços técnicos. Deverão ser apresentados, no mínimo, 
03 (três) profissionais técnicos, integrantes do quadro da empresa (sócio e/ou fun-
cionário), devidamente treinados pelo fabricante para instalar, configurar e manter 
os itens ofertados, devendo estes treinamentos técnicos serem comprovados por 
certificados de qualificação técnica vigentes. 

  

GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO (SUBITENS DO 1 AO 10) 

1. Deve abranger todos os componentes da solução, incluindo hardware e software; 

2. Garantia por um período de pelo menos 36 (trinta e seis) meses. Para o caso especí-
fico dos subItens 06, 07, 08 (transceivers e cabos) a garantia deve ser de 12 (do-
ze) meses; 

3. Abertura de chamados técnicos por meio de Central de Atendimento (Call Center) e 
site na Internet do fabricante e/ou da contratada, com o fornecimento de protocolo 
que permita a rastreabilidade e acompanhamento do atendimento para fins de 
averiguação dos prazos de atendimento e solução exigidos; 

4. Durante a vigência do contrato de garantia e suporte deve ser assegurada atualiza-
ção de todos os componentes da solução, a exemplo de firmware, definições de 
antivírus, IPS, entre outras; 

5. O suporte deverá estar disponível em regime 24x7 (vinte e quatro horas por dia, se-
te dias por semana), com atendimento inicial para qualquer produto devendo ser 
no idioma Português; 

6. Atendimento técnico emergencial para indisponibilidade dos serviços em até 08 (oi-
to) horas úteis; 

7.  Atendimento técnico emergencial para indisponibilidade parcial ou degradação dos 
tempos de acesso e resposta dos serviços em até 12 (doze) horas úteis; 

8. Atendimento técnico para análises, alterações de parâmetros, consulta e suporte 
geral em até 24 (vinte e quatro) horas úteis; 

9. Disponibilização de área para download de upgrades de software e firmwares du-
rante todo o período da garantia; 

10. Disponibilização de base de conhecimento atualizada, com as principais dúvidas 
recebidas (FAQ), informações de troubleshooting, artigos sobre configuração, entre 
outras informações, para consulta através da web; 

11. Realizar todo o processo de Return Merchandise Authorization (RMA) de equipa-
mentos que estiverem dentro do período de garantia e que apresentem falhas que 
sejam constatados pela equipe de suporte como irreparáveis, com envio de equi-
pamentos em até 72 setenta e duas) horas uteis; 
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12. Condições específicas de atendimento para o subitens 01 e 02: 

1. Atendimento técnico emergencial para indisponibilidade dos serviços em até 
04 (quatro) horas, com atendimento inicial para qualquer produto devendo 
ser no idioma Português; 

2. Atendimento técnico emergencial para indisponibilidade parcial ou degrada-
ção dos tempos de acesso e resposta dos serviços em até 12 (doze) horas; 

3. Atendimento técnico para análises, alterações de parâmetros, consulta e su-
porte geral em até 24 (vinte e quatro) horas úteis; 

4. Troca de Hardware (RMA) com despacho de equipamento em até 24 (vinte e 
quatro) horas uteis. 

  

SUBITEM 01 - SOLUÇÃO DE SEGURANÇA E GERÊNCIA DE REDES NGFW TIPO 1 - ESPECIFICA-
ÇÕES TÉCNICAS 

1. CARACTERÍSTICAS E FUNCIONALIDADES GERAIS 

1.  Solução baseada em appliance. Para maior segurança, não serão aceitos 
equipamentos de propósito genérico (PCs ou servidores) sobre os quais po-
deriam instalar-se e/ou executar um sistema operacional regular como Mi-
crosoft Windows, FreeBSD, SUN Solaris, Apple OS-X ou GNU/Linux; 

2. A Solução de Segurança e Gerencia de Redes NGFW em Cluster de Alta Dis-
ponibilidade, deve ser composto por no mínimo 02 (dois) equipamento am-
bos licenciados para operar em modo ATIVO-ATIVO; 

3. As capacidades e características técnicas exigidas se referem a 01 equipa-
mento componente da solução; 

4. Deverá possuir e estar licenciados com as funcionalidades: Firewall, Traffic 
Shapping e QoS, Filtro de Conteúdo Web, Antivírus, AntiSpam, Detecção e 
Prevenção de Intrusos (IPS), VPN IPSec e SSL, Controle de Aplicações, DLP – 
Data Leak Prevention, Controladora Wireless e Virtualização, pelo período 
de garantia exigido; 

5. Deverá possuir fonte de alimentação com chaveamento automático 
110/220V redundante Hot Swappable. A fonte fornecida deverá suportar so-
zinha a operação da unidade com todos os módulos de interface ativos; 

6. Capacidade mínima: 

1. Capacidade de processamento de 40 (quarenta) Gbps; 

2. IPS com capacidade de processamento de 10 (dez) Gbps; 

3. Proteção a ameaças avançadas (Threat Protection) com capacidade 
mínima de processamento de 7 (sete) Gbps; 

4. Inspeção SSL Throughput com capacidade mínima de processamento 
de 9 (nove) Gbps; 

5. VPN com capacidade de, pelo menos, 45 (quarenta e cinco) Gbps de 
tráfego IPSec; 

6. VPN SSL com capacidade de, pelo menos, 8 (oito) Gbps de tráfego; 
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7. Deverá suportar 7.500.000 (sete milhões e quinhentos mil) conexões 
simultâneas; 

8. Deverão ser licenciados para suportar, pelo menos, 9.000 (nove mil) 
usuários de VPN SSL; 

9. Deverá suportar, pelo menos, 400.000 (quatrocentas mil) novas cone-
xões por segundo; 

10. Deverá suportar, pelo menos, 18.000 (dezoito mil) túneis de VPN Si-
te-Site; 

11. Deverá suportar, pelo menos, 90.000 (noventa mil) túneis de VPN 
Client-Site; 

7. Interfaces de rede: 

1. Deverá possuir, pelo menos, 2 (duas) interfaces QSFP+ 40GE; 

2. Deverá possuir, pelo menos, 2 (duas) interfaces SFP28 25GE; 

3. Deverá possuir, pelo menos, 2 (duas) interfaces SFP+ 10GE; 

4. Deverá possuir, pelo menos, 8 (oito) interfaces SFP 01GE; 

5. Deverá possuir, pelo menos, 10 (dez) interfaces RJ 45; 

8. Armazenamento Interno: 

1. 02 unidades SSD de 480GB; 

9. Deverá possuir licença para número ilimitado de usuários e endereços IP; 

10. Deverá ser capaz de gerenciar, via funcionalidade de Controladora Wireless, 
ao menos, 2000 (dois mil) Pontos de Acesso sem fio; 

11. Deverá ser capaz de gerenciar, via funcionalidade de Controladora Switch, 
ao menos, 180 (cento e oitenta) equipamentos; 

12. Deverá estar licenciado para permitir número ilimitado de estações de rede 
e usuários; 

13. Deverá incluir licença para a funcionalidade de VPN SSL; 

14. Deverá ser fornecida toda documentação técnica, bem como manual de uti-
lização, em português do Brasil ou em inglês. 

2. FUNCIONALIDADES ESPECÍFICAS 

1. FIREWALL 
1. Deverá possuir controle de acesso à internet por endereço IP de origem 

e destino; 
2. Deverá possuir controle de acesso à internet por subrede; 
3. Deverá suportar tags de VLAN (802.1q); 
4. Deverá possuir ferramenta de diagnóstico do tipo tcpdump; 
5. Deverá possuir integração com servidores de autenticação RADIUS, 

LDAP e Microsoft Active Directory; 
6. Deverá possuir integração com tokens para autenticação de 02 (dois) 

fatores; 
7. Deverá suportar single-sign-on para Active Directory, Novell eDirectory, 

Citrix e RADIUS; 
8. Deverá possuir métodos de autenticação de usuários para qualquer 

aplicação que se execute sob os protocolos TCP (HTTP, HTTPS, FTP e 
Telnet); 
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9. Deverá possuir a funcionalidade de tradução de endereços estáticos – 
NAT (Network Address Translation), um para um, vários para um, 
NAT64, NAT46, PAT, STUN e Full Cone NAT; 

10. Deverá permitir controle de acesso à internet por períodos do dia, per-
mitindo a aplicação de políticas por horários e por dia da semana; 

11. Deverá permitir controle de acesso à internet por domínio, por exem-
plo: gov.br, org.br, edu.br; 

12. Deverá possuir a funcionalidade de fazer tradução de endereços dinâ-
micos, muitos para um, PAT; 

13. Deverá suportar roteamento estático e dinâmico RIP V1, V2, OSPF, ISIS 
e BGPv4; 

14. Deverá possuir funcionalidades de DHCP Cliente, Servidor e Relay; 
15. Deverá suportar aplicações multimídia, como: H.323 e SIP; 
16. A solução deverá utilizar a tecnologia de firewall Stateful Packet Inspec-

tion (SPI); 
17. Deverá suportar alta disponibilidade (HA), trabalhando no esquema de 

redundância do tipo Ativo-Passivo e também Ativo-Ativo, com divisão 
de carga, com todas as licenças de software habilitadas para tal sem 
perda de conexões. No entanto, para este procedimento licitatório de-
verá ser considerada a alta disponibilidade em modo ativo-passivo; 

18. Deverá permitir o funcionamento em modo transparente tipo “bridge” 
sem alterar o endereço MAC do tráfego; 

19. Deverá suportar PBR – Policy Based Routing; 
20. Deverá permitir a criação de VLANS no padrão IEEE 802.1q; 
21. Deverá possuir conexão entre estação de gerência e appliance cripto-

grafada, tanto em interface gráfica, quanto em CLI (linha de comando); 
22. Deverá permitir filtro de pacotes sem controle de estado (stateless) pa-

ra verificação em camada 2; 
23. Deverá permitir forwarding de camada 2 para protocolos não IP; 
24. Deverá suportar forwarding multicast; 
25. Deverá suportar roteamento multicast PIM Sparse Mode e Dense Mode; 
26. Deverá permitir criação de serviços por porta ou conjunto de portas dos 

seguintes protocolos: TCP, UDP, ICMP e IP; 
27. Deverá permitir o agrupamento de serviços; 
28. Deverá permitir o filtro de pacotes sem a utilização de NAT; 
29. Deverá permitir a abertura de novas portas por fluxo de dados para 

serviços que requerem portas dinâmicas; 
30. Deverá possuir mecanismo de anti-spoofing; 
31. Deverá permitir criação de regras definidas pelo usuário; 
32. Deverá permitir o serviço de autenticação para tráfego HTTP e FTP; 
33. Deverá permitir IP/MAC binding, permitindo que cada endereço IP possa 

ser associado a um endereço MAC, gerando maior controle dos endere-
ços internos e impedindo o IP spoofing; 

34. Deverá possuir a funcionalidade de balanceamento e contingência de 
links; 

35. Deverá suportar sFlow; 
36. Suporte a técnicas de detecção de programas de compartilhamento de 

arquivos (peer-to-peer) e de mensagens instantâneas, suportando, ao 
menos: Yahoo! Messenger, MSN Messenger, ICQ, AOL Messenger, Bit-
Torrent, eDonkey, GNUTella, KaZaa, Skype e WinNY; 

37. Deverá ter a capacidade de permitir a criação de regras de firewall es-
pecíficas para tipos de dispositivos identificados automaticamente 
(funcionalidade esta conhecida como BYOD – Bring Your Own Device), 
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como, por exemplo: tablets, celulares e PCs, sistemas operacionais An-
droid, Apple, Blackberry, Linux e Windows; 

38. Deverá ter a capacidade de criar e aplicar políticas de reputação de cli-
ente para registrar e pontuar as seguintes atividades: tentativas de co-
nexões más, pacotes bloqueados por política, detecção de ataques de 
intrusão, detecção de ataques de malware, atividades Web em catego-
rias de risco, proteção de aplicação, locais geográficos que os clientes 
estão tentando se comunicar; 

39. Deverá permitir autenticação de usuários em base local, servidor LDAP, 
RADIUS e TACACS; 

40. Deverá permitir a criação de regras baseada em usuário, grupo de usu-
ários, endereço IP, FQDN, tipo de dispositivo, horário, protocolo e apli-
cação; 

41. Deverá suportar certificados X.509, SCEP, Certificate Signing Request 
(CSR) e OCSP; 

42. Deverá permitir funcionamento em modo bridge, router, proxy explíci-
to, sniffer e/ou VLAN-tagged; 

43. Deverá possuir mecanismo de tratamento (session-helpers ou ALGs) 
para os protocolos ou aplicações dcerpc, dns-tcp, dns-udp, ftp, H.245 I, 
H.245 0, H.323, MGCP, MMS, PMAP, PPTP, RAS, RSH, SIP, TFTP, TNS; 

44. Deverá suportar SIP, H.323 e SCCP NAT Traversal; 
45. Deverá permitir a criação de objetos e agrupamento de objetos de usu-

ários, redes, FQDN, protocolos e serviços para facilitar a criação de re-
gras; 

46. Deverá possuir porta de comunicação serial ou USB para testes e confi-
guração do equipamento, com acesso protegido por usuário e senha. 

2. TRAFFIC SHAPING E PRIORIZAÇÃO DE TRÁFEGO 
1. Deverá permitir o controle e a priorização do tráfego, priorizando e ga-

rantindo banda para as aplicações (inbound/outbound), através da 
classificação dos pacotes (Shaping), criação de filas de prioridade, ge-
rência de congestionamento e QoS; 

2. Deverá permitir modificação de valores DSCP para o DiffServ; 
3. Deverá permitir priorização de tráfego e suportar ToS; 
4. Deverá limitar individualmente a banda utilizada por programas, tais 

como: peer-to-peer, streaming, chat, VoIP e Web; 
5. Deverá integrar-se ao serviço de diretório padrão LDAP, inclusive o Mi-

crosoft Active Directory, reconhecendo grupos de usuários cadastrados; 
6. Deverá prover funcionalidade de identificação transparente de usuários 

cadastrados no Microsoft Active Directory e LDAP; 
7. Deverá controlar (limitar ou expandir) individualmente a banda utiliza-

da por grupo de usuários do Microsoft Active Directory e LDAP; 
8. Deverá permitir definir banda máxima e banda garantida para um usu-

ário, IP, grupo de IPs, protocolo e aplicação; 
9. Deverá controlar (limitar ou expandir) individualmente a banda utiliza-

da por subrede de origem e destino; 
10. Deverá controlar (limitar ou expandir) individualmente a banda utiliza-

da por endereço IP de origem e destino; 
11. Deverá ter a capacidade de permitir a criação de perfis de controle de 

banda específicos para tipos de dispositivos identificados automatica-
mente (funcionalidade esta conhecida como BYOD – Bring Your Own 
Device), como, por exemplo: tablets, celulares e PCs, sistemas operaci-
onais Android, Apple, Blackberry, Linux e Windows. 

3. FUNCIONALIDADE DE ANTI-SPAM DE GATEWAY 
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1. Deverá permitir, na funcionalidade de anti-spam, verificação do cabe-
çalho SMTP do tipo MIME; 

2. Deverá possuir filtragem de e-mail por palavras chaves; 
3. Deverá permitir adicionar rótulo ao assunto da mensagem quando clas-

sificado como SPAM; 
4. Deverá possuir, para a funcionalidade de anti-spam, o recurso de RBL; 
5. Deverá permitir a checagem de reputação da URL no corpo mensagem 

de correio eletrônico; 
6. Deverá ter a capacidade de permitir a criação de perfis de anti-spam 

específicos para tipos de dispositivos identificados automaticamente 
(funcionalidade esta conhecida como BYOD – Bring Your Own Device), 
como, por exemplo: tablets, celulares e PCs, sistemas operacionais An-
droid, Apple, Blackberry, Linux e Windows. 

4. FUNCIONALIDADE DE FILTRO DE CONTEÚDO WEB 
1. Deverá possuir solução de filtro de conteúdo Web integrado à solução 

de segurança; 
2. Deverá possuir, pelo menos, 70 (setenta) categorias para classificação 

de sites Web; 
3. Deverá possuir base mínima contendo 100.000.000 (cem milhões) de 

sites internet Web já registrados e classificados; 
4. Deverá possuir a funcionalidade de cota de tempo de utilização por ca-

tegoria; 
5. Deverá possuir categoria exclusiva, no mínimo, para os seguintes tipos 

de sites Web, como: 
1. Proxy anônimo; 
2. Webmail; 
3. Instituições de saúde; 
4. Notícias; 
5. Phishing; 
6. Hackers; 
7. Pornografia; 
8. Racismo; 
9. Websites pessoais; 
10. Compras; 

6. Deverá permitir a monitoração do tráfego internet sem bloqueio de 
acesso aos usuários; 

7. Deverá permitir a criação de, pelo menos, 05 (cinco) categorias perso-
nalizadas; 

8. Deverá permitir a reclassificação de sites Web, tanto por URL, quanto 
por endereço IP; 

9. Deverá prover Termo de Responsabilidade on-line para aceite pelo 
usuário, a ser apresentado toda vez que houver tentativa de acesso a 
determinado serviço permitido ou bloqueado; 

10. Deverá integrar-se ao serviço de diretório padrão LDAP, inclusive o Mi-
crosoft Active Directory, reconhecendo contas e grupos de usuários ca-
dastrados; 

11. Deverá prover funcionalidade de identificação transparente de usuários 
cadastrados no Microsoft Active Directory; 

12. Deverá possuir integração com tokens para autenticação de 02 (dois) 
fatores; 

13. Deverá exibir mensagem de bloqueio customizável pelos Administrado-
res para resposta aos usuários na tentativa de acesso a recursos proi-
bidos pela política de segurança; 

Minuta complementada (1125601)         SEI 0006267-49.2021.6.02.8000 / pg. 475



 

 

 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

14. Deverá permitir a filtragem de todo o conteúdo do tráfego WEB de 
URLs conhecidas como fonte de material impróprio e códigos (progra-
mas/scripts) maliciosos em applets Java, cookies e activeX, através de 
base de URL própria atualizável; 

15. Deverá permitir o bloqueio de páginas Web através da construção de 
filtros específicos com mecanismo de busca textual; 

16. Deverá permitir a criação de listas personalizadas de URLs permitidas 
(lista branca) e bloqueadas (lista negra); 

17. Deverá permitir o bloqueio de URLs inválidas, cujo campo CN do certifi-
cado SSL não contenha um domínio válido; 

18. Deverá filtrar o conteúdo baseado em categorias em tempo real; 
19. Deverá garantir que as atualizações regulares do produto sejam reali-

zadas sem interromper a execução dos serviços de filtragem de conte-
údo Web; 

20. Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio por grupo de 
usuários do serviço de diretório LDAP; 

21. Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio por endereço 
IP de origem; 

22. Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio por subrede 
de origem; 

23. Deverá ser capaz de categorizar a página Web, tanto pela sua URL, 
como pelo seu endereço IP; 

24. Deverá permitir o bloqueio de redirecionamento HTTP; 
25. Deverá permitir o bloqueio de páginas Web por classificação como pá-

ginas que facilitem a busca de áudio, vídeo e URLs originadas de 
spams; 

26. Deverá possuir Proxy Explícito e Transparente; 
27. Deverá implementar roteamento WCCP e ICAP; 
28. Deverá ter a capacidade de permitir a criação de perfis de filtragem 

Web específicos para tipos de dispositivos identificados automatica-
mente (funcionalidade esta conhecida como BYOD – Bring Your Own 
Device), como, por exemplo: tablets, celulares e PCs, sistemas operaci-
onais Android, Apple, Blackberry, Linux e Windows. 

29. Deverá permitir, na funcionalidade de anti-spam, verificação do cabe-
çalho SMTP do tipo MIME; 

30. Deverá possuir filtragem de e-mail por palavras chaves; 
31. Deverá permitir adicionar rótulo ao assunto da mensagem quando clas-

sificado como SPAM; 
32. Deverá possuir, para a funcionalidade de anti-spam, o recurso de RBL; 
33. Deverá permitir a checagem de reputação da URL no corpo mensagem 

de correio eletrônico; 
34. Deverá ter a capacidade de permitir a criação de perfis de anti-spam 

específicos para tipos de dispositivos identificados automaticamente 
(funcionalidade esta conhecida como BYOD – Bring Your Own Device), 
como, por exemplo: tablets, celulares e PCs, sistemas operacionais An-
droid, Apple, Blackberry, Linux e Windows. 

5. FUNCIONALIDADE DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO 
1. Deverá permitir que seja definido, através de regra por IP origem, IP 

destino, protocolo e porta, qual tráfego será inspecionado pelo sistema 
de detecção de intrusão; 

2. Deverá possuir base de assinaturas de IPS com, pelo menos, 3.500 
(três mil e quinhentas) ameaças conhecidas; 

3. Deverá estar orientado à proteção de redes; 
4. Deverá permitir funcionar em modo transparente, sniffer e router; 
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5. Deverá possuir tecnologia de detecção baseada em assinaturas que se-
jam atualizadas automaticamente; 

6. Deverá permitir a criação de padrões de ataque manualmente; 
7. Deverá possuir integração à plataforma de segurança; 
8. Deverá possuir capacidade de remontagem de pacotes para identifica-

ção de ataques; 
9. Deverá possuir capacidade de agrupar assinaturas para um determina-

do tipo de ataque. Exemplo: agrupar todas as assinaturas relacionadas 
a web-server, para que seja usado para proteção específica de Servido-
res Web; 

10. Deverá possuir capacidade de análise de tráfego para a detecção e 
bloqueio de anomalias, como Denial of Service (DoS) do tipo Flood, 
Scan, Session e Sweep; 

11. Deverá ter a capacidade de permitir a criação de perfis de inspeção es-
pecíficos para tipos de dispositivos identificados automaticamente 
(funcionalidade esta conhecida como BYOD – Bring Your Own Device), 
como, por exemplo: tablets, celulares e PCs, sistemas operacionais An-
droid, Apple, Blackberry, Linux e Windows; 

12. Deverá possuir mecanismos de detecção/proteção de ataques; 
13. Deverá possuir reconhecimento de padrões; 
14. Deverá possuir análise de protocolos; 
15. Deverá possuir detecção de anomalias; 
16. Deverá possuir detecção de ataques de RPC (Remote Procedure Call); 
17. Deverá possuir proteção contra ataques de Windows ou NetBios; 
18. Deverá possuir proteção contra ataques de SMTP (Simple Message 

Transfer Protocol), IMAP (Internet Message Access Protocol), Sendmail 
ou POP (Post Office Protocol); 

19. Deverá possuir proteção contra ataques DNS (Domain Name System); 
20. Deverá possuir proteção contra ataques a FTP, SSH, Telnet e rlogin; 
21. Deverá possuir proteção contra ataques de ICMP (Internet Control Mes-

sage Protocol); 
22. Deverá possuir métodos de notificação de detecção de ataques; 
23. Deverá possuir alarmes na console de administração; 
24. Deverá possuir alertas via correio eletrônico; 
25. Deverá possuir monitoração do comportamento do appliance, mediante 

SNMP. O dispositivo deverá ser capaz de enviar traps de SNMP quando 
ocorrer um evento relevante para a correta operação da rede; 

26. Deverá ter a capacidade de resposta/logs ativa a ataques; 
27. Deverá prover a terminação de sessões via TCP resets; 
28. Deverá armazenar os logs de sessões; 
29. Deverá atualizar automaticamente as assinaturas para o sistema de 

detecção de intrusos; 
30. Deverá mitigar os efeitos dos ataques de negação de serviços; 
31. Deverá permitir a criação de assinaturas personalizadas; 
32. Deverá possuir filtros de ataques por anomalias; 
33. Deverá permitir filtros de anomalias de tráfego estatístico de: flooding, 

scan, source e destinationsessionlimit; 
34. Deverá permitir filtros de anomalias de protocolos; 
35. Deverá suportar reconhecimento de ataques de DoS, reconnaissance, 

exploits e evasion; 
36. Deverá suportar verificação de ataque na camada de aplicação; 
37. Deverá suportar verificação de tráfego em tempo real, via aceleração 

de hardware; 
38. Deverá possuir as seguintes estratégias de bloqueio: pass, drop e reset. 
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6. FUNCIONALIDADE DE VPN 
1. Deverá possuir suporte a inclusão em autoridades certificadoras (en-

rollment), mediante SCEP (Simple Certificate Enrollment Protocol) e 
mediante arquivos. 

2. Deverá permitir a arquitetura de VPN hub and spoke; 
3. A VPN SSL deverá suportar cliente para plataforma Windows, Linux e 

Mac OS X; 
4. Deverá possuir hardware acelerador criptográfico para incrementar o 

desempenho da VPN; 
5. A VPN SSL deverá possibilitar o acesso a toda infraestrutura, de acordo 

com a política de segurança, através de um plug-in ActiveX e/ou Java; 
6. Deverá possuir capacidade de realizar SSL VPNs utilizando certificados 

digitais; 
7. Deverá possuir suporte a VPN SSL; 
8. Deverá possuir suporte a VPNs IPSeC Site-to-Site e VPNs IPSec Client-

to-Site; 
9. Deverá possuir suporte a certificados PKI X.509 para construção de 

VPNs; 
10. Deverá possuir algoritmos de criptografia para túneis VPN: AES, DES, 

3DES; 
7. FUNCIONALIDADE DE CONTROLE DE APLICAÇÕES 

1. Deverá reconhecer, no mínimo, 2.000 (duas mil) aplicações; 
2. Deverá possuir, pelo menos, 10 (dez) categorias para classificação de 

aplicações; 
3. Deverá possuir categoria exclusiva, no mínimo, para os seguintes tipos 

de aplicações, como: 
1. P2P; 
2. Instant Messaging; 
3. Web; 
4. Transferência de arquivos; 
5. VoIP; 

4. Deverá permitir a monitoração do tráfego de aplicações sem bloqueio 
de acesso aos usuários; 

5. Deverá ser capaz de controlar aplicações independente do protocolo e 
porta utilizados, identificando-as apenas pelo comportamento de tráfe-
go da mesma; 

6. Deverá integrar-se ao serviço de diretório padrão LDAP, inclusive o Mi-
crosoft Active Directory, reconhecendo grupos de usuários cadastrados; 

7. Deverá prover funcionalidade de identificação transparente de usuários 
cadastrados no Microsoft Active Directory; 

8. Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio de aplicações 
por grupo de usuários do Microsoft Active Directory; 

9. Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio de aplicações 
por grupo de usuários do serviço de diretório LDAP; 

10. Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio por endereço 
IP de origem; 

11. Deverá possuir integração com tokens para autenticação de 02 (dois) 
fatores; 

12. Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio por subrede 
de origem e destino; 

13. Deverá permitir a inspeção/bloqueio de códigos maliciosos para, no mí-
nimo, as seguintes categorias: Instant Messaging e transferência de ar-
quivos; 
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14. Deverá garantir que as atualizações regulares do produto sejam reali-
zadas sem interromper a execução dos serviços de controle de aplica-
ções; 

15. Deverá permitir criação de padrões de aplicação manualmente; 
16. Deverá ter a capacidade de permitir a criação de perfis de controle de 

aplicações específicos para tipos de dispositivos identificados automa-
ticamente (funcionalidade esta conhecida como BYOD – Bring Your Own 
Device), como, por exemplo: tablets, celulares e PCs, sistemas operaci-
onais Android, Apple, Blackberry, Linux e Windows. 

8. FUNCIONALIDADE DE DLP (DATA LEAK PREVENTION) 
1. O sistema de DLP (Data Leak Prevention – Proteção contra Vazamento 

de Informações) de gateway deverá funcionar de maneira que se con-
siga que os dados sensíveis não saiam da rede e também deverá funci-
onar de modo que se previna que dados não requisitados entrem na 
sua rede; 

2. Deverá inspecionar, no mínimo, os tráfegos de e-mail, HTTP, NNTP e de 
mensageiros instantâneos; 

3. Sobre o tráfego de e-mail, deverá inspecionar, no mínimo, os protocolos 
SMTP, POP3 e IMAP; 

4. Sobre o tráfego de mensageiros instantâneos, deverá inspecionar, no 
mínimo, os protocolos AIM, ICQ, MSN e Yahoo!; 

5. Deverá realizar buscas para a aplicação de regras de DLP em arquivos 
do tipo PDF e MS-Word; 

6. Deverá fazer a varredura no conteúdo de um cookie HTTP buscando por 
determinado texto; 

7. Deverá aplicar regras baseadas em usuários autenticados, isto é, fa-
zendo buscas pelo tráfego de um específico usuário; 

8. Deverá verificar para aplicações do tipo e-mail, se o anexo das mensa-
gens de correio entrantes/saintes possui um tamanho máximo especifi-
cado pelo administrador; 

9. Deverá utilizar expressões regulares para composição das regras de 
verificação dos tráfegos; 

10. Deverá tomar minimamente as ações de bloquear, banir usuário e co-
locar em quarentena a interface sobre as regras que coincidirem com o 
tráfego esperado pela regra; 

11. Deverá permitir o armazenamento em solução específica de armaze-
namento de logs, o conteúdo do tráfego que coincidir com o tráfego 
esperado pela regra de DLP para minimamente os protocolos de e-mail, 
HTTP e mensageiros instantâneos; 

12. Deverá permitir a composição de múltiplas regras de DLP, formando 
uma regra única mais específica que usa lógica booleana para fazer a 
comparação com o tráfego que atravessa o sistema. 

9. FUNCIONALIDADE DE BALANCEAMENTO DE CARGA 
1. Deverá permitir a criação de endereços IPs virtuais; 
2. Deverá permitir balanceamento de carga entre, pelo menos, 04 (qua-

tro) servidores reais; 
3. Deverá suportar balanceamento, ao menos, para os seguintes serviços: 

HTTP, HTTPS, TCP e UDP; 
4. Deverá permitir balanceamento, ao menos, com os seguintes métodos: 

Hash do endereço IP de origem, Round Robin, Weighted, First Alive e 
HTTP host; 

5. Deverá permitir persistência de sessão por cookie HTTP ou SSL session 
ID; 

6. Deverá permitir que seja mantido o IP de origem; 

Minuta complementada (1125601)         SEI 0006267-49.2021.6.02.8000 / pg. 479



 

 

 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

7. Deverá suportar SSL offloading nos equipamentos que suportem, pelo 
menos, 200 (duzentos) usuários; 

8. Deverá ter a capacidade de identificar, através de health checks, quais 
os servidores que estejam ativos, removendo automaticamente o trá-
fego dos servidores que não estejam; 

9. Deverá permitir que o health check seja feito, ao menos, via ICMP, TCP 
em porta configurável e HTTP em URL configurável. 

10. FUNCIONALIDADE DE VIRTUALIZAÇÃO 
1. Deverá suportar a criação de, ao menos, 10 (dez) instâncias virtuais no 

mesmo hardware; 
2. Deverá permitir a criação de administradores independentes para cada 

uma das instâncias virtuais; 
3. Deverá permitir a criação de um administrador global que tenha acesso 

a todas as configurações das instâncias virtuais criadas. 
11. FUNCIONALIDADE DE CONTROLADORA WIRELESS E WI-FI 

1. Deverá ser capaz de gerenciar, de forma centralizada, outros Pontos de 
Acesso do mesmo fabricante; 

2. Deverá suportar o serviço de servidor DHCP por SSID para prover ende-
reçamento IP automático para os clientes wireless; 

3. Deverá suportar monitoração e supressão de Ponto de Acesso indevido; 
4. Deverá prover autenticação para a rede wireless através de bases ex-

ternas, como: LDAP, RADIUS ou TACACS+; 
5. Deverá permitir a visualização dos clientes conectados; 
6. Deverá prover suporte a Fast Roaming; 
7. Deverá ajustar automaticamente os canais de modo a otimizar a cober-

tura de rede e mudar as condições de RF; 
8. A solução deve implementar recursos de análise de espectro que pos-

sibilitem a identificação de interferências provenientes de equipamen-
tos não-WiFi e que operem nas frequências de 2.4GHz ou 5GHz. A solu-
ção deve ainda apresentar o resultado dessas análises de maneira grá-
fica na interface de gerência; 

9. Deverá possuir Captive Portal por SSID; 
10. Deverá permitir configurar o bloqueio de tráfego entre SSIDs; 
11. Deverá suportar Wi-Fi Protected Access (WPA), WPA2 ou WPA3 por 

SSID, utilizando-se de AES e/ou TKIP; 
12. Deverá suportar os seguintes métodos de autenticação EAP: 

1. EAP-TLS 
2. EAP-TTLS; 
3. EAP-PEAP; 
4. EAP-SIM 
5. EAP-AKA; 

13. Deverá suportar 802.1x através de RADIUS; 
14. Deverá suportar filtro baseado em endereço MAC por SSID; 
15. Deverá permitir configurar parâmetros de rádio, como: banda e canal; 
16. Deverá possuir método de descoberta de novos Pontos de Acesso ba-

seados em Broadcast ou Multicast; 
17. Deverá possuir mecanismo de identificação e controle de Rogue APs, 

suportando supressão automática e bloqueio por endereço MAC de APs; 
18. Deverá possuir lista contendo Pontos de Acesso Aceitos e Pontos de 

Acesso Indevidos (Rogue); 
19. Deverá possuir WIDS com, ao menos, os seguintes perfis: 

1. Rogue/Interfering AP Detection; 
2. Ad-hoc Network Detection; 
3. Wireless Bridge Detection; 
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4. Weak WEP Detection; 
5. MAC OUI Checking; 

20. Deverá permitir o uso de voz e dados sobre um mesmo SSID; 
21. A solução deverá detectar Receiver Start of Packet (RX-SOP) em paco-

tes wireless e ser capaz de ignorar os pacotes que estejam abaixo de 
determinado limiar especificado em dBm; 

22. A controladora deverá oferecer Firewall integrado, baseado em identi-
dade do usuário; 

23. Deverá possuir controle baseado em política de firewall para acesso en-
tre as WLANs; 

24. Deverá permitir a criação de políticas de traffic shaping; 
25. Deverá permitir a criação de políticas de firewall baseadas em horário; 
26. Deverá permitir NAT nas políticas de firewall; 
27. Deverá possibilitar definir número de clientes por SSID; 
28. Deverá permitir e/ou bloquear o tráfego entre SSIDs; 
29. Deverá possuir mecanismo de criação automática de usuários visitan-

tes e senhas auto-geradas e/ou manual, que possam ser enviadas por 
e-mail ou SMS aos usuários, e com capacidade de definição de horário 
da expiração da senha; 

30. A comunicação entre o Access Point e a Controladora Wireless deverá 
poder ser efetuada de forma criptografada; 

31. Deverá possuir mecanismo de ajuste de potência do sinal, de forma a 
reduzir interferência entre canais entre 02 (dois) Access Points gerenci-
ados; 

32. Deverá possuir mecanismo de balanceamento de tráfego/usuários en-
tre Access Points; 

33. Deverá possuir mecanismo de balanceamento de tráfego/usuários en-
tre frequências e/ou rádios; 

34. Toda a configuração do Ponto de Acesso deverá ser executada através 
da Controladora Wireless; 

35. Deverá permitir a identificação de APs com firmware desatualizado e 
efetuar o upgrade via interface gráfica; 

36. Deverá possuir console de monitoramento dos usuários conectados, in-
dicando em que Access Point, em que rádio, em que canal, endereço IP 
do usuário, tipo de dispositivo e sistema operacional, uso de banda, po-
tência do sinal e relação sinal/ruído; 

37. O encaminhamento de tráfego dos dispositivos conectados à rede sem 
fio deve ocorrer de forma centralizada através de túnel estabelecido 
entre o ponto de acesso e controlador wireless. Neste modo todos os 
pacotes trafegados em um determinado SSID devem ser encaminhados 
dentro do túnel até o controlador wireless. Caso o controlador wireless 
não seja capaz de operar gerenciando os pontos de acesso e concen-
trando o tráfego tunelado simultaneamente, então a solução ofertada 
deve ser composta com elemento adicional do próprio fabricante para 
suportar a conexão dos túneis originados dos pontos de acesso; 

38. A Controladora deverá oferecer Firewall integrado, baseado em identi-
dade do usuário, entre todas as redes cujo tráfego seja tunelado até a 
Controladora; 

39. Deverá possuir controle baseado em política de firewall para acesso en-
tre as WLANs cujo tráfego seja tunelado até a Controladora; 

40. Deverá permitir a criação de políticas de traffic shaping entre todas as 
redes cujo tráfego seja tunelado até a Controladora; 

Minuta complementada (1125601)         SEI 0006267-49.2021.6.02.8000 / pg. 481



 

 

 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

41. Deverá permitir aplicar políticas de filtro de conteúdo Web, que seja 
baseado em categorias de sites automaticamente atualizadas, para to-
das as redes cujo tráfego seja tunelado até a Controladora; 

42. Deverá permitir aplicar políticas de antivírus, com detecção e bloqueio 
de malwares e redes botnet, entre todas as redes cujo tráfego seja tu-
nelado até a Controladora; 

43. Deverá permitir aplicar políticas de IPS, bloqueando e/ou monitorando 
tentativas de ataques, com base de assinatura de ataques atualizada 
automaticamente, entre todas as redes cujo tráfego seja tunelado até a 
Controladora; 

44. Deverá permitir aplicar políticas de controle antispam para todas as re-
des cujo tráfego seja tunelado até a Controladora; 

45. Deverá permitir controlar, identificar e bloquear tráfego de aplicações 
do tipo P2P, IM, Chat, Redes Sociais, Skype, Proxies Anônimos, strea-
mings de áudio e vídeo, jogos entre outros, e que seja baseado no pa-
drão de comunicação de tais aplicações, entre todas as redes cujo trá-
fego seja tunelado até a Controladora; 

46. A solução deve implementar recurso de controle de acesso à rede (NAC 
- Network Access Control), identificando automaticamente o tipo de 
equipamento conectado (profiling) e atribuindo de maneira automática 
a política de acesso à rede; 

47. Deverá possuir as seguintes certificações: 
1. Certificação Wi-Fi Alliance; 
2. Certificação ICSA para Firewall; 
3. Certificação ICSA para Antivírus; 
4. Certificação ICSA para VPN SSL; 
5. Certificação ICSA para VPN IPSec; 
6. Certificação ICSA para IPS; 

48. O equipamento de firewall e/ou IPS deverá ter sido aprovado nos testes 
da NSS Labs e deverá estar na lista de recomendados. 

12. FUNCIONALIDADE DE SD-WAN 

12. A solução deve permitir a configuração de políticas de QoS em camada 
7, associadas percentualmente à largura de banda da Interface SD-
WAN. 

13. A solução deve permitir a configuração de regras onde o Failback (re-
torno à condição inicial) apenas ocorra dentro de um espaço de tempo 
de X segundos, configurável pelo administrador do sistema. 

14. A solução deve permitir a configuração de regras onde o Failback (re-
torno à condição inicial) apenas ocorrerá quando o link principal recu-
perado seja X% (com X variando de 10 à 50) do seu valor de Saúde me-
lhor que o link atual. 

15. A solução deve ser capaz de medir o Status de Saúde do Link basean-
do-se em critérios mínimos de: Latência, Jitter e Packet Loss, onde seja 
possível configurar um valor de Theshold para cada um destes itens, 
onde será utilizado como fator de decisão nas regras de SD-WAN. 

16. A solução deve ser capaz de refletir, de forma manual ou automatizada, 
suas políticas de SD-WAN em condições onde a largura de banda é mo-
dificada. 

17. A solução de SD-WAN deve suportar Roteamento dinâmico BGP com 
suporte a IPv6 

18. Ainda sobre o reconhecimento de Aplicações, a solução deve fornecer o 
reconhecimento default em camada 7, de pelo menos mais de 2000 
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aplicações largamente utilizadas em contextos de SaaS, Aplicações na 
Nuvem, Aplicações Multimídia (Vimeo, YouTube, Facebook, etc) 

19. O reconhecimento de aplicações deve ser realizado independente de 
porta e protocolo, inspecionando o payload de pacote de dados; 

20. Deve de forma alternativa, contar com um banco de Dados interno, on-
de seja possível atrelar uma aplicação à um determinado IP/ range de 
IPs de destino. 

21. Reconhecimento em camada 7 totalmente segregado da camada 4. 
22. A configuração VPN IPSEC deverá oferecer suporte para DH Group: 14 e 

15. 
23. A solução deve ser capaz de criar VPN "Full-Mesh" em interface Gráfica, 

de forma automática, e sem que o administrador precise configurar site 
por site. 

24. Solução deve ser capaz de prover uma arquitetura onde em uma co-
municação Matriz x Filiais, em que a comunicação de uma Filial A para 
a Matriz esteja comprometida, possa ser utilizada a comunicação entre 
Filial B e Matriz, em que através deste circuito, a Filial A alcance a Ma-
triz. 

25. A solução de Zero Touch provisioning deve ser capaz de suportar ende-
reçamento estáticos e dinâmicos, e que seja suportado múltiplos links 
WAN. 

26. Solução deve ser capaz de prover Zero Touch provisioning. 
27. A solução SD-WAN deve prover capacidade de inspeção SSL para a ins-

peção de tráfego https nas filiais, no contexto: bloqueio de malwares e 
reconhecimento em camada 7 de aplicações. 

28. A solução SD-WAN deve suportar microsegmentação de tráfego onde 
seja possível aplicar políticas de IPS e Antivírus entre segmentos de 
LAN. 

29. A solução SD-WAN deve suportar NAT em contexto de saída (Nat Ou-
tbound) para um pool de IPs públicos. 

30. A solução SD-WAN deve ser viabilizada com recursos de segurança in-
tegrados de: Firewall, VPN, Antivírus, IPS e Filtro de Segurança Web. 

  

SUBITEM 02 - SOLUÇÃO DE SEGURANÇA E GERÊNCIA DE REDES NGFW TIPO 2 - ESPECIFICA-
ÇÕES TÉCNICAS 

1. CARACTERÍSTICAS E FUNCIONALIDADES GERAIS 
1. Solução baseada em appliance. Para maior segurança, não serão aceitos 

equipamentos de propósito genérico (PCs ou servidores) sobre os quais pode-
riam instalar-se e/ou executar um sistema operacional regular como Microsoft 
Windows, FreeBSD, SUN Solaris, Apple OS-X ou GNU/Linux. 

2. Poderá ser entregue em equipamento único ou com composição de equipa-
mentos. 

3. Deverá possuir licenças de Garantia, Atualizações de firmware, VPN, SD-
WAN, pelo período exigido; 

4. Capacidade mínima: 
1. Firewall com capacidade mínima de processamento de 5 (cinco) Gbps; 
2. IPS com capacidade mínima de processamento de 1 (um) Gbps. 
3. Proteção a ameaças avançadas (Threat Protection) com capacidade 

mínima de processamento de 500 (quinhentos) Mbps. 
4. Inspeção SSL Throughput com capacidade mínima de processamento 

de 300 (trezentos) Mbps. 
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5. VPN com capacidade de, pelo menos, 4 (quatro) Gbps de tráfego IPSec. 
6. VPN SSL com capacidade de, pelo menos, 450 (quatrocentos e cinquen-

ta) Mbps de tráfego. 
7. Deverá suportar 600.000 (seiscentos mil) conexões simultâneas. 
8. Deverão ser licenciados para suportar, pelo menos, 150 (cento e cin-

quenta) usuários de VPN SSL. 
9. Deverá suportar, pelo menos, 30.000 (trinta mil) novas conexões por 

segundo. 
10. Deverá suportar, pelo menos, 150 (cento e cinquenta) túneis de VPN Si-

te-Site. 
11. Deverá suportar, pelo menos, 200 (duzentos) túneis de VPN Client-Site. 

5. Interfaces de rede: 
1. Deverá possuir, pelo menos, 5 (cinco) interfaces RJ 45. 

6. Todos os equipamentos que acompanharem a solução devem suportar operar 
em modo de alta disponibilidade ativo-ativo e estar licenciados para operar 
desta forma. 

7. Deverá possuir licença para número ilimitado de usuários e endereços IP. 
8. Deverá ser capaz de gerenciar, via funcionalidade de Controladora Wireless, 

ao menos, 6 (seis) Pontos de Acesso sem fio. 
9. Deverá ser capaz de gerenciar, via funcionalidade de Controladora Switch, ao 

menos, 6(seis) equipamentos. 
10. Deverá estar licenciado para permitir número ilimitado de estações de rede e 

usuários. 
11. Deverá incluir licença para a funcionalidade de VPN SSL. 
12. Deverá ser fornecida toda documentação técnica, bem como manual de utili-

zação, em português do Brasil ou em inglês. 
13. FUNCIONALIDADES ESPECÍFICAS 

1. FUNCIONALIDADES DE FIREWALL 
1. Deverá possuir controle de acesso à internet por endereço IP de 

origem e destino; 
2. Deverá possuir controle de acesso à internet por subrede; 
3. Deverá suportar tags de VLAN (802.1q); 
4. Deverá possuir ferramenta de diagnóstico do tipo tcpdump; 
5. Deverá possuir integração com servidores de autenticação RA-

DIUS, LDAP e Microsoft Active Directory; 
6. Deverá possuir integração com tokens para autenticação de 02 

(dois) fatores; 
7. Deverá suportar single-sign-on para Active Directory, Novell eDi-

rectory, Citrix e RADIUS; 
8. Deverá possuir métodos de autenticação de usuários para qual-

quer aplicação que se execute sob os protocolos TCP (HTTP, 
HTTPS, FTP e Telnet); 

9. Deverá possuir a funcionalidade de tradução de endereços está-
ticos – NAT (Network Address Translation), um para um, vários 
para um, NAT64, NAT46, PAT, STUN e Full Cone NAT; 

10. Deverá permitir controle de acesso à internet por períodos do 
dia, permitindo a aplicação de políticas por horários e por dia da 
semana; 

11. Deverá permitir controle de acesso à internet por domínio, por 
exemplo: gov.br, org.br, edu.br; 

12. Deverá possuir a funcionalidade de fazer tradução de endereços 
dinâmicos, muitos para um, PAT; 

13. Deverá suportar roteamento estático e dinâmico RIP V1, V2, 
OSPF, ISIS e BGPv4; 
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14. Deverá possuir funcionalidades de DHCP Cliente, Servidor e Re-
lay; 

15. Deverá suportar aplicações multimídia, como: H.323 e SIP; 
16. Deverá possuir tecnologia de firewall do tipo Statefull; 
17. Deverá suportar alta disponibilidade (HA), trabalhando no es-

quema de redundância do tipo Ativo-Passivo e também Ativo-
Ativo, com divisão de carga, com todas as licenças de software 
habilitadas para tal sem perda de conexões; 

18. Deverá permitir o funcionamento em modo transparente tipo 
“bridge” sem alterar o endereço MAC do tráfego; 

19. Deverá suportar PBR – Policy Based Routing; 
20. Deverá permitir a criação de VLANS no padrão IEEE 802.1q; 
21. Deverá possuir conexão entre estação de gerência e appliance 

criptografada, tanto em interface gráfica, quanto em CLI (linha 
de comando); 

22. Deverá permitir filtro de pacotes sem controle de estado (state-
less) para verificação em camada 2; 

23. Deverá permitir forwarding de camada 2 para protocolos não IP; 
24. Deverá suportar forwarding multicast; 
25. Deverá suportar roteamento multicast PIM Sparse Mode e Dense 

Mode; 
26. Deverá permitir criação de serviços por porta ou conjunto de 

portas dos seguintes protocolos: TCP, UDP, ICMP e IP; 
27. Deverá permitir o agrupamento de serviços; 
28. Deverá permitir o filtro de pacotes sem a utilização de NAT; 
29. Deverá permitir a abertura de novas portas por fluxo de dados 

para serviços que requerem portas dinâmicas; 
30. Deverá possuir mecanismo de anti-spoofing; 
31. Deverá permitir criação de regras definidas pelo usuário; 
32. Deverá permitir o serviço de autenticação para tráfego HTTP e 

FTP; 
33. Deverá permitir IP/MAC binding, permitindo que cada endereço 

IP possa ser associado a um endereço MAC, gerando maior con-
trole dos endereços internos e impedindo o IP spoofing; 

34. Deverá possuir a funcionalidade de balanceamento e contingên-
cia de links; 

35. Deverá suportar sFlow; 
36. O dispositivo deverá ter técnicas de detecção de programas de 

compartilhamento de arquivos (peer-to-peer) e de mensagens 
instantâneas, suportando, ao menos: Yahoo! Messenger, MSN 
Messenger, ICQ, AOL Messenger, BitTorrent, eDonkey, GNUTella, 
KaZaa, Skype e WinNY; 

37. Deverá ter a capacidade de permitir a criação de regras de fire-
wall específicas para tipos de dispositivos identificados automa-
ticamente (funcionalidade esta conhecida como BYOD – Bring 
Your Own Device), como, por exemplo: tablets, celulares e PCs, 
sistemas operacionais Android, Apple, Blackberry, Linux e Win-
dows; 

38. Deverá ter a capacidade de criar e aplicar políticas de reputação 
de cliente para registrar e pontuar as seguintes atividades: ten-
tativas de conexões más, pacotes bloqueados por política, de-
tecção de ataques de intrusão, detecção de ataques de malwa-
re, atividades Web em categorias de risco, proteção de aplica-
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ção, locais geográficos que os clientes estão tentando se comu-
nicar; 

39. Deverá permitir autenticação de usuários em base local, servidor 
LDAP, RADIUS e TACACS; 

40. Deverá permitir a criação de regras baseada em usuário, grupo 
de usuários, endereço IP, FQDN, tipo de dispositivo, horário, pro-
tocolo e aplicação; 

41. Deverá suportar certificados X.509, SCEP, Certificate Signing Re-
quest (CSR) e OCSP; 

42. Deverá permitir funcionamento em modo bridge, router, proxy 
explícito, sniffer e/ou VLAN-tagged; 

43. Deverá possuir mecanismo de tratamento (session-helpers ou 
ALGs) para os protocolos ou aplicações dcerpc, dns-tcp, dns-udp, 
ftp, H.245 I, H.245 0, H.323, MGCP, MMS, PMAP, PPTP, RAS, RSH, 
SIP, TFTP, TNS; 

44. Deverá suportar SIP, H.323 e SCCP NAT Traversal; 
45. Deverá permitir a criação de objetos e agrupamento de objetos 

de usuários, redes, FQDN, protocolos e serviços para facilitar a 
criação de regras; 

46. Deverá possuir porta de comunicação serial ou USB para testes 
e configuração do equipamento, com acesso protegido por usuá-
rio e senha. 

2. FUNCIONALIDADE DE TRAFFIC SHAPING E PRIORIZAÇÃO DE TRÁFEGO 
1. Deverá permitir o controle e a priorização do tráfego, priorizando 

e garantindo banda para as aplicações (inbound/outbound), 
através da classificação dos pacotes (Shaping), criação de filas 
de prioridade, gerência de congestionamento e QoS; 

2. Deverá permitir modificação de valores DSCP para o DiffServ; 
3. Deverá permitir priorização de tráfego e suportar ToS; 
4. Deverá limitar individualmente a banda utilizada por programas, 

tais como: peer-to-peer, streaming, chat, VoIP e Web; 
5. Deverá integrar-se ao serviço de diretório padrão LDAP, inclusive 

o Microsoft Active Directory, reconhecendo grupos de usuários 
cadastrados; 

6. Deverá prover funcionalidade de identificação transparente de 
usuários cadastrados no Microsoft Active Directory e LDAP; 

7. Deverá controlar (limitar ou expandir) individualmente a banda 
utilizada por grupo de usuários do Microsoft Active Directory e 
LDAP; 

8. Deverá permitir definir banda máxima e banda garantida para 
um usuário, IP, grupo de IPs, protocolo e aplicação; 

9. Deverá controlar (limitar ou expandir) individualmente a banda 
utilizada por subrede de origem e destino; 

10. Deverá controlar (limitar ou expandir) individualmente a banda 
utilizada por endereço IP de origem e destino; 

11. Deverá ter a capacidade de permitir a criação de perfis de con-
trole de banda específicos para tipos de dispositivos identifica-
dos automaticamente (funcionalidade esta conhecida como 
BYOD – Bring Your Own Device), como, por exemplo: tablets, ce-
lulares e PCs, sistemas operacionais Android, Apple, Blackberry, 
Linux e Windows. 

3. FUNCIONALIDADE DE VPN 
1. Deverá possuir algoritmos de criptografia para túneis VPN: AES, 

DES, 3DES; 
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2. Deverá possuir suporte a certificados PKI X.509 para construção 
de VPNs; 

3. Deverá possuir suporte a VPNs IPSeC Site-to-Site e VPNs IPSec 
Client-to-Site; 

4. Deverá possuir suporte a VPN SSL; 
5. Deverá possuir capacidade de realizar SSL VPNs utilizando certi-

ficados digitais; 
6. A VPN SSL deverá possibilitar o acesso a toda infraestrutura, de 

acordo com a política de segurança, através de um plug-in Acti-
veX e/ou Java; 

7. Deverá possuir hardware acelerador criptográfico para incre-
mentar o desempenho da VPN; 

8. A VPN SSL deverá suportar cliente para plataforma Windows, Li-
nux e Mac OS X; 

9. Deverá permitir a arquitetura de VPN hub and spoke; 
10. Deverá possuir suporte a inclusão em autoridades certificadoras 

(enrollment), mediante SCEP (Simple Certificate Enrollment Pro-
tocol) e mediante arquivos 

4. FUNCIONALIDADE DE BALANCEAMENTO DE CARGA 
1. Deverá permitir a criação de endereços IPs virtuais; 
2. Deverá permitir balanceamento de carga entre, pelo menos, 04 

(quatro) servidores reais; 
3. Deverá suportar balanceamento, ao menos, para os seguintes 

serviços: HTTP, HTTPS, TCP e UDP; 
4. Deverá permitir balanceamento, ao menos, com os seguintes 

métodos: Hash do endereço IP de origem, Round Robin, 
Weighted, First Alive e HTTP host; 

5. Deverá permitir persistência de sessão por cookie HTTP ou SSL 
session ID; 

6. Deverá permitir que seja mantido o IP de origem; 
7. Deverá suportar SSL offloading nos equipamentos que suportem, 

pelo menos, 200 (duzentos) usuários; 
8. Deverá ter a capacidade de identificar, através de health checks, 

quais os servidores que estejam ativos, removendo automatica-
mente o tráfego dos servidores que não estejam; 

9. Deverá permitir que o health check seja feito, ao menos, via 
ICMP, TCP em porta configurável e HTTP em URL configurável. 

5. FUNCIONALIDADE DE VIRTUALIZAÇÃO 
1. Deverá suportar a criação de, ao menos, 10 (dez) instâncias vir-

tuais no mesmo hardware; 
2. Deverá permitir a criação de administradores independentes pa-

ra cada uma das instâncias virtuais; 
3. Deverá permitir a criação de um administrador global que tenha 

acesso a todas as configurações das instâncias virtuais criadas. 
6. FUNCIONALIDADE DE CONTROLADORA WIRELESS E WI-FI 

1. Deverá ser capaz de gerenciar, de forma centralizada, outros 
Pontos de Acesso do mesmo fabricante; 

2. Deverá suportar o serviço de servidor DHCP por SSID para pro-
ver endereçamento IP automático para os clientes wireless; 

3. Deverá suportar monitoração e supressão de Ponto de Acesso 
indevido; 

4. Deverá prover autenticação para a rede wireless através de ba-
ses externas, como: LDAP, RADIUS ou TACACS+; 

5. Deverá permitir a visualização dos clientes conectados; 
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6. Deverá prover suporte a Fast Roaming; 
7. Deverá ajustar automaticamente os canais de modo a otimizar a 

cobertura de rede e mudar as condições de RF; 
8. A solução deve implementar recursos de análise de espectro que 

possibilitem a identificação de interferências provenientes de 
equipamentos não-WiFi e que operem nas frequências de 
2.4GHz ou 5GHz. A solução deve ainda apresentar o resultado 
dessas análises de maneira gráfica na interface de gerência; 

9. Deverá possuir Captive Portal por SSID; 
10. Deverá permitir configurar o bloqueio de tráfego entre SSIDs; 
11. Deverá suportar Wi-Fi Protected Access (WPA), WPA2 ou WPA3 

por SSID, utilizando-se de AES e/ou TKIP; 
12. Deverá suportar os seguintes métodos de autenticação EAP: 

1. EAP-TLS 
2. EAP-TTLS; 
3. EAP-PEAP; 
4. EAP-SIM 
5. EAP-AKA; 

13. Deverá suportar 802.1x através de RADIUS; 
14. Deverá suportar filtro baseado em endereço MAC por SSID; 
15. Deverá permitir configurar parâmetros de rádio, como: banda e 

canal; 
16. Deverá possuir método de descoberta de novos Pontos de Aces-

so baseados em Broadcast ou Multicast; 
17. Deverá possuir mecanismo de identificação e controle de Rogue 

APs, suportando supressão automática e bloqueio por endereço 
MAC de APs; 

18. Deverá possuir lista contendo Pontos de Acesso Aceitos e Pontos 
de Acesso Indevidos (Rogue); 

19. Deverá possuir WIDS com, ao menos, os seguintes perfis: 
1. Rogue/Interfering AP Detection; 
2. Ad-hoc Network Detection; 
3. Wireless Bridge Detection; 
4. Weak WEP Detection; 
5. MAC OUI Checking; 

20. Deverá permitir o uso de voz e dados sobre um mesmo SSID; 
21. A solução deverá detectar Receiver Start of Packet (RX-SOP) em 

pacotes wireless e ser capaz de ignorar os pacotes que estejam 
abaixo de determinado limiar especificado em dBm; 

22. A controladora deverá oferecer Firewall integrado, baseado em 
identidade do usuário; 

23. Deverá possuir controle baseado em política de firewall para 
acesso entre as WLANs; 

24. Deverá permitir a criação de políticas de traffic shaping; 
25. Deverá permitir a criação de políticas de firewall baseadas em 

horário; 
26. Deverá permitir NAT nas políticas de firewall; 
27. Deverá possibilitar definir número de clientes por SSID; 
28. Deverá permitir e/ou bloquear o tráfego entre SSIDs; 
29. Deverá possuir mecanismo de criação automática de usuários 

visitantes e senhas auto-geradas e/ou manual, que possam ser 
enviadas por e-mail ou SMS aos usuários, e com capacidade de 
definição de horário da expiração da senha; 
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30. A comunicação entre o Access Point e a Controladora Wireless 
deverá poder ser efetuada de forma criptografada; 

31. Deverá possuir mecanismo de ajuste de potência do sinal, de 
forma a reduzir interferência entre canais entre 02 (dois) Access 
Points gerenciados; 

32. Deverá possuir mecanismo de balanceamento de tráfe-
go/usuários entre Access Points; 

33. Deverá possuir mecanismo de balanceamento de tráfe-
go/usuários entre frequências e/ou rádios; 

34. Toda a configuração do Ponto de Acesso deverá ser executada 
através da Controladora Wireless; 

35. Deverá permitir a identificação de APs com firmware desatuali-
zado e efetuar o upgrade via interface gráfica; 

36. Deverá possuir console de monitoramento dos usuários conec-
tados, indicando em que Access Point, em que rádio, em que ca-
nal, endereço IP do usuário, tipo de dispositivo e sistema opera-
cional, uso de banda, potência do sinal e relação sinal/ruído; 

37. O encaminhamento de tráfego dos dispositivos conectados à re-
de sem fio deve ocorrer de forma centralizada através de túnel 
estabelecido entre o ponto de acesso e controlador wireless. 
Neste modo todos os pacotes trafegados em um determinado 
SSID devem ser encaminhados dentro do túnel até o controlador 
wireless. Caso o controlador wireless não seja capaz de operar 
gerenciando os pontos de acesso e concentrando o tráfego tune-
lado simultaneamente, então a solução ofertada deve ser com-
posta com elemento adicional do próprio fabricante para supor-
tar a conexão dos túneis originados dos pontos de acesso; 

38. A Controladora deverá oferecer Firewall integrado, baseado em 
identidade do usuário, entre todas as redes cujo tráfego seja tu-
nelado até a Controladora; 

39. Deverá possuir controle baseado em política de firewall para 
acesso entre as WLANs cujo tráfego seja tunelado até a Contro-
ladora; 

40. Deverá permitir a criação de políticas de traffic shaping entre 
todas as redes cujo tráfego seja tunelado até a Controladora; 

41. Deverá permitir aplicar políticas de filtro de conteúdo Web, que 
seja baseado em categorias de sites automaticamente atualiza-
das, para todas as redes cujo tráfego seja tunelado até a Contro-
ladora; 

42. Deverá permitir aplicar políticas de antivírus, com detecção e 
bloqueio de malwares e redes botnet, entre todas as redes cujo 
tráfego seja tunelado até a Controladora; 

43. Deverá permitir aplicar políticas de IPS, bloqueando e/ou monito-
rando tentativas de ataques, com base de assinatura de ataques 
atualizada automaticamente, entre todas as redes cujo tráfego 
seja tunelado até a Controladora; 

44. Deverá permitir aplicar políticas de controle antispam para todas 
as redes cujo tráfego seja tunelado até a Controladora; 

45. Deverá permitir controlar, identificar e bloquear tráfego de apli-
cações do tipo P2P, IM, Chat, Redes Sociais, Skype, Proxies Anô-
nimos, streamings de áudio e vídeo, jogos entre outros, e que 
seja baseado no padrão de comunicação de tais aplicações, en-
tre todas as redes cujo tráfego seja tunelado até a Controladora; 
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46. A solução deve implementar recurso de controle de acesso à re-
de (NAC - Network Access Control), identificando automatica-
mente o tipo de equipamento conectado (profiling) e atribuindo 
de maneira automática a política de acesso à rede; 

47. Deverá possuir as seguintes certificações: 
1. Certificação Wi-Fi Alliance; 
2. Certificação ICSA para Firewall; 
3. Certificação ICSA para Antivírus; 
4. Certificação ICSA para VPN SSL; 
5. Certificação ICSA para VPN IPSec; 
6. Certificação ICSA para IPS; 

48. O equipamento de firewall e/ou IPS deverá ter sido aprovado nos 
testes da NSS Labs e deverá estar na lista de recomendados. 

7. FUNCIONALIDADE DE SD-WAN 
1. A solução SD-WAN deve ser viabilizada com recursos de segu-

rança integrados de: Firewall, VPN, Antivírus, IPS e Filtro de Se-
gurança Web. 

2. A solução SD-WAN deve suportar NAT em contexto de saída (Nat 
Outbound) para um pool de IPs públicos. 

3. A solução SD-WAN deve suportar microsegmentação de tráfego 
onde seja possível aplicar políticas de IPS e Antivírus entre seg-
mentos de LAN. 

4. A solução SD-WAN deve prover capacidade de inspeção SSL para 
a inspeção de tráfego https nas filiais, no contexto: bloqueio de 
malwares e reconhecimento em camada 7 de aplicações. 

5. Solução deve ser capaz de prover Zero Touch provisioning. 
6. A solução de Zero Touch provisioning deve ser capaz de suportar 

endereçamento estáticos e dinâmicos, e que seja suportado múl-
tiplos links WAN. 

7. Solução deve ser capaz de prover uma arquitetura onde em uma 
comunicação Matriz x Filiais, em que a comunicação de uma Fili-
al A para a Matriz esteja comprometida, possa ser utilizada a 
comunicação entre Filial B e Matriz, em que através deste circui-
to, a Filial A alcance a Matriz. 

8. A solução deve ser capaz de criar VPN "Full-Mesh" em interface 
Gráfica, de forma automática, e sem que o administrador precise 
configurar site por site. 

9. A configuração VPN IPSEC deverá oferecer suporte para DH 
Group: 14 e 15. 

10. Reconhecimento em camada 7 totalmente segregado da cama-
da 4. 

11. Deve de forma alternativa, contar com um banco de Dados in-
terno, onde seja possível atrelar uma aplicação à um determina-
do IP/ range de IPs de destino. 

12. O reconhecimento de aplicações deve ser realizado independen-
te de porta e protocolo, inspecionando o payload de pacote de 
dados; 

13. Ainda sobre o reconhecimento de Aplicações, a solução deve 
fornecer o reconhecimento default em camada 7, de pelo menos 
mais de 2000 aplicações largamente utilizadas em contextos de 
SaaS, Aplicações na Nuvem, Aplicações Multimídia (Vimeo, You-
Tube, Facebook, etc) 

14. A solução de SD-WAN deve suportar Roteamento dinâmico BGP 
com suporte a IPv6 
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15. A solução deve ser capaz de refletir, de forma manual ou auto-
matizada, suas políticas de SD-WAN em condições onde a largu-
ra de banda é modificada. 

16. A solução deve ser capaz de medir o Status de Saúde do Link 
baseando-se em critérios mínimos de: Latência, Jitter e Packet 
Loss, onde seja possível configurar um valor de Theshold para 
cada um destes itens, onde será utilizado como fator de decisão 
nas regras de SD-WAN. 

17. A solução deve permitir a configuração de regras onde o Fail-
back (retorno à condição inicial) apenas ocorrerá quando o link 
principal recuperado seja X% (com X variando de 10 à 50) do 
seu valor de Saúde melhor que o link atual. 

18. A solução deve permitir a configuração de regras onde o Fail-
back (retorno à condição inicial) apenas ocorra dentro de um es-
paço de tempo de X segundos, configurável pelo administrador 
do sistema. 

19. A solução deve permitir a configuração de políticas de QoS em 
camada 7, associadas percentualmente à largura de banda da 
Interface SD-WAN 

  

SUBITEM 04 - LICENCIAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE FUNCIONALIDADES PARA SOLUÇÃO DE 
SEGURANÇA E GERÊNCIA DE REDES NGFW TIPO 2 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

1. CARACTERÍSTICAS E FUNCIONALIDADES GERAIS 

1. Licenciamento adicional que permite agregar funcionalidades à Solução de 
Segurança e Gerência de Redes NGFW Tipo 2; 

2. Deverá possuir licenças  das seguintes funcionalidades: Filtro de Conteúdo 
Web, Antivírus, AntiSpam, Detecção e Prevenção de Intrusos (IPS, Controle 
de Aplicações e DLP - Data Leak Prevention; 

3. Deverá contemplar o Serviço de Implantação e Configuração remota das li-
cenças supracitadas. 

2. FUNCIONALIDADE DE ANTI-SPAM DE GATEWAY 

1. Deverá permitir, na funcionalidade de anti-spam, verificação do cabeçalho 
SMTP do tipo MIME; 

2. Deverá ter a capacidade de permitir a criação de perfis de anti-spam especí-
ficos para tipos de dispositivos identificados automaticamente (funcionali-
dade esta conhecida como BYOD – Bring Your Own Device), como, por 
exemplo: tablets, celulares e PCs, sistemas operacionais Android, Apple, 
Blackberry, Linux e Windows. 

3. Deverá permitir a checagem de reputação da URL no corpo mensagem de 
correio eletrônico; 

4. Deverá possuir, para a funcionalidade de anti-spam, o recurso de RBL; 

5. Deverá permitir adicionar rótulo ao assunto da mensagem quando classifica-
do como SPAM; 

6. Deverá possuir filtragem de e-mail por palavras chaves; 

3. FUNCIONALIDADE DE FILTRO DE CONTEÚDO WEB 

Minuta complementada (1125601)         SEI 0006267-49.2021.6.02.8000 / pg. 491



 

 

 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

1. Deverá possuir solução de filtro de conteúdo Web integrado à solução de se-
gurança; 

2. Deverá ter a capacidade de permitir a criação de perfis de filtragem Web es-
pecíficos para tipos de dispositivos identificados automaticamente (funcio-
nalidade esta conhecida como BYOD – Bring Your Own Device), como, por 
exemplo: tablets, celulares e PCs, sistemas operacionais Android, Apple, 
Blackberry, Linux e Windows. 

3. Deverá implementar roteamento WCCP e ICAP; 

4. Deverá possuir Proxy Explícito e Transparente; 

5. Deverá permitir o bloqueio de páginas Web por classificação como páginas 
que facilitem a busca de áudio, vídeo e URLs originadas de spams; 

6. Deverá permitir o bloqueio de redirecionamento HTTP; 

7. Deverá ser capaz de categorizar a página Web, tanto pela sua URL, como pe-
lo seu endereço IP; 

8. Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio por subrede de ori-
gem; 

9. Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio por endereço IP de 
origem; 

10. Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio por grupo de usu-
ários do serviço de diretório LDAP; 

11. Deverá garantir que as atualizações regulares do produto sejam realizadas 
sem interromper a execução dos serviços de filtragem de conteúdo Web; 

12. Deverá filtrar o conteúdo baseado em categorias em tempo real; 

13. Deverá permitir o bloqueio de URLs inválidas, cujo campo CN do certificado 
SSL não contenha um domínio válido; 

14. Deverá permitir a criação de listas personalizadas de URLs permitidas (lista 
branca) e bloqueadas (lista negra); 

15. Deverá permitir o bloqueio de páginas Web através da construção de filtros 
específicos com mecanismo de busca textual; 

16. Deverá permitir a filtragem de todo o conteúdo do tráfego WEB de URLs co-
nhecidas como fonte de material impróprio e códigos (programas/scripts) 
maliciosos em applets Java, cookies e activeX, através de base de URL pró-
pria atualizável; 

17. Deverá exibir mensagem de bloqueio customizável pelos Administradores 
para resposta aos usuários na tentativa de acesso a recursos proibidos pela 
política de segurança; 

18. Deverá possuir integração com tokens para autenticação de 02 (dois) fato-
res; 

19. Deverá prover funcionalidade de identificação transparente de usuários ca-
dastrados no Microsoft Active Directory; 

20. Deverá integrar-se ao serviço de diretório padrão LDAP, inclusive o Micro-
soft Active Directory, reconhecendo contas e grupos de usuários cadastra-
dos; 
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21. Deverá prover Termo de Responsabilidade on-line para aceite pelo usuário, 
a ser apresentado toda vez que houver tentativa de acesso a determinado 
serviço permitido ou bloqueado; 

22. Deverá permitir a reclassificação de sites Web, tanto por URL, quanto por 
endereço IP; 

23. Deverá permitir a criação de, pelo menos, 05 (cinco) categorias personali-
zadas; 

24. Deverá permitir a monitoração do tráfego internet sem bloqueio de acesso 
aos usuários; 

25. Deverá possuir categoria exclusiva, no mínimo, para os seguintes tipos de 
sites Web, como: 

1. Compras; 

2. Websites pessoais; 

3. Racismo; 

4. Pornografia; 

5. Hackers; 

6. Phishing; 

7. Notícias; 

8. Instituições de saúde; 

9. Webmail; 

10. Proxy anônimo; 

26. Deverá possuir a funcionalidade de cota de tempo de utilização por catego-
ria; 

27. Deverá possuir base mínima contendo 100.000.000 (cem milhões) de sites 
internet Web já registrados e classificados; 

28. Deverá possuir, pelo menos, 70 (setenta) categorias para classificação de 
sites Web; 

4. FUNCIONALIDADE DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO 

1. Deverá permitir que seja definido, através de regra por IP origem, IP destino, 
protocolo e porta, qual tráfego será inspecionado pelo sistema de detecção 
de intrusão; 

2. Deverá possuir as seguintes estratégias de bloqueio: pass, drop e reset. 

3. Deverá suportar verificação de tráfego em tempo real, via aceleração de 
hardware; 

4. Deverá suportar verificação de ataque na camada de aplicação; 

5. Deverá suportar reconhecimento de ataques de DoS, reconnaissance, explo-
its e evasion; 

6. Deverá permitir filtros de anomalias de protocolos; 

7. Deverá permitir filtros de anomalias de tráfego estatístico de: flooding, scan, 
source e destinationsessionlimit; 

8. Deverá possuir filtros de ataques por anomalias; 
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9. Deverá permitir a criação de assinaturas personalizadas; 

10. Deverá mitigar os efeitos dos ataques de negação de serviços; 

11. Deverá atualizar automaticamente as assinaturas para o sistema de detec-
ção de intrusos; 

12. Deverá armazenar os logs de sessões; 

13. Deverá prover a terminação de sessões via TCP resets; 

14. Deverá ter a capacidade de resposta/logs ativa a ataques; 

15. Deverá possuir monitoração do comportamento do appliance, mediante 
SNMP. O dispositivo deverá ser capaz de enviar traps de SNMP quando ocor-
rer um evento relevante para a correta operação da rede; 

16. Deverá possuir alertas via correio eletrônico; 

17. Deverá possuir alarmes na console de administração; 

18. Deverá possuir métodos de notificação de detecção de ataques; 

19. Deverá possuir proteção contra ataques de ICMP (Internet Control Message 
Protocol); 

20. Deverá possuir proteção contra ataques a FTP, SSH, Telnet e rlogin; 

21. Deverá possuir proteção contra ataques DNS (Domain Name System); 

22. Deverá possuir proteção contra ataques de SMTP (Simple Message Transfer 
Protocol), IMAP (Internet Message Access Protocol), Sendmail ou POP (Post 
Office Protocol); 

23. Deverá possuir proteção contra ataques de Windows ou NetBios; 

24. Deverá possuir detecção de ataques de RPC (Remote Procedure Call); 

25. Deverá possuir detecção de anomalias; 

26. Deverá possuir análise de protocolos; 

27. Deverá possuir reconhecimento de padrões; 

28. Deverá possuir mecanismos de detecção/proteção de ataques; 

29. Deverá ter a capacidade de permitir a criação de perfis de inspeção especí-
ficos para tipos de dispositivos identificados automaticamente (funcionali-
dade esta conhecida como BYOD – Bring Your Own Device), como, por 
exemplo: tablets, celulares e PCs, sistemas operacionais Android, Apple, 
Blackberry, Linux e Windows; 

30. Deverá possuir capacidade de análise de tráfego para a detecção e bloqueio 
de anomalias, como Denial of Service (DoS) do tipo Flood, Scan, Session e 
Sweep; 

31. Deverá possuir capacidade de agrupar assinaturas para um determinado ti-
po de ataque. Exemplo: agrupar todas as assinaturas relacionadas a web-
server, para que seja usado para proteção específica de Servidores Web; 

32. Deverá possuir capacidade de remontagem de pacotes para identificação 
de ataques; 

33. Deverá possuir integração à plataforma de segurança; 

34. Deverá permitir a criação de padrões de ataque manualmente; 
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35. Deverá possuir tecnologia de detecção baseada em assinaturas que sejam 
atualizadas automaticamente; 

36. Deverá permitir funcionar em modo transparente, sniffer e router; 

37. Deverá estar orientado à proteção de redes; 

38. Deverá possuir base de assinaturas de IPS com, pelo menos, 3.500 (três mil 
e quinhentas) ameaças conhecidas. 

5. FUNCIONALIDADE DE CONTROLE DE APLICAÇÕES 

1. Deverá reconhecer, no mínimo, 2.000 (duas mil) aplicações; 

2. Deverá ter a capacidade de permitir a criação de perfis de controle de apli-
cações específicos para tipos de dispositivos identificados automaticamente 
(funcionalidade esta conhecida como BYOD – Bring Your Own Device), co-
mo, por exemplo: tablets, celulares e PCs, sistemas operacionais Android, 
Apple, Blackberry, Linux e Windows. 

3. Deverá permitir criação de padrões de aplicação manualmente; 

4. Deverá garantir que as atualizações regulares do produto sejam realizadas 
sem interromper a execução dos serviços de controle de aplicações; 

5. Deverá permitir a inspeção/bloqueio de códigos maliciosos para, no mínimo, 
as seguintes categorias: Instant Messaging e transferência de arquivos; 

6. Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio por subrede de ori-
gem e destino; 

7. Deverá possuir integração com tokens para autenticação de 02 (dois) fato-
res; 

8. Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio por endereço IP de 
origem; 

9. Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio de aplicações por 
grupo de usuários do serviço de diretório LDAP; 

10. Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio de aplicações por 
grupo de usuários do Microsoft Active Directory; 

11. Deverá prover funcionalidade de identificação transparente de usuários ca-
dastrados no Microsoft Active Directory; 

12. Deverá integrar-se ao serviço de diretório padrão LDAP, inclusive o Micro-
soft Active Directory, reconhecendo grupos de usuários cadastrados; 

13. Deverá ser capaz de controlar aplicações independente do protocolo e porta 
utilizados, identificando-as apenas pelo comportamento de tráfego da 
mesma; 

14. Deverá permitir a monitoração do tráfego de aplicações sem bloqueio de 
acesso aos usuários; 

15. Deverá possuir categoria exclusiva, no mínimo, para os seguintes tipos de 
aplicações, como: 

1. VoIP; 

2. Transferência de arquivos; 

3. Web; 

4. Instant Messaging; 
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5. P2P; 

16. Deverá possuir, pelo menos, 10 (dez) categorias para classificação de apli-
cações; 

6. FUNCIONALIDADE DE DLP (DATA LEAK PREVENTION) 

1. O sistema de DLP (Data Leak Prevention – Proteção contra Vazamento de In-
formações) de gateway deverá funcionar de maneira que se consiga que os 
dados sensíveis não saiam da rede e também deverá funcionar de modo 
que se previna que dados não requisitados entrem na sua rede; 

2. Deverá permitir a composição de múltiplas regras de DLP, formando uma re-
gra única mais específica que usa lógica booleana para fazer a comparação 
com o tráfego que atravessa o sistema. 

3. Deverá permitir o armazenamento em solução específica de armazenamento 
de logs, o conteúdo do tráfego que coincidir com o tráfego esperado pela 
regra de DLP para minimamente os protocolos de e-mail, HTTP e mensagei-
ros instantâneos; 

4. Deverá tomar minimamente as ações de bloquear, banir usuário e colocar 
em quarentena a interface sobre as regras que coincidirem com o tráfego 
esperado pela regra; 

5. Deverá utilizar expressões regulares para composição das regras de verifica-
ção dos tráfegos; 

6. Deverá verificar para aplicações do tipo e-mail, se o anexo das mensagens 
de correio entrantes/saintes possui um tamanho máximo especificado pelo 
administrador; 

7. Deverá aplicar regras baseadas em usuários autenticados, isto é, fazendo 
buscas pelo tráfego de um específico usuário; 

8. Deverá fazer a varredura no conteúdo de um cookie HTTP buscando por de-
terminado texto; 

9. Deverá realizar buscas para a aplicação de regras de DLP em arquivos do ti-
po PDF e MS-Word; 

10. Sobre o tráfego de mensageiros instantâneos, deverá inspecionar, no míni-
mo, os protocolos AIM, ICQ, MSN e Yahoo!; 

11. Sobre o tráfego de e-mail, deverá inspecionar, no mínimo, os protocolos 
SMTP, POP3 e IMAP; 

12. Deverá inspecionar, no mínimo, os tráfegos de e-mail, HTTP, NNTP e de 
mensageiros instantâneos; 

  

SUBITEM 04 - SWITCH DE REDE TIPO 1 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

1. A Equipamento do tipo comutador de rede ethernet com capacidade de operação 
em camada 3 do modelo OSI; 

2. Deve possuir 24 (quarenta e oito) slots SFP+ para conexão de fibras ópticas do tipo 
10GBase-X operando em 10GbE; 

3. Adicionalmente, deve possuir no mínimo 2 (dois) slots QSFP+ para conexão de fi-
bras ópticas do tipo 40GBase-SR4 operando 40GbE. Estas interfaces não devem 
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ser do tipo combo e devem operar simultaneamente em conjunto com as interfa-
ces do subitem anterior; 

4. Deve possuir porta console para acesso à interface de linha de comando (CLI) do 
equipamento através de conexão serial. O cabo e eventuais adaptadores necessá-
rios para acesso à porta console deverão ser fornecidos; 

5. Deve possuir 1 (uma) interface USB; 

6. Deve possuir capacidade de comutação de pelo menos 850 Gbps e ser capaz de en-
caminhar até 1300 Mpps (milhões de pacotes por segundo); 

7. Deve suportar 4000 (quatro mil) VLANs de acordo com o padrão IEEE 802.1Q; 

8. Deve possuir tabela MAC com suporte a 60.000 endereços; 

9. Deve implementar Flow Control baseado no padrão IEEE 802.3X; 

10. Deve suportar Q-in-Q, recurso também conhecido como Stacked VLAN ou VLAN 
sobre VLAN em que é possível configurar duas TAGs de VLAN no mesmo frame; 

11. Deve operar com latência igual ou inferior à 1us (microsegundo); 

12. Deve implementar Flow Control baseado no padrão IEEE 802.3X; 

13. Em conjunto com o Flow Control (IEEE 802.3x) o switch deverá, ao invés de enviar 
pause frames, definir um limite de banda que poderá ser recebida na interface 
quando o buffer estiver cheio. O switch deverá medir o volume de utilização do 
buffer para que o recebimento seja restaurado à capacidade máxima automatica-
mente; 

14. Deve ser capaz de implementar e orquestrar políticas de segurança de micro 
segmentação nos switches controlando como os usuários/endpoints se comuni-
cam lateralmente entre si; 

15. Deve suportar o padrão IEEE 802.1Qbb (Priority-based Flow Control); 

16. Deve permitir a configuração de links agrupados virtualmente (link aggregation) 
de acordo com o padrão IEEE 802.3ad (Link Aggregation Control Protocol – LACP); 

17. Deve suportar Multi-Chassis Link Agregation (MCLAG) ou mecanismo similar para 
agrupar suas interfaces com interfaces de outro switch de mesmo modelo de tal 
forma que equipamentos terceiros reconheçam as interfaces de ambos switches 
como uma única interface lógica; 

18. Deve suportar a comutação de Jumbo Frames; 

19. Deve implementar roteamento (camada 3 do modelo OSI) entre as VLANs; 

20. Deve suportar a criação de rotas estáticas em IPv4 e IPv6; 

21. Deve possuir hardware capaz de suportar roteamento dinâmico através dos proto-
colos RIP, BGP, OSPF em IPv4 e OSPF em IPv6. É facultada a entrega de licenças 
caso o software exiga licenciamento adicional para ativação dos protocolos; 

22. Deve possuir hardware capaz de suportar roteamento multicast através do proto-
colo PIM-SSM (Protocol Independent Multicast - Source-Specific Multicast). É facul-
tada a entrega de licenças caso o software exiga licenciamento adicional para ati-
vação dos protocolos; 

23. Deve possuir hardware capaz de suportar o protocolo VRRP ou mecanismo similar 
de redundância de gateway. É facultada a entrega de licenças caso o software exi-
ga licenciamento adicional para ativação do protocolo; 
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24. Deve suportar Bidirectional Forwarding Detection (BFD). É facultada a entrega de 
licenças caso o software exiga licenciamento adicional para ativação do protocolo; 

25. Deve ser capaz de criar múltiplas tabelas de roteamento através de VRF (Virtual 
Routing and Forwarding). É facultada a entrega de licenças caso o software exiga 
licenciamento adicional para ativação deste recurso; 

26. Deve implementar serviço de DHCP Server e DHCP Relay; 

27. Deve suportar IGMP snooping para controle de tráfego de multicast, permitindo a 
criação de pelo menos 1000 (mil) grupos; 

28. Deve suportar MLD (Multicast Listener Discovery) Snooping para otimizar a trans-
missão de tráfego multicast em IPv6; 

29. Deve permitir o espelhamento do tráfego de uma porta para outra porta do mes-
mo switch e outro switch da rede (port mirroring / SPAN); 

30. Deve permitir o espelhamento de uma porta ou de um grupo de portas para uma 
porta especificada em outro equipamento através de RSPAN e ERSPAN; 

31. Deve implementar Spanning Tree conforme os padrões IEEE 802.1w (Rapid Span-
ning Tree) e IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree). Deve implementar pelo menos 
30 (trinta) instâncias de Multiple Spanning Tree; 

32. Deve implementar recurso conhecido como PortFast ou Edge Port para que uma 
porta de acesso seja colocada imediatamente no status "Forwarding" do Spanning 
Tree após sua conexão física; 

33. Deve implementar mecanismo de proteção da “root bridge” do algoritmo Span-
ning-Tree para prover defesa contra-ataques do tipo “Denial of Service” no ambi-
ente nível 2; 

34. Deve permitir a suspensão de recebimento de BPDUs (Bridge Protocol Data Units) 
caso a porta esteja colocada no modo “fast forwarding” (conforme previsto no pa-
drão IEEE 802.1w). Sendo recebido um BPDU neste tipo de porta deve ser possível 
desabilitá-la automaticamente; 

35. Deve possuir mecanismo conhecido como Loop Guard para identificação de loops 
na rede. Deve desativar a interface e gerar um evento quando um loop for identifi-
cado; 

36. Deve possuir mecanismo para identificar interfaces em constantes mudanças de 
status de operação (flapping) que podem ocasionar instabilidade na rede. O switch 
deverá desativar a interface automaticamente caso o número de variações de sta-
tus esteja acima do limite configurado para o período estabelecido em segundos; 

37. Deverá possuir controle de broadcast, multicast e unicast nas portas do switch. 
Quando o limite for excedido, o switch deve descartar os pacotes ou aplicar rate 
limit; 

38. Deve suportar a criação de listas de acesso (ACLs) para filtragem de tráfego. Estas 
devem estar baseadas nos seguintes parâmetros para classificação do tráfego: 
endereço IP de origem e destino, endereço MAC de origem e destino, portas TCP e 
UDP, campo DSCP, campo CoS e VLAN ID; 

39. Deve permitir a definição de dias e horários que a ACL deverá ser aplicada na re-
de; 

40. Deverá implementar classificação, marcação e priorização de tráfego baseada nos 
valores de classe de serviço do frame ethernet (IEEE 802.1p CoS); 
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41. Deverá implementar classificação, marcação e priorização de tráfego baseada nos 
valores do campo “Differentiated Services Code Point” (DSCP) do cabeçalho IP, 
conforme definições do IETF; 

42. Deverá implementar ao menos 1 (um) dos seguintes mecanismos de prevenção 
contra congestão de tráfego: Weighted Round Robin (WRR), WRED (Weighted Ran-
dom Early Detection) ou Weighted Fair Queuing (WFQ); 

43. Deve possuir ao menos 8 (oito) filas de priorização (QoS) por porta; 

44. Deve suportar o mecanismo Explicit Congestion Notification (ECN) para notificar o 
emissor que há uma congestão ocorrendo e com isso evitar que os pacotes sejam 
descartados; 

45. Deve implementar mecanismo de proteção contra ataques do tipo spoofing para 
mensagens de IPv6 Router Advertisement; 

46. Deverá implementar mecanismo de proteção contra ataques do tipo man-in-the-
middle que utilizam o protocolo ARP; 

47. Deve implementar DHCP Snooping em IPv4 e IPv6 para mitigar problemas com 
servidores DHCP que não estejam autorizados na rede; 

48. Deve implementar controle de acesso por porta através do padrão IEEE 802.1X 
com assinalamento dinâmico de VLAN por usuário com base em atributos recebi-
dos através do protocolo RADIUS; 

49. Deve suportar a autenticação IEEE 802.1X de múltiplos dispositivos em cada por 
porta do switch. Apenas o tráfego dos dispositivos autenticados é que devem ser 
comutados na porta; 

50. Deve suportar a autenticação simultânea de, no mínimo, 15 (quinze) dispositivos 
em cada porta através do protocolo IEEE 802.1X; 

51. Deve suportar MAC Authentication Bypass (MAB); 

52. Deve implementar RADIUS CoA (Change of Authorization); 

53. Deve possuir recurso para monitorar a disponibilidade dos servidores RADIUS; 

54. Em caso de indisponibilidade dos servidores RADIUS, o switch deve provisionar au-
tomaticamente uma VLAN para os dispositivos conectados nas interfaces que este-
jam com 802.1X habilitado de forma a não causar indisponibilidade da rede; 

55. Deve implementar Guest VLAN para aqueles usuários que não autenticaram nas 
interfaces em que o IEEE 802.1X estiver habilitado; 

56. Deve ser capaz de operar em modo de monitoramento para autenticações 802.1X. 
Desta forma, o switch deve permitir que sejam realizados testes de autenticação 
nas portas sem tomar ações tal como reconfigurar a interface; 

57. Deve ser capaz de autenticar um computador via 802.1X mesmo que este esteja 
conectado através de uma interface do telefone IP; 

58. Deve suportar RADIUS Authentication e RADIUS Accounting através de IPv6; 

59. Deve suportar o protocolo PTP (Precision Time Protocol); 

60. Deve implementar Netflow, sFlow ou similar; 

61. Deve suportar o envio de mensagens de log para servidores externos através de 
syslog; 

62. Deve suportar o protocolo SNMP (Simple Network Management Protocol) nas ver-
sões v1, v2c e v3; 
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63. Deve suportar o protocolo SSH em IPv4 e IPv6 para configuração e administração 
remota através de CLI (Command Line Interface); 

64. Deve suportar o protocolo HTTPS para configuração e administração remota atra-
vés de interface web; 

65. Deve permitir upload de arquivo e atualização do firmware (software) do switch 
através da interface web (HTTPS); 

66. Deve permitir ser gerenciado através de IPv6; 

67. Deve permitir a criação de perfis de usuários administrativos com diferentes níveis 
de permissões para administração e configuração do switch; 

68. Deve suportar autenticação via RADIUS e TACACS+ para controle do acesso admi-
nistrativo ao equipamento; 

69. Deverá possuir mecanismo para identificar conflitos de endereços IP na rede. Caso 
um conflito seja identificado, o switch deverá gerar um log de evento e enviar um 
SNMP Trap; 

70. Deve suportar o protocolo LLDP e LLDP-MED para descoberta automática de equi-
pamentos na rede de acordo com o padrão IEEE 802.1ab 

71. Deverá suportar protocolo OpenFlow v1.3 ou tecnologia similar para configuração 
do equipamento através de controlador SDN; 

72. Deverá suportar ser configurado e monitorado através de REST API; 

73. Deve possuir ferramenta para captura de pacotes que auxíliarão na identificação 
de problemas na rede. Deve permitir a utilização de filtros para selecionar o tráfe-
go que deverá ser capturado e permitir a exportação dos pacotes através de ar-
quivo .pcap para análise em software Wireshark; 

74. Deve ser capaz de armazenar no mínimo duas versões de firmware simultanea-
mente em sua memória flash; 

75. Deve possuir LEDs que indiquem o status de atividade de cada porta, além de in-
dicar se há alguma falha ou alarme no switch; 

76. Deve suportar temperatura de operação de até 40º Celsius; 

77. Deve possuir MTBF (Mean Time Between Failures) igual ou superior a 10 (dez) 
anos; 

78. Deve ser fornecido com fontes de alimentação redundantes do tipo hot-swap, com 
capacidade para operar em tensões de 110V e 220V; 

79. Deve permitir a sua instalação física em rack padrão 19" com altura máxima de 
1U. Todos os acessórios para montagem e fixação deverão ser fornecidos; 

80. Deve ser compatível e gerenciado pelo Item 01 deste termo de referência ou por 
solução do mesmo fabricante que possua gerência centralizada, devendo atender 
aos requisitos descritos abaixo: 

1. A solução de gerência centralizada deve suportar operação com elementos 
redundantes, não havendo disrupção do serviço mediante a falha de um 
elemento; 

2. Deverá implementar mecanismos de SDN (Software Defined Networking) 
que permitam efetuar macro-segmentação (zonas de segurança) e micro-
segmentação: controle e orquestração de como usuários se comunicam 
numa mesma VLAN/zona; 
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3. Deve operar como ponto central para automação e gerenciamento dos swit-
ches; 

4. Deve realizar o gerenciamento de inventário de hardware, software e confi-
guração dos Switches; 

5. Deve possuir interface gráfica para configuração, administração e monitora-
ção dos switches; 

6. Deve apresentar graficamente a topologia da rede com todos os switches 
administrados para monitoramento, além de ilustrar graficamente status 
dos uplinks e dos equipamentos para identificação de eventuais problemas 
na rede; 

7. Deve montar a topologia da rede de maneira automática; 

8. Deve ser capaz de configurar os switches da rede; 

9. Deve através da interface gráfica deve ser capaz de configurar as VLANs da 
rede e distribui-las automaticamente em todos os switches gerenciados; 

10. Deve através da interface gráfica deve ser capaz de aplicar a VLAN nativa 
(untagged) e as VLANs permitidas (tagged) nas interfaces dos switches; 

11. Deve através da interface gráfica deve ser capaz de aplicar as políticas de 
QoS nas interfaces dos switches; 

12. Deve através da interface gráfica deve ser capaz de aplicar as políticas de 
segurança para autenticação 802.1X nas interfaces dos switches; 

13. Através da interface gráfica deve ser capaz de aplicar ferramentas de segu-
rança, tal como DHCP Snooping, nas interfaces dos switches; 

14. Deve através da interface gráfica deve ser capaz de realizar configurações 
do protocolo Spanning Tree nas interfaces dos switches, tal como habilitar 
ou desabilitar os seguintes recursos: Loop Guard, Root Guard e BPDU 
Guard; 

15. Deve através da interface gráfica deve ser capaz de aplicar políticas de se-
gurança e controle de tráfego para filtrar o tráfego da rede; 

16. A solução de gerência centralizada deve ser capaz de identificar as aplica-
ções acessadas na rede através de análise DPI (Deep Packet Inspection); 

17. Deve ser capaz de configurar parâmetros SNMP dos switches; 

18. A solução de gerência centralizada deve gerenciar as atualizações de fir-
mware (software) dos switches gerenciados, recomendando versões de sof-
tware para cada switch, além de permitir a atualização dos switches indivi-
dualmente; 

19. A solução de gerência centralizada deve permitir o envio automático de e-
mails de notificação para os administradores da rede em caso de eventos 
de falhas; 

20. A solução de gerência centralizada deve apresentar graficamente informa-
ções sobre erros nas interfaces dos switches; 

21. A solução deve apresentar graficamente informações sobre disponibilidade 
dos switches; 

22. Deve prover indicadores de saúde dos elementos críticos do ambiente; 
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23. Deve registrar eventos para auditoria de todos os acessos e mudanças de 
configuração realizadas por usuários; 

24. Deve realizar as funções de gerenciamento de falhas e eventos dos swit-
ches da rede; 

25. Deve possuir API no formato REST. 

  

SUBITEM 05 - SWITCH DE REDE TIPO 2 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

1. A Deve possuir 48 (quarenta e oito) interfaces do tipo 1000Base-T para conexão de 
cabos de par metálico UTP com conector RJ-45. Deve implementar a auto-negociação 
de velocidade e duplex destas interfaces, além de negociar automaticamente a co-
nexão de cabos crossover (MDI/MDI-X); 

2. Adicionalmente, deve possuir 4 (quatro) slots SFP+ para conexão de fibras ópticas do 
tipo 10GBase-X operando em 1GbE e 10GbE. Estas interfaces não devem ser do tipo 
combo e devem operar simultaneamente em conjunto com as interfaces do subitem 
anterior; 

3. Deve possuir porta console para acesso à interface de linha de comando (CLI) do 
equipamento através de conexão serial. O cabo e eventuais adaptadores necessários 
para acesso à porta console deverão ser fornecidos; 

4. Deve possuir capacidade de comutação de pelo menos 160 Gbps e ser capaz de en-
caminhar até 250 Mpps (milhões de pacotes por segundo); 

5. Deve suportar 4000 (quatro mil) VLANs de acordo com o padrão IEEE 802.1Q; 
6. Deve possuir tabela MAC com suporte a 30.000 endereços; 
7. Deve implementar Flow Control baseado no padrão IEEE 802.3X; 
8. Deve permitir a configuração de links agrupados virtualmente (link aggregation) de 

acordo com o padrão IEEE 802.3ad (Link Aggregation Control Protocol – LACP); 
9. Deve suportar a comutação de Jumbo Frames; 
10. Deve identificar automaticamente telefones IP que estejam conectados e associá-los 

automaticamente a VLAN de voz; 
11. Deve suportar a criação de rotas estáticas em IPv4 e IPv6; 
12. Deve implementar serviço de DHCP Relay; 
13. Deve suportar IGMP snooping para controle de tráfego de multicast, permitindo a cri-

ação de pelo menos 1000 (mil) entradas na tabela; 
14. Deve ser capaz de implementar e orquestrar políticas de segurança de micro seg-

mentação nos switches controlando como os usuários/endpoints se comunicam late-
ralmente entre si; 

15. Deve permitir o espelhamento do tráfego de uma porta para outra porta do mesmo 
switch (port mirroring / SPAN); 

16. Deve implementar Spanning Tree conforme os padrões IEEE 802.1w (Rapid Spanning 
Tree) e IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree). Deve implementar pelo menos 15 
(quinze) instâncias de Multiple Spanning Tree; 

17. Deve implementar recurso conhecido como PortFast ou Edge Port para que uma por-
ta de acesso seja colocada imediatamente no status "Forwarding" do Spanning Tree 
após sua conexão física; 

18. Deve implementar mecanismo de proteção da “root bridge” do algoritmo Spanning-
Tree para prover defesa contra-ataques do tipo “Denial of Service” no ambiente nível 
2; 

19. Deve permitir a suspensão de recebimento de BPDUs (Bridge Protocol Data Units) 
caso a porta esteja colocada no modo “fast forwarding” (conforme previsto no pa-
drão IEEE 802.1w). Sendo recebido um BPDU neste tipo de porta deve ser possível 
desabilitá-la automaticamente; 
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20. Deve possuir mecanismo conhecido como Loop Guard para identificação de loops na 
rede. Deve desativar a interface e gerar um evento quando um loop for identificado; 

21. Deve possuir mecanismo para identificar interfaces em constantes mudanças de sta-
tus de operação (flapping) que podem ocasionar instabilidade na rede. O switch de-
verá desativar a interface automaticamente caso o número de variações de status 
esteja acima do limite configurado para o período estabelecido em segundos; 

22. Deverá possuir controle de broadcast, multicast e unicast nas portas do switch. 
Quando o limite for excedido, o switch deve descartar os pacotes ou aplicar rate li-
mit; 

23. Deve suportar a criação de listas de acesso (ACLs) para filtragem de tráfego. Estas 
devem estar baseadas nos seguintes parâmetros para classificação do tráfego: ende-
reço IP de origem e destino, endereço MAC de origem e destino, portas TCP e UDP, 
campo DSCP, campo CoS e VLAN ID; 

24. Deve permitir a definição de dias e horários que a ACL deverá ser aplicada na rede; 
25. Deverá implementar priorização de tráfego baseada nos valores de classe de serviço 

do frame ethernet (IEEE 802.1p CoS); 
26. Deverá implementar priorização de tráfego baseada nos valores do campo “Differen-

tiated Services Code Point” (DSCP) do cabeçalho IP, conforme definições do IETF; 
27. Deve possuir ao menos 8 (oito) filas de priorização (QoS) por porta; 
28. Deverá implementar mecanismo de proteção contra ataques do tipo man-in-the-

middle que utilizam o protocolo ARP; 
29. Deve implementar DHCP Snooping para mitigar problemas com servidores DHCP que 

não estejam autorizados na rede; 
30. Deve implementar controle de acesso por porta através do padrão IEEE 802.1X com 

assinalamento dinâmico de VLAN por usuário com base em atributos recebidos atra-
vés do protocolo RADIUS; 

31. Deve suportar a autenticação IEEE 802.1X de múltiplos dispositivos em cada por por-
ta do switch. Apenas o tráfego dos dispositivos autenticados é que devem ser comu-
tados na porta; 

32. Deve suportar a autenticação simultânea de, no mínimo, 15 (quinze) dispositivos em 
cada porta através do protocolo IEEE 802.1X; 

33. Deve suportar MAC Authentication Bypass (MAB); 
34. Deve implementar RADIUS CoA (Change of Authorization); 
35. Deve possuir recurso para monitorar a disponibilidade dos servidores RADIUS; 
36. Em caso de indisponibilidade dos servidores RADIUS, o switch deve provisionar au-

tomaticamente uma VLAN para os dispositivos conectados nas interfaces que este-
jam com 802.1X habilitado de forma a não causar indisponibilidade da rede; 

37. Deve implementar Guest VLAN para aqueles usuários que não autenticaram nas in-
terfaces em que o IEEE 802.1X estiver habilitado; 

38. Deve ser capaz de operar em modo de monitoramento para autenticações 802.1X. 
Desta forma, o switch deve permitir que sejam realizados testes de autenticação nas 
portas sem tomar ações tal como reconfigurar a interface; 

39. Deve ser capaz de autenticar um computador via 802.1X mesmo que este esteja co-
nectado através de uma interface do telefone IP; 

40. Deve suportar RADIUS Authentication e RADIUS Accounting através de IPv6; 
41. Deve permitir configurar o número máximo de endereços MAC que podem ser 

aprendidos em uma determinada porta. Caso o número máximo seja excedido, o 
switch deverá gerar um log de evento para notificar o problema; 

42. Deve permitir a customização do tempo em segundos em que um determinado MAC 
Address aprendido dinamicamente ficará armazenado na tabela de endereços MAC 
(MAC Table); 

43. Deve ser capaz de gerar log de eventos quando um novo endereço MAC Address for 
aprendido dinamicamente nas interfaces, quando o MAC Address mover entre inter-
faces do mesmo switch e quando o MAC Address for removido da interface; 
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44. Deve suportar o protocolo NTP (Network Time Protocol) ou SNTP (Simple Network Ti-
me Protocol) para a sincronização do relógio; 

45. Deve suportar o envio de mensagens de log para servidores externos através de sys-
log; 

46. Deve suportar o protocolo SNMP (Simple Network Management Protocol) nas versões 
v1, v2c e v3; 

47. Deve suportar o protocolo SSH em IPv4 e IPv6 para configuração e administração 
remota através de CLI (Command Line Interface); 

48. Deve suportar o protocolo HTTPS para configuração e administração remota através 
de interface web; 

49. Deve permitir upload de arquivo e atualização do firmware (software) do switch atra-
vés da interface web (HTTPS); 

50. Deve permitir ser gerenciado através de IPv6; 
51. Deve permitir a criação de perfis de usuários administrativos com diferentes níveis 

de permissões para administração e configuração do switch; 
52. Deve suportar autenticação via RADIUS e TACACS+ para controle do acesso adminis-

trativo ao equipamento; 
53. Deverá possuir mecanismo para identificar conflitos de endereços IP na rede. Caso 

um conflito seja identificado, o switch deverá gerar um log de evento e enviar um 
SNMP Trap; 

54. Deve suportar o protocolo LLDP e LLDP-MED para descoberta automática de equipa-
mentos na rede de acordo com o padrão IEEE 802.1ab; 

55. Deverá ser capaz de executar testes nas interfaces para identificar problemas físicos 
nos cabos de par trançado (UTP) conectados ao switch; 

56. Deverá suportar protocolo OpenFlow v1.3 ou tecnologia similar para configuração do 
equipamento através de controlador SDN; 

57. Deverá suportar ser configurado e monitorado através de REST API; 
58. Deve possuir LEDs que indiquem o status de atividade de cada porta, além de indicar 

se há alguma falha ou alarme no switch; 
59. Deve suportar temperatura de operação de até 45º Celsius; 
60. Deve possuir MTBF (Mean Time Between Failures) igual ou superior a 10 (dez) anos; 
61. Deve ser fornecido com fonte de alimentação interna com capacidade para operar 

em tensões de 110V e 220V; 
62. Deve permitir a sua instalação física em rack padrão 19" com altura máxima de 1U. 

Todos os acessórios para montagem e fixação deverão ser fornecidos; 
63. Deve ser compatível e gerenciado pelo Item 01 deste termo de referência ou por so-

lução do mesmo fabricante que possua gerência centralizada, devendo atender aos 
requisitos descritos abaixo: 

1. A solução de gerência centralizada deve suportar operação com elementos 
redundantes, não havendo disrupção do serviço mediante a falha de um ele-
mento; 

2. Deverá implementar mecanismos de SDN (Software Defined Networking) 
que permitam efetuar macro-segmentação (zonas de segurança) e micro-
segmentação: controle e orquestração de como usuários se comunicam numa 
mesma VLAN/zona; 

3. Deve operar como ponto central para automação e gerenciamento dos swit-
ches; 

4. Deve realizar o gerenciamento de inventário de hardware, software e configu-
ração dos Switches; 

5. Deve possuir interface gráfica para configuração, administração e monitora-
ção dos switches; 

6. Deve apresentar graficamente a topologia da rede com todos os switches ad-
ministrados para monitoramento, além de ilustrar graficamente status dos 
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uplinks e dos equipamentos para identificação de eventuais problemas na re-
de; 

7. Deve montar a topologia da rede de maneira automática; 
8. Deve ser capaz de configurar os switches da rede; 
9. Deve através da interface gráfica deve ser capaz de configurar as VLANs da 

rede e distribui-las automaticamente em todos os switches gerenciados; 
10. Deve através da interface gráfica deve ser capaz de aplicar a VLAN nativa (un-

tagged) e as VLANs permitidas (tagged) nas interfaces dos switches; 
11. Deve através da interface gráfica deve ser capaz de aplicar as políticas de 

QoS nas interfaces dos switches; 
12. Deve através da interface gráfica deve ser capaz de aplicar as políticas de se-

gurança para autenticação 802.1X nas interfaces dos switches; 
13. Através da interface gráfica deve ser capaz de aplicar ferramentas de segu-

rança, tal como DHCP Snooping, nas interfaces dos switches; 
14. Deve através da interface gráfica deve ser capaz de realizar configurações do 

protocolo Spanning Tree nas interfaces dos switches, tal como habilitar ou de-
sabilitar os seguintes recursos: Loop Guard, Root Guard e BPDU Guard; 

15. Deve através da interface gráfica deve ser capaz de aplicar políticas de segu-
rança e controle de tráfego para filtrar o tráfego da rede; 

16. A solução de gerência centralizada deve ser capaz de identificar as aplicações 
acessadas na rede através de análise DPI (Deep Packet Inspection); 

17. Deve ser capaz de configurar parâmetros SNMP dos switches; 
18. A solução de gerência centralizada deve gerenciar as atualizações de firmwa-

re (software) dos switches gerenciados, recomendando versões de software 
para cada switch, além de permitir a atualização dos switches individualmen-
te; 

19. A solução de gerência centralizada deve permitir o envio automático de e-
mails de notificação para os administradores da rede em caso de eventos de 
falhas; 

20. A solução de gerência centralizada deve apresentar graficamente informações 
sobre erros nas interfaces dos switches; 

21. A solução deve apresentar graficamente informações sobre disponibilidade 
dos switches; 

22. Deve prover indicadores de saúde dos elementos críticos do ambiente; 
23. Deve registrar eventos para auditoria de todos os acessos e mudanças de con-

figuração realizadas por usuários; 
24. Deve realizar as funções de gerenciamento de falhas e eventos dos switches 

da rede; 
25. Deve possuir API no formato REST; 

  

SUBITEM 06 - TRANSCEIVER - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

1. Deve possuir uma porta duplex 10Gbase-SR; 
2. Deve suportar distancias de até 100 metros utilizando fibra multimodo; 
3. Deve possuir comprimento de onda de 850nm; 
4. Deve possuir conector do tipo Duplex LC; 
5. Deve ser do compatível com os Itens 01 e 04 deste documento. 

  

SUBITEM 07 - CABO DAC TIPO 1 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
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1. Cabo DAC do tipo passivo, que permita a conexão direta em slot QSFP+; 

2. Tamanho mínimo : 03 metros; 

3. Deve ser do compatível com o Itens 01 e 04 deste documento. 

  

SUBITEM 08 - CABO DAC TIPO 2 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

1. Cabo DAC do tipo passivo, que permita a conexão direta em slot QSFP+; 

2. Tamanho mínimo : 05 metros; 

3. Deve ser do compatível com os Itens de 01 e 04 deste documento. 

  

SUBITEM 09 - UNIDADE CENTRALIZADA DE ARMAZENAMENTO DE LOGS E RELATORIA - ES-
PECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

1. CARACTERISTICAS GERAIS 
1. Solução deverá ser baseado em appliance físico, possuir garantia e licença pa-

ra atualização de firmware e atualização automática de bases de dados de to-
das as funcionalidades pelo período de 36 (trinta e seis) meses. 

2. Deverá possuir a capacidade de receber pelo menos 90 GB de logs diários. 
3. Deverá possuir taxa analítica de 1.500 (um mil e quinhentos) logs por segun-

do. 
4. Deverá possuir 04 (quatro) interfaces RJ45 1GE. 
5. Deverá possuir capacidade de armazenamento de no mínimo 04 (quatro) TB. 

2. REQUISITOS MINIMOS DE FUNCIONALIDADES 
1. Deverá suportar o acesso via SSH e WEB (HTTPS) para gerenciamento de so-

luções 
2. Deverá possuir comunicação e autenticação criptografada com usuário e se-

nha para obter relatórios, na interface gráfica (GUI) e via linha de comando no 
console de gerenciamento. 

3. Deverá permitir o acesso simultâneo à administração, bem como permitir que 
pelo menos 2 (dois) perfis sejam criados para administração e monitoramento. 

4. Deverá suportar SNMP versão 2 e 3 
5. Deverá permitir a virtualização do gerenciamento e administração dos disposi-

tivos, nos quais cada administrador só tem acesso aos computadores autori-
zados. 

6. Deverá permitir a criação de um administrador geral, que tenha acesso geral 
a todas as instâncias de virtualização da solução. 

7. Deverá permitir ativar e desativar para cada interface da plataforma, as per-
missões de acesso HTTP, HTTPS, SSH 

8. Deverá possuir autenticação de usuários para acesso à plataforma via LDAP 
9. Deverá possuir autenticação de usuários para acesso à plataforma via Radius 
10. Deverá possuir autenticação de usuários para acesso à plataforma via TACACS 

+ 
11. Deverá possuir geração de relatórios de tráfego em tempo real, em formato 

de mapa geográfico 
12. Deverá possuir geração de relatórios de tráfego em tempo real, no formato de 

gráfico de bolhas. 
13. Deverá possuir geração de relatórios de tráfego em tempo real, em formato 

de gráfico 
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14. Deverá possuir definição de perfis de acesso ao console com permissão granu-
lar, como: acesso de gravação, acesso de leitura, criação de novos usuários e 
alterações nas configurações gerais. 

15. Deverá possuir um assistente gráfico para adicionar novos dispositivos, usan-
do seu endereço IP, usuário e senha. 

16. Deverá possuir visualização da quantidade de logs enviados de cada dispositi-
vo monitorado 

17. Deverá possuir mecanismos de apagamento automático para logs antigos. 
18. Deverá permitir importação e exportação de relatórios; 
19. Deverá ter a capacidade de criar relatórios no formato HTML; 
20. Deverá ter a capacidade de criar relatórios em formato PDF; 
21. Deverá ter a capacidade de criar relatórios no formato XML; 
22. Deverá ter a capacidade de criar relatórios no formato CSV; 
23. Deverá permitir exportar os logs no formato CSV; 
24. Deverá gerar logs de auditoria, com detalhes da configuração efetuada, o ad-

ministrador que efetuou a alteração e seu horário. 
25. Deverá permitir que os logs gerados pelos dispositivos gerenciados devem ser 

centralizados nos servidores da plataforma, mas a solução também deve ofe-
recer a possibilidade de usar um servidor Syslog externo ou similar. 

26. Deverá ter relatórios predefinidos. 
27. Deverá poder enviar automaticamente os logs para um servidor FTP externo 

para a solução 
28. Deverá permitir a duplicação de relatórios existentes, deve ser possível para 

edição posterior. 
29. Deverá ter a capacidade de personalizar a capa dos relatórios obtidos. 
30. Deverá permitir centralmente a exibição de logs recebidos por um ou mais 

dispositivos, incluindo a capacidade de usar filtros para facilitar a pesquisa nos 
mesmos logs. 

31. Deverá ter a capacidade de personalizar gráficos em relatórios, como barras, 
linhas e tabelas 

32. Deverá ter um mecanismo de "pesquisa detalhada" para navegar pelos relató-
rios em tempo real. 

33. Deverá permitir que os arquivos de log sejam baixados da plataforma para 
uso externo. 

34. Deverá ter a capacidade de gerar e enviar relatórios periódicos automatica-
mente. 

35. Deverá permitir a personalização de qualquer relatório pré-estabelecido pela 
solução, exclusivamente pelo Administrador, para adotá-lo de acordo com su-
as necessidades. 

36. Deverá permitir o envio por e-mail relatórios automaticamente. 
37. Deverá permitir que o relatório seja enviado por email ao destinatário especí-

fico. 
38. Deverá permitir a programação da geração de relatórios, conforme calendário 

definido pelo administrador. 
39. Deverá exibir graficamente em tempo real a taxa de geração de logs para ca-

da dispositivo gerenciado. 
40. Deverá permitir o uso de filtros nos relatórios. 
41. Deverá permitir definir o design dos relatórios, incluir gráficos, adicionar texto 

e imagens, alinhamento, quebras de página, fontes, cores, entre outros. 
42. Deverá permitir especificar o idioma dos relatórios criados 
43. Deverá gerar alertas automáticos por email, SNMP e Syslog, com base em 

eventos especiais em logs, gravidade do evento, entre outros. 
44. Deverá permitir o envio automático de relatórios para um servidor SFTP ou 

FTP externo. 
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45. Deverá ser capaz de criar consultas SQL ou similares nos bancos de dados de 
logs, para uso em gráficos e tabelas em relatórios. 

46. Deverá possibilitar visualizar nos relatórios da GUI as informações do sistema, 
como licenças, memória, disco rígido, uso da CPU, taxa de log por segundo re-
cebido, total de logs diários recebidos, alertas do sistema, entre outros. 

47. Deverá ter uma ferramenta que permita analisar o desempenho na geração 
de relatórios, a fim de detectar e corrigir problemas na geração deles. 

48. Deverá importar arquivos com logs de dispositivos compatíveis conhecidos e 
não conhecidos pela plataforma, para geração posterior de relatórios. 

49. Deverá ser possível definir o espaço que cada instância de virtualização pode 
usar para armazenamento de log. 

50. Deverá fornecer as informações da quantidade de logs armazenados e as es-
tatísticas do tempo restante armazenado. 

51. Deverá ser compatível com a autenticação de fator duplo (token) para usuá-
rios do administrador da plataforma. 

52. Deverá permitir aplicar políticas para o uso de senhas para administradores 
de plataforma, como tamanho mínimo e caracteres permitidos 

53. Deverá permitir visualizar em tempo real os logs recebidos. 
54. Deverá permitir o encaminhamento de log no formato syslog. 
55. Deverá permitir o encaminhamento de log no formato CEF (Common Event 

Format). 
56. Deverá permitir a criação de painéis personalizados para monitorar operações 

SOC 
57. Deverá gerar alertas de eventos a partir de logs recebidos 
58. Deverá permitir a criação de incidentes a partir de alertas de eventos para o 

terminal 
59. Deverá permitir a integração ao sistema de tickets do ServiceNow 
60. Deverá permitir o suporte a logs na nuvem pública do Amazon S3 
61. Deverá permitir o suporte a logs na nuvem pública do Microsoft Azure 
62. Permitir o suporte aos registros de nuvem pública do Gooogle Cloud 
63. Suportar o padrão SAML para autenticação do usuário administrador 

3. FUNCIONALIDADES DE RELATORIOS DE FIREWALL 
1. Deverá possuir relatório de conformidade com o PCI DSS; 
2. Deverá possuir um relatório de uso do aplicativo SaaS 
3. Deverá possuir um relatório de prevenção de perda de dados (DLP) 
4. Deverá possuir um relatório de VPN 
5. Deverá possuir um relatório IPS (Intruder Prevention System) 
6. Deverá possuir um relatório de reputação do cliente 
7. Deverá possuir um relatório de análise de segurança do usuário 
8. Deverá possuir um relatório de análise de ameaças cibernéticas 
9. Deverá possuir um breve relatório resumido diário de eventos e incidentes de 

segurança 
10. Deverá possuir um relatório de tráfego DNS 
11. Deverá possuir um relatório de tráfego de e-mail 
12. Deverá possuir um relatório dos 10 principais aplicativos usados na rede 
13. Deverá possuir um relatório dos 10 principais sites usados na rede 
14. Deverá possuir um relatório de uso de mídia social. 

  

SUBITEM 10 - UNIDADE DE GÊNCIA CENTRALIZADA DE EQUIPAMENTOS - ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS 
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1. A solução poderá ser entregue em applince ou no formato de solução virtual, compa-
tível com as plataformas VMware, Microsoft Hyper-V e KVM, no caso de solução vir-
tualizada a responsabilidade pela implantação de servidor/hardware com licencia-
mento necessário será da CONTRATANTE; 

2. Deve possuir licença para gerenciar de forma centralizada de no mínimo 100 disposi-
tivos; 

3. Deve garantir a integridade do item de configuração, através de bloqueio de altera-
ções, em caso de acesso simultâneo de dois ou mais administradores no mesmo ati-
vo; 

4. Deve possuir definição de perfis de acesso ao console com permissões granulares 
como: acesso de escrita, acesso de leitura, criação de usuários, alteração de configu-
rações; 

5. Deve gerar alertas automáticos via e-mail e snmp; 
6. Deve monitorar a performance e Status dos links conectados a Solução de Segurança 

dos links de Internet; 
7. Deve possibilitar a criação e administração de políticas de firewall, controle de apli-

cação, sistema prevenção a intrusão (IPS – intrusion prevention system), antivírus, 
pontos de acesso sem fio e de filtro de URL; 

8. Deve permitir usar palavras chaves ou cores para facilitar identificação de regras; 
9. Deve permitir localizar quais regras um objeto (ex. Computador, serviço, etc.) Está 

sendo utilizado; 
10. Deve atribuir sequencialmente um número a cada regra de firewall, de NAT ou de 

QoS; 
11. Deve permitir criação de regras que fiquem ativas em horário definido; 
12. Deve permitir criação de regras com data de expiração; 
13. Deve permitir realizar o backup das configurações para permitir o retorno (rollback) 

de uma configuração salva; 
14. Deve possuir mecanismo de validação das políticas, avisando quando houver regras 

que ofusquem ou conflitem com outras (shadowing), ou garantir que esta exigência 
seja plenamente atendida por meio diverso; 

15. Deve possibilitar a visualização e comparação de configurações atuais, configuração 
anterior e configurações antigas; 

16. Deve garantir que todos os componentes da Solução de Segurança dos Links de In-
ternet sejam controlados de forma centralizada, utilizando apenas um servidor de 
gerência; 

17. Deve garantir que os dispositivos de segurança sejam visualizados na operação inte-
grada da rede através de geolocalização, e integrados com uma aplicação de mapas 
online (google maps, bing maps ou outra equivalente); 

18. Deve possuir um sistema de backup/restauração de todas as configurações da solu-
ção de gerência incluso assim como permitir ao administrador agendar backups da 
configuração em um determinado dia e hora; 

19. Deve permitir ao administrador transferir os backups para um servidor SFTP; 
20. Deve realizar a função de gerência em um equipamento exclusivo, não exercendo 

outras funções (como firewall); 
21. Deve garantir que quando houver novas versões de software dos equipamentos, seja 

realizada a distribuição e instalação remota, de maneira centralizada; 
22. Deve permitir aos administradores se autenticarem nos servidores de gerência atra-

vés de contas de usuários locais, de bases externas LDAP e RADIUS. 
23. Deve suportar e realizar a sincronização do relógio interno dos equipamentos da so-

lução via protocolo NTP; 
24. Deve gerar relatórios ou exibir comparativos entre duas sessões diferentes, resumin-

do todas as alterações efetuadas; 
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25. Deve permitir visualizar, a partir da estação de gerência centralizada, informações 
detalhadas dos dispositivos gerenciados, tais como licenças, horário do sistema e 
firmware; 

26. Acompanhamento por um período de pelo menos 90 dias para eventuais ajustes ne-
cessários; 

27. Deve permitir criar os objetos que serão utilizados nas políticas, de forma centraliza-
da. 

  

SUBITEM 11 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE IMPLANTAÇÃO E CONFIGURAÇÃO PARA SOLU-
ÇÃO DE SEGURANÇA E GERÊNCIA DE REDES NGFW TIPO 1 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

1. Os serviços envolvendo a execução de atividade de rotinas de implantação 
deverão ser prestados de maneira a apoiar os processos de trabalho e atividades 
pontuais para atender a necessidades específicas apresentadas pela TRE-AL; 

2. Os serviços envolverão todas as atividades de implantação, configurações, 
programações e atendimento às demandas apresentadas pela TRE-AL; 

3. Os serviços deverão ser realizados nas dependências do TRE-AL, utilizando-se de 
equipamentos e infraestrutura com capacidade operacional; 

4. Os serviços deverão ser realizados por profissionais detentores de diplomas de nível 
superior em áreas afins da Tecnologia da Informação, com experiência comprovada 
mínima de 03 (três) anos em implantação, operação e suporte de dispositivos de Se-
gurança da Informação, com características similares às apresentadas pela TRE-AL; 

5. Os profissionais deverão receber todas as demandas sob as responsabilidades apre-
sentadas pela TRE-AL, providenciando sua inspeção, conferência, classificação e 
prestação de contas; 

6. Os profissionais deverão tomar ciência e analisar detalhadamente os projetos, bem 
como todos os documentos que o complementarem, fornecidos pela TRE-AL; 

7. Deve ser realizado o desenvolvimento de plano de implementação; planejamento; 
análise; configuração; integração; migração; testes de verificação; ajustes; otimiza-
ção; troubleshooting; updates; upgrades; ensaios de contingência; criação de regras 
de segurança; 

8. Deve ser realizado definição da arquitetura lógica e física do projeto, garantindo a 
qualidade durante a implantação e o atendimento de todos os requisitos funcionais e 
não funcionais; 

9. Deve ser realizado gerenciamento de projetos: gerenciamento do projeto propria-
mente dito, considerando controle de prazos, esforço, elaboração de relatórios de 
posicionamento executivo, indicadores do projeto e qualquer outra métrica prevista 
no PMBOOK. O objetivo de todas estas atividades é a garantia de qualidade do proje-
to no que tange prazos e esforço; 

10. Acompanhamento por um período de pelo menos 90 dias para eventuais ajustes ne-
cessários; 

11. Deverá ser fornecido ao final dos serviços a documentação completa de implenta-
ção. 

  

SUBITEM 12 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE IMPLANTAÇÃO E CONFIGURAÇÃO PARA SOLU-
ÇÃO DE SEGURANÇA E GERÊNCIA DE REDES NGFW TIPO 2 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
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1. Os serviços envolvendo a execução de atividade de rotinas de implantação deverão 
ser prestados de maneira a apoiar os processos de trabalho e atividades pontuais pa-
ra atender a necessidades específicas apresentadas pela TRE-AL; 

2. Os serviços envolverão todas as atividades de implantação, configurações, progra-
mações e atendimento às demandas apresentadas pela TRE-AL; 

3. Os serviços poderão ser realizados nas dependências do TRE-AL ou realizados de 
forma remota e assistida pela equipe de TI do TRE-AL; 

4. Os serviços deverão ser realizados por profissionais detentores de diplomas de nível 
superior em áreas afins da Tecnologia da Informação, com experiência comprovada 
mínima de 03 (três) anos em implantação, operação e suporte de dispositivos de Se-
gurança da Informação, com características similares às apresentadas pela TRE-AL; 

5. Os profissionais deverão receber todas as demandas sob as responsabilidades apre-
sentadas pela TRE-AL, providenciando sua inspeção, conferência, classificação e 
prestação de contas; 

6. Deve ser realizados serviços de planejamento; análise; configuração; integração; 
migração; testes de verificação; ajustes; otimização; troubleshooting; updates; 
upgrades; ensaios de contingência; criação de regras de segurança; 

7. Deve ser realizado definição da arquitetura lógica e física do projeto, garantindo a 
qualidade durante a implantação e o atendimento de todos os requisitos funcionais e 
não funcionais; 

8. Acompanhamento por um período de pelo menos 90 dias para eventuais ajustes ne-
cessários; 

9. Deverá ser fornecido ao final dos serviços a documentação completa de implenta-
ção. 

  

SUBITEM 13 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE IMPLANTAÇÃO E CONFIGURAÇÃO PARA SWIT-
CHES DE REDE TIPOS 1 E 2 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

1. Os serviços envolvendo a execução de atividade de rotinas de implantação deverão 
ser prestados de maneira a apoiar os processos de trabalho e atividades pontuais pa-
ra atender a necessidades específicas apresentadas pela TRE-AL 

2. Os serviços envolverão todas as atividades de implantação, configurações, progra-
mações e atendimento às demandas apresentadas pela TRE-AL. 

3. A execução do Contrato deverá seguir metodologia de trabalho baseado no conceito 
de Delegação de Responsabilidade Supervisionada. À CONTRATANTE caberá a res-
ponsabilidade de definir demandas, bem como realizar a gestão qualitativa dos ser-
viços. A CONTRATADA deverá disponibilizar um Gerente do Projeto, o qual deverá 
supervisionar todas as atividades dos profissionais vinculados à dedicação exclusiva. 
Ao Gerente do Projeto será atribuída a responsabilidades de desenvolvimento e 
acompanhamento de todo plano de trabalho às atividades demandadas pela TRE-AL. 

4. Os serviços deverão ser realizados nas dependências do TRE-AL, utilizando-se de 
equipamentos e infraestrutura com capacidade operacional. 

5. Os serviços deverão ser realizados por profissionais, detentores de diplomas de nível 
superior em áreas afins da Tecnologia da Informação, com experiência comprovada 
mínima de 03 (três) anos em implantação, operação e suporte de dispositivos de Se-
gurança da Informação, com características similares às apresentadas pela TRE-AL. 

6. Os profissionais deverão receber todas as demandas sob as responsabilidades apre-
sentadas pela TRE-AL, providenciando sua inspeção, conferência, classificação e 
prestação de contas. 

7. Os profissionais deverão tomar ciência e analisar detalhadamente os projetos, bem 
como todos os documentos que o complementarem, fornecidos pela TRE-AL. 
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8. Acompanhamento por um período de pelo menos 90 dias para eventuais ajustes ne-
cessários; 

9. Deverá ser fornecido ao final dos serviços a documentação completa de implemen-
tação. 

  

SUBITEM 14 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE IMPLANTAÇÃO E CONFIGURAÇÃO PARA UNIDADE 
CENTRALIZADA DE ARMAZENAMENTO DE LOGS E RELATORIA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

1. Os serviços envolvendo a execução de atividade de rotinas de implantação deverão 
ser prestados de maneira a apoiar os processos de trabalho e atividades pontuais pa-
ra atender a necessidades específicas apresentadas pela TRE-AL; 

2. Os serviços envolverão todas as atividades de implantação, configurações, progra-
mações e atendimento às demandas apresentadas pela TRE-AL; 

3. Os serviços deverão ser realizados nas dependências do TRE-AL, utilizando-se de 
equipamentos e infraestrutura com capacidade operacional. 

4. Os serviços deverão ser realizados por profissionais, detentores de diplomas de nível 
superior em áreas afins da Tecnologia da Informação, com experiência comprovada 
mínima de 03 (três) anos em implantação, operação e suporte de dispositivos de Se-
gurança da Informação, com características similares às apresentadas pela TRE-AL. 

5. Os profissionais deverão receber todas as demandas sob as responsabilidades apre-
sentadas pela TRE-AL, providenciando sua inspeção, conferência, classificação e 
prestação de contas. 

6. Os profissionais deverão tomar ciência e analisar detalhadamente os projetos, bem 
como todos os documentos que o complementarem, fornecidos pela TRE-AL. 

7. Acompanhamento por um período de pelo menos 90 dias para eventuais ajustes ne-
cessários; 

8. Deverá ser fornecido ao final dos serviços a documentação completa de implenta-
ção. 

  

SUBITEM 15 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE IMPLANTAÇÃO E CONFIGURAÇÃO PARA UNIDADE 
DE GERÊNCIA CENTRALIZADA DE EQUIPAMENTOS - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

1. Os serviços envolvendo a execução de atividade de rotinas de implantação deverão 
ser prestados de maneira a apoiar os processos de trabalho e atividades pontuais pa-
ra atender a necessidades específicas apresentadas pela TRE-AL 

2. Os serviços envolverão todas as atividades de implantação, configurações, progra-
mações e atendimento às demandas apresentadas pela TRE-AL. 

3. A execução do Contrato deverá seguir metodologia de trabalho baseado no conceito 
de Delegação de Responsabilidade Supervisionada. À CONTRATANTE caberá a res-
ponsabilidade de definir demandas, bem como realizar a gestão qualitativa dos 
serviços. A CONTRATADA deverá disponibilizar um Gerente do Projeto, o qual de-
verá supervisionar todas as atividades dos profissionais vinculados à dedicação 
exclusiva. Ao Gerente do Projeto será atribuída a responsabilidades de desenvol-
vimento e acompanhamento de todo plano de trabalho às atividades demandadas 
pela TRE-AL. 

4. Os serviços deverão ser realizados nas dependências do TRE-AL, utilizando-se de 
equipamentos e infraestrutura com capacidade operacional. 
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5. Os serviços deverão ser realizados por profissionais, detentores de diplomas de nível 
superior em áreas afins da Tecnologia da Informação, com experiência comprovada 
mínima de 03 (três) anos em implantação, operação e suporte de dispositivos de Se-
gurança da Informação, com características similares às apresentadas pela TRE-AL. 

6. Os profissionais deverão receber todas as demandas sob as responsabilidades apre-
sentadas pela TRE-AL, providenciando sua inspeção, conferência, classificação e 
prestação de contas. 

7. Os profissionais deverão tomar ciência e analisar detalhadamente os projetos, bem 
como todos os documentos que o complementarem, fornecidos pela TRE-AL. 

8. Acompanhamento por um período de pelo menos 90 dias para eventuais ajustes ne-
cessários; 

9. Deverá ser fornecido ao final dos serviços a documentação completa de implenta-
ção. 

  

SUBITEM 16 - TREINAMENTO OFICIAL DO FABRICANTE PARA SOLUÇÃO DE SEGURANÇA E 
GERÊNCIA DE REDES NGFW - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

1. O fornecimento deste item deverá contemplar 01 (um) voucher individual para trei-
namento oficial do fabricante; 

2. O voucher deverá ter validade de pelo menos 12 (doze) meses a partir da data de 
sua emissão; 

3. O treinamento deverá ser disponibilizado de acordo com o calendário de treinamen-
tos do fabricante; 

4. A capacitação técnica deverá ser oficial do fabricante e ser realizada por empresa 
devidamente credenciada pelo mesmo; 

5. O treinamento deverá preferencialmente ser ofertado na modalidade presencial, 
mas a critério da contratante, poderá ser aceito em formato EAD ao vivo; 

6. Deverá ser ministrado por profissional devidamente credenciado junto ao fabrican-
te; 

7. O conteúdo programático do treinamento deverá no mínimo os conteúdos sobre: 
visão geral da solução; configuração inicial do equipamento; Políticas de Firewall; 
IPS; Controle de Aplicação; Sandboxing; Identificação do Usuário; Filtro de Conteú-
do WEB; Antivírus; NAT; VPN; QoS; SD-WAN; Alta Disponibilidade; Gerência Centra-
lizada; Geração de Relatórios; Monitoramento; 

8. A capacitação ofertada poderá ser composta por um ou mais treinamentos oficiais 
do fabricante; 

9. Deverá(ão) ser informado(s) o(s) código(s) do(s) treinamentos junto ao fabricante e 
o(s) respectivo(s) conteúdo(s) programático(s); 

10. O conteúdo programático deverá ser comprovado por meio de documentação ofi-
cial do fabricante; 

11. O treinamento deverá ser ministrado no idioma português do Brasil; 

12. Deverá ser fornecido material didático do fabricante relativo ao conteúdo progra-
mático, podendo este ser no idioma português do Brasil ou inglês; 

13. Deverá ser fornecido certificado de participação ao final do treinamento. Este cer-
tificado deverá obrigatoriamente ser emitido pelo fabricante; 
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14. A carga horária agregada do(s) treinamento(s) não poderá ser inferior a 40 horas; 

15. O conjunto das capacitações deverá ser suficiente ou corresponder ao conjunto 
mínimo necessário para realização de prova de certificação oficial do produto. A 
inscrição e/ou custos diretos e relativos à certificação não fazem parte do voucher. 

  

SUBITEM 17 - TREINAMENTO OFICIAL DO FABRICANTE UNIDADE DE GERÊNCIA CENTRALIZA-
DA DE EQUIPAMENTOS - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

1. O fornecimento deste item deverá contemplar 01 (um) voucher individual para trei-
namento oficial do fabricante; 

2. O voucher deverá ter validade de pelo menos 12 (doze) meses a partir da data de 
sua emissão; 

3. O treinamento deverá ser disponibilizado de acordo com o calendário de treinamen-
tos do fabricante; 

4. A capacitação técnica deverá ser oficial do fabricante e ser realizada por empresa 
devidamente credenciada pelo mesmo; 

5. O treinamento deverá preferencialmente ser ofertado na modalidade presencial, 
mas a critério da contratante, poderá ser aceito em formato EAD ao vivo; 

6. Deverá ser ministrado por profissional devidamente credenciado junto ao fabrican-
te; 

7. O conteúdo programático do treinamento deverá abranger as principais funciona-
lidades, resolução de problemas mais comuns, englobando tanto a configuração e 
a operação da  UNIDADE DE GERENCIA CENTRALIZADA DE EQUIPAMENTOS, pro-
porcionando conhecimentos teóricos e práticos, abrangendo desde os conteúdos 
básicos até os avançadas sobre os hardwares e o softwares que compõem a solu-
ção; 

8. A capacitação ofertada poderá ser composta por um ou mais treinamentos oficiais 
do fabricante; 

9. Deverá(ão) ser informado(s) o(s) código(s) do(s) treinamentos junto ao fabricante e 
o(s) respectivo(s) conteúdo(s) programático(s); 

10. O conteúdo programático deverá ser comprovado por meio de documentação ofi-
cial do fabricante; 

11. O treinamento deverá ser ministrado no idioma português do Brasil; 

12. Deverá ser fornecido material didático do fabricante relativo ao conteúdo progra-
mático, podendo este ser no idioma português do Brasil ou inglês; 

13. Deverá ser fornecido certificado de participação ao final do treinamento. Este cer-
tificado deverá obrigatoriamente ser emitido pelo fabricante; 

14. A carga horária agregada do(s) treinamento(s) não poderá ser inferior a 16 horas; 

15. O conjunto das capacitações deverá ser suficiente ou corresponder ao conjunto 
mínimo necessário para realização de prova de certificação oficial do produto. A 
inscrição e/ou custos diretos e relativos à certificação não fazem parte do voucher. 
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SUBITEM 18 - TREINAMENTO OFICIAL DO FABRICANTE PARA UNIDADE CENTRALIZADA DE 
ARMAZENAMENTO DE LOGS E RELATORIA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

1. O fornecimento deste item deverá contemplar 01 (um) voucher individual para trei-
namento oficial do fabricante; 

2. O voucher deverá ter validade de pelo menos 12 (doze) meses a partir da data de 
sua emissão; 

3. O treinamento deverá ser disponibilizado de acordo com o calendário de treinamen-
tos do fabricante; 

4. A capacitação técnica deverá ser oficial do fabricante e ser realizada por empresa 
devidamente credenciada pelo mesmo; 

5. O treinamento deverá preferencialmente ser ofertado na modalidade presencial, 
mas a critério da contratante, poderá ser aceito em formato EAD ao vivo; 

6. Deverá ser ministrado por profissional devidamente credenciado junto ao fabrican-
te; 

7. O conteúdo programático do treinamento deverá abranger as principais funciona-
lidades, resolução de problemas mais comuns, englobando tanto a configuração e 
a operação da UNIDADE CENTRALIZADA DE ARMAZENAMENTO DE LOGS E RELA-
TORIA, proporcionando conhecimentos teóricos e práticos, abrangendo desde os 
conteúdos básicos até os avançadas sobre os hardwares e o softwares que com-
põem a solução; 

8. A capacitação ofertada poderá ser composta por um ou mais treinamentos oficiais 
do fabricante; 

9. Deverá(ão) ser informado(s) o(s) código(s) do(s) treinamentos junto ao fabricante e 
o(s) respectivo(s) conteúdo(s) programático(s); 

10. O conteúdo programático deverá ser comprovado por meio de documentação ofi-
cial do fabricante; 

11. O treinamento deverá ser ministrado no idioma português do Brasil; 

12. Deverá ser fornecido material didático do fabricante relativo ao conteúdo progra-
mático, podendo este ser no idioma português do Brasil ou inglês; 

13. Deverá ser fornecido certificado de participação ao final do treinamento. Este cer-
tificado deverá obrigatoriamente ser emitido pelo fabricante; 

14. A carga horária agregada do(s) treinamento(s) não poderá ser inferior a 8 horas; 

15. O conjunto das capacitações deverá ser suficiente ou corresponder ao conjunto 
mínimo necessário para realização de prova de certificação oficial do produto. A 
inscrição e/ou custos diretos e relativos à certificação não fazem parte do voucher. 

  

SUBITEM 19 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS SOB DEMANDA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

1. Cada Unidade de Serviço Técnicos (UST) corresponderá à 4h (quatro horas) de pro-
fissional especializado nas plataformas ofertadas; 

2. O serviço poderá ser prestado pelo próprio fabricante (Professional Services) ou pe-
la contratada. 
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3. Atividades: desenvolvimento de plano de implementa-
ção, planejamento, análise, configuração, integração, migração, testes de veri-
ficação, ajustes, otimização, troubleshooting, updates, upgrades, provas de 
conceito, ensaios de contingência, customização de consultas de relató-
rios, treinamentos "hands on", análise de vulnerabilidades, criação e manuten-
ção de regras de segurança e redes, participação em comitês de segurança para 
esclarecimentos, documentação "as built", documentação para rollout; 

4. Os perfis dos profissionais/atividades definidas seguirão o padrão de perfis indica-
dos por metodologias de projetos, como PMBOK. Abaixo, um detalhamento sobre 
os perfis de profissionais e o escopo de cada um de seus papeis: 

1. Arquitetura: definição da arquitetura lógica e física do projeto, garantindo a 
qualidade durante a implantação e o atendimento de todos os requisitos 
funcionais e não funcionais; propor melhorias; definir controles e monitora-
mento do ambiente, sugerindo métricas, thresholds e indicadores de acom-
panhamento; apoio no planejamento, execução e avaliação de mudanças; 

2. Implementação: Levantamento de dados, execução das implantações inclu-
indo configuração customizada, integração, migrações e testes, adaptações 
código, criação de infraestrutura, orientação, documentação, etc; 

3. Gerenciamento de projetos: gerenciamento do projeto propriamente dito, 
considerando controle de prazos, esforço, elaboração de relatórios de posi-
cionamento executivo, indicadores do projeto e qualquer outra métrica pre-
vista no PMBOOK. O objetivo de todas estas atividades é a garantia de qua-
lidade do projeto no que tange prazos e esforço 

4. Suporte: Atendimento a incidentes de suporte realizando análises, trou-
bleshooting, diagnósticos; realizando ajustes e otimização configurações; 
analisando e aplicando patches, fixes e updates, aplicando testes e reali-
zando ensaios; monitorando o ambiente; 

5. As atividades poderam ser prestadas de forma on-site ou na modalidade remota 
com acompanhento por meio de ferramente de controle de acesso; 

6. O prazo máximo para início das atividades pela empresa contratada será de 10 
(dez) dias, após o recebimento da ordem de fornecimento, nota de empenho ou 
documento equivalente; 

7. Neste modelo de execução dos serviços não se caracteriza a subordinação direta e 
nem a pessoalidade, visto que não haverá qualquer relação de subordinação jurí-
dica entre os profissionais da equipe da empresa contratada e o TRE-AL. As em-
presas proponentes deverão considerar em seus custos todos os recursos necessá-
rios ao completo atendimento aos objetos, tais como despesas com pessoal (salá-
rios, férias, encargos, benefícios, seleção, outras) de modo a garantir os serviços 
definidos; 

8. Para o controle da execução dos serviços será utilizado a Unidade de medida UST 
(Unidade de Serviço Técnico). A UST consiste no parâmetro utilizado para dimensi-
onar todas as atividades que serão demandadas pela CONTRATANTE, no escopo de 
cada Ordem de Serviço. A contratação será em volume de UST por atividade e a li-
citação resultará na oferta do valor de uma UST que irá representar o esforço 
combinado de profissionais envolvidos, variando a complexidade e prioridade da 
atividade. 

3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a) 

A execução do objeto pressupõe a existência dos seguintes papéis e res-
ponsabilidades (Art. 18, § 3º, III, a, 1): 
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1. Patrocinador da Contratação: é o titular da área demandante, responsável por repre-
sentar os interesses do órgão no contexto da Contratação, pela aprovação da neces-
sidade e, por fim, pela negociação das ações necessárias para que os objetivos se-
jam alcançados; 

2. Gestor do Contrato (art. 3º, IV, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017): servidor desig-
nado para coordenar e comandar o processo da fiscalização da execução contratual. 
Na forma do Art. 17 da mesma Resolução, o gestor do contrato responsabiliza-se pe-
la condução da gestão e fiscalização do contrato, nos termos do Art. 67, da Lei nº 
8.666/93. 

3. Fiscal do Contrato (art. 3º, VI, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017): servidor desig-
nado para auxiliar o gestor do contrato quanto à fiscalização do objeto do contrato. 
Neste sentido, indicado pela respectiva autoridade competente para fiscalizar o Con-
trato quanto aos aspectos técnicos da solução. 

Dinâmica da Execução (Art. 18, § 3º, III, a, 2): 

1. Os equipamentos deverão ser entregues no Almoxarifado do TRE/AL, nos quantita-
tivos indicados no pedido de fornecimento; 

2. A garantia dos equipamentos deve obedecer o detalhamento técnico feito e terá seu 
tempo contado por cada fornecimento individualmente; 

3. Entende-se como garantia aquela prestada pelo próprio fabricante ou por rede 
credenciada pelo fabricante do(s) referido(s) equipamento(s); 

4. O pagamento será realizado individualmente para cada nota fiscal apresentada, 
após emissão do aceite definitivo pela unidade competente do TRE/AL; 

5. Os equipamentos deverão ser novos, não recondicionados, de primeiro uso e não de-
verão conter marcas, amassados, arranhões ou outros problemas e, ainda, serem 
entregues em pleno estado de funcionamento; 

6. Os equipamentos deverão atender rigorosamente a todas as especificações técnicas 
contidas neste Termo de Referência e em seus Anexos; 

7. Os equipamentos deverão vir acompanhados de todos os acessórios necessários pa-
ra o seu pleno estado de funcionamento, como cabos, drivers, mídias e outros, os 
quais só serão recebidos juntamente com os respectivos equipamentos. Este item se 
aplica tanto para a entrega dos equipamentos quanto para substituições durante o 
período de garantia; 

8. Ao TRE é reservado o direito de efetuar conexões dos equipamentos a outros, bem 
como adicionar demais acessórios compatíveis tecnicamente, sem que isso constitua 
motivo para a Contratada se desobrigar da garantia, desde que tal fato não implique 
danos materiais ou técnicos aos equipamentos e acessórios, hipótese que deverá 
ser devidamente comprovada; 

9.  Ao TRE/AL é reservado o direito de efetuar diligência, a qualquer tempo, quanto aos 
documentos exigidos neste Termo de Referência e em seus Anexos. 

Recebimento do Objeto: 

1. O Tribunal designará, conforme a necessidade do caso concreto, Comissão ou por 
meio de servidor realizará o recebimento provisório, que só será emitido se 
os equipamentos estiverem de acordo com as especificações técnicas; 

2. Após a entrega, os equipamentos serão submetidos à avaliação e homologação pe-
los responsáveis técnicos do Tribunal; 

3.  O exame para comprovação das características técnicas consistirá em avaliações e 
testes não-destrutivos, por amostragem realizados em duas etapas: 

a. Primeira: inspeção visual de todos os equipamentos entregues; 
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b. Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho, em, no mínimo, 
10% (dez por cento) e não menos do que 01 (um) dos equipamentos recebi-
dos. O Tribunal poderá, a seu critério, executar os testes nos demais equi-
pamentos, dentro de um critério de razoabilidade, podendo chegar a 100% 
dos quantitativos, mas dentro de um prazo máximo de 30 (trinta) dias corri-
dos e contados de cada lote de equipamentos. 

4. As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos que 
acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e disponí-
vel no sítio do fabricante. 

5. A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação do perfeito funcionamento dos 
equipamentos e adequação às especificações técnicas, emitir e assinar o Termo de 
Recebimento Definitivo. 

Instrumentos Formais de Solicitação do(s) Bens e/ou Serviço(s) (Art. 18, § 
3º, III, a, 3): 

1. A Ordem de Fornecimento será o instrumento formal de solicitação dos bens per-
tencentes ao escopo desta contratação. 

Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7) 

1. O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente do Fornecedor, por 
ordem bancária, ou por meio de boleto bancário por código de barras, no prazo dis-
posto nos artigos 5º, § 3º, ou 40, XIV, “a”, da Lei n. 8.666/93, conforme o caso, quan-
do mantidas as mesmas condições iniciais de habilitação e cumpridos os seguintes 
requisitos: 

a. Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da 
emissão (nota fiscaleletrônica, se for o caso), acompanhada da Certi-
dão Negativa de Débito – CND, comprovando regularidade com o INSS; do 
Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, comprovando regularidade com 
o FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Fede-
rais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal; e 
da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela Justiça 
do Trabalho; e  da prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e 
Municipal do domicílio ou sede do Fornecedor; e 

b. Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor. 
2. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de pre-
ços ou a atualização monetária. 

3. O pagamento ocorrerá num prazo de 10 (dez) dias, após a atestação pela fiscaliza-
ção e consequente ratificação pela gestão, nos termos da IN TRE-AL nº 07/2021 e 
Resolução TRE-AL nº 15.787/2017 

Direitos de Propriedade Intelectual (Art. 18, § 3º, III, a, 9): 

1. Esse requisito não se aplica ao contexto desta contratação, uma vez que o objeto se 
refere ao fornecimento de equipamentos, cujos direitos autorais do fabricante são 
resguardados por legislação nacional e internacional. 

Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11): 
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1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos artigos 
86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada prévia e ampla 
defesa, às seguintes penalidades: 

a. Advertência: 
i. A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimen-

to de obrigação contratual e terá que apresentar as devidas justificati-
vas em um prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da 
notificação; e 

ii. Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem 
improcedentes as justificativas apresentadas, a Contratada será adver-
tida; 

b. Multa de: 

i. 0,5% por dia, sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no 
caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos, limitada a 
incidência a 20 (vinte) dias corridos; 

1. No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamento
s por prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com 
a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de 
5% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e 

2. No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamento
s por prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com a 
não aceitação pela Administração, será aplicada a penalidad
e 10% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de 
inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o cance-
lamento do registro de preços do Fornecedor; 

ii.  0,5% por dia, sobre o valor do equipamento, 
no caso de atraso injustificado na solução do chamado de garanti
a, limitada a incidência 30 (trinta) dias corridos; 

1. No caso de atraso injustificado na solução do chamado de 
garantia por prazo superior a 
30 (trinta) dias corridos, aplica-se adicionalmente, 
a multa de 1% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e 

2. A multa por atraso relacionada ao item anteri-
or será auferida por Ordem de Fornecimento e aplicada so
mente uma única vez a cada mês, independente da quantida-
de de equipamentos sem solução. 

iii. 5% sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso de 
inexecução parcial da obrigação assumida; 

iv. 10% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução 
total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do registro 
de preços do Fornecedor; 

v. 5% sobre o valor global estimado da Ata de Ata de Registro de Preços, 
na hipótese de recusa em assinar a Ata ou o instrumento do contrato, 
ou retirar a Ordem de Fornecimento. 

c. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SI-
CAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades 
legais; e 

d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pú-
blica. 

2. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para entre-
ga/solução do chamado de garantia dos equipamentos poderá resultar no cancela-
mento do registro de preços com a Contratada. 
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3. As sanções previstas nos itens "1.a", “1.c” e “1.d” do item 1 poderão ser aplicadas, 
cumulativamente ou não, à pena de multa. 

4. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado 
de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado judicialmente; 

5. Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do va-
lor presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento administrati-
vo. 
. 
  

4. Requisitos Técnicos (Art. 18, § 3º, IV) 

  

  

Expressos no item 3.1 Descrição do Objeto, desde documento. 

  

5. Modelos (templates) propostos a serem utilizados na contratação (Art. 18, § 3º, III, V) 

  

  

Proc. SEI Principal  nº XXXXXXXXX 

  

Pregão Eletrônico nº XX/YYYY – TRE/AL 

Ata de Registro de Preços TRE/AL nº XX/YYYY 

Fornecedor: AAAAAAAAAAA. - CNPJ  00.000.000/0000-00 

  

Proc. SEI Principal  nº XXXXXXXXX 

  

Pregão Eletrônico nº XX/YYYY – TRE/AL 

Ata de Registro de Preços TRE/AL nº XX/YYYY 

Fornecedor: AAAAAAAAAAA. - CNPJ  00.000.000/0000-00 

  

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº XXX/20YY – STI  
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Solicito, com base na Ata de Registro de Preços relativa ao Pregão Eletrônico suprarre-
feri-
do, celebrada entre este Tribunal e essa Empresa, o fornecimento abaixo discriminad
o: 

  

Item da 
Ata 

Descrição 
Qtd. Registra-
da 

Qtd. Solicita-
da 

Valor Unitário 
(R$) 

Valor Total 
(R$) 

Saldo da 
Ata 

              

              

TOTAL:   *** 

Recur-
sos Orçamentários: As despesas decorrentes da prestação dos serviços pretendido ser
ão cobertas com recursos de MATERIAL PERMANENTE DE TI. 

Pra-
zo de Entrega: No máximo de XX (XXXXXXX) dias corridos após o recebimento da a
utorização de fornecimento, nota de empenho ou instrumento formal e equivalente, con-
forme contrato. 

Valor Total: R$ XX.XXX,XX (XXXXXX reais e XXXXXXXa centavos). 

  

  

Gestor da Ata - Portaria TRE/AL nº XX/XXXX 

Maceió, DD de _____ de 20YY. 

Maceió, 01 de julho de 2022. 
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ANEXO II 

PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO 
 
Dados da Empresa: 
Razão Social  
CNPJ  
Endereço  
CEP  
Fones:  
Fax  
E-mail  
Site internet  
Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  
Nacionalidade  

Estado civil  
Profissão  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
Cart. Identidade  
Orgão Expedidor  
CPF  
Dados Bancários da Empresa 
Banco  
Agência  

Conta  
Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  
Cargo  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
 
Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não   
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ANEXO III 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º XX/2022 

 

Processo nº 0006267-49.2021.6.02.8000 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº XX/2022 

 
 

MINUTA 
 

Aos ---- dias do mês ----------- de 2022, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, 
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, 
inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 – 
Farol, CEP: 57051-090, Maceió/AL, neste ato representado por seu Presidente,  
Desembargador Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira 
de Identidade nº 215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e 
domiciliado nesta Cidade, resolve registrar os preços ofertados pela 
empresa ................................., (INFORMAR SE É MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE) CNPJ …....................., sediada em …..................., representada 
por..........................................., para eventual aquisição dos equipamentos abaixo 
relacionados, conforme condições descritas no Anexo I do Pregão Eletrônico nº XX/2022, nos 
termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
em consonância com o que faculta o art. 191 da Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e 
Contratos Administrativos), do Decreto nº 10. 024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto 
nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e alterações, e demais normas legais aplicáveis. 

 
 

1 – DO OBJETO. 
 
1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo, na 
forma do Edital de Pregão Eletrônico nº XX/2022: 

 
1.2. Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do vencedor 
do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja cancelamento do registro do 
fornecedor, conforme previsto no subitem 16.3.1 do edital do PE nº XX/2022: 
 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 
    
    
 
2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 
 
2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços será de 12 (doze) meses a 
partir da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial da União. 
 
3 – DOS PRAZOS DE ENTREGA E DE GARANTIA 
 

ITEM SUBITEM DESCRIÇÃO UNID. 
QUANT. 
TOTAL 

REGISTRADA 

VALOR 
UNITÁRIO 

 (R$) 

VALOR 
TOTAL 
(R$) 
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3.1. O prazo máximo para o fornecimento é de 90 (noventa) dias corridos, após o 
recebimento da ordem de fornecimento, nota de empenho ou documento equivalente, por 
e-mail. 
 
3.2.   O prazo de garantia dos bens deverá ser de, no mínimo, 36 (trinta e seis) meses. 
Para o caso específico dos subitens 06, 07, 08 (transceivers e cabos) a garantia deve ser 
de, no mínimo, 12 (doze) meses. 
 
4 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
4.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da 
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de 
classificação indicada na licitação; 
 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a 
compatibilidade com as obrigações assumidas; 
 
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação 
às novas condições de mercado; 
 
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade 
dos preços registrados na Ata; 
 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata; 
 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das 
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações; 
 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto 
ao interesse em fornecer o objeto do registro a outro(s) órgão(s) da Administração 
Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 16.15 
do edital. 
 

4.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante: 
 

a) Atestar as notas fiscais/faturas, por servidor/comissão competente, emitidas pela 
Contratada, recusando-as quando inexatas ou incorretas, efetuando todos os          
pagamentos nas condições pactuadas, pós o recebimento definitivo; 

bAcompanhar e fiscalizar a execução do objeto da Ata de Registro de Preços e 
do(s) contrato(s) dela decorrentes, por meio de servidor(es) designado(s), de 
modo a garantir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta; 

c) Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado o     pre-
sente termo, toda a documentação referente ao mesmo; 

d) Proporcionar todas as facilidades indispensáveis  à boa execução das obriga-
ções contratuais; e 
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e) Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à Contratada o 
contraditório e ampla defesa.  

5 - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 
 
5.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente 
Ata; 
 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da 
presente Ata; 
 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código 
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o 
regime de direito público; 
 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do objeto registrado a outro 
órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse 
de utilizar a presente Ata, conforme item 16.15. 

 
5.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado: 

a)  Fornecer o(s) equipamento(s) conforme especificações, quantidades, prazos 
e demais condições estabelecidas no Edital, na Ata de Registro de Preços, na Ordem 
de Fornecimento, na Proposta e no Contrato; 

b) Fornecer a documentação necessária à instalação e à operação dos produtos 
(manuais, termos de garantia, etc.), completa, atualizada e em português do Brasil, 
caso exista, ou em inglês; 

c)  Disponibilizar Central de Atendimento para a abertura e fechamento de   
chamados técnicos, conforme períodos, horários e condições estabelecidas no Edital 
e em seus Anexos; 

d)  Comunicar formal e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da 
Administração sobre mudanças nos dados para contato com a Central de            
Atendimento; 

e)  Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados 
pelo representante da Administração, referentes a qualquer problema detectado ou 
ao andamento de atividades da garantia; 

f)  Comunicar imediatamente ocorrências de qualquer natureza que impeçam o 
bom andamento do serviço; 

g)  Responder por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem ao         
patrimônio da Administração ou a terceiros, por ocasião da execução do objeto, pro-
cedendo imediatamente aos reparos ou às indenizações cabíveis e assumindo o ônus 
decorrente; 

h)  Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos equipamentos e pela 
execução dos serviços de garantia técnica, primando pela qualidade, desempenho, 
eficiência e produtividade na execução dos trabalhos, dentro dos prazos estipulados 
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e cujo descumprimento será considerado infração passível de aplicação das penali-
dades previstas no Termo de Referência; 

i)  Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal e imediatamente, todas 
as ocorrências anormais e/ou que possam comprometer a execução do objeto; 

j)  Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da Administração ou 
de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto, respeitan-
do todos os critérios estabelecidos, aplicáveis aos dados, informações, regras de ne-
gócios, documentos, entre outros pertinentes, sob pena de responsabilidade civil, 
penal e administrativa; 

k)  Cumprir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderentes e obe-
deçam rigorosamente às normas e aos procedimentos estabelecidos na Política de 
Segurança da Informação do TRE/AL; 

l)  Responsabilizar-se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as 
atividades necessárias para prestar a garantia on-site, se for o caso. 

m)  Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados 
pela Administração, referentes a qualquer problema detectado ou ao andamento de 
atividades da garantia técnica; 

n)  Responsabilizar-se por todas as despesas de instalação inicial, suporte técni-
co remoto bem como deslocamento dos seus técnicos ao local da instalação e manu-
tenção dos equipamentos, seja para retirada e/ou entrega, incluindo todas as despe-
sas de transporte, frete e seguro correspondentes; 

o)  Não transferir a outrem os compromissos assumidos, no todo ou em parte 
dos serviços objeto desta contratação; 

p)  Assegurar a correta integração e funcionalidade dos serviços, em função do 
projeto e das especificações técnicas constantes no Termo de Referência; 

q)  Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrente do cumprimen-
to das obrigações assumidas sem qualquer ônus ao TRE/AL; 

r)  Reponsabilizar-se integralmente com todas as despesas inerentes à execu-
ção dos serviços, tais como, combustíveis, manutenção, seguros, taxas, impostos, 
tributos e salários; 

s)  Zelar pela boa e completa execução dos serviços e facilitar, por todos os 
meios ao seu alcance, a ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo 
TRE/AL, atendendo prontamente às observações e exigências que lhe forem solicita-
das. 

 
6 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
6.1. O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório, que só 
será emitido se os equipamentos estiverem de acordo com as especificações técnicas. 

6.2. Após a entrega, os serviços e equipamentos serão submetidos à avaliação e ho-
mologação pelos responsáveis técnicos do Tribunal. 

6.3.  O exame para comprovação das características técnicas consistirá em avalia-
ções e testes não-destrutivos, por amostragem realizados em duas etapas: 

a) Primeira: inspeção visual de todos os equipamentos entregues; 
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b) Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho, em, no mínimo, 10% 
(dez por cento) e não menos do que 01 (um) dos equipamentos recebidos. O Tribu-
nal poderá, a seu critério, executar os testes nos demais equipamentos, dentro de 
um critério de razoabilidade, podendo chegar a 100% dos quantitativos, mas dentro 
de um prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos e contados de cada lote de equi-
pamentos. 

6.4.  As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos 
que acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e disponíveis 
no sítio do fabricante. 
 
6.5.   A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação do perfeito 
funcionamento dos serviços e equipamentos e adequação às especificações técnicas, emitir 
e assinar o Termo de Recebimento Definitivo. 

 
6.6.    O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
6.7.    O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do 
objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de 
aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
6.8.    Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
6.9.    O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios 
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao 
consumidor. 
 
6.10.     O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, substituir 
o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na Seção 21. 
 
7 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
7.1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos 
artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada prévia e ampla 
defesa, às seguintes penalidades: 
 

a. Advertência: 
 

a.1. A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento de 
obrigação contratual e terá que apresentar as devidas justificativas em um prazo de 
até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da notificação; e 

 
a.2. Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem 
improcedentes as justificativas apresentadas, a Contratada será advertida. 

 
b. Multa de: 

 
b.1. 0,5% por dia, sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso de 
atraso injustificado na entrega dos equipamentos, limitada a incidência a 20 (vinte) 
dias corridos; 
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b.1.1. No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por prazo su-
perior a 20 (vinte) dias corridos, com a aceitação pela Administração, será apli-
cada a multa de 5% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e 

b.1.2. No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por prazo su-
perior a 20 (vinte) dias corridos, com a não aceitação pela Administração, será 
aplicada a penalidade de 10% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso 
de inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do re-
gistro de preços do Fornecedor; 

b.2. 0,5% por dia, sobre o valor do equipamento, no caso de atraso injustificado na 
solução do chamado de garantia, limitada a incidência de 30 (trinta) dias corridos; 

b.2.1. No caso de atraso injustificado na solução do chamado de garantia por 
prazo superior a 30 (trinta) dias corridos, aplica-se adicionalmente, a multa de 
1% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e 

b.2.2. A multa por atraso relacionada ao item anterior será auferida por Or-
dem de Fornecimento e aplicada somente uma única vez a cada mês, indepen-
dente da quantidade de equipamentos sem solução. 

b.3.  5% sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso de 
inexecução parcial da obrigação assumida; 
 
b.4. 10% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução total da 
obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do registro de preços do 
Fornecedor; 
 
b.5. 5% sobre o valor global estimado da Ata de Registro de Preços, na hipótese de 
recusa em assinar a Ata ou o instrumento do contrato, ou retirar a Ordem de 
Fornecimento. 
 

c. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF pelo 
prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades legais; e 

 
d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 
7.2. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para 
entrega/solução de chamado de garantia dos equipamentos poderá resultar no 
cancelamento do registro de preços com a Contratada. 
 
7.3. As sanções previstas nos itens "7.1.a", “7.1.c” e “7.1.d” poderão ser aplicadas, 
cumulativamente ou não, à pena de multa. 
 
7.4. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado de 
pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado judicialmente; 
 
7.5. Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do valor 
presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento administrativo. 
 
7.6.  Se a Contratada não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro de 5 
(cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância será 
descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 
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87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.. 
 
7.7.  Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade competente 
sempre se valerá dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e 
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em 
fatos comprovados. 
 
7.8.  O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a 
prestação dos serviços, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração. 
 
7.9.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 
 
7.10.  Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, 
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a 
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do 
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio 
por cento) ao mês. 
 
7.11.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
ao licitante contratado. 
 
7.12. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
7.13. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa 
através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o índice 
utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 
7.14. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da 
publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico.  
 
7.15.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas 
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e  10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
7.16.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
8- DO PAGAMENTO 
 
8.1.  O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias, após o recebimento da Nota Fiscal respectiva, devendo a 
contratada atender aos seguintes requisitos: 

a) Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da emissão 
(nota fiscal eletrônica, se for o caso), acompanhada da Certidão Negativa de Débito – 
CND, comprovando regularidade com o INSS; do Certificado de Regularidade do FGTS – 
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CRF, comprovando regularidade com o FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de Débi-
tos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da 
Receita Federal; e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela 
Justiça do Trabalho; e da prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domi-
cílio ou sede do Fornecedor; e 

b) Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor. 

8.2.  Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
8.3.  Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
8.4.  O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
8.5.  Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento que 
comprove tal opção, para que sobre o valor do pagamento não incidam as retenções de que 
trata o item anterior. 
 
8.6.  Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo 
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação 
da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
8.7.  Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de 
preços ou a atualização monetária. 
 
9 - DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS. 
 
9.1.     É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de registro 
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, de 
acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013, atualizado pelo Decreto nº 
9.488/2018. 
 
10 – DA PUBLICAÇÃO. 
 
10.1.       O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União. 
 
11 – DO FORO. 
 
11.1.  Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de 
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Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 
 

E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento, em duas 
vias de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas partes. 

 
 

Maceió, XX de XXXX de 2022. 
 
 
Pelo TRE/AL: 
 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
Presidente 

 
 
Pela Empresa: 

 
Representante da empresa 
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DESPACHO

Maceió, 16 de agosto de 2022.
À AJ-DG, com a minuta complementada.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 16/08/2022, às 12:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1125611 e o código CRC D5E4A5D8.

0006267-49.2021.6.02.8000 1125611v1
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PROCESSO : 0006267-49.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
ASSUNTO : ANÁLISE. COMPLEMETAR. MINUTA. PREGÃO ELETRÔNICO. 

 

Parecer nº 1130 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 
De volta a esta Assessoria Jurídica os presentes

autos, após o aperfeiçoamento da instrução, em razão do
pronunciamento constante no Parecer nº 1116/2022 - TRE-
AL/PRE/DG/AJ-DG (1123787).

 
A Seção de Licitações e Contratos providenciou a

juntada de nova minuta de edital com os ajutes sugeridos
(1125601).

 
Assim, sanada a pendência apontada, em

complemento ao supracitado Parecer, esta Assessoria Jurídica
aprova, em face de sua regularidade jurídica, a
minuta 1125601 de edital de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo
MENOR PREÇO (LOTE ÚNICO), objetivando o registro de
preços para eventual aquisição de solução Firewall para o
Prédio Sede do TRE/AL, Cartórios Eleitorais, unidades e
escritórios remotos da Justiça Eleitoral em Alagoas, tudo de
acordo com requisição promovida pela Secretaria de
Tecnologia da Informação.

 
À superior consideração do Senhor Diretor-Geral.
 

Documento assinado eletronicamente por LARISSA MENDES FREITAS, Analista
Judiciário, em 16/08/2022, às 14:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 16/08/2022, às 14:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1125659 e o código CRC 619E2C8D.

0006267-49.2021.6.02.8000 1125659v3
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CONCLUSÃO

Maceió, 16 de agosto de 2022.
 
Senhor Presidente, 
 
Tendo em conta a conclusão dos atos preliminares

essenciais à deflagração do procedimento licitatório pretendido
nestes autos eletrônicos, especialmente os pronunciamentos
exarados pela Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral nos
Pareceres nºs 1116/2022 (1123787) e 1130/2022 (1125659), cuja
ilação é pela aprovação da minuta editalícia (1125601), submeto o
feito à superior consideração de Vossa Excelência, com vistas a
sugerir a abertura da fase externa do PREGÃO em sua forma
ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO (LOTE ÚNICO), objetivando o
registro de preços para eventual aquisição de solução Firewall para o
Prédio Sede do TRE/AL, Cartórios Eleitorais, unidades e escritórios
remotos da Justiça Eleitoral em Alagoas, tudo de acordo com
requisição promovida pela Secretaria de Tecnologia da Informação.

 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, Diretor-
Geral em exercício, em 16/08/2022, às 18:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1126022 e o código CRC 4521E066.

0006267-49.2021.6.02.8000 1126022v1
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PROCESSO : 0006267-49.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
ASSUNTO : Autorização. Abertura. Fase Externa. Solução Firewall.

 

Decisão nº 3517 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão ofertada pelo Senhor Diretor-
Geral em exercício, inserta no evento SEI nº 1126022.

AUTORIZO, com fulcro no art. 1º da Lei nº 10.520/02 e
Decreto nº 10.024/2019, bem como, subsidiariamente, as prescrições
insertas na Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações, a
abertura da fase externa do certame licitatório, na
modalidade PREGÃO, em sua forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR
PREÇO (LOTE ÚNICO), objetivando o Registro de Preços para
eventual e solução Firewall para o Prédio Sede do TRE/AL, Cartórios
Eleitorais, unidades e escritórios remotos da Justiça Eleitoral em
Alagoas, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de
Tecnologia da Informação, conforme Termo de Referência (1097602)
e Documento de Oficialização da Demanda (DOD) nº 19/2022
(0939026) .

À SAD para a divulgação do competente instrumento
convocatório, nos termos da minuta constante no evento SEI
(1125601), aprovada pela Assessoria Jurídica da Diretoria Geral por
meio dos Pareceres nsº 1116 (1125601) e 1130 (1125659) e demais
medidas cabíveis.

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
18/08/2022, às 14:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1127180 e o código CRC F096405A.

0006267-49.2021.6.02.8000 1127180v2
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DESPACHO

Maceió, 18 de agosto de 2022.
À SLC, para publicar o aviso de licitação, na forma

autorizada pela Presidência na Decisão 3517 (doc. 1127180).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 18/08/2022, às 23:46, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1128632 e o código CRC 74650518.

0006267-49.2021.6.02.8000 1128632v1
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81/2022 
 

PROCESSO Nº: 0006267-49.2021.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO (LOTE ÚNICO) 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: 02 de setembro de 2022 
Horário Abertura: 14 horas 
(HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF) 

 
 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de Lici-
tações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO (LOTE ÚNICO), conforme descrito 
neste Edital e seus Anexos, objetivando o Registro de Preços para eventual aquisição de so-
lução de Firewall para o prédio sede do TRE/AL, tudo de acordo com requisição promovida 
pela Secretaria de Tecnologia da Informação. 
 

 O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17/07/2002, pelo 
Decreto nº 7.892 de 23/01/2013, pelo Decreto nº 10.024/2019, pelo Decreto nº 8.538, de 
06/10/2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e com suas posteriores 
alterações, em consonância com o que faculta o art. 191 da Lei nº 14.133/2021 (Lei de 
Licitações e Contratos Administrativos) e demais normas pertinentes. Aplica-se ao presente 
torneio licitatório, ainda, a Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, o Decreto nº 
7.174/2010, o Decreto nº 8.184/2014, a Portaria nº 212, de 18/06/2001, da Presidência 
deste Tribunal, publicada na seção 1 do DOU, edição de 19/06/2001, por meio da qual se 
adota o SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - nas licitações 
realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 
8.078, de 11/09/1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
1 - DO OBJETO 
 

1.1. O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços para eventual aquisição de 
solução de Firewall para o prédio sede do TRE/AL, conforme especificações descritas no 
Anexo I deste edital. 

 
2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS 
 
2.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços decorrente deste procedimento 
licitatório é de 12 (doze) meses, contado da publicação do referido ato. 
 
2.2. 2.2. A Ata de Registro de Preços não obriga à contratação de toda 
quantidade estimada no Registro, que poderá ocorrer de acordo com as necessidades do 
TRE/AL. 
 
2.3. A existência de preços registrados não obriga o Tribunal Regional Eleitoral a 
contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, 
assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições. 
 

2.3.1. O direito de preferência de que trata este item poderá ser exercido pelo 
beneficiário do registro quando o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, após realizada 
a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou maior que o registrado 
ou, após negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço registrado, 
igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação. 
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3 – DOS PRAZOS DE ENTREGA E DE GARANTIA 
 
3.1. O prazo máximo para o fornecimento é de 90 (noventa) dias corridos, após o 
recebimento da ordem de fornecimento, nota de empenho ou documento equivalente, por 
e-mail. 
 
3.2.   O prazo de garantia dos bens deverá ser de, no mínimo, 36 (trinta e seis) meses. 
Para o caso específico dos subitens 06, 07, 08 (transceivers e cabos) a garantia deve ser 
de, no mínimo, 12 (doze) meses. 
 
4 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
4.1.  Poderão participar deste pregão, os interessados do ramo pertinente ao objeto 
licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de 
Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a todas as 
demais exigências deste Edital e seus anexos. 

4.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 

4.2.    Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de 

pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, 

de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreende-

dor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

4.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

4.3.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, 

na forma da legislação vigente; 

4.3.2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

4.3.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

4.3.4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 

1993; 

4.3.5. que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em pro-

cesso de dissolução ou liquidação; 

4.3.6. que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente 

em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magis-

trados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrati-

vas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assesso-

ramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hie-

rárquica da área encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da 

Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a nova redação dada 

pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ). 

4.4.  Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” 

em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 

2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49; 

b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 
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c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresen-

tada está em conformidade com as exigências editalícias; 

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatorie-

dade de declarar ocorrências posteriores; 

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos 

termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa 

SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009; 

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante 

ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da 

Constituição Federal; 

h) que os serviços sejam prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva 

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência 

Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto 

no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 

4.5.  A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante 

às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 

5.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a parti-

cipação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

5.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio 

www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraes-

trutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

5.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante 

ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das 

transações inerentes a este Pregão. 

5.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em 

seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os 

atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do pro-

vedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos de-

correntes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

5.5.  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no 

SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo pro-

ceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorre-

ção ou aqueles se tornem desatualizados. 

5.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassifica-

ção no momento da habilitação 

6 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
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6.1.  Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente 

com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto 

ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, 

quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 

6.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edi-

tal, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

6.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem 

do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos 

sistemas. 

6.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação 

de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos 

termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

6.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a ses-

são pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, di-

ante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua descone-

xão. 

6.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 

e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

6.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as pro-

postas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de ne-

gociação e julgamento da proposta. 

6.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classifi-

cado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público 

após o encerramento do envio de lances. 

 
7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 
 

7.1.  O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrô-

nico, dos seguintes campos: 

a) valor global dos subitens que compõe o item ofertado;  

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especifica-

ção constante no Anexo I; 

7.2.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

7.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previ-

denciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 

indiretamente no fornecimento dos bens. 

7.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 

exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer al-

teração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

7.5.  O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da 

data de sua apresentação. 
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7.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regên-

cia de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas. 

7.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte 

dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o 

devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a 

adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, 

inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da em-

presa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 

superfaturamento por sobre-preço na execução do contrato. 

8. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES. 
 

8.1.  A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema ele-

trônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

8.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas 

que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham 

vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Refe-

rência. 

8.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 

sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

8.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente 

estas participarão da fase de lances. 

8.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e 

os licitantes. 

8.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente 
por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do 
valor consignado no registro. 
 

8.5.1. Os lances deverão ser ofertados pelo valor global do item, considerando o 
quantitativo total e os subitens que o compõem, haja vista a impossibilidade de agrupar 
itens com o benefício previsto no Decreto nº 7.174 no Comprasnet. 
 

8.6.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

8.7.  O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e 

registrado pelo sistema. 

8.8.  O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 

vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, 

sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances. 

8.9.  Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e 

fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e 
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fechado. 

8.10.  A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após 

esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que 

transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o 

qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

8.11.   Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que 

o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superio-

res àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigi-

loso até o encerramento deste prazo. 

8.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, po-

derão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de 

três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 

encerramento deste prazo. 

8.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os 

lances segundo a ordem crescente de valores. 

8.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos 

itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, 

até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fe-

chado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

8.13.   Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reiní-

cio da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender 

às exigências de habilitação. 

8.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores 

deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imedia-

tamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia; 

8.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo pró-

prio do sistema. 

8.15.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que 

for recebido e registrado em primeiro lugar. 

8.16.  Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tem-

po real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

8.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, 

o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

8.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo su-

perior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 

vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio ele-

trônico utilizado para divulgação. 

8.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço (lote único),  conforme definido 

neste Edital e seus anexos. 

8.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

8.21. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classifi-
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cação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de 

lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

8.22.  Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate 

será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferên-

cia, sucessivamente, aos bens produzidos: 

8.22.1. no país; 

8.22.2. por empresas brasileiras; 

8.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 

tecnologia no País; 

8.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos 

prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdên-

cia Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. 

8.23.  Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico 

dentre as propostas empatadas. 

8.24.  Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encami-

nhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor 

preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes 

das previstas neste Edital. 

8.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 

pelos demais licitantes. 

8.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) 

horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realiza-

da, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessá-

rios à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

8.25.  Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamen-

to da proposta. 

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 
 

9.1.  Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em 

primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao 

máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto 

no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 

9.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua propos-

ta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 

971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação. 

9.3.  Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final supe-

rior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 - TCU - Plenário), ou que apresentar 

preço manifestamente inexequível. 

9.3.1. Os preços máximos fixados para os materiais licitados estão descriminados na 
tabela abaixo: 
 

Edital do PE nº 81/2022 (1128845)         SEI 0006267-49.2021.6.02.8000 / pg. 543



 

 

 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

item subitem Descrição Quantidade Valor Unitário 
Estimado 

Valor Total 
Estimado 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 
 

1 
Solução de Segurança e 
Gerência de Redes NGFW 
Tipo 1 

01 R$ 1.661.741,81 
 
R$ 1.661.741,81 

2 
Solução de Segurança e 
Gerência de Redes NGFW 
Tipo 2 

42 R$ 8.307,14 
 

R$ 348.899,88 

3 
Licenciamento e 
Atualização de 
Funcionalidades 
para Solução de Segurança 
e Gerência de Redes NGFW 
Tipo 2 

42 R$ 10.124,33 
R$ 425.221,86 

4 
Switch de Rede Tipo 1 

04 R$ 158.872,39 
R$ 635.489,58 

5 
Switch de Rede Tipo 2 

04 R$ 12.377,92 
R$ 49.511,68 

6 
Transceiver 
 

24 R$ 1.017,70 
R$ 24.424,88 

7 
Cabo DAC Tipo 1 

08 R$ 2.345,87 
R$ 18.766,99 

8 
Cabo DAC Tipo 2 

08 R$ 3.139,33 
R$ 25.114,64 

9 
Unidade Centralizada de 
Armazenamento de Logs e 
Relatoria 

01 R$ 152.826,60 
R$ 152.826,60 

10 
Unidade de Gerência 
Centralizada de 
Equipamentos 

01 R$ 148.635,09 
R$ 148.635,09 

11 
Serviços Profissionais de 
Implantação e Configuração 
para Solução De Segurança 
e Gerência De Redes NGFW 
Tipo 1 

01 R$ 129.626,85 
R$ 129.626,85 

12 
Serviços Profissionais de 
Implantação e Configuração 
para Solução De Segurança 
e Gerência De Redes NGFW 
Tipo 2 

42 R$ 864,18 
R$ 36.295,56 

13 
Serviços Profissionais de 
Implantação e Configuração 
para Switch de Rede Tipos 1 
e 2 

08 R$ 8.641,79 
R$ 69.134,32 

14 
Serviços Profissionais de 
Implantação e Configuração 
para Unidade Centralizada 

01 R$ 17.283,58 
R$ 17.283,58 
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de Armazenamento de Logs 
e Relatoria 

15 
Serviços Profissionais de 
Implantação e Configuração 
Unidade de Gerência 
Centralizada de 
Equipamentos 

01 
 

R$ 34.567,16 

 

 
R$ 34.567,16 

 

16 
Treinamento Oficial do 
Fabricante para Solução de 
Segurança e Gerência de 
Redes NGFW 

04 R$ 18.025,27 
R$ 72.101,09 

17 
Treinamento Oficial do 
Fabricante para Unidade de 
Gerência Centralizada de 
Equipamentos 

04 R$ 6.468,39 
R$ 25.873,56 

18 
Treinamento Oficial do 
Fabricante para Unidade 
Centralizada de 
Armazenamento de Logs e 
Relatoria 

04 R$ 5.692,18 
R$ 22.768,71 

19 
Serviços Profissionais sob 
Demanda 

150 R$ 771,59 
R$ 115.739,00 

Valor global  do item  1 R$ 4.014.022,84 

 

9.3.2. Os preços máximos ora mencionados de modo algum vinculam a decisão do 
Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores. 

9.3.2.1. O critério de aceitabilidade será aferido em relação ao valor unitário de 
cada subitem que compõe o item ofertado e em relação ao valor total do item 
ofertado. 

9.3.3. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios 
ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não 
tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e 
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou 
à totalidade da remuneração. 

9.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequi-

bilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fun-

damentam a suspeita. 

 

9.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de dili-

gências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser 

reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de ante-

cedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

9.6.  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, 

por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de 

não aceitação da proposta. 
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9.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita 

e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo 

Pregoeiro. 

9.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os 

que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, 

fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catá-

logos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por 

outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sis-

tema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

9.7.  Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo pregoeiro, no 
prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, os dados do licitante vencedor: Razão Social, 
endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, número da contracorrente e 
praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o modelo de planilha para 
contratação sugerido no ANEXO II. 

9.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta 

ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

9.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova 

data e horário para a sua continuidade. 

9.10. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, po-

derá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, conforme disposto no item 

8.24. 

9.11.  Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a ha-

bilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

10 – DA HABILITAÇÃO 
 

10.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor 

da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimen-

to das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça 

a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes ca-

dastros: 

10.1.1. SICAF; 

10.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 

10.2.  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de 

seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as 

sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proi-

bição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual 

seja sócio majoritário. 

10.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrên-

cias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por par-

te das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 
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10.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros. 

10.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassifica-

ção. 

10.3.  Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, 

por falta de condição de participação. 

10.4.  No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocor-

rência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, 

seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

10.5.  Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será 

verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação 

jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação 

técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 

10.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SE-

GES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições 

exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para 

recebimento das propostas; 

10.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SI-

CAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, 

em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada. 

10.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exce-

to se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Prego-

eiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do 

Decreto 10.024, de 2019. 

10.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será 

convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, 

sob pena de inabilitação. 

10.7.  Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos me-
diante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em re-
lação à integridade do documento digital. 

10.8.  Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferen-

tes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

10.9.  Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da ma-

triz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto 

aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somen-

te em nome da matriz. 

10.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de 

números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a 

centralização do recolhimento dessas contribuições. 
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10.10.  Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos 

deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

 

10.10.1. Habilitação jurídica: 

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mer-

cantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição 

de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à veri-

ficação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limi-

tada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente re-

gistrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento com-

probatório de seus administradores; 

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação 

no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou 

agência; 

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 

administradores; 

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto 

de autorização; 

10.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as al-

terações ou da consolidação respectiva. 

10.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de 

Pessoas Físicas, conforme o caso; 

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação 

de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 

(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os 

créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, 

inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 

1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-

Geral da Fazenda Nacional. 

c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, medi-

ante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos 

termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-

Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou 

sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual; 
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f) prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, re-

lativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos Estaduais relacionados ao ob-

jeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Esta-

dual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei. 

10.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá 

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regu-

laridade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabi-

litação. 

10.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a docu-

mentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno 

porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que 

exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regularização previsto no art. 

4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015. 

10.10.2.3. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pre-

tenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Com-

plementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos ca-

dastros de contribuintes estadual e (b) da apresentação do balanço patrimonial 

e das demonstrações contábeis do último exercício. 

10.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e traba-

lhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa 

de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as 

demais exigências do edital. 

10.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente 

posterior à fase de habilitação. 

10.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à 

regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 

(cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O 

prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pú-

blica, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

10.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem 

anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previs-

tas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na 

ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra licitante 

com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o 

mesmo prazo para regularização. 

10.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos 

exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 

horário para a continuidade da mesma. 

10.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja 

por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 

desacordo com o estabelecido neste Edital. 
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10.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver con-

correndo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilita-

ção cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às 

do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de ina-

bilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

10.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilita-

ção, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja reti-

rada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes. 

10.10.3. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

10.10.3.1. A Licitante deverá apresentar atestado(s) de capacidade técni-
ca emitido por empresa pública ou privada comprovando que prestou serviços 
incluindo instalação e configuração e todo suporte devida durante a vigência 
contratual, com características semelhantes às especificadas neste Termo de 
Referência. Para tanto, exige-se um ou mais atestados cujo a somatório seja 
no mínimo 30% do quantitativo total estimado. Este percentual se justifica em 
razão da necessidade de comprovação da capacidade técnico operacional da 
licitante. Para tanto a licitante deve observar as especificações abaixo: 

10.10.3.1.1. Os atestados deverão ser impressos em papel timbrado, com 
nome e telefone de contato dos responsáveis pela informação atestada, não 
sendo aceitas declarações genéricas, devendo ainda atestar a satisfação 
com o serviço ofertado pela licitante; 

10.10.3.1.2. O TRE/AL se reserva o direito de conferir as informações pres-
tadas pelas empresas emitentes dos atestados, através de diligências por 
meio de consultas e visitas, bem como a disponibilidade de equipamentos 
solicitados junto à PROPONENTE. 

10.10.4. Caso a licitante não seja o fabricante da solução deverá apresentar 
declaração de autorização de comercialização do fabricante específica para este 
procedimento licitatório. 

10.10.5. Declaraça ̃o de que dispõe de mão-de-obra adequada e disponível, 
além de local para execução dos serviços técnicos. Deverão ser apresentados, no 
mínimo, 03 (três) profissionais técnicos, integrantes do quadro da empresa (sócio 
e/ou funcionário), devidamente treinados pelo fabricante para instalar, configurar e 
manter os itens ofertados, devendo estes treinamentos técnicos serem comprova-
dos por certificados de qualificaça ̃o técnica vigentes. 

10.11.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o lici-

tante será declarado vencedor. 

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 
 

11.1.  A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no pra-

zo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 

a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, 

sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada 

e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, 

para fins de pagamento; 
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c) conter a descrição do objeto licitado; 

d) conter o preço unitário e total de cada subitem que compõe o item ofertado. 

11.2.  A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em considera-

ção no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se 

for o caso. 

11.3.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, 

tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

11.4.  Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário 

em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

11.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço total, prevalecerão 

os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expres-

sos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

11.5.  A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edi-

tal, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamen-

to a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

11.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo consi-

derada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça víncu-

lo à proposta de outro licitante. 

11.7.  As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

 
12 - DOS RECURSOS 
 

12.1.Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitan-

te qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será conce-

dido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção 

de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende re-

correr e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

12.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a exis-

tência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fun-

damentadamente. 

12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas ve-

rificará as condições de admissibilidade do recurso. 

12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 

importará a decadência desse direito. 

12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 

três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitan-

tes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo 

sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo 

do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à 

defesa de seus interesses. 
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12.3.  O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aprovei-

tamento. 

12.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 

endereço constante neste Edital. 

13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
 

13.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à reali-
zação da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situ-
ação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam; 

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante de-
clarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não 
comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. 
Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encer-
ramento da etapa de lances. 

13.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a ses-
são reaberta. 

13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, fac-
símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

13.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados conti-
dos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 

14 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 

14.1.  Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão públi-

ca, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

14.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail slc@tre-
al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço discriminado no item 24.11 
deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 

14.3.  Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e 

seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data 

de recebimento da impugnação. 

14.4.  Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 

certame. 

14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser 

enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da 

sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-al.jus.br. 

14.6.  O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias 

úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos 

responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 
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14.7.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previs-

tos no certame. 

14.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deve-

rá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 

vincularão os participantes e a administração. 

15 - DO REAJUSTE DO PREÇO 
 
15.1. Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os valores 
constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma disciplinada no Decreto 
nº 7.892/2013. 
 
16 - DA ADJUDICAÇÃO, DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA 
CONTRATAÇÃO 
 
16.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a 
regular decisão dos recursos apresentados. 
 
16.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente homologará o procedimento licitatório. 
 
16.3. Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados, observado o 
disposto no art. 11 do Decreto nº 7.892/2013, serão convocados para assinar a ata de 
registro de preços, dentro do prazo e condições estabelecidos no subitem 16.3.2., podendo 
ser prorrogada uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que 
ocorra motivo justificado aceito pela administração. 
 

16.3.1. O cadastro de reserva dos fornecedores classificados a que se refere o item 
anterior será elaborado desde que viabilizado pelo sistema Comprasnet, tal como 
previsto no art. 26 do decreto acima citado. 
 
16.3.2. O licitante vencedor deverá devolver a Ata de Registro de Preços assinada 
dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação para 
assinatura do documento, em conformidade com o previsto no art. 64 da Lei n. 
8.666/1993. 

 
16.4. É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de registro 
de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 
primeiro classificado. 
 
16.5. A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas 
condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade. 
 
16.6. A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do 
prazo estabelecido no subitem 16.3.2, ensejará a aplicação das penalidades aludidas no 
item 16.12 deste edital, bem como às do Decreto nº 10.024/2019. 
 
16.7. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão 
interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de 
despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 

Edital do PE nº 81/2022 (1128845)         SEI 0006267-49.2021.6.02.8000 / pg. 553



 

 

 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

8.666, de 1993. 
 
16.8. Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante poderá 
receber a Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo confirmar o seu 
recebimento. 
 
16.9. A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de Fornecimento 
deverá ser expressa, escrita e justificada, o que será encaminhado para a autoridade 
competente que procederá à análise dos motivos acostados pelo licitante, decidindo acerca 
da aceitabilidade ou não da justificativa. 
 
16.10. Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta não seja 
aceita pela autoridade competente, o prazo para a entrega continuará fluindo normalmente, 
e em não sendo cumprido, sujeitará o licitante às penalidades cabíveis. 
 
16.11. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser alterados, 
observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e no art. 12, § 3º do Decreto nº 
7.892/2013. 
 
16.12. O registro do fornecedor será cancelado quando: 
 

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
 
b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido 
pela Administração, sem justificativa aceitável; 
 
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 
àqueles praticados no mercado; ou 
 
d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 
1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002. 

 
16.12.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas “a”, “b” 
e “d” do subitem 16.12. será formalizado por despacho do órgão gerenciador, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
16.12.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato 
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o 
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 

 
a) por razão de interesse público; ou 
 
b) a pedido do fornecedor. 
 

16.13. O licitante vencedor somente poderá subcontratar, em parte, o objeto desta 
licitação, se for conveniente para a Administração deste Tribunal, mediante prévia e escrita 
autorização desta, sob pena de sofrer as sanções contratuais e legais. 
 

16.13.1. O licitante vencedor não poderá transferir a terceiros nenhuma 
responsabilidade, em caso de subcontratação autorizada. 

 
16.14. O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do Registro de Preços, 
em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação, renovando as certidões e encaminhando-as 
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ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a 
partir da solicitação das mesmas. 
 
16.15. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por 
qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha participado do 
certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, observadas, ainda, as demais 
regras impostas no art. 22 do Decreto n.º 7.892/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018. 
 

16.15.1. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando 
desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão 
gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão. 
 

16.15.1.1.  A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem 
acima fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades 
que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência, 
a viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da utilização 
da ata de registro de preços, conforme estabelecido em ato do Secretário de 
Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. 

16.15.1.2.  O estudo acima referido, após aprovação pelo órgão gerenciador, 
será divulgado no Portal de Compras do Governo federal. 

16.15.1.2.1. A publicação supra deverá ser condição para autorização para 
adesão exarada pelo órgão gerenciador, em conformidade com as 
recomendações do Acórdão TCU nº 2037/2019. 

16.16. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem 16.15 não 
poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens 
do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão 
gerenciador e órgãos participantes. 
 
16.17. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá 
exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo do item registrado na ata de registro de 
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos 
não participantes que aderirem. 
 
17 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR 
 
17.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da 
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de 
classificação indicada na licitação; 
 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a 
compatibilidade com as obrigações assumidas; 
 
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação 
às novas condições de mercado; 
 
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade 
dos preços registrados na Ata; 
 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata; 
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f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das 
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações; 
 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto 
ao interesse em fornecer o objeto do registro a outro(s) órgão(s) da Administração 
Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 16.15. 
 

17.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante: 

a)   Atestar as notas fiscais/faturas, por servidor/comissão competente, emitidas pela 
Contratada, recusando-as quando inexatas ou incorretas, efetuando todos os          
pagamentos nas condições pactuadas, pós o recebimento definitivo; 

b) Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da Ata 
de Registro de Preços e do(s) contrato(s) dela decorrentes, 
por meio de servidor(es) designado(s), de modo a garan-
tir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta; 

c) Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado o     pre-
sente termo, toda a documentação referente ao mesmo; 

d) Proporcionar todas as facilidades indispensáveis  à boa execução das obriga-
ções contratuais; e 

e) Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à Contratada o 
contraditório e ampla defesa.  

18 - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA 

 
18.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente 
Ata; 
 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da 
presente Ata; 
 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código 
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o 
regime de direito público; 
 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do objeto registrado a outro 
órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse 
de utilizar a presente Ata, conforme item 16.15. 

 
18.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado: 
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a)  Fornecer o(s) equipamento(s) conforme especificações, quantidades, prazos 
e demais condições estabelecidas no Edital, na Ata de Registro de Preços, na Ordem 
de Fornecimento, na Proposta e no Contrato; 

b) Fornecer a documentação necessária à instalação e à operação dos produtos 
(manuais, termos de garantia, etc.), completa, atualizada e em português do Brasil, 
caso exista, ou em inglês; 

c)  Disponibilizar Central de Atendimento para a abertura e fechamento de   
chamados técnicos, conforme períodos, horários e condições estabelecidas no Edital 
e em seus Anexos; 

d)  Comunicar formal e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da 
Administração sobre mudanças nos dados para contato com a Central de            
Atendimento; 

e)  Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados 
pelo representante da Administração, referentes a qualquer problema detectado ou 
ao andamento de atividades da garantia; 

f)  Comunicar imediatamente ocorrências de qualquer natureza que impeçam o 
bom andamento do serviço; 

g)  Responder por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem ao         
patrimônio da Administração ou a terceiros, por ocasião da execução do objeto, pro-
cedendo imediatamente aos reparos ou às indenizações cabíveis e assumindo o ônus 
decorrente; 

h)  Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos equipamentos e pela 
execução dos serviços de garantia técnica, primando pela qualidade, desempenho, 
eficiência e produtividade na execução dos trabalhos, dentro dos prazos estipulados 
e cujo descumprimento será considerado infração passível de aplicação das penali-
dades previstas no Termo de Referência; 

i)  Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal e imediatamente, todas 
as ocorrências anormais e/ou que possam comprometer a execução do objeto; 

j)  Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da Administração ou 
de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto, respeitan-
do todos os critérios estabelecidos, aplicáveis aos dados, informações, regras de ne-
gócios, documentos, entre outros pertinentes, sob pena de responsabilidade civil, 
penal e administrativa; 

k)  Cumprir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderentes e obe-
deçam rigorosamente às normas e aos procedimentos estabelecidos na Política de 
Segurança da Informação do TRE/AL; 

l)  Responsabilizar-se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as 
atividades necessárias para prestar a garantia on-site, se for o caso. 

m)  Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados 
pela Administração, referentes a qualquer problema detectado ou ao andamento de 
atividades da garantia técnica; 

n)  Responsabilizar-se por todas as despesas de instalação inicial, suporte técni-
co remoto bem como deslocamento dos seus técnicos ao local da instalação e manu-
tenção dos equipamentos, seja para retirada e/ou entrega, incluindo todas as despe-
sas de transporte, frete e seguro correspondentes; 

o)  Não transferir a outrem os compromissos assumidos, no todo ou em parte 
dos serviços objeto desta contratação; 
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p)  Assegurar a correta integração e funcionalidade dos serviços, em função do 
projeto e das especificações técnicas constantes no Termo de Referência; 

q)  Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrente do cumprimen-
to das obrigações assumidas sem qualquer ônus ao TRE/AL; 

r)  Reponsabilizar-se integralmente com todas as despesas inerentes à execu-
ção dos serviços, tais como, combustíveis, manutenção, seguros, taxas, impostos, 
tributos e salários; 

s)  Zelar pela boa e completa execução dos serviços e facilitar, por todos os 
meios ao seu alcance, a ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo 
TRE/AL, atendendo prontamente às observações e exigências que lhe forem solicita-
das. 

 
19 - DA PUBLICIDADE 
 
19.1. O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no Portal de 
Compras do Governo federal e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro 
de preços, em conformidade com o disposto no art. 11, inciso II do Decreto n.º 7.892/2013 
combinado com o art. 15, 2º da Lei nº 8.666/93. 
 
20 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
20.1. O Tribunal designará, conforme a necessidade do caso concreto, Comissão ou 
por meio de servidor que realizará o recebimento provisório, que só será emitido se 
os equipamentos estiverem de acordo com as especificações técnicas. 

20.2. Após a entrega, os equipamentos serão submetidos à avaliação e homologação 
pelos responsáveis técnicos do Tribunal. 

20.3.  O exame para comprovação das características técnicas consistirá em avalia-
ções e testes não-destrutivos, por amostragem realizados em duas etapas: 

a) Primeira: inspeção visual de todos os equipamentos entregues; 

b) Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho, em, no mínimo, 10% 
(dez por cento) e não menos do que 01 (um) dos equipamentos recebidos. O Tribu-
nal poderá, a seu critério, executar os testes nos demais equipamentos, dentro de 
um critério de razoabilidade, podendo chegar a 100% dos quantitativos, mas dentro 
de um prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos e contados de cada lote de equi-
pamentos. 

20.4.  As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos 
que acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e disponíveis 
no sítio do fabricante. 
 
20.5.   A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação do perfeito 
funcionamento dos serviços e equipamentos e adequação às especificações técnicas, emitir 
e assinar o Termo de Recebimento Definitivo. 

 
20.6.    O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
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20.7.    O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do 
objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de 
aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
20.8.    Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
20.9.    O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios 
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao 
consumidor. 
 
20.10.     O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, substituir 
o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na Seção 21. 
 
21 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
21.1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos 
artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada prévia e ampla 
defesa, às seguintes penalidades: 
 

a. Advertência: 
 

a.1. A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento de 
obrigação contratual e terá que apresentar as devidas justificativas em um prazo de 
até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da notificação; e 

 
a.2. Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem 
improcedentes as justificativas apresentadas, a Contratada será advertida. 

 
b. Multa de: 

 
b.1. 0,5% por dia, sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso de 
atraso injustificado na entrega dos equipamentos, limitada a incidência a 20 (vinte) 
dias corridos; 

b.1.1. No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por prazo su-
perior a 20 (vinte) dias corridos, com a aceitação pela Administração, será apli-
cada a multa de 5% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e 

b.1.2. No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por prazo su-
perior a 20 (vinte) dias corridos, com a não aceitação pela Administração, será 
aplicada a penalidade de 10% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso 
de inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do re-
gistro de preços do Fornecedor; 

b.2. 0,5% por dia, sobre o valor do equipamento, no caso de atraso injustificado na 
solução do chamado de garantia, limitada a incidência de 30 (trinta) dias corridos; 

b.2.1. No caso de atraso injustificado na solução do chamado de garantia por 
prazo superior a 30 (trinta) dias corridos, aplica-se adicionalmente, a multa de 
1% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e 
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b.2.2. A multa por atraso relacionada ao item anterior será auferida por Or-
dem de Fornecimento e aplicada somente uma única vez a cada mês, indepen-
dente da quantidade de equipamentos sem solução. 

b.3.  5% sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso de 
inexecução parcial da obrigação assumida; 
 
b.4. 10% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução total da 
obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do registro de preços do 
Fornecedor; 
 
b.5. 5% sobre o valor global estimado da Ata de Registro de Preços, na hipótese de 
recusa em assinar a Ata ou o instrumento do contrato, ou retirar a Ordem de 
Fornecimento. 
 

c. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF pelo 
prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades legais; e 

 
d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 
21.2. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para 
entrega/solução de chamado de garantia dos equipamentos poderá resultar no 
cancelamento do registro de preços com a Contratada. 
 
21.3. As sanções previstas nos itens "21.1.a", “21.1.c” e “21.1.d” poderão ser aplicadas, 
cumulativamente ou não, à pena de multa. 
 
21.4. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado de 
pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado judicialmente; 
 
21.5. Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do valor 
presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento administrativo. 
21.6.  Se a Contratada não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro de 5 
(cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância será 
descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 
87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.. 
 
21.7.  Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade competente 
sempre se valerá dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e 
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em 
fatos comprovados. 
 
21.8.  O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a 
prestação dos serviços, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração. 
 
21.9.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 
 
21.10.  Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, 
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dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a 
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do 
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio 
por cento) ao mês. 
 
21.11.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
ao licitante contratado. 
 
21.12. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
21.13. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa 
através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o índice 
utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 
21.14. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da 
publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico.  
 
21.15.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas 
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e  10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
21.16.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
22- DO PAGAMENTO 
 
22.1.  O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias, após o recebimento da Nota Fiscal respectiva, devendo a 
contratada atender aos seguintes requisitos: 

a) Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da emissão 
(nota fiscal eletrônica, se for o caso), acompanhada da Certidão Negativa de Débito – 
CND, comprovando regularidade com o INSS; do Certificado de Regularidade do FGTS – 
CRF, comprovando regularidade com o FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de Débi-
tos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da 
Receita Federal; e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela 
Justiça do Trabalho; e da prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domi-
cílio ou sede do Fornecedor; e 

b) Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor. 

22.2.  Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
22.3.  Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
22.4.  O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
22.5.  Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento 
que comprove tal opção, para que sobre o valor do pagamento não incidam as retenções de 
que trata o item anterior. 
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22.6.  Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo 
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação 
da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
22.7.  Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de 
preços ou a atualização monetária. 
 
23 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
23.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2022, PTRES 
167674 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativa), Natureza da Despesa nº 44.90.52. 
(Equipamentos e Material Permanente). 
 
24 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

24.1.   Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

24.2.  Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública ob-

servarão o horário de Brasília – DF. 

24.3.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou 

falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, 

mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 

validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

24.4.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

24.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 

Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

24.6.  Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, in-

dependentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

24.7.  O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afasta-

mento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princí-

pios da isonomia e do interesse público. 

24.8.  Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou de-
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mais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
24.9.  Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça 
a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no ambiente do Comprasnet, 
com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
24.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no 
TRE/AL. 
 
24.11.   O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida Aristeu 
de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro Farol, CEP 
57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
 
24.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002, do 
Decreto nº 10.024/2019 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
24.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações e 
Contratos, no endereço especificado no item 24.11, no caso de ser retirado em Maceió, ou 
ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
24.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I – Termo de Referência; 
NEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços. 
 

24.15. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió - Seção Judiciária do Estado de 
Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não 
puderem ser solucionadas administrativamente. 
 

Maceió/AL, 19 de agosto de 2022. 
 
 

Ingrid Pereira de Lima Araújo 
                                        Chefe da Seção de Licitações e Contratos 
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

01. Objeto 
Registro de preço para eventual aquisição de solução Firewall para o Prédio Sede do 
TRE/AL, cartórios Eleitorais, unidades e escritórios remotos da Justiça Eleitoral em 
Alagoas. 

02. Quantidade 

  

ITEM 

SUBITEM DESCRITIVO QTD 

01 Solução de Segurança e Gerência de Redes NGFW Tipo 1 01 

02 Solução de Segurança e Gerência de Redes NGFW Tipo 2 42 

03 
Licenciamento e Atualização de Funcionalidades para Solução de 
Segurança e Gerência de Redes NGFW Tipo 2 

42 

04 Switch de Rede Tipo 1 04 

05 Switch de Rede Tipo 2 04 

06 Transceiver 24 

07 Cabo DAC Tipo 1 08 

08 Cabo DAC Tipo 2 08 

09 Unidade Centralizada de Armazenamento de Logs e Relatoria 01 

10 Unidade de Gerência Centralizada de Equipamentos 01 

11 
Serviços Profissionais de Implantação e Configuração para Solução 
De Segurança e Gerência De Redes NGFW Tipo 1 

01 

12 
Serviços Profissionais de Implantação e Configuração para Solução 
De Segurança e Gerência De Redes NGFW Tipo 2 

42 

13 
Serviços Profissionais de Implantação e Configuração para Switch de 
Rede Tipos 1 e 2 

08 

14 
Serviços Profissionais de Implantação e Configuração para Unidade 
Centralizada de Armazenamento de Logs e Relatoria 

01 

15 
Serviços Profissionais de Implantação e Configuração Unidade de 
Gerência Centralizada de Equipamentos 

01 

16 
Treinamento Oficial do Fabricante para Solução de Segurança e 
Gerência de Redes NGFW 

04 

17 
Treinamento Oficial do Fabricante para Unidade de Gerência Cen-
tralizada de Equipamentos 

04 

18 Treinamento Oficial do Fabricante para Unidade Centralizada de 04 
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Armazenamento de Logs e Relatoria 

19 Serviços Profissionais sob Demanda 150 

* O emprego de Item deve-se à necessidade de garantir total interoperabilidade e 
compatibilidade entre os subitens que interpretados como indissociáveis para o con-
junto da solução de segurança em tela. 

03. Resumo da 
Especificação 
do Objeto 

Devido à complexidade das especificações verificar o DETALHAMENTO DO OBJETO 
(Item 3.1) 

04. Valor Esti-
mado 

A cargo da SEIC. 

05. Justificativa 
Efetivamente, trata-se de ampliação da confiabilidade e da segurança da malha de 
comunicação de dados entre a Sede do TRE/AL e as zonas eleirorais/escritórios remo-
tos da Justiça Eleitoral em Alagoas. 

06. Prazo de 
Entrega 

O prazo máximo para o fornecimento das licenças é de 90 (noventa) dias corridos após 
o recebimento da ordem de fornecimento, nota de empenho ou documento equivalen-
te. 

07. Adjudica-
ção 

(Por Item) 

08. Classifica-
ção Orçamen-
tária 

(A cargo da COFIN) 

09. Local de 
Entrega 

Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 

Rua Coronel Pedro Lima, 230 - Jaraguá - Maceió/AL 
CEP 57022-220 
 
Telefone de contato.: (82) 3328-1947 

Horário: De segunda-feira a quinta-feira das 13 às 19h e sexta-feira das 7h30min Às 
13h30min. 

10. Unidade 
Fiscalizadora 

Seção de Gerência de Infraestrutura 

11. Unidade 
Gestora 

A cargo da SAD 

12. Sanções 
Administrativas 

Vide 

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a) 
Subitem Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11) 

13. Prazo de 
Pagamento 

Vide  

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a) 
Subitem Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7) 

14. Estratégia 
de Recebimen-
to 

Vide  

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a) 
Subitem Recebimento do Objeto: 
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15. Modalidade 
e Tipo de Lici-
tação 

Vide 

2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de Habilitação e Atendimento aos Requisi-
tos (Art. 18, § 3º, II, j, IV e V) 
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 1. OBJETO (Art. 18, §3º,I): 

Registro de preço para eventual aquisição de solução Firewall e compo-
nentes para o Prédio Sede do TRE/AL, cartórios Eleitorais, unidades e escritórios remotos. 

  

1.1 Definição (Art. 18, §3º, I) 

Registro de preço para eventual aquisição de solução Firewall e compo-
nentes para o Prédio Sede do TRE/AL, cartórios Eleitorais, unidades e escritórios remotos. 

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 3º, II) 

  

2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a ) 

A contínua evolução na área de tecnologia da informação fornece novas 
soluções que tornam mais eficientes os meios de comunicação de dados, permitindo, 
desta maneira, a utilização de novos recursos como forma de aumentar disponibilidade, 
segurança e performance de tais meios. 

Necessidade de prover uma camada adicional de segurança em cada 
unidade judiciária onde será implantada a solução, permitindo maior visibilidade do trá-
fego gerado em cada unidade, além da possibilidade de mitigar ameaças e riscos de se-
gurança tanto no que se refere a sistemas e serviços de TI internos, além de ameaças ex-
ternas que possam comprometer a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade 
dos serviços oferecidos. 

Soma-se ao fato supramencionado, a necessidade de gerenciar a conec-
tividade WAN das unidades judiciárias de forma proativa, através da priorização de de-
mandas, melhor utilização dos links WAN e maior disponibilidade dos serviços demanda-
dos, com o objetivo de permitir que a atividade fim do Tribunal seja realizada com maior 
qualidade. 

Neste sentido, surge a necessidade de fomentar Registro de Preço para 
aquisição de Solução Firewall NG e componentes, como medida de viabilização a melho-
ria da segurança, da performance e da confiabilidade dos meios de comunicação que são 
utilizados pelos cartórios eleitorais e escritórios remotos da Justiça Eleitoral em Alagoas, 
além do incremento de segurança da malha de rede do prédio sede do TRE-AL e dos Fó-
runs Eleitorais de Maceió e Arapiraca. 

• A sugestão de uso de Registro de Preços, da forma como proposta, tem alicerce no 
Decreto nº 7.892/2013,  art. 3º,  incisos I, II e IV, assim ponderados: 

o Inciso I: a aquisição de firewalls pode ser frequente, considerando a migração 
progressiva da rede de dados do atual modelo de contratação - links dedica-
dos, para links ADSL de menor custo; 

o Inciso II: a entrega deve ser sucessiva, de forma a minimizar impactos nos 
prazos de garantia dos equipamentos, considerando a complexidade de sua 
efetiva implantação e substituição aos equipamentos anteriores; 

o Inciso IV: não é possível, a priori, ter uma visão clara, da quantidade de equi-
pamentos efetivamente necessários para substituir o atual modelo de cone-
xões dedicadas. 

2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b) 
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A contratação visa, além de promover ações no sentido de disponibilizar 
novo instrumento que mantenha um meio para disponibilizar os firewalls demandados, 
promover as condições para melhorias no tocante ao gerenciamento e monitoramento da 
solução de forma aceitável e incrementar o nível de segurança das instalações da Justiça 
Eleitoral em Alagoas. 

Outrossim, melhorar a segurança da informação de nível operacional no 
âmbito deste Regional, auxiliando na prevenção de riscos e ameaças, tanto internas 
quanto externas, além da mitigação dos efeitos de potenciais ataques virtuais 
que possam comprometer os dados institucionais tratados no Tribunal. Melhora da expe-
riência do usuário na utilização de serviços que demandam conectividade WAN. 

2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c) 

• Ampliação da segurança e confiabilidade da solução de segurança de rede; 
• Permitir a implantação de recursos de microsegmentação de segurança para os data 

centers do Prédio Sede do TRE-AL, do Fórum Eleitoral de Maceió e do Fórum Eleitoral 
de Arapiraca; 

• Melhoria do nível de segurança da malha de comunicação das unidades externas; 
• Ampliar a segurança da comunicação e do acesso à Internet do Prédio Sede do TRE-

AL e das zonas eleitorais; 
• Permitir a otimização dos enlaces para uso dos sistemas eleitorais e internos da Jus-

tiça Eleitoral; 
• Acompanhamento centralizado da comunicação das zonas eleitorais; 
• Dotar à equipe de TIC do TRE-AL de recursos avançados para gerenciamento e moni-

toramento da segurança da infraestrutura; 
• Permitir criação de VPNs reguladas e geridas centralizadamente, tais como as de-

mandadas pelo teletrabalho. 

2.4 Alinhamento Estratégico (Art. 18, § 3º, II, d) 

O alinhamento com o PEI é identificado na visão do recursos de infraestrutura e tecnologia 
em seus dois aspectos apontados: 

1 – Garantir a infraestrutura física apropriadas às atividades administrativas e judiciais e 

2 – Garantir a infraestrutura de TI, pois o equipamento fará parte de um conjunto de medi-
das de salvaguarda e segurança da informação. 

Alinhamento com os Objetivos Estratégicos da Estratégia Nacional de TIC do Poder Judiciá-
rio nos seguintes aspectos: 

1. Prover infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e administrativas; e 
2. Aprimorar a segurança da informação. 

Fonte de recursos orçamentário disponibilizados pelo e. TSE, dentro do orçamento destina-
do à Segurança da Informação para o exercício 2022. 

2.5 Referência aos Estudos Preliminares (Art. 18, § 3º, II, e) 

Este Termo de Referência foi elaborado considerando o Documento de 
Oficialização de Demanda (DOD) encaminhado pela Secretaria de Tecnologia da Informa-
ção (STI) e os Estudos Preliminares constantes do Processo SEI nº 0006267-
49.2021.6.02.8000. 
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2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f) 

É pretendida a aquisição de forma concomitante e progressiva à contra-
tação de enlaces em banda larga para os cartórios eleitorais. 

Equipamentos atualmente em uso foram adquiridos, em seu recorte de 
núcleo, foram adquiridos faz mais de 5 (cinco) anos, estão em end of live (fim de vida 
útil), além das questões ligadas à atualização de tecnologia, há alinhamento com a Reso-
lução TRE/AL nº 16.145/2021 - 0941149. 

Desta forma, por ser a solução de firewall instrumental indispensá-
vel, dentro da infraestrutura de segurança da informação, torna-se madatória sua atuali-
zação progressiva, sendo assim, há o emprego do presente Registro de Preços com este 
objetivo. 

Ressalta-se ainda, implantar solução de rede “WAN definida por software 
(SD-WAN)” e implantar “solução de gerenciamento unificado de ameaças” (UTM) 

2.7 Análise de Mercado de TIC (Art. 18, § 3º, II, g) 

Verifica-se que os bens e serviços pretendidos poderão ser fornecidos por 
diferentes empresas no mercado de TIC. 

Considerando o Item 7 dos Estudos Preliminares, não se vislumbrou al-
ternativa que não o presente Registro de Preços. 

2.8 Natureza do Objeto (Art. 18, § 3º, II, h) 

Os bens e serviços a serem contratados possuem características comuns 
e usuais encontradas atualmente no mercado de TIC, cujos padrões de desempenho e de 
qualidade podem ser objetivamente definidos neste Termo de Referência. 

O objeto desta contratação tem como escopo a obtenção de produto es-
pecífico em período determinado, portanto não se caracteriza como serviço de natureza 
continuada. 

2.9 Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i) 

Não haverá parcelamento, cada ordem de fornecimento derivado do Re-
gistro de Preços deverá ser realizada de maneira integral. 

A proposta deve contemplar o fornecimento de todos os insumos de 
Hardware, Software, Subscrições dos Fabricantes nos principais componentes e subcom-
ponentes que os integram objetivando garantir a total conectividade e interoperabilidade 
entre seus componentes, que deverão resultar na prestação dos serviços com níveis de 
desempenho adequados aos fins a que se destinam e desta forma a adjudicação será por 
lote. 

2.10 Vigência 

Será, na forma dos normativos vigentes, o tempo máximo do Registro de 
Preços. 

A vigência da ata será de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assi-
natura. 

A utilização do sistema de Registro de Preços visa, primordialmente, a 
redução de número de licitações para o mesmo objeto, porquanto se concentra em um 
único procedimento a possibilidade de realizar diversas aquisições recorrentes e necessá-
rias, via ordens de fornecimento, durante o lapso temporal de sua vigência, em face de os 
preços permanecerem à disposição da Administração. 
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2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de Habilitação e Atendimento aos Requisitos 
(Art. 18, § 3º, II, j, IV e V) 

A aquisição pretendida deverá ser realizada por meio de licitação do tipo 
Pregão Eletrônico, como é de praxe neste Regional, salvo entendimento superior contrá-
rio. 

A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de fornecimento de 
equipamento, é pela contratação por licitação via pregão. Por conta de possibilidade de 
contingenciamento orçamentário indicamos a modalidade de registro de preços. 

O DECRETO Nº 7.174, DE 12 DE MAIO DE 2010 que regulamenta a contratação de bens e 
serviços de informática e automação pela administração pública federal, direta ou indireta, 
pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público e pelas demais organizações 
sob o controle direto ou indireto da União deve ser aplicado nesta aquisição por se tratar de 
bem de informática. 

A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa sobre a neces-
sidade de exigências, na fase de habilitação, de certificações emitidas por instituições pú-
blicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qua-
lidade Industrial (Inmetro), que atestem, conforme regulamentação específica, a adequação 
à segurança para o usuário e instalações, compatibilidade eletromagnética e consumo de 
energia. 

Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a certificação pa-
ra este tipo de produto, segundo o próprio INMETRO, é voluntária, conforme Portaria Inme-
tro n.º 170 de 10/04/2012. 

(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf). 

 2.12 Adequação do Ambiente (Art. 18, § 3º, II, k) 

Para utilização do objeto pretendido é necessário dispor de infraestrutura 
física para a instalação de firewalls, situação essa já existente no âmbito do TRE/AL, salvo 
o surgimento de demanda muito particular e além da previsibilidade. 

2.13 Conformidade Técnica e Legal (Art. 18, § 3º, II, l) 

Conformidade Técnica, no que couber: 

a) ITU-T G.703 (11/2011) – Physical/electrical characteristics of hierarchical digital interfa-
ces; 
b) ANSI/TIA/EIA-568-B.3 – Commercial Building Telecommunications Cabling Standard – Part 
3: Optical Fiber Cabling components standard; 

c) ANSI/TIA/EIA-568-B.3-1 – Commercial Building Telecommunications Cabling Standard – 
Part 3: Optical Fiber Cabling components standard – Addendum 1 – Additional Transmission 
Performance Specifications for 50/125 μm Optical fiber cables; 
d) ANSI/TIA/EIA-569-B – Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways 
and Spaces; 
e) RESOLUÇÃO ANATEL nº. 242, de 30/11/2000 – Regulamento para certificação e homolo-
gação de produtos para telecomunicações; 

Conformidade Legal: 
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Com toda a Legislação aplicável as licitações federais. 

2.14 Obrigações do Contratante (Art. 18, § 3º, II, m) 

1. Atestar as notas fiscais/faturas, por servidor/comissão competente, emitidas pela 
Contratada, recusando-as quando inexatas ou incorretas, efetuando todos os paga-
mentos nas condições pactuadas, pós o recebimento definitivo; 

2. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da Ata de Registro de Preços e 
do(s) contrato(s) dela decorrentes, por meio de servidor(es) designado(s), 
de modo a garantir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta; 

3. Man-
ter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado o present
e termo, toda a documentação referente ao mesmo; 

4. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à 
boa execução das obrigações contratuais; e 

5. Apli-
car as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à Contratada o co
ntraditório e ampla defesa. 

2.15 Obrigações da Contratada (Art. 18, § 3º, II, m) 

As obrigações abaixo são aplicáveis ao objeto a ser contratado. 

1. Forne-
cer o(s) equipamento(s) conforme especificações, quantidades, prazos e dem
ais condições estabelecidas no Edital, na Ata de Registro de Preços, 
na Ordem de Fornecimento, na Proposta e no Contrato; 

2. Fornecer a documentação necessária à instalação e 
à operação dos produtos (manuais, termos de garantia, 
etc.), completa, atualizada e em português do Brasil, caso exista, ou 
em inglês; 

3. Disponibilizar Central 
de Atendimento para a abertura e fechamento de chamados técnicos, confor
me períodos, horários e condições estabelecidas no Edital e 
em seus Anexos; 

4. Comunicar formal 
e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da Administra-
ção sobre mudanças nos dados para contato com a Central de Atendimento; 

5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a 
ser solicitados pelo representante da Administração, referentes a qualquer pro-
blema detectado ou ao andamento de atividades da garantia; 

6. Comunicar imediatamente ocorrências de qualquer natureza que impeçam o 
bom andamento do serviço; 

7. Responder 
por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem ao patrimônio da 
Administração ou a terceiros, 
por ocasião da execução do objeto, procedendo imediatamente aos reparos 
ou às indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente; 

8. Responsabilizar-se  integralmente pelo fornecimento dos equipamentos e 
pela execução dos serviços de garantia técnica, primando pela qualidade, desem-
penho, eficiência e produtividade na execução dos trabalhos, dentro dos prazos 
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estipulados e cujo descumprimento será considerado infração passível de aplica-
ção das penalidades previstas neste Termo de Referência; 

9.  Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal 
e imediatamente, todas as ocorrências anormais e/ou 
que possam comprometer a execução do objeto; 

10. Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da Administração ou 
de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto, respei-
tando todos os critérios estabelecidos, aplicáveis aos dados, informações, regras 
de negócios, documentos, entre outros pertinentes, sob pena de responsabilidade 
civil, penal e administrativa; 

11.  Cum-
prir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderentes e obedeçam
 rigorosamente às normas e 
aos procedimentos estabelecidos na Política de Segurança da Informação do 
TRE/AL; 

12.  Responsabilizar-
se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as atividades necessá
rias para prestar, se for o caso; 

13. Prestar as informações e 
os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Administração, referen
tes a qualquer problema detectado ou 
ao andamento de atividades da garantia técnica; 

14. Responsabilizar-se por todas as despesas de instalação inicial, suporte técni-
co remoto bem como deslocamento dos seus técnicos ao local da instalação e ma-
nutenção dos equipamentos, seja para retirada e/ou entrega, incluindo todas as 
despesas de transporte, frete e seguro correspondentes; 

15. A contratada não poderá transferir a outrem os compromissos assumidos, no 
todo ou em parte dos serviços objeto desta contratação; 

16. Assegurar a correta integração e funcionalidade dos serviços, em função do 
projeto e das especificações técnicas constantes neste Termo de Referência; 

17. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrente do cumprimen-
to das obrigações assumidas sem qualquer ônus ao TRE/AL; 

18. Reponsabilizar-se integralmente com todas as despesas inerentes à execu-
ção dos serviços, tais como, combustíveis, manutenção, seguros, taxas, impostos, 
tributos e salários; 

19. Zelar pela boa e completa execução dos serviços e facilitar, por todos os 
meios ao seu alcance, a ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo 
TRE/AL, atendendo prontamente às observações e exigências que lhe forem solici-
tadas. 

DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III) 

3.1 Descrição do Objeto 

ITEM E SUBITENS 

  

CARACTERISTICAS GERAIS 
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1. Todos os subitens deverão ser fornecidos por uma única empresa; 

2. Todas os equipamentos e softwares fornecidos no item devem ser do mesmo 
fabricante ou disponibilizado por meio de OEM devidamente autorizado e compro-
vado, com vista a garantir total compatibilidade e integração e concentração de 
esforços de conhecimento técnico e suporte; 

3.  Somente serão aceitas propostas que contemplem todos os subitens; 

4. Os equipamentos ofertados devem ser novos (primeiro uso) e em conjunto 
com o software não podem constar, no momento da apresentação da proposta, 
em listas de end-of-sale, end-of-support, end-of-engineering-support, end-of-life ou 
lista equivalente do fabricante, ou seja, não poderão ter previsão de descontinui-
dade de fornecimento, suporte ou vida, devendo estar em linha de produção do 
fabricante; 

5. Todas as partes e peças necessárias para operacionalização e compatibiliza-
ção do conjunto deverão ser fornecidas pela contratada; 

6. O fabricante dos equipamentos deverá prover em seu site da internet todas 
as atualizações de drivers e softwares opcionais que por ventura acompanhem os 
mesmos, essas devem ser disponibilizadas em suas versões mais recentes no in-
tuito de que os equipamentos estejam sempre atualizados com as versões mais 
atualizadas de softwares e drivers para os mesmos; 

7. Todos os equipamentos ofertados para um subitem específico devem ser 
do mesmo fabricante e modelo; 

8. As condições e especificações técnicas exigidas são mínimas, sendo aceitos 
equipamentos, softwares e serviços com características técnicas superiores, desde 
que compatíveis com o exigido; 

9. Caso a licitante não seja o fabricante da solução, deverá apresentar decla-
ração do fabricante de que tem autorização para a comercialização dos produtos 
ofertados de forma específica para este procedimento licitatório; 

10. A proposta deverá conter os códigos de produtos relativos aos equipamentos, 
softwares e licenças para fins de verificação de conformidade; 

11. Será declarada vencedora a licitante que apresentar o menor preço. 

  

HABILITAÇÃO TÉCNICA 

1. A Licitante deverá apresentar atestado(s) de capacidade técnica emitido por 
empresa pública ou privada comprovando que prestou serviços incluindo instala-
ção e configuração e todo suporte devida durante a vigência contratual, com ca-
racterísticas semelhantes às especificadas neste Termo de Referência. Para tanto, 
exige-se um ou mais atestados cujo a somatório seja no mínimo 30% do quantita-
tivo total estimado. Este percentual se justifica em razão da necessidade de com-
provação da capacidade técnico operacional da licitante. Para tanto a licitante de-
ve observar as especificações abaixo: 

1. Os atestados deverão ser impressos em papel timbrado, com nome e 
telefone de contato dos responsáveis pela informação atestada, não sendo 
aceitas declarações genéricas, devendo ainda atestar a satisfação com o 
serviço ofertado pela licitante; 
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2. O TRE/AL se reserva o direito de conferir as informações prestadas pe-
las empresas emitentes dos atestados, através de diligências por meio de 
consultas e visitas, bem como a disponibilidade de equipamentos solicita-
dos junto à PROPONENTE. 

2. Caso a licitante não seja o fabricante da solução deverá apresentar declara-
ção de autorização de comercialização do fabricante específica para este procedi-
mento licitatório; 

3. Declaraça ̃o de que dispõe de mão-de-obra adequada e disponível, além de 
local para execuça ̃o dos serviços técnicos. Deverão ser apresentados, no mínimo, 
03 (três) profissionais técnicos, integrantes do quadro da empresa (sócio e/ou fun-
cionário), devidamente treinados pelo fabricante para instalar, configurar e manter 
os itens ofertados, devendo estes treinamentos técnicos serem comprovados por 
certificados de qualificação técnica vigentes. 

  

GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO (SUBITENS DO 1 AO 10) 

1. Deve abranger todos os componentes da solução, incluindo hardware e software; 

2. Garantia por um período de pelo menos 36 (trinta e seis) meses. Para o caso especí-
fico dos subItens 06, 07, 08 (transceivers e cabos) a garantia deve ser de 12 (do-
ze) meses; 

3. Abertura de chamados técnicos por meio de Central de Atendimento (Call Center) e 
site na Internet do fabricante e/ou da contratada, com o fornecimento de protocolo 
que permita a rastreabilidade e acompanhamento do atendimento para fins de 
averiguação dos prazos de atendimento e solução exigidos; 

4. Durante a vigência do contrato de garantia e suporte deve ser assegurada atualiza-
ção de todos os componentes da solução, a exemplo de firmware, definições de 
antivírus, IPS, entre outras; 

5. O suporte deverá estar disponível em regime 24x7 (vinte e quatro horas por dia, se-
te dias por semana), com atendimento inicial para qualquer produto devendo ser 
no idioma Português; 

6. Atendimento técnico emergencial para indisponibilidade dos serviços em até 08 (oi-
to) horas úteis; 

7.  Atendimento técnico emergencial para indisponibilidade parcial ou degradação dos 
tempos de acesso e resposta dos serviços em até 12 (doze) horas úteis; 

8. Atendimento técnico para análises, alterações de parâmetros, consulta e suporte 
geral em até 24 (vinte e quatro) horas úteis; 

9. Disponibilização de área para download de upgrades de software e firmwares du-
rante todo o período da garantia; 

10. Disponibilização de base de conhecimento atualizada, com as principais dúvidas 
recebidas (FAQ), informações de troubleshooting, artigos sobre configuração, entre 
outras informações, para consulta através da web; 

11. Realizar todo o processo de Return Merchandise Authorization (RMA) de equipa-
mentos que estiverem dentro do período de garantia e que apresentem falhas que 
sejam constatados pela equipe de suporte como irreparáveis, com envio de equi-
pamentos em até 72 setenta e duas) horas uteis; 
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12. Condições específicas de atendimento para o subitens 01 e 02: 

1. Atendimento técnico emergencial para indisponibilidade dos serviços em até 
04 (quatro) horas, com atendimento inicial para qualquer produto devendo 
ser no idioma Português; 

2. Atendimento técnico emergencial para indisponibilidade parcial ou degrada-
ção dos tempos de acesso e resposta dos serviços em até 12 (doze) horas; 

3. Atendimento técnico para análises, alterações de parâmetros, consulta e su-
porte geral em até 24 (vinte e quatro) horas úteis; 

4. Troca de Hardware (RMA) com despacho de equipamento em até 24 (vinte e 
quatro) horas uteis. 

  

SUBITEM 01 - SOLUÇÃO DE SEGURANÇA E GERÊNCIA DE REDES NGFW TIPO 1 - ESPECIFICA-
ÇÕES TÉCNICAS 

1. CARACTERÍSTICAS E FUNCIONALIDADES GERAIS 

1.  Solução baseada em appliance. Para maior segurança, não serão aceitos 
equipamentos de propósito genérico (PCs ou servidores) sobre os quais po-
deriam instalar-se e/ou executar um sistema operacional regular como Mi-
crosoft Windows, FreeBSD, SUN Solaris, Apple OS-X ou GNU/Linux; 

2. A Solução de Segurança e Gerencia de Redes NGFW em Cluster de Alta Dis-
ponibilidade, deve ser composto por no mínimo 02 (dois) equipamento am-
bos licenciados para operar em modo ATIVO-ATIVO; 

3. As capacidades e características técnicas exigidas se referem a 01 equipa-
mento componente da solução; 

4. Deverá possuir e estar licenciados com as funcionalidades: Firewall, Traffic 
Shapping e QoS, Filtro de Conteúdo Web, Antivírus, AntiSpam, Detecção e 
Prevenção de Intrusos (IPS), VPN IPSec e SSL, Controle de Aplicações, DLP – 
Data Leak Prevention, Controladora Wireless e Virtualização, pelo período 
de garantia exigido; 

5. Deverá possuir fonte de alimentação com chaveamento automático 
110/220V redundante Hot Swappable. A fonte fornecida deverá suportar so-
zinha a operação da unidade com todos os módulos de interface ativos; 

6. Capacidade mínima: 

1. Capacidade de processamento de 40 (quarenta) Gbps; 

2. IPS com capacidade de processamento de 10 (dez) Gbps; 

3. Proteção a ameaças avançadas (Threat Protection) com capacidade 
mínima de processamento de 7 (sete) Gbps; 

4. Inspeção SSL Throughput com capacidade mínima de processamento 
de 9 (nove) Gbps; 

5. VPN com capacidade de, pelo menos, 45 (quarenta e cinco) Gbps de 
tráfego IPSec; 

6. VPN SSL com capacidade de, pelo menos, 8 (oito) Gbps de tráfego; 
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7. Deverá suportar 7.500.000 (sete milhões e quinhentos mil) conexões 
simultâneas; 

8. Deverão ser licenciados para suportar, pelo menos, 9.000 (nove mil) 
usuários de VPN SSL; 

9. Deverá suportar, pelo menos, 400.000 (quatrocentas mil) novas cone-
xões por segundo; 

10. Deverá suportar, pelo menos, 18.000 (dezoito mil) túneis de VPN Si-
te-Site; 

11. Deverá suportar, pelo menos, 90.000 (noventa mil) túneis de VPN 
Client-Site; 

7. Interfaces de rede: 

1. Deverá possuir, pelo menos, 2 (duas) interfaces QSFP+ 40GE; 

2. Deverá possuir, pelo menos, 2 (duas) interfaces SFP28 25GE; 

3. Deverá possuir, pelo menos, 2 (duas) interfaces SFP+ 10GE; 

4. Deverá possuir, pelo menos, 8 (oito) interfaces SFP 01GE; 

5. Deverá possuir, pelo menos, 10 (dez) interfaces RJ 45; 

8. Armazenamento Interno: 

1. 02 unidades SSD de 480GB; 

9. Deverá possuir licença para número ilimitado de usuários e endereços IP; 

10. Deverá ser capaz de gerenciar, via funcionalidade de Controladora Wireless, 
ao menos, 2000 (dois mil) Pontos de Acesso sem fio; 

11. Deverá ser capaz de gerenciar, via funcionalidade de Controladora Switch, 
ao menos, 180 (cento e oitenta) equipamentos; 

12. Deverá estar licenciado para permitir número ilimitado de estações de rede 
e usuários; 

13. Deverá incluir licença para a funcionalidade de VPN SSL; 

14. Deverá ser fornecida toda documentação técnica, bem como manual de uti-
lização, em português do Brasil ou em inglês. 

2. FUNCIONALIDADES ESPECÍFICAS 

1. FIREWALL 
1. Deverá possuir controle de acesso à internet por endereço IP de origem 

e destino; 
2. Deverá possuir controle de acesso à internet por subrede; 
3. Deverá suportar tags de VLAN (802.1q); 
4. Deverá possuir ferramenta de diagnóstico do tipo tcpdump; 
5. Deverá possuir integração com servidores de autenticação RADIUS, 

LDAP e Microsoft Active Directory; 
6. Deverá possuir integração com tokens para autenticação de 02 (dois) 

fatores; 
7. Deverá suportar single-sign-on para Active Directory, Novell eDirectory, 

Citrix e RADIUS; 
8. Deverá possuir métodos de autenticação de usuários para qualquer 

aplicação que se execute sob os protocolos TCP (HTTP, HTTPS, FTP e 
Telnet); 
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9. Deverá possuir a funcionalidade de tradução de endereços estáticos – 
NAT (Network Address Translation), um para um, vários para um, 
NAT64, NAT46, PAT, STUN e Full Cone NAT; 

10. Deverá permitir controle de acesso à internet por períodos do dia, per-
mitindo a aplicação de políticas por horários e por dia da semana; 

11. Deverá permitir controle de acesso à internet por domínio, por exem-
plo: gov.br, org.br, edu.br; 

12. Deverá possuir a funcionalidade de fazer tradução de endereços dinâ-
micos, muitos para um, PAT; 

13. Deverá suportar roteamento estático e dinâmico RIP V1, V2, OSPF, ISIS 
e BGPv4; 

14. Deverá possuir funcionalidades de DHCP Cliente, Servidor e Relay; 
15. Deverá suportar aplicações multimídia, como: H.323 e SIP; 
16. A solução deverá utilizar a tecnologia de firewall Stateful Packet Inspec-

tion (SPI); 
17. Deverá suportar alta disponibilidade (HA), trabalhando no esquema de 

redundância do tipo Ativo-Passivo e também Ativo-Ativo, com divisão 
de carga, com todas as licenças de software habilitadas para tal sem 
perda de conexões. No entanto, para este procedimento licitatório de-
verá ser considerada a alta disponibilidade em modo ativo-passivo; 

18. Deverá permitir o funcionamento em modo transparente tipo “bridge” 
sem alterar o endereço MAC do tráfego; 

19. Deverá suportar PBR – Policy Based Routing; 
20. Deverá permitir a criação de VLANS no padrão IEEE 802.1q; 
21. Deverá possuir conexão entre estação de gerência e appliance cripto-

grafada, tanto em interface gráfica, quanto em CLI (linha de comando); 
22. Deverá permitir filtro de pacotes sem controle de estado (stateless) pa-

ra verificação em camada 2; 
23. Deverá permitir forwarding de camada 2 para protocolos não IP; 
24. Deverá suportar forwarding multicast; 
25. Deverá suportar roteamento multicast PIM Sparse Mode e Dense Mode; 
26. Deverá permitir criação de serviços por porta ou conjunto de portas dos 

seguintes protocolos: TCP, UDP, ICMP e IP; 
27. Deverá permitir o agrupamento de serviços; 
28. Deverá permitir o filtro de pacotes sem a utilização de NAT; 
29. Deverá permitir a abertura de novas portas por fluxo de dados para 

serviços que requerem portas dinâmicas; 
30. Deverá possuir mecanismo de anti-spoofing; 
31. Deverá permitir criação de regras definidas pelo usuário; 
32. Deverá permitir o serviço de autenticação para tráfego HTTP e FTP; 
33. Deverá permitir IP/MAC binding, permitindo que cada endereço IP possa 

ser associado a um endereço MAC, gerando maior controle dos endere-
ços internos e impedindo o IP spoofing; 

34. Deverá possuir a funcionalidade de balanceamento e contingência de 
links; 

35. Deverá suportar sFlow; 
36. Suporte a técnicas de detecção de programas de compartilhamento de 

arquivos (peer-to-peer) e de mensagens instantâneas, suportando, ao 
menos: Yahoo! Messenger, MSN Messenger, ICQ, AOL Messenger, Bit-
Torrent, eDonkey, GNUTella, KaZaa, Skype e WinNY; 

37. Deverá ter a capacidade de permitir a criação de regras de firewall es-
pecíficas para tipos de dispositivos identificados automaticamente 
(funcionalidade esta conhecida como BYOD – Bring Your Own Device), 
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como, por exemplo: tablets, celulares e PCs, sistemas operacionais An-
droid, Apple, Blackberry, Linux e Windows; 

38. Deverá ter a capacidade de criar e aplicar políticas de reputação de cli-
ente para registrar e pontuar as seguintes atividades: tentativas de co-
nexões más, pacotes bloqueados por política, detecção de ataques de 
intrusão, detecção de ataques de malware, atividades Web em catego-
rias de risco, proteção de aplicação, locais geográficos que os clientes 
estão tentando se comunicar; 

39. Deverá permitir autenticação de usuários em base local, servidor LDAP, 
RADIUS e TACACS; 

40. Deverá permitir a criação de regras baseada em usuário, grupo de usu-
ários, endereço IP, FQDN, tipo de dispositivo, horário, protocolo e apli-
cação; 

41. Deverá suportar certificados X.509, SCEP, Certificate Signing Request 
(CSR) e OCSP; 

42. Deverá permitir funcionamento em modo bridge, router, proxy explíci-
to, sniffer e/ou VLAN-tagged; 

43. Deverá possuir mecanismo de tratamento (session-helpers ou ALGs) 
para os protocolos ou aplicações dcerpc, dns-tcp, dns-udp, ftp, H.245 I, 
H.245 0, H.323, MGCP, MMS, PMAP, PPTP, RAS, RSH, SIP, TFTP, TNS; 

44. Deverá suportar SIP, H.323 e SCCP NAT Traversal; 
45. Deverá permitir a criação de objetos e agrupamento de objetos de usu-

ários, redes, FQDN, protocolos e serviços para facilitar a criação de re-
gras; 

46. Deverá possuir porta de comunicação serial ou USB para testes e confi-
guração do equipamento, com acesso protegido por usuário e senha. 

2. TRAFFIC SHAPING E PRIORIZAÇÃO DE TRÁFEGO 
1. Deverá permitir o controle e a priorização do tráfego, priorizando e ga-

rantindo banda para as aplicações (inbound/outbound), através da 
classificação dos pacotes (Shaping), criação de filas de prioridade, ge-
rência de congestionamento e QoS; 

2. Deverá permitir modificação de valores DSCP para o DiffServ; 
3. Deverá permitir priorização de tráfego e suportar ToS; 
4. Deverá limitar individualmente a banda utilizada por programas, tais 

como: peer-to-peer, streaming, chat, VoIP e Web; 
5. Deverá integrar-se ao serviço de diretório padrão LDAP, inclusive o Mi-

crosoft Active Directory, reconhecendo grupos de usuários cadastrados; 
6. Deverá prover funcionalidade de identificação transparente de usuários 

cadastrados no Microsoft Active Directory e LDAP; 
7. Deverá controlar (limitar ou expandir) individualmente a banda utiliza-

da por grupo de usuários do Microsoft Active Directory e LDAP; 
8. Deverá permitir definir banda máxima e banda garantida para um usu-

ário, IP, grupo de IPs, protocolo e aplicação; 
9. Deverá controlar (limitar ou expandir) individualmente a banda utiliza-

da por subrede de origem e destino; 
10. Deverá controlar (limitar ou expandir) individualmente a banda utiliza-

da por endereço IP de origem e destino; 
11. Deverá ter a capacidade de permitir a criação de perfis de controle de 

banda específicos para tipos de dispositivos identificados automatica-
mente (funcionalidade esta conhecida como BYOD – Bring Your Own 
Device), como, por exemplo: tablets, celulares e PCs, sistemas operaci-
onais Android, Apple, Blackberry, Linux e Windows. 

3. FUNCIONALIDADE DE ANTI-SPAM DE GATEWAY 
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1. Deverá permitir, na funcionalidade de anti-spam, verificação do cabe-
çalho SMTP do tipo MIME; 

2. Deverá possuir filtragem de e-mail por palavras chaves; 
3. Deverá permitir adicionar rótulo ao assunto da mensagem quando clas-

sificado como SPAM; 
4. Deverá possuir, para a funcionalidade de anti-spam, o recurso de RBL; 
5. Deverá permitir a checagem de reputação da URL no corpo mensagem 

de correio eletrônico; 
6. Deverá ter a capacidade de permitir a criação de perfis de anti-spam 

específicos para tipos de dispositivos identificados automaticamente 
(funcionalidade esta conhecida como BYOD – Bring Your Own Device), 
como, por exemplo: tablets, celulares e PCs, sistemas operacionais An-
droid, Apple, Blackberry, Linux e Windows. 

4. FUNCIONALIDADE DE FILTRO DE CONTEÚDO WEB 
1. Deverá possuir solução de filtro de conteúdo Web integrado à solução 

de segurança; 
2. Deverá possuir, pelo menos, 70 (setenta) categorias para classificação 

de sites Web; 
3. Deverá possuir base mínima contendo 100.000.000 (cem milhões) de 

sites internet Web já registrados e classificados; 
4. Deverá possuir a funcionalidade de cota de tempo de utilização por ca-

tegoria; 
5. Deverá possuir categoria exclusiva, no mínimo, para os seguintes tipos 

de sites Web, como: 
1. Proxy anônimo; 
2. Webmail; 
3. Instituições de saúde; 
4. Notícias; 
5. Phishing; 
6. Hackers; 
7. Pornografia; 
8. Racismo; 
9. Websites pessoais; 
10. Compras; 

6. Deverá permitir a monitoração do tráfego internet sem bloqueio de 
acesso aos usuários; 

7. Deverá permitir a criação de, pelo menos, 05 (cinco) categorias perso-
nalizadas; 

8. Deverá permitir a reclassificação de sites Web, tanto por URL, quanto 
por endereço IP; 

9. Deverá prover Termo de Responsabilidade on-line para aceite pelo 
usuário, a ser apresentado toda vez que houver tentativa de acesso a 
determinado serviço permitido ou bloqueado; 

10. Deverá integrar-se ao serviço de diretório padrão LDAP, inclusive o Mi-
crosoft Active Directory, reconhecendo contas e grupos de usuários ca-
dastrados; 

11. Deverá prover funcionalidade de identificação transparente de usuários 
cadastrados no Microsoft Active Directory; 

12. Deverá possuir integração com tokens para autenticação de 02 (dois) 
fatores; 

13. Deverá exibir mensagem de bloqueio customizável pelos Administrado-
res para resposta aos usuários na tentativa de acesso a recursos proi-
bidos pela política de segurança; 
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14. Deverá permitir a filtragem de todo o conteúdo do tráfego WEB de 
URLs conhecidas como fonte de material impróprio e códigos (progra-
mas/scripts) maliciosos em applets Java, cookies e activeX, através de 
base de URL própria atualizável; 

15. Deverá permitir o bloqueio de páginas Web através da construção de 
filtros específicos com mecanismo de busca textual; 

16. Deverá permitir a criação de listas personalizadas de URLs permitidas 
(lista branca) e bloqueadas (lista negra); 

17. Deverá permitir o bloqueio de URLs inválidas, cujo campo CN do certifi-
cado SSL não contenha um domínio válido; 

18. Deverá filtrar o conteúdo baseado em categorias em tempo real; 
19. Deverá garantir que as atualizações regulares do produto sejam reali-

zadas sem interromper a execução dos serviços de filtragem de conte-
údo Web; 

20. Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio por grupo de 
usuários do serviço de diretório LDAP; 

21. Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio por endereço 
IP de origem; 

22. Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio por subrede 
de origem; 

23. Deverá ser capaz de categorizar a página Web, tanto pela sua URL, 
como pelo seu endereço IP; 

24. Deverá permitir o bloqueio de redirecionamento HTTP; 
25. Deverá permitir o bloqueio de páginas Web por classificação como pá-

ginas que facilitem a busca de áudio, vídeo e URLs originadas de 
spams; 

26. Deverá possuir Proxy Explícito e Transparente; 
27. Deverá implementar roteamento WCCP e ICAP; 
28. Deverá ter a capacidade de permitir a criação de perfis de filtragem 

Web específicos para tipos de dispositivos identificados automatica-
mente (funcionalidade esta conhecida como BYOD – Bring Your Own 
Device), como, por exemplo: tablets, celulares e PCs, sistemas operaci-
onais Android, Apple, Blackberry, Linux e Windows. 

29. Deverá permitir, na funcionalidade de anti-spam, verificação do cabe-
çalho SMTP do tipo MIME; 

30. Deverá possuir filtragem de e-mail por palavras chaves; 
31. Deverá permitir adicionar rótulo ao assunto da mensagem quando clas-

sificado como SPAM; 
32. Deverá possuir, para a funcionalidade de anti-spam, o recurso de RBL; 
33. Deverá permitir a checagem de reputação da URL no corpo mensagem 

de correio eletrônico; 
34. Deverá ter a capacidade de permitir a criação de perfis de anti-spam 

específicos para tipos de dispositivos identificados automaticamente 
(funcionalidade esta conhecida como BYOD – Bring Your Own Device), 
como, por exemplo: tablets, celulares e PCs, sistemas operacionais An-
droid, Apple, Blackberry, Linux e Windows. 

5. FUNCIONALIDADE DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO 
1. Deverá permitir que seja definido, através de regra por IP origem, IP 

destino, protocolo e porta, qual tráfego será inspecionado pelo sistema 
de detecção de intrusão; 

2. Deverá possuir base de assinaturas de IPS com, pelo menos, 3.500 
(três mil e quinhentas) ameaças conhecidas; 

3. Deverá estar orientado à proteção de redes; 
4. Deverá permitir funcionar em modo transparente, sniffer e router; 
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5. Deverá possuir tecnologia de detecção baseada em assinaturas que se-
jam atualizadas automaticamente; 

6. Deverá permitir a criação de padrões de ataque manualmente; 
7. Deverá possuir integração à plataforma de segurança; 
8. Deverá possuir capacidade de remontagem de pacotes para identifica-

ção de ataques; 
9. Deverá possuir capacidade de agrupar assinaturas para um determina-

do tipo de ataque. Exemplo: agrupar todas as assinaturas relacionadas 
a web-server, para que seja usado para proteção específica de Servido-
res Web; 

10. Deverá possuir capacidade de análise de tráfego para a detecção e 
bloqueio de anomalias, como Denial of Service (DoS) do tipo Flood, 
Scan, Session e Sweep; 

11. Deverá ter a capacidade de permitir a criação de perfis de inspeção es-
pecíficos para tipos de dispositivos identificados automaticamente 
(funcionalidade esta conhecida como BYOD – Bring Your Own Device), 
como, por exemplo: tablets, celulares e PCs, sistemas operacionais An-
droid, Apple, Blackberry, Linux e Windows; 

12. Deverá possuir mecanismos de detecção/proteção de ataques; 
13. Deverá possuir reconhecimento de padrões; 
14. Deverá possuir análise de protocolos; 
15. Deverá possuir detecção de anomalias; 
16. Deverá possuir detecção de ataques de RPC (Remote Procedure Call); 
17. Deverá possuir proteção contra ataques de Windows ou NetBios; 
18. Deverá possuir proteção contra ataques de SMTP (Simple Message 

Transfer Protocol), IMAP (Internet Message Access Protocol), Sendmail 
ou POP (Post Office Protocol); 

19. Deverá possuir proteção contra ataques DNS (Domain Name System); 
20. Deverá possuir proteção contra ataques a FTP, SSH, Telnet e rlogin; 
21. Deverá possuir proteção contra ataques de ICMP (Internet Control Mes-

sage Protocol); 
22. Deverá possuir métodos de notificação de detecção de ataques; 
23. Deverá possuir alarmes na console de administração; 
24. Deverá possuir alertas via correio eletrônico; 
25. Deverá possuir monitoração do comportamento do appliance, mediante 

SNMP. O dispositivo deverá ser capaz de enviar traps de SNMP quando 
ocorrer um evento relevante para a correta operação da rede; 

26. Deverá ter a capacidade de resposta/logs ativa a ataques; 
27. Deverá prover a terminação de sessões via TCP resets; 
28. Deverá armazenar os logs de sessões; 
29. Deverá atualizar automaticamente as assinaturas para o sistema de 

detecção de intrusos; 
30. Deverá mitigar os efeitos dos ataques de negação de serviços; 
31. Deverá permitir a criação de assinaturas personalizadas; 
32. Deverá possuir filtros de ataques por anomalias; 
33. Deverá permitir filtros de anomalias de tráfego estatístico de: flooding, 

scan, source e destinationsessionlimit; 
34. Deverá permitir filtros de anomalias de protocolos; 
35. Deverá suportar reconhecimento de ataques de DoS, reconnaissance, 

exploits e evasion; 
36. Deverá suportar verificação de ataque na camada de aplicação; 
37. Deverá suportar verificação de tráfego em tempo real, via aceleração 

de hardware; 
38. Deverá possuir as seguintes estratégias de bloqueio: pass, drop e reset. 
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6. FUNCIONALIDADE DE VPN 
1. Deverá possuir suporte a inclusão em autoridades certificadoras (en-

rollment), mediante SCEP (Simple Certificate Enrollment Protocol) e 
mediante arquivos. 

2. Deverá permitir a arquitetura de VPN hub and spoke; 
3. A VPN SSL deverá suportar cliente para plataforma Windows, Linux e 

Mac OS X; 
4. Deverá possuir hardware acelerador criptográfico para incrementar o 

desempenho da VPN; 
5. A VPN SSL deverá possibilitar o acesso a toda infraestrutura, de acordo 

com a política de segurança, através de um plug-in ActiveX e/ou Java; 
6. Deverá possuir capacidade de realizar SSL VPNs utilizando certificados 

digitais; 
7. Deverá possuir suporte a VPN SSL; 
8. Deverá possuir suporte a VPNs IPSeC Site-to-Site e VPNs IPSec Client-

to-Site; 
9. Deverá possuir suporte a certificados PKI X.509 para construção de 

VPNs; 
10. Deverá possuir algoritmos de criptografia para túneis VPN: AES, DES, 

3DES; 
7. FUNCIONALIDADE DE CONTROLE DE APLICAÇÕES 

1. Deverá reconhecer, no mínimo, 2.000 (duas mil) aplicações; 
2. Deverá possuir, pelo menos, 10 (dez) categorias para classificação de 

aplicações; 
3. Deverá possuir categoria exclusiva, no mínimo, para os seguintes tipos 

de aplicações, como: 
1. P2P; 
2. Instant Messaging; 
3. Web; 
4. Transferência de arquivos; 
5. VoIP; 

4. Deverá permitir a monitoração do tráfego de aplicações sem bloqueio 
de acesso aos usuários; 

5. Deverá ser capaz de controlar aplicações independente do protocolo e 
porta utilizados, identificando-as apenas pelo comportamento de tráfe-
go da mesma; 

6. Deverá integrar-se ao serviço de diretório padrão LDAP, inclusive o Mi-
crosoft Active Directory, reconhecendo grupos de usuários cadastrados; 

7. Deverá prover funcionalidade de identificação transparente de usuários 
cadastrados no Microsoft Active Directory; 

8. Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio de aplicações 
por grupo de usuários do Microsoft Active Directory; 

9. Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio de aplicações 
por grupo de usuários do serviço de diretório LDAP; 

10. Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio por endereço 
IP de origem; 

11. Deverá possuir integração com tokens para autenticação de 02 (dois) 
fatores; 

12. Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio por subrede 
de origem e destino; 

13. Deverá permitir a inspeção/bloqueio de códigos maliciosos para, no mí-
nimo, as seguintes categorias: Instant Messaging e transferência de ar-
quivos; 
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14. Deverá garantir que as atualizações regulares do produto sejam reali-
zadas sem interromper a execução dos serviços de controle de aplica-
ções; 

15. Deverá permitir criação de padrões de aplicação manualmente; 
16. Deverá ter a capacidade de permitir a criação de perfis de controle de 

aplicações específicos para tipos de dispositivos identificados automa-
ticamente (funcionalidade esta conhecida como BYOD – Bring Your Own 
Device), como, por exemplo: tablets, celulares e PCs, sistemas operaci-
onais Android, Apple, Blackberry, Linux e Windows. 

8. FUNCIONALIDADE DE DLP (DATA LEAK PREVENTION) 
1. O sistema de DLP (Data Leak Prevention – Proteção contra Vazamento 

de Informações) de gateway deverá funcionar de maneira que se con-
siga que os dados sensíveis não saiam da rede e também deverá funci-
onar de modo que se previna que dados não requisitados entrem na 
sua rede; 

2. Deverá inspecionar, no mínimo, os tráfegos de e-mail, HTTP, NNTP e de 
mensageiros instantâneos; 

3. Sobre o tráfego de e-mail, deverá inspecionar, no mínimo, os protocolos 
SMTP, POP3 e IMAP; 

4. Sobre o tráfego de mensageiros instantâneos, deverá inspecionar, no 
mínimo, os protocolos AIM, ICQ, MSN e Yahoo!; 

5. Deverá realizar buscas para a aplicação de regras de DLP em arquivos 
do tipo PDF e MS-Word; 

6. Deverá fazer a varredura no conteúdo de um cookie HTTP buscando por 
determinado texto; 

7. Deverá aplicar regras baseadas em usuários autenticados, isto é, fa-
zendo buscas pelo tráfego de um específico usuário; 

8. Deverá verificar para aplicações do tipo e-mail, se o anexo das mensa-
gens de correio entrantes/saintes possui um tamanho máximo especifi-
cado pelo administrador; 

9. Deverá utilizar expressões regulares para composição das regras de 
verificação dos tráfegos; 

10. Deverá tomar minimamente as ações de bloquear, banir usuário e co-
locar em quarentena a interface sobre as regras que coincidirem com o 
tráfego esperado pela regra; 

11. Deverá permitir o armazenamento em solução específica de armaze-
namento de logs, o conteúdo do tráfego que coincidir com o tráfego 
esperado pela regra de DLP para minimamente os protocolos de e-mail, 
HTTP e mensageiros instantâneos; 

12. Deverá permitir a composição de múltiplas regras de DLP, formando 
uma regra única mais específica que usa lógica booleana para fazer a 
comparação com o tráfego que atravessa o sistema. 

9. FUNCIONALIDADE DE BALANCEAMENTO DE CARGA 
1. Deverá permitir a criação de endereços IPs virtuais; 
2. Deverá permitir balanceamento de carga entre, pelo menos, 04 (qua-

tro) servidores reais; 
3. Deverá suportar balanceamento, ao menos, para os seguintes serviços: 

HTTP, HTTPS, TCP e UDP; 
4. Deverá permitir balanceamento, ao menos, com os seguintes métodos: 

Hash do endereço IP de origem, Round Robin, Weighted, First Alive e 
HTTP host; 

5. Deverá permitir persistência de sessão por cookie HTTP ou SSL session 
ID; 

6. Deverá permitir que seja mantido o IP de origem; 
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7. Deverá suportar SSL offloading nos equipamentos que suportem, pelo 
menos, 200 (duzentos) usuários; 

8. Deverá ter a capacidade de identificar, através de health checks, quais 
os servidores que estejam ativos, removendo automaticamente o trá-
fego dos servidores que não estejam; 

9. Deverá permitir que o health check seja feito, ao menos, via ICMP, TCP 
em porta configurável e HTTP em URL configurável. 

10. FUNCIONALIDADE DE VIRTUALIZAÇÃO 
1. Deverá suportar a criação de, ao menos, 10 (dez) instâncias virtuais no 

mesmo hardware; 
2. Deverá permitir a criação de administradores independentes para cada 

uma das instâncias virtuais; 
3. Deverá permitir a criação de um administrador global que tenha acesso 

a todas as configurações das instâncias virtuais criadas. 
11. FUNCIONALIDADE DE CONTROLADORA WIRELESS E WI-FI 

1. Deverá ser capaz de gerenciar, de forma centralizada, outros Pontos de 
Acesso do mesmo fabricante; 

2. Deverá suportar o serviço de servidor DHCP por SSID para prover ende-
reçamento IP automático para os clientes wireless; 

3. Deverá suportar monitoração e supressão de Ponto de Acesso indevido; 
4. Deverá prover autenticação para a rede wireless através de bases ex-

ternas, como: LDAP, RADIUS ou TACACS+; 
5. Deverá permitir a visualização dos clientes conectados; 
6. Deverá prover suporte a Fast Roaming; 
7. Deverá ajustar automaticamente os canais de modo a otimizar a cober-

tura de rede e mudar as condições de RF; 
8. A solução deve implementar recursos de análise de espectro que pos-

sibilitem a identificação de interferências provenientes de equipamen-
tos não-WiFi e que operem nas frequências de 2.4GHz ou 5GHz. A solu-
ção deve ainda apresentar o resultado dessas análises de maneira grá-
fica na interface de gerência; 

9. Deverá possuir Captive Portal por SSID; 
10. Deverá permitir configurar o bloqueio de tráfego entre SSIDs; 
11. Deverá suportar Wi-Fi Protected Access (WPA), WPA2 ou WPA3 por 

SSID, utilizando-se de AES e/ou TKIP; 
12. Deverá suportar os seguintes métodos de autenticação EAP: 

1. EAP-TLS 
2. EAP-TTLS; 
3. EAP-PEAP; 
4. EAP-SIM 
5. EAP-AKA; 

13. Deverá suportar 802.1x através de RADIUS; 
14. Deverá suportar filtro baseado em endereço MAC por SSID; 
15. Deverá permitir configurar parâmetros de rádio, como: banda e canal; 
16. Deverá possuir método de descoberta de novos Pontos de Acesso ba-

seados em Broadcast ou Multicast; 
17. Deverá possuir mecanismo de identificação e controle de Rogue APs, 

suportando supressão automática e bloqueio por endereço MAC de APs; 
18. Deverá possuir lista contendo Pontos de Acesso Aceitos e Pontos de 

Acesso Indevidos (Rogue); 
19. Deverá possuir WIDS com, ao menos, os seguintes perfis: 

1. Rogue/Interfering AP Detection; 
2. Ad-hoc Network Detection; 
3. Wireless Bridge Detection; 
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4. Weak WEP Detection; 
5. MAC OUI Checking; 

20. Deverá permitir o uso de voz e dados sobre um mesmo SSID; 
21. A solução deverá detectar Receiver Start of Packet (RX-SOP) em paco-

tes wireless e ser capaz de ignorar os pacotes que estejam abaixo de 
determinado limiar especificado em dBm; 

22. A controladora deverá oferecer Firewall integrado, baseado em identi-
dade do usuário; 

23. Deverá possuir controle baseado em política de firewall para acesso en-
tre as WLANs; 

24. Deverá permitir a criação de políticas de traffic shaping; 
25. Deverá permitir a criação de políticas de firewall baseadas em horário; 
26. Deverá permitir NAT nas políticas de firewall; 
27. Deverá possibilitar definir número de clientes por SSID; 
28. Deverá permitir e/ou bloquear o tráfego entre SSIDs; 
29. Deverá possuir mecanismo de criação automática de usuários visitan-

tes e senhas auto-geradas e/ou manual, que possam ser enviadas por 
e-mail ou SMS aos usuários, e com capacidade de definição de horário 
da expiração da senha; 

30. A comunicação entre o Access Point e a Controladora Wireless deverá 
poder ser efetuada de forma criptografada; 

31. Deverá possuir mecanismo de ajuste de potência do sinal, de forma a 
reduzir interferência entre canais entre 02 (dois) Access Points gerenci-
ados; 

32. Deverá possuir mecanismo de balanceamento de tráfego/usuários en-
tre Access Points; 

33. Deverá possuir mecanismo de balanceamento de tráfego/usuários en-
tre frequências e/ou rádios; 

34. Toda a configuração do Ponto de Acesso deverá ser executada através 
da Controladora Wireless; 

35. Deverá permitir a identificação de APs com firmware desatualizado e 
efetuar o upgrade via interface gráfica; 

36. Deverá possuir console de monitoramento dos usuários conectados, in-
dicando em que Access Point, em que rádio, em que canal, endereço IP 
do usuário, tipo de dispositivo e sistema operacional, uso de banda, po-
tência do sinal e relação sinal/ruído; 

37. O encaminhamento de tráfego dos dispositivos conectados à rede sem 
fio deve ocorrer de forma centralizada através de túnel estabelecido 
entre o ponto de acesso e controlador wireless. Neste modo todos os 
pacotes trafegados em um determinado SSID devem ser encaminhados 
dentro do túnel até o controlador wireless. Caso o controlador wireless 
não seja capaz de operar gerenciando os pontos de acesso e concen-
trando o tráfego tunelado simultaneamente, então a solução ofertada 
deve ser composta com elemento adicional do próprio fabricante para 
suportar a conexão dos túneis originados dos pontos de acesso; 

38. A Controladora deverá oferecer Firewall integrado, baseado em identi-
dade do usuário, entre todas as redes cujo tráfego seja tunelado até a 
Controladora; 

39. Deverá possuir controle baseado em política de firewall para acesso en-
tre as WLANs cujo tráfego seja tunelado até a Controladora; 

40. Deverá permitir a criação de políticas de traffic shaping entre todas as 
redes cujo tráfego seja tunelado até a Controladora; 
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41. Deverá permitir aplicar políticas de filtro de conteúdo Web, que seja 
baseado em categorias de sites automaticamente atualizadas, para to-
das as redes cujo tráfego seja tunelado até a Controladora; 

42. Deverá permitir aplicar políticas de antivírus, com detecção e bloqueio 
de malwares e redes botnet, entre todas as redes cujo tráfego seja tu-
nelado até a Controladora; 

43. Deverá permitir aplicar políticas de IPS, bloqueando e/ou monitorando 
tentativas de ataques, com base de assinatura de ataques atualizada 
automaticamente, entre todas as redes cujo tráfego seja tunelado até a 
Controladora; 

44. Deverá permitir aplicar políticas de controle antispam para todas as re-
des cujo tráfego seja tunelado até a Controladora; 

45. Deverá permitir controlar, identificar e bloquear tráfego de aplicações 
do tipo P2P, IM, Chat, Redes Sociais, Skype, Proxies Anônimos, strea-
mings de áudio e vídeo, jogos entre outros, e que seja baseado no pa-
drão de comunicação de tais aplicações, entre todas as redes cujo trá-
fego seja tunelado até a Controladora; 

46. A solução deve implementar recurso de controle de acesso à rede (NAC 
- Network Access Control), identificando automaticamente o tipo de 
equipamento conectado (profiling) e atribuindo de maneira automática 
a política de acesso à rede; 

47. Deverá possuir as seguintes certificações: 
1. Certificação Wi-Fi Alliance; 
2. Certificação ICSA para Firewall; 
3. Certificação ICSA para Antivírus; 
4. Certificação ICSA para VPN SSL; 
5. Certificação ICSA para VPN IPSec; 
6. Certificação ICSA para IPS; 

48. O equipamento de firewall e/ou IPS deverá ter sido aprovado nos testes 
da NSS Labs e deverá estar na lista de recomendados. 

12. FUNCIONALIDADE DE SD-WAN 

12. A solução deve permitir a configuração de políticas de QoS em camada 
7, associadas percentualmente à largura de banda da Interface SD-
WAN. 

13. A solução deve permitir a configuração de regras onde o Failback (re-
torno à condição inicial) apenas ocorra dentro de um espaço de tempo 
de X segundos, configurável pelo administrador do sistema. 

14. A solução deve permitir a configuração de regras onde o Failback (re-
torno à condição inicial) apenas ocorrerá quando o link principal recu-
perado seja X% (com X variando de 10 à 50) do seu valor de Saúde me-
lhor que o link atual. 

15. A solução deve ser capaz de medir o Status de Saúde do Link basean-
do-se em critérios mínimos de: Latência, Jitter e Packet Loss, onde seja 
possível configurar um valor de Theshold para cada um destes itens, 
onde será utilizado como fator de decisão nas regras de SD-WAN. 

16. A solução deve ser capaz de refletir, de forma manual ou automatizada, 
suas políticas de SD-WAN em condições onde a largura de banda é mo-
dificada. 

17. A solução de SD-WAN deve suportar Roteamento dinâmico BGP com 
suporte a IPv6 

18. Ainda sobre o reconhecimento de Aplicações, a solução deve fornecer o 
reconhecimento default em camada 7, de pelo menos mais de 2000 
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aplicações largamente utilizadas em contextos de SaaS, Aplicações na 
Nuvem, Aplicações Multimídia (Vimeo, YouTube, Facebook, etc) 

19. O reconhecimento de aplicações deve ser realizado independente de 
porta e protocolo, inspecionando o payload de pacote de dados; 

20. Deve de forma alternativa, contar com um banco de Dados interno, on-
de seja possível atrelar uma aplicação à um determinado IP/ range de 
IPs de destino. 

21. Reconhecimento em camada 7 totalmente segregado da camada 4. 
22. A configuração VPN IPSEC deverá oferecer suporte para DH Group: 14 e 

15. 
23. A solução deve ser capaz de criar VPN "Full-Mesh" em interface Gráfica, 

de forma automática, e sem que o administrador precise configurar site 
por site. 

24. Solução deve ser capaz de prover uma arquitetura onde em uma co-
municação Matriz x Filiais, em que a comunicação de uma Filial A para 
a Matriz esteja comprometida, possa ser utilizada a comunicação entre 
Filial B e Matriz, em que através deste circuito, a Filial A alcance a Ma-
triz. 

25. A solução de Zero Touch provisioning deve ser capaz de suportar ende-
reçamento estáticos e dinâmicos, e que seja suportado múltiplos links 
WAN. 

26. Solução deve ser capaz de prover Zero Touch provisioning. 
27. A solução SD-WAN deve prover capacidade de inspeção SSL para a ins-

peção de tráfego https nas filiais, no contexto: bloqueio de malwares e 
reconhecimento em camada 7 de aplicações. 

28. A solução SD-WAN deve suportar microsegmentação de tráfego onde 
seja possível aplicar políticas de IPS e Antivírus entre segmentos de 
LAN. 

29. A solução SD-WAN deve suportar NAT em contexto de saída (Nat Ou-
tbound) para um pool de IPs públicos. 

30. A solução SD-WAN deve ser viabilizada com recursos de segurança in-
tegrados de: Firewall, VPN, Antivírus, IPS e Filtro de Segurança Web. 

  

SUBITEM 02 - SOLUÇÃO DE SEGURANÇA E GERÊNCIA DE REDES NGFW TIPO 2 - ESPECIFICA-
ÇÕES TÉCNICAS 

1. CARACTERÍSTICAS E FUNCIONALIDADES GERAIS 
1. Solução baseada em appliance. Para maior segurança, não serão aceitos 

equipamentos de propósito genérico (PCs ou servidores) sobre os quais pode-
riam instalar-se e/ou executar um sistema operacional regular como Microsoft 
Windows, FreeBSD, SUN Solaris, Apple OS-X ou GNU/Linux. 

2. Poderá ser entregue em equipamento único ou com composição de equipa-
mentos. 

3. Deverá possuir licenças de Garantia, Atualizações de firmware, VPN, SD-
WAN, pelo período exigido; 

4. Capacidade mínima: 
1. Firewall com capacidade mínima de processamento de 5 (cinco) Gbps; 
2. IPS com capacidade mínima de processamento de 1 (um) Gbps. 
3. Proteção a ameaças avançadas (Threat Protection) com capacidade 

mínima de processamento de 500 (quinhentos) Mbps. 
4. Inspeção SSL Throughput com capacidade mínima de processamento 

de 300 (trezentos) Mbps. 
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5. VPN com capacidade de, pelo menos, 4 (quatro) Gbps de tráfego IPSec. 
6. VPN SSL com capacidade de, pelo menos, 450 (quatrocentos e cinquen-

ta) Mbps de tráfego. 
7. Deverá suportar 600.000 (seiscentos mil) conexões simultâneas. 
8. Deverão ser licenciados para suportar, pelo menos, 150 (cento e cin-

quenta) usuários de VPN SSL. 
9. Deverá suportar, pelo menos, 30.000 (trinta mil) novas conexões por 

segundo. 
10. Deverá suportar, pelo menos, 150 (cento e cinquenta) túneis de VPN Si-

te-Site. 
11. Deverá suportar, pelo menos, 200 (duzentos) túneis de VPN Client-Site. 

5. Interfaces de rede: 
1. Deverá possuir, pelo menos, 5 (cinco) interfaces RJ 45. 

6. Todos os equipamentos que acompanharem a solução devem suportar operar 
em modo de alta disponibilidade ativo-ativo e estar licenciados para operar 
desta forma. 

7. Deverá possuir licença para número ilimitado de usuários e endereços IP. 
8. Deverá ser capaz de gerenciar, via funcionalidade de Controladora Wireless, 

ao menos, 6 (seis) Pontos de Acesso sem fio. 
9. Deverá ser capaz de gerenciar, via funcionalidade de Controladora Switch, ao 

menos, 6(seis) equipamentos. 
10. Deverá estar licenciado para permitir número ilimitado de estações de rede e 

usuários. 
11. Deverá incluir licença para a funcionalidade de VPN SSL. 
12. Deverá ser fornecida toda documentação técnica, bem como manual de utili-

zação, em português do Brasil ou em inglês. 
13. FUNCIONALIDADES ESPECÍFICAS 

1. FUNCIONALIDADES DE FIREWALL 
1. Deverá possuir controle de acesso à internet por endereço IP de 

origem e destino; 
2. Deverá possuir controle de acesso à internet por subrede; 
3. Deverá suportar tags de VLAN (802.1q); 
4. Deverá possuir ferramenta de diagnóstico do tipo tcpdump; 
5. Deverá possuir integração com servidores de autenticação RA-

DIUS, LDAP e Microsoft Active Directory; 
6. Deverá possuir integração com tokens para autenticação de 02 

(dois) fatores; 
7. Deverá suportar single-sign-on para Active Directory, Novell eDi-

rectory, Citrix e RADIUS; 
8. Deverá possuir métodos de autenticação de usuários para qual-

quer aplicação que se execute sob os protocolos TCP (HTTP, 
HTTPS, FTP e Telnet); 

9. Deverá possuir a funcionalidade de tradução de endereços está-
ticos – NAT (Network Address Translation), um para um, vários 
para um, NAT64, NAT46, PAT, STUN e Full Cone NAT; 

10. Deverá permitir controle de acesso à internet por períodos do 
dia, permitindo a aplicação de políticas por horários e por dia da 
semana; 

11. Deverá permitir controle de acesso à internet por domínio, por 
exemplo: gov.br, org.br, edu.br; 

12. Deverá possuir a funcionalidade de fazer tradução de endereços 
dinâmicos, muitos para um, PAT; 

13. Deverá suportar roteamento estático e dinâmico RIP V1, V2, 
OSPF, ISIS e BGPv4; 
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14. Deverá possuir funcionalidades de DHCP Cliente, Servidor e Re-
lay; 

15. Deverá suportar aplicações multimídia, como: H.323 e SIP; 
16. Deverá possuir tecnologia de firewall do tipo Statefull; 
17. Deverá suportar alta disponibilidade (HA), trabalhando no es-

quema de redundância do tipo Ativo-Passivo e também Ativo-
Ativo, com divisão de carga, com todas as licenças de software 
habilitadas para tal sem perda de conexões; 

18. Deverá permitir o funcionamento em modo transparente tipo 
“bridge” sem alterar o endereço MAC do tráfego; 

19. Deverá suportar PBR – Policy Based Routing; 
20. Deverá permitir a criação de VLANS no padrão IEEE 802.1q; 
21. Deverá possuir conexão entre estação de gerência e appliance 

criptografada, tanto em interface gráfica, quanto em CLI (linha 
de comando); 

22. Deverá permitir filtro de pacotes sem controle de estado (state-
less) para verificação em camada 2; 

23. Deverá permitir forwarding de camada 2 para protocolos não IP; 
24. Deverá suportar forwarding multicast; 
25. Deverá suportar roteamento multicast PIM Sparse Mode e Dense 

Mode; 
26. Deverá permitir criação de serviços por porta ou conjunto de 

portas dos seguintes protocolos: TCP, UDP, ICMP e IP; 
27. Deverá permitir o agrupamento de serviços; 
28. Deverá permitir o filtro de pacotes sem a utilização de NAT; 
29. Deverá permitir a abertura de novas portas por fluxo de dados 

para serviços que requerem portas dinâmicas; 
30. Deverá possuir mecanismo de anti-spoofing; 
31. Deverá permitir criação de regras definidas pelo usuário; 
32. Deverá permitir o serviço de autenticação para tráfego HTTP e 

FTP; 
33. Deverá permitir IP/MAC binding, permitindo que cada endereço 

IP possa ser associado a um endereço MAC, gerando maior con-
trole dos endereços internos e impedindo o IP spoofing; 

34. Deverá possuir a funcionalidade de balanceamento e contingên-
cia de links; 

35. Deverá suportar sFlow; 
36. O dispositivo deverá ter técnicas de detecção de programas de 

compartilhamento de arquivos (peer-to-peer) e de mensagens 
instantâneas, suportando, ao menos: Yahoo! Messenger, MSN 
Messenger, ICQ, AOL Messenger, BitTorrent, eDonkey, GNUTella, 
KaZaa, Skype e WinNY; 

37. Deverá ter a capacidade de permitir a criação de regras de fire-
wall específicas para tipos de dispositivos identificados automa-
ticamente (funcionalidade esta conhecida como BYOD – Bring 
Your Own Device), como, por exemplo: tablets, celulares e PCs, 
sistemas operacionais Android, Apple, Blackberry, Linux e Win-
dows; 

38. Deverá ter a capacidade de criar e aplicar políticas de reputação 
de cliente para registrar e pontuar as seguintes atividades: ten-
tativas de conexões más, pacotes bloqueados por política, de-
tecção de ataques de intrusão, detecção de ataques de malwa-
re, atividades Web em categorias de risco, proteção de aplica-
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ção, locais geográficos que os clientes estão tentando se comu-
nicar; 

39. Deverá permitir autenticação de usuários em base local, servidor 
LDAP, RADIUS e TACACS; 

40. Deverá permitir a criação de regras baseada em usuário, grupo 
de usuários, endereço IP, FQDN, tipo de dispositivo, horário, pro-
tocolo e aplicação; 

41. Deverá suportar certificados X.509, SCEP, Certificate Signing Re-
quest (CSR) e OCSP; 

42. Deverá permitir funcionamento em modo bridge, router, proxy 
explícito, sniffer e/ou VLAN-tagged; 

43. Deverá possuir mecanismo de tratamento (session-helpers ou 
ALGs) para os protocolos ou aplicações dcerpc, dns-tcp, dns-udp, 
ftp, H.245 I, H.245 0, H.323, MGCP, MMS, PMAP, PPTP, RAS, RSH, 
SIP, TFTP, TNS; 

44. Deverá suportar SIP, H.323 e SCCP NAT Traversal; 
45. Deverá permitir a criação de objetos e agrupamento de objetos 

de usuários, redes, FQDN, protocolos e serviços para facilitar a 
criação de regras; 

46. Deverá possuir porta de comunicação serial ou USB para testes 
e configuração do equipamento, com acesso protegido por usuá-
rio e senha. 

2. FUNCIONALIDADE DE TRAFFIC SHAPING E PRIORIZAÇÃO DE TRÁFEGO 
1. Deverá permitir o controle e a priorização do tráfego, priorizando 

e garantindo banda para as aplicações (inbound/outbound), 
através da classificação dos pacotes (Shaping), criação de filas 
de prioridade, gerência de congestionamento e QoS; 

2. Deverá permitir modificação de valores DSCP para o DiffServ; 
3. Deverá permitir priorização de tráfego e suportar ToS; 
4. Deverá limitar individualmente a banda utilizada por programas, 

tais como: peer-to-peer, streaming, chat, VoIP e Web; 
5. Deverá integrar-se ao serviço de diretório padrão LDAP, inclusive 

o Microsoft Active Directory, reconhecendo grupos de usuários 
cadastrados; 

6. Deverá prover funcionalidade de identificação transparente de 
usuários cadastrados no Microsoft Active Directory e LDAP; 

7. Deverá controlar (limitar ou expandir) individualmente a banda 
utilizada por grupo de usuários do Microsoft Active Directory e 
LDAP; 

8. Deverá permitir definir banda máxima e banda garantida para 
um usuário, IP, grupo de IPs, protocolo e aplicação; 

9. Deverá controlar (limitar ou expandir) individualmente a banda 
utilizada por subrede de origem e destino; 

10. Deverá controlar (limitar ou expandir) individualmente a banda 
utilizada por endereço IP de origem e destino; 

11. Deverá ter a capacidade de permitir a criação de perfis de con-
trole de banda específicos para tipos de dispositivos identifica-
dos automaticamente (funcionalidade esta conhecida como 
BYOD – Bring Your Own Device), como, por exemplo: tablets, ce-
lulares e PCs, sistemas operacionais Android, Apple, Blackberry, 
Linux e Windows. 

3. FUNCIONALIDADE DE VPN 
1. Deverá possuir algoritmos de criptografia para túneis VPN: AES, 

DES, 3DES; 
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2. Deverá possuir suporte a certificados PKI X.509 para construção 
de VPNs; 

3. Deverá possuir suporte a VPNs IPSeC Site-to-Site e VPNs IPSec 
Client-to-Site; 

4. Deverá possuir suporte a VPN SSL; 
5. Deverá possuir capacidade de realizar SSL VPNs utilizando certi-

ficados digitais; 
6. A VPN SSL deverá possibilitar o acesso a toda infraestrutura, de 

acordo com a política de segurança, através de um plug-in Acti-
veX e/ou Java; 

7. Deverá possuir hardware acelerador criptográfico para incre-
mentar o desempenho da VPN; 

8. A VPN SSL deverá suportar cliente para plataforma Windows, Li-
nux e Mac OS X; 

9. Deverá permitir a arquitetura de VPN hub and spoke; 
10. Deverá possuir suporte a inclusão em autoridades certificadoras 

(enrollment), mediante SCEP (Simple Certificate Enrollment Pro-
tocol) e mediante arquivos 

4. FUNCIONALIDADE DE BALANCEAMENTO DE CARGA 
1. Deverá permitir a criação de endereços IPs virtuais; 
2. Deverá permitir balanceamento de carga entre, pelo menos, 04 

(quatro) servidores reais; 
3. Deverá suportar balanceamento, ao menos, para os seguintes 

serviços: HTTP, HTTPS, TCP e UDP; 
4. Deverá permitir balanceamento, ao menos, com os seguintes 

métodos: Hash do endereço IP de origem, Round Robin, 
Weighted, First Alive e HTTP host; 

5. Deverá permitir persistência de sessão por cookie HTTP ou SSL 
session ID; 

6. Deverá permitir que seja mantido o IP de origem; 
7. Deverá suportar SSL offloading nos equipamentos que suportem, 

pelo menos, 200 (duzentos) usuários; 
8. Deverá ter a capacidade de identificar, através de health checks, 

quais os servidores que estejam ativos, removendo automatica-
mente o tráfego dos servidores que não estejam; 

9. Deverá permitir que o health check seja feito, ao menos, via 
ICMP, TCP em porta configurável e HTTP em URL configurável. 

5. FUNCIONALIDADE DE VIRTUALIZAÇÃO 
1. Deverá suportar a criação de, ao menos, 10 (dez) instâncias vir-

tuais no mesmo hardware; 
2. Deverá permitir a criação de administradores independentes pa-

ra cada uma das instâncias virtuais; 
3. Deverá permitir a criação de um administrador global que tenha 

acesso a todas as configurações das instâncias virtuais criadas. 
6. FUNCIONALIDADE DE CONTROLADORA WIRELESS E WI-FI 

1. Deverá ser capaz de gerenciar, de forma centralizada, outros 
Pontos de Acesso do mesmo fabricante; 

2. Deverá suportar o serviço de servidor DHCP por SSID para pro-
ver endereçamento IP automático para os clientes wireless; 

3. Deverá suportar monitoração e supressão de Ponto de Acesso 
indevido; 

4. Deverá prover autenticação para a rede wireless através de ba-
ses externas, como: LDAP, RADIUS ou TACACS+; 

5. Deverá permitir a visualização dos clientes conectados; 
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6. Deverá prover suporte a Fast Roaming; 
7. Deverá ajustar automaticamente os canais de modo a otimizar a 

cobertura de rede e mudar as condições de RF; 
8. A solução deve implementar recursos de análise de espectro que 

possibilitem a identificação de interferências provenientes de 
equipamentos não-WiFi e que operem nas frequências de 
2.4GHz ou 5GHz. A solução deve ainda apresentar o resultado 
dessas análises de maneira gráfica na interface de gerência; 

9. Deverá possuir Captive Portal por SSID; 
10. Deverá permitir configurar o bloqueio de tráfego entre SSIDs; 
11. Deverá suportar Wi-Fi Protected Access (WPA), WPA2 ou WPA3 

por SSID, utilizando-se de AES e/ou TKIP; 
12. Deverá suportar os seguintes métodos de autenticação EAP: 

1. EAP-TLS 
2. EAP-TTLS; 
3. EAP-PEAP; 
4. EAP-SIM 
5. EAP-AKA; 

13. Deverá suportar 802.1x através de RADIUS; 
14. Deverá suportar filtro baseado em endereço MAC por SSID; 
15. Deverá permitir configurar parâmetros de rádio, como: banda e 

canal; 
16. Deverá possuir método de descoberta de novos Pontos de Aces-

so baseados em Broadcast ou Multicast; 
17. Deverá possuir mecanismo de identificação e controle de Rogue 

APs, suportando supressão automática e bloqueio por endereço 
MAC de APs; 

18. Deverá possuir lista contendo Pontos de Acesso Aceitos e Pontos 
de Acesso Indevidos (Rogue); 

19. Deverá possuir WIDS com, ao menos, os seguintes perfis: 
1. Rogue/Interfering AP Detection; 
2. Ad-hoc Network Detection; 
3. Wireless Bridge Detection; 
4. Weak WEP Detection; 
5. MAC OUI Checking; 

20. Deverá permitir o uso de voz e dados sobre um mesmo SSID; 
21. A solução deverá detectar Receiver Start of Packet (RX-SOP) em 

pacotes wireless e ser capaz de ignorar os pacotes que estejam 
abaixo de determinado limiar especificado em dBm; 

22. A controladora deverá oferecer Firewall integrado, baseado em 
identidade do usuário; 

23. Deverá possuir controle baseado em política de firewall para 
acesso entre as WLANs; 

24. Deverá permitir a criação de políticas de traffic shaping; 
25. Deverá permitir a criação de políticas de firewall baseadas em 

horário; 
26. Deverá permitir NAT nas políticas de firewall; 
27. Deverá possibilitar definir número de clientes por SSID; 
28. Deverá permitir e/ou bloquear o tráfego entre SSIDs; 
29. Deverá possuir mecanismo de criação automática de usuários 

visitantes e senhas auto-geradas e/ou manual, que possam ser 
enviadas por e-mail ou SMS aos usuários, e com capacidade de 
definição de horário da expiração da senha; 
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30. A comunicação entre o Access Point e a Controladora Wireless 
deverá poder ser efetuada de forma criptografada; 

31. Deverá possuir mecanismo de ajuste de potência do sinal, de 
forma a reduzir interferência entre canais entre 02 (dois) Access 
Points gerenciados; 

32. Deverá possuir mecanismo de balanceamento de tráfe-
go/usuários entre Access Points; 

33. Deverá possuir mecanismo de balanceamento de tráfe-
go/usuários entre frequências e/ou rádios; 

34. Toda a configuração do Ponto de Acesso deverá ser executada 
através da Controladora Wireless; 

35. Deverá permitir a identificação de APs com firmware desatuali-
zado e efetuar o upgrade via interface gráfica; 

36. Deverá possuir console de monitoramento dos usuários conec-
tados, indicando em que Access Point, em que rádio, em que ca-
nal, endereço IP do usuário, tipo de dispositivo e sistema opera-
cional, uso de banda, potência do sinal e relação sinal/ruído; 

37. O encaminhamento de tráfego dos dispositivos conectados à re-
de sem fio deve ocorrer de forma centralizada através de túnel 
estabelecido entre o ponto de acesso e controlador wireless. 
Neste modo todos os pacotes trafegados em um determinado 
SSID devem ser encaminhados dentro do túnel até o controlador 
wireless. Caso o controlador wireless não seja capaz de operar 
gerenciando os pontos de acesso e concentrando o tráfego tune-
lado simultaneamente, então a solução ofertada deve ser com-
posta com elemento adicional do próprio fabricante para supor-
tar a conexão dos túneis originados dos pontos de acesso; 

38. A Controladora deverá oferecer Firewall integrado, baseado em 
identidade do usuário, entre todas as redes cujo tráfego seja tu-
nelado até a Controladora; 

39. Deverá possuir controle baseado em política de firewall para 
acesso entre as WLANs cujo tráfego seja tunelado até a Contro-
ladora; 

40. Deverá permitir a criação de políticas de traffic shaping entre 
todas as redes cujo tráfego seja tunelado até a Controladora; 

41. Deverá permitir aplicar políticas de filtro de conteúdo Web, que 
seja baseado em categorias de sites automaticamente atualiza-
das, para todas as redes cujo tráfego seja tunelado até a Contro-
ladora; 

42. Deverá permitir aplicar políticas de antivírus, com detecção e 
bloqueio de malwares e redes botnet, entre todas as redes cujo 
tráfego seja tunelado até a Controladora; 

43. Deverá permitir aplicar políticas de IPS, bloqueando e/ou monito-
rando tentativas de ataques, com base de assinatura de ataques 
atualizada automaticamente, entre todas as redes cujo tráfego 
seja tunelado até a Controladora; 

44. Deverá permitir aplicar políticas de controle antispam para todas 
as redes cujo tráfego seja tunelado até a Controladora; 

45. Deverá permitir controlar, identificar e bloquear tráfego de apli-
cações do tipo P2P, IM, Chat, Redes Sociais, Skype, Proxies Anô-
nimos, streamings de áudio e vídeo, jogos entre outros, e que 
seja baseado no padrão de comunicação de tais aplicações, en-
tre todas as redes cujo tráfego seja tunelado até a Controladora; 
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46. A solução deve implementar recurso de controle de acesso à re-
de (NAC - Network Access Control), identificando automatica-
mente o tipo de equipamento conectado (profiling) e atribuindo 
de maneira automática a política de acesso à rede; 

47. Deverá possuir as seguintes certificações: 
1. Certificação Wi-Fi Alliance; 
2. Certificação ICSA para Firewall; 
3. Certificação ICSA para Antivírus; 
4. Certificação ICSA para VPN SSL; 
5. Certificação ICSA para VPN IPSec; 
6. Certificação ICSA para IPS; 

48. O equipamento de firewall e/ou IPS deverá ter sido aprovado nos 
testes da NSS Labs e deverá estar na lista de recomendados. 

7. FUNCIONALIDADE DE SD-WAN 
1. A solução SD-WAN deve ser viabilizada com recursos de segu-

rança integrados de: Firewall, VPN, Antivírus, IPS e Filtro de Se-
gurança Web. 

2. A solução SD-WAN deve suportar NAT em contexto de saída (Nat 
Outbound) para um pool de IPs públicos. 

3. A solução SD-WAN deve suportar microsegmentação de tráfego 
onde seja possível aplicar políticas de IPS e Antivírus entre seg-
mentos de LAN. 

4. A solução SD-WAN deve prover capacidade de inspeção SSL para 
a inspeção de tráfego https nas filiais, no contexto: bloqueio de 
malwares e reconhecimento em camada 7 de aplicações. 

5. Solução deve ser capaz de prover Zero Touch provisioning. 
6. A solução de Zero Touch provisioning deve ser capaz de suportar 

endereçamento estáticos e dinâmicos, e que seja suportado múl-
tiplos links WAN. 

7. Solução deve ser capaz de prover uma arquitetura onde em uma 
comunicação Matriz x Filiais, em que a comunicação de uma Fili-
al A para a Matriz esteja comprometida, possa ser utilizada a 
comunicação entre Filial B e Matriz, em que através deste circui-
to, a Filial A alcance a Matriz. 

8. A solução deve ser capaz de criar VPN "Full-Mesh" em interface 
Gráfica, de forma automática, e sem que o administrador precise 
configurar site por site. 

9. A configuração VPN IPSEC deverá oferecer suporte para DH 
Group: 14 e 15. 

10. Reconhecimento em camada 7 totalmente segregado da cama-
da 4. 

11. Deve de forma alternativa, contar com um banco de Dados in-
terno, onde seja possível atrelar uma aplicação à um determina-
do IP/ range de IPs de destino. 

12. O reconhecimento de aplicações deve ser realizado independen-
te de porta e protocolo, inspecionando o payload de pacote de 
dados; 

13. Ainda sobre o reconhecimento de Aplicações, a solução deve 
fornecer o reconhecimento default em camada 7, de pelo menos 
mais de 2000 aplicações largamente utilizadas em contextos de 
SaaS, Aplicações na Nuvem, Aplicações Multimídia (Vimeo, You-
Tube, Facebook, etc) 

14. A solução de SD-WAN deve suportar Roteamento dinâmico BGP 
com suporte a IPv6 
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15. A solução deve ser capaz de refletir, de forma manual ou auto-
matizada, suas políticas de SD-WAN em condições onde a largu-
ra de banda é modificada. 

16. A solução deve ser capaz de medir o Status de Saúde do Link 
baseando-se em critérios mínimos de: Latência, Jitter e Packet 
Loss, onde seja possível configurar um valor de Theshold para 
cada um destes itens, onde será utilizado como fator de decisão 
nas regras de SD-WAN. 

17. A solução deve permitir a configuração de regras onde o Fail-
back (retorno à condição inicial) apenas ocorrerá quando o link 
principal recuperado seja X% (com X variando de 10 à 50) do 
seu valor de Saúde melhor que o link atual. 

18. A solução deve permitir a configuração de regras onde o Fail-
back (retorno à condição inicial) apenas ocorra dentro de um es-
paço de tempo de X segundos, configurável pelo administrador 
do sistema. 

19. A solução deve permitir a configuração de políticas de QoS em 
camada 7, associadas percentualmente à largura de banda da 
Interface SD-WAN 

  

SUBITEM 04 - LICENCIAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE FUNCIONALIDADES PARA SOLUÇÃO DE 
SEGURANÇA E GERÊNCIA DE REDES NGFW TIPO 2 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

1. CARACTERÍSTICAS E FUNCIONALIDADES GERAIS 

1. Licenciamento adicional que permite agregar funcionalidades à Solução de 
Segurança e Gerência de Redes NGFW Tipo 2; 

2. Deverá possuir licenças  das seguintes funcionalidades: Filtro de Conteúdo 
Web, Antivírus, AntiSpam, Detecção e Prevenção de Intrusos (IPS, Controle 
de Aplicações e DLP - Data Leak Prevention; 

3. Deverá contemplar o Serviço de Implantação e Configuração remota das li-
cenças supracitadas. 

2. FUNCIONALIDADE DE ANTI-SPAM DE GATEWAY 

1. Deverá permitir, na funcionalidade de anti-spam, verificação do cabeçalho 
SMTP do tipo MIME; 

2. Deverá ter a capacidade de permitir a criação de perfis de anti-spam especí-
ficos para tipos de dispositivos identificados automaticamente (funcionali-
dade esta conhecida como BYOD – Bring Your Own Device), como, por 
exemplo: tablets, celulares e PCs, sistemas operacionais Android, Apple, 
Blackberry, Linux e Windows. 

3. Deverá permitir a checagem de reputação da URL no corpo mensagem de 
correio eletrônico; 

4. Deverá possuir, para a funcionalidade de anti-spam, o recurso de RBL; 

5. Deverá permitir adicionar rótulo ao assunto da mensagem quando classifica-
do como SPAM; 

6. Deverá possuir filtragem de e-mail por palavras chaves; 

3. FUNCIONALIDADE DE FILTRO DE CONTEÚDO WEB 
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1. Deverá possuir solução de filtro de conteúdo Web integrado à solução de se-
gurança; 

2. Deverá ter a capacidade de permitir a criação de perfis de filtragem Web es-
pecíficos para tipos de dispositivos identificados automaticamente (funcio-
nalidade esta conhecida como BYOD – Bring Your Own Device), como, por 
exemplo: tablets, celulares e PCs, sistemas operacionais Android, Apple, 
Blackberry, Linux e Windows. 

3. Deverá implementar roteamento WCCP e ICAP; 

4. Deverá possuir Proxy Explícito e Transparente; 

5. Deverá permitir o bloqueio de páginas Web por classificação como páginas 
que facilitem a busca de áudio, vídeo e URLs originadas de spams; 

6. Deverá permitir o bloqueio de redirecionamento HTTP; 

7. Deverá ser capaz de categorizar a página Web, tanto pela sua URL, como pe-
lo seu endereço IP; 

8. Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio por subrede de ori-
gem; 

9. Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio por endereço IP de 
origem; 

10. Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio por grupo de usu-
ários do serviço de diretório LDAP; 

11. Deverá garantir que as atualizações regulares do produto sejam realizadas 
sem interromper a execução dos serviços de filtragem de conteúdo Web; 

12. Deverá filtrar o conteúdo baseado em categorias em tempo real; 

13. Deverá permitir o bloqueio de URLs inválidas, cujo campo CN do certificado 
SSL não contenha um domínio válido; 

14. Deverá permitir a criação de listas personalizadas de URLs permitidas (lista 
branca) e bloqueadas (lista negra); 

15. Deverá permitir o bloqueio de páginas Web através da construção de filtros 
específicos com mecanismo de busca textual; 

16. Deverá permitir a filtragem de todo o conteúdo do tráfego WEB de URLs co-
nhecidas como fonte de material impróprio e códigos (programas/scripts) 
maliciosos em applets Java, cookies e activeX, através de base de URL pró-
pria atualizável; 

17. Deverá exibir mensagem de bloqueio customizável pelos Administradores 
para resposta aos usuários na tentativa de acesso a recursos proibidos pela 
política de segurança; 

18. Deverá possuir integração com tokens para autenticação de 02 (dois) fato-
res; 

19. Deverá prover funcionalidade de identificação transparente de usuários ca-
dastrados no Microsoft Active Directory; 

20. Deverá integrar-se ao serviço de diretório padrão LDAP, inclusive o Micro-
soft Active Directory, reconhecendo contas e grupos de usuários cadastra-
dos; 
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21. Deverá prover Termo de Responsabilidade on-line para aceite pelo usuário, 
a ser apresentado toda vez que houver tentativa de acesso a determinado 
serviço permitido ou bloqueado; 

22. Deverá permitir a reclassificação de sites Web, tanto por URL, quanto por 
endereço IP; 

23. Deverá permitir a criação de, pelo menos, 05 (cinco) categorias personali-
zadas; 

24. Deverá permitir a monitoração do tráfego internet sem bloqueio de acesso 
aos usuários; 

25. Deverá possuir categoria exclusiva, no mínimo, para os seguintes tipos de 
sites Web, como: 

1. Compras; 

2. Websites pessoais; 

3. Racismo; 

4. Pornografia; 

5. Hackers; 

6. Phishing; 

7. Notícias; 

8. Instituições de saúde; 

9. Webmail; 

10. Proxy anônimo; 

26. Deverá possuir a funcionalidade de cota de tempo de utilização por catego-
ria; 

27. Deverá possuir base mínima contendo 100.000.000 (cem milhões) de sites 
internet Web já registrados e classificados; 

28. Deverá possuir, pelo menos, 70 (setenta) categorias para classificação de 
sites Web; 

4. FUNCIONALIDADE DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO 

1. Deverá permitir que seja definido, através de regra por IP origem, IP destino, 
protocolo e porta, qual tráfego será inspecionado pelo sistema de detecção 
de intrusão; 

2. Deverá possuir as seguintes estratégias de bloqueio: pass, drop e reset. 

3. Deverá suportar verificação de tráfego em tempo real, via aceleração de 
hardware; 

4. Deverá suportar verificação de ataque na camada de aplicação; 

5. Deverá suportar reconhecimento de ataques de DoS, reconnaissance, explo-
its e evasion; 

6. Deverá permitir filtros de anomalias de protocolos; 

7. Deverá permitir filtros de anomalias de tráfego estatístico de: flooding, scan, 
source e destinationsessionlimit; 

8. Deverá possuir filtros de ataques por anomalias; 
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9. Deverá permitir a criação de assinaturas personalizadas; 

10. Deverá mitigar os efeitos dos ataques de negação de serviços; 

11. Deverá atualizar automaticamente as assinaturas para o sistema de detec-
ção de intrusos; 

12. Deverá armazenar os logs de sessões; 

13. Deverá prover a terminação de sessões via TCP resets; 

14. Deverá ter a capacidade de resposta/logs ativa a ataques; 

15. Deverá possuir monitoração do comportamento do appliance, mediante 
SNMP. O dispositivo deverá ser capaz de enviar traps de SNMP quando ocor-
rer um evento relevante para a correta operação da rede; 

16. Deverá possuir alertas via correio eletrônico; 

17. Deverá possuir alarmes na console de administração; 

18. Deverá possuir métodos de notificação de detecção de ataques; 

19. Deverá possuir proteção contra ataques de ICMP (Internet Control Message 
Protocol); 

20. Deverá possuir proteção contra ataques a FTP, SSH, Telnet e rlogin; 

21. Deverá possuir proteção contra ataques DNS (Domain Name System); 

22. Deverá possuir proteção contra ataques de SMTP (Simple Message Transfer 
Protocol), IMAP (Internet Message Access Protocol), Sendmail ou POP (Post 
Office Protocol); 

23. Deverá possuir proteção contra ataques de Windows ou NetBios; 

24. Deverá possuir detecção de ataques de RPC (Remote Procedure Call); 

25. Deverá possuir detecção de anomalias; 

26. Deverá possuir análise de protocolos; 

27. Deverá possuir reconhecimento de padrões; 

28. Deverá possuir mecanismos de detecção/proteção de ataques; 

29. Deverá ter a capacidade de permitir a criação de perfis de inspeção especí-
ficos para tipos de dispositivos identificados automaticamente (funcionali-
dade esta conhecida como BYOD – Bring Your Own Device), como, por 
exemplo: tablets, celulares e PCs, sistemas operacionais Android, Apple, 
Blackberry, Linux e Windows; 

30. Deverá possuir capacidade de análise de tráfego para a detecção e bloqueio 
de anomalias, como Denial of Service (DoS) do tipo Flood, Scan, Session e 
Sweep; 

31. Deverá possuir capacidade de agrupar assinaturas para um determinado ti-
po de ataque. Exemplo: agrupar todas as assinaturas relacionadas a web-
server, para que seja usado para proteção específica de Servidores Web; 

32. Deverá possuir capacidade de remontagem de pacotes para identificação 
de ataques; 

33. Deverá possuir integração à plataforma de segurança; 

34. Deverá permitir a criação de padrões de ataque manualmente; 
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35. Deverá possuir tecnologia de detecção baseada em assinaturas que sejam 
atualizadas automaticamente; 

36. Deverá permitir funcionar em modo transparente, sniffer e router; 

37. Deverá estar orientado à proteção de redes; 

38. Deverá possuir base de assinaturas de IPS com, pelo menos, 3.500 (três mil 
e quinhentas) ameaças conhecidas. 

5. FUNCIONALIDADE DE CONTROLE DE APLICAÇÕES 

1. Deverá reconhecer, no mínimo, 2.000 (duas mil) aplicações; 

2. Deverá ter a capacidade de permitir a criação de perfis de controle de apli-
cações específicos para tipos de dispositivos identificados automaticamente 
(funcionalidade esta conhecida como BYOD – Bring Your Own Device), co-
mo, por exemplo: tablets, celulares e PCs, sistemas operacionais Android, 
Apple, Blackberry, Linux e Windows. 

3. Deverá permitir criação de padrões de aplicação manualmente; 

4. Deverá garantir que as atualizações regulares do produto sejam realizadas 
sem interromper a execução dos serviços de controle de aplicações; 

5. Deverá permitir a inspeção/bloqueio de códigos maliciosos para, no mínimo, 
as seguintes categorias: Instant Messaging e transferência de arquivos; 

6. Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio por subrede de ori-
gem e destino; 

7. Deverá possuir integração com tokens para autenticação de 02 (dois) fato-
res; 

8. Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio por endereço IP de 
origem; 

9. Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio de aplicações por 
grupo de usuários do serviço de diretório LDAP; 

10. Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio de aplicações por 
grupo de usuários do Microsoft Active Directory; 

11. Deverá prover funcionalidade de identificação transparente de usuários ca-
dastrados no Microsoft Active Directory; 

12. Deverá integrar-se ao serviço de diretório padrão LDAP, inclusive o Micro-
soft Active Directory, reconhecendo grupos de usuários cadastrados; 

13. Deverá ser capaz de controlar aplicações independente do protocolo e porta 
utilizados, identificando-as apenas pelo comportamento de tráfego da 
mesma; 

14. Deverá permitir a monitoração do tráfego de aplicações sem bloqueio de 
acesso aos usuários; 

15. Deverá possuir categoria exclusiva, no mínimo, para os seguintes tipos de 
aplicações, como: 

1. VoIP; 

2. Transferência de arquivos; 

3. Web; 

4. Instant Messaging; 
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5. P2P; 

16. Deverá possuir, pelo menos, 10 (dez) categorias para classificação de apli-
cações; 

6. FUNCIONALIDADE DE DLP (DATA LEAK PREVENTION) 

1. O sistema de DLP (Data Leak Prevention – Proteção contra Vazamento de In-
formações) de gateway deverá funcionar de maneira que se consiga que os 
dados sensíveis não saiam da rede e também deverá funcionar de modo 
que se previna que dados não requisitados entrem na sua rede; 

2. Deverá permitir a composição de múltiplas regras de DLP, formando uma re-
gra única mais específica que usa lógica booleana para fazer a comparação 
com o tráfego que atravessa o sistema. 

3. Deverá permitir o armazenamento em solução específica de armazenamento 
de logs, o conteúdo do tráfego que coincidir com o tráfego esperado pela 
regra de DLP para minimamente os protocolos de e-mail, HTTP e mensagei-
ros instantâneos; 

4. Deverá tomar minimamente as ações de bloquear, banir usuário e colocar 
em quarentena a interface sobre as regras que coincidirem com o tráfego 
esperado pela regra; 

5. Deverá utilizar expressões regulares para composição das regras de verifica-
ção dos tráfegos; 

6. Deverá verificar para aplicações do tipo e-mail, se o anexo das mensagens 
de correio entrantes/saintes possui um tamanho máximo especificado pelo 
administrador; 

7. Deverá aplicar regras baseadas em usuários autenticados, isto é, fazendo 
buscas pelo tráfego de um específico usuário; 

8. Deverá fazer a varredura no conteúdo de um cookie HTTP buscando por de-
terminado texto; 

9. Deverá realizar buscas para a aplicação de regras de DLP em arquivos do ti-
po PDF e MS-Word; 

10. Sobre o tráfego de mensageiros instantâneos, deverá inspecionar, no míni-
mo, os protocolos AIM, ICQ, MSN e Yahoo!; 

11. Sobre o tráfego de e-mail, deverá inspecionar, no mínimo, os protocolos 
SMTP, POP3 e IMAP; 

12. Deverá inspecionar, no mínimo, os tráfegos de e-mail, HTTP, NNTP e de 
mensageiros instantâneos; 

  

SUBITEM 04 - SWITCH DE REDE TIPO 1 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

1. A Equipamento do tipo comutador de rede ethernet com capacidade de operação 
em camada 3 do modelo OSI; 

2. Deve possuir 24 (quarenta e oito) slots SFP+ para conexão de fibras ópticas do tipo 
10GBase-X operando em 10GbE; 

3. Adicionalmente, deve possuir no mínimo 2 (dois) slots QSFP+ para conexão de fi-
bras ópticas do tipo 40GBase-SR4 operando 40GbE. Estas interfaces não devem 
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ser do tipo combo e devem operar simultaneamente em conjunto com as interfa-
ces do subitem anterior; 

4. Deve possuir porta console para acesso à interface de linha de comando (CLI) do 
equipamento através de conexão serial. O cabo e eventuais adaptadores necessá-
rios para acesso à porta console deverão ser fornecidos; 

5. Deve possuir 1 (uma) interface USB; 

6. Deve possuir capacidade de comutação de pelo menos 850 Gbps e ser capaz de en-
caminhar até 1300 Mpps (milhões de pacotes por segundo); 

7. Deve suportar 4000 (quatro mil) VLANs de acordo com o padrão IEEE 802.1Q; 

8. Deve possuir tabela MAC com suporte a 60.000 endereços; 

9. Deve implementar Flow Control baseado no padrão IEEE 802.3X; 

10. Deve suportar Q-in-Q, recurso também conhecido como Stacked VLAN ou VLAN 
sobre VLAN em que é possível configurar duas TAGs de VLAN no mesmo frame; 

11. Deve operar com latência igual ou inferior à 1us (microsegundo); 

12. Deve implementar Flow Control baseado no padrão IEEE 802.3X; 

13. Em conjunto com o Flow Control (IEEE 802.3x) o switch deverá, ao invés de enviar 
pause frames, definir um limite de banda que poderá ser recebida na interface 
quando o buffer estiver cheio. O switch deverá medir o volume de utilização do 
buffer para que o recebimento seja restaurado à capacidade máxima automatica-
mente; 

14. Deve ser capaz de implementar e orquestrar políticas de segurança de micro 
segmentação nos switches controlando como os usuários/endpoints se comuni-
cam lateralmente entre si; 

15. Deve suportar o padrão IEEE 802.1Qbb (Priority-based Flow Control); 

16. Deve permitir a configuração de links agrupados virtualmente (link aggregation) 
de acordo com o padrão IEEE 802.3ad (Link Aggregation Control Protocol – LACP); 

17. Deve suportar Multi-Chassis Link Agregation (MCLAG) ou mecanismo similar para 
agrupar suas interfaces com interfaces de outro switch de mesmo modelo de tal 
forma que equipamentos terceiros reconheçam as interfaces de ambos switches 
como uma única interface lógica; 

18. Deve suportar a comutação de Jumbo Frames; 

19. Deve implementar roteamento (camada 3 do modelo OSI) entre as VLANs; 

20. Deve suportar a criação de rotas estáticas em IPv4 e IPv6; 

21. Deve possuir hardware capaz de suportar roteamento dinâmico através dos proto-
colos RIP, BGP, OSPF em IPv4 e OSPF em IPv6. É facultada a entrega de licenças 
caso o software exiga licenciamento adicional para ativação dos protocolos; 

22. Deve possuir hardware capaz de suportar roteamento multicast através do proto-
colo PIM-SSM (Protocol Independent Multicast - Source-Specific Multicast). É facul-
tada a entrega de licenças caso o software exiga licenciamento adicional para ati-
vação dos protocolos; 

23. Deve possuir hardware capaz de suportar o protocolo VRRP ou mecanismo similar 
de redundância de gateway. É facultada a entrega de licenças caso o software exi-
ga licenciamento adicional para ativação do protocolo; 
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24. Deve suportar Bidirectional Forwarding Detection (BFD). É facultada a entrega de 
licenças caso o software exiga licenciamento adicional para ativação do protocolo; 

25. Deve ser capaz de criar múltiplas tabelas de roteamento através de VRF (Virtual 
Routing and Forwarding). É facultada a entrega de licenças caso o software exiga 
licenciamento adicional para ativação deste recurso; 

26. Deve implementar serviço de DHCP Server e DHCP Relay; 

27. Deve suportar IGMP snooping para controle de tráfego de multicast, permitindo a 
criação de pelo menos 1000 (mil) grupos; 

28. Deve suportar MLD (Multicast Listener Discovery) Snooping para otimizar a trans-
missão de tráfego multicast em IPv6; 

29. Deve permitir o espelhamento do tráfego de uma porta para outra porta do mes-
mo switch e outro switch da rede (port mirroring / SPAN); 

30. Deve permitir o espelhamento de uma porta ou de um grupo de portas para uma 
porta especificada em outro equipamento através de RSPAN e ERSPAN; 

31. Deve implementar Spanning Tree conforme os padrões IEEE 802.1w (Rapid Span-
ning Tree) e IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree). Deve implementar pelo menos 
30 (trinta) instâncias de Multiple Spanning Tree; 

32. Deve implementar recurso conhecido como PortFast ou Edge Port para que uma 
porta de acesso seja colocada imediatamente no status "Forwarding" do Spanning 
Tree após sua conexão física; 

33. Deve implementar mecanismo de proteção da “root bridge” do algoritmo Span-
ning-Tree para prover defesa contra-ataques do tipo “Denial of Service” no ambi-
ente nível 2; 

34. Deve permitir a suspensão de recebimento de BPDUs (Bridge Protocol Data Units) 
caso a porta esteja colocada no modo “fast forwarding” (conforme previsto no pa-
drão IEEE 802.1w). Sendo recebido um BPDU neste tipo de porta deve ser possível 
desabilitá-la automaticamente; 

35. Deve possuir mecanismo conhecido como Loop Guard para identificação de loops 
na rede. Deve desativar a interface e gerar um evento quando um loop for identifi-
cado; 

36. Deve possuir mecanismo para identificar interfaces em constantes mudanças de 
status de operação (flapping) que podem ocasionar instabilidade na rede. O switch 
deverá desativar a interface automaticamente caso o número de variações de sta-
tus esteja acima do limite configurado para o período estabelecido em segundos; 

37. Deverá possuir controle de broadcast, multicast e unicast nas portas do switch. 
Quando o limite for excedido, o switch deve descartar os pacotes ou aplicar rate 
limit; 

38. Deve suportar a criação de listas de acesso (ACLs) para filtragem de tráfego. Estas 
devem estar baseadas nos seguintes parâmetros para classificação do tráfego: 
endereço IP de origem e destino, endereço MAC de origem e destino, portas TCP e 
UDP, campo DSCP, campo CoS e VLAN ID; 

39. Deve permitir a definição de dias e horários que a ACL deverá ser aplicada na re-
de; 

40. Deverá implementar classificação, marcação e priorização de tráfego baseada nos 
valores de classe de serviço do frame ethernet (IEEE 802.1p CoS); 
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41. Deverá implementar classificação, marcação e priorização de tráfego baseada nos 
valores do campo “Differentiated Services Code Point” (DSCP) do cabeçalho IP, 
conforme definições do IETF; 

42. Deverá implementar ao menos 1 (um) dos seguintes mecanismos de prevenção 
contra congestão de tráfego: Weighted Round Robin (WRR), WRED (Weighted Ran-
dom Early Detection) ou Weighted Fair Queuing (WFQ); 

43. Deve possuir ao menos 8 (oito) filas de priorização (QoS) por porta; 

44. Deve suportar o mecanismo Explicit Congestion Notification (ECN) para notificar o 
emissor que há uma congestão ocorrendo e com isso evitar que os pacotes sejam 
descartados; 

45. Deve implementar mecanismo de proteção contra ataques do tipo spoofing para 
mensagens de IPv6 Router Advertisement; 

46. Deverá implementar mecanismo de proteção contra ataques do tipo man-in-the-
middle que utilizam o protocolo ARP; 

47. Deve implementar DHCP Snooping em IPv4 e IPv6 para mitigar problemas com 
servidores DHCP que não estejam autorizados na rede; 

48. Deve implementar controle de acesso por porta através do padrão IEEE 802.1X 
com assinalamento dinâmico de VLAN por usuário com base em atributos recebi-
dos através do protocolo RADIUS; 

49. Deve suportar a autenticação IEEE 802.1X de múltiplos dispositivos em cada por 
porta do switch. Apenas o tráfego dos dispositivos autenticados é que devem ser 
comutados na porta; 

50. Deve suportar a autenticação simultânea de, no mínimo, 15 (quinze) dispositivos 
em cada porta através do protocolo IEEE 802.1X; 

51. Deve suportar MAC Authentication Bypass (MAB); 

52. Deve implementar RADIUS CoA (Change of Authorization); 

53. Deve possuir recurso para monitorar a disponibilidade dos servidores RADIUS; 

54. Em caso de indisponibilidade dos servidores RADIUS, o switch deve provisionar au-
tomaticamente uma VLAN para os dispositivos conectados nas interfaces que este-
jam com 802.1X habilitado de forma a não causar indisponibilidade da rede; 

55. Deve implementar Guest VLAN para aqueles usuários que não autenticaram nas 
interfaces em que o IEEE 802.1X estiver habilitado; 

56. Deve ser capaz de operar em modo de monitoramento para autenticações 802.1X. 
Desta forma, o switch deve permitir que sejam realizados testes de autenticação 
nas portas sem tomar ações tal como reconfigurar a interface; 

57. Deve ser capaz de autenticar um computador via 802.1X mesmo que este esteja 
conectado através de uma interface do telefone IP; 

58. Deve suportar RADIUS Authentication e RADIUS Accounting através de IPv6; 

59. Deve suportar o protocolo PTP (Precision Time Protocol); 

60. Deve implementar Netflow, sFlow ou similar; 

61. Deve suportar o envio de mensagens de log para servidores externos através de 
syslog; 

62. Deve suportar o protocolo SNMP (Simple Network Management Protocol) nas ver-
sões v1, v2c e v3; 
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63. Deve suportar o protocolo SSH em IPv4 e IPv6 para configuração e administração 
remota através de CLI (Command Line Interface); 

64. Deve suportar o protocolo HTTPS para configuração e administração remota atra-
vés de interface web; 

65. Deve permitir upload de arquivo e atualização do firmware (software) do switch 
através da interface web (HTTPS); 

66. Deve permitir ser gerenciado através de IPv6; 

67. Deve permitir a criação de perfis de usuários administrativos com diferentes níveis 
de permissões para administração e configuração do switch; 

68. Deve suportar autenticação via RADIUS e TACACS+ para controle do acesso admi-
nistrativo ao equipamento; 

69. Deverá possuir mecanismo para identificar conflitos de endereços IP na rede. Caso 
um conflito seja identificado, o switch deverá gerar um log de evento e enviar um 
SNMP Trap; 

70. Deve suportar o protocolo LLDP e LLDP-MED para descoberta automática de equi-
pamentos na rede de acordo com o padrão IEEE 802.1ab 

71. Deverá suportar protocolo OpenFlow v1.3 ou tecnologia similar para configuração 
do equipamento através de controlador SDN; 

72. Deverá suportar ser configurado e monitorado através de REST API; 

73. Deve possuir ferramenta para captura de pacotes que auxíliarão na identificação 
de problemas na rede. Deve permitir a utilização de filtros para selecionar o tráfe-
go que deverá ser capturado e permitir a exportação dos pacotes através de ar-
quivo .pcap para análise em software Wireshark; 

74. Deve ser capaz de armazenar no mínimo duas versões de firmware simultanea-
mente em sua memória flash; 

75. Deve possuir LEDs que indiquem o status de atividade de cada porta, além de in-
dicar se há alguma falha ou alarme no switch; 

76. Deve suportar temperatura de operação de até 40º Celsius; 

77. Deve possuir MTBF (Mean Time Between Failures) igual ou superior a 10 (dez) 
anos; 

78. Deve ser fornecido com fontes de alimentação redundantes do tipo hot-swap, com 
capacidade para operar em tensões de 110V e 220V; 

79. Deve permitir a sua instalação física em rack padrão 19" com altura máxima de 
1U. Todos os acessórios para montagem e fixação deverão ser fornecidos; 

80. Deve ser compatível e gerenciado pelo Item 01 deste termo de referência ou por 
solução do mesmo fabricante que possua gerência centralizada, devendo atender 
aos requisitos descritos abaixo: 

1. A solução de gerência centralizada deve suportar operação com elementos 
redundantes, não havendo disrupção do serviço mediante a falha de um 
elemento; 

2. Deverá implementar mecanismos de SDN (Software Defined Networking) 
que permitam efetuar macro-segmentação (zonas de segurança) e micro-
segmentação: controle e orquestração de como usuários se comunicam 
numa mesma VLAN/zona; 
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3. Deve operar como ponto central para automação e gerenciamento dos swit-
ches; 

4. Deve realizar o gerenciamento de inventário de hardware, software e confi-
guração dos Switches; 

5. Deve possuir interface gráfica para configuração, administração e monitora-
ção dos switches; 

6. Deve apresentar graficamente a topologia da rede com todos os switches 
administrados para monitoramento, além de ilustrar graficamente status 
dos uplinks e dos equipamentos para identificação de eventuais problemas 
na rede; 

7. Deve montar a topologia da rede de maneira automática; 

8. Deve ser capaz de configurar os switches da rede; 

9. Deve através da interface gráfica deve ser capaz de configurar as VLANs da 
rede e distribui-las automaticamente em todos os switches gerenciados; 

10. Deve através da interface gráfica deve ser capaz de aplicar a VLAN nativa 
(untagged) e as VLANs permitidas (tagged) nas interfaces dos switches; 

11. Deve através da interface gráfica deve ser capaz de aplicar as políticas de 
QoS nas interfaces dos switches; 

12. Deve através da interface gráfica deve ser capaz de aplicar as políticas de 
segurança para autenticação 802.1X nas interfaces dos switches; 

13. Através da interface gráfica deve ser capaz de aplicar ferramentas de segu-
rança, tal como DHCP Snooping, nas interfaces dos switches; 

14. Deve através da interface gráfica deve ser capaz de realizar configurações 
do protocolo Spanning Tree nas interfaces dos switches, tal como habilitar 
ou desabilitar os seguintes recursos: Loop Guard, Root Guard e BPDU 
Guard; 

15. Deve através da interface gráfica deve ser capaz de aplicar políticas de se-
gurança e controle de tráfego para filtrar o tráfego da rede; 

16. A solução de gerência centralizada deve ser capaz de identificar as aplica-
ções acessadas na rede através de análise DPI (Deep Packet Inspection); 

17. Deve ser capaz de configurar parâmetros SNMP dos switches; 

18. A solução de gerência centralizada deve gerenciar as atualizações de fir-
mware (software) dos switches gerenciados, recomendando versões de sof-
tware para cada switch, além de permitir a atualização dos switches indivi-
dualmente; 

19. A solução de gerência centralizada deve permitir o envio automático de e-
mails de notificação para os administradores da rede em caso de eventos 
de falhas; 

20. A solução de gerência centralizada deve apresentar graficamente informa-
ções sobre erros nas interfaces dos switches; 

21. A solução deve apresentar graficamente informações sobre disponibilidade 
dos switches; 

22. Deve prover indicadores de saúde dos elementos críticos do ambiente; 
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23. Deve registrar eventos para auditoria de todos os acessos e mudanças de 
configuração realizadas por usuários; 

24. Deve realizar as funções de gerenciamento de falhas e eventos dos swit-
ches da rede; 

25. Deve possuir API no formato REST. 

  

SUBITEM 05 - SWITCH DE REDE TIPO 2 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

1. A Deve possuir 48 (quarenta e oito) interfaces do tipo 1000Base-T para conexão de 
cabos de par metálico UTP com conector RJ-45. Deve implementar a auto-negociação 
de velocidade e duplex destas interfaces, além de negociar automaticamente a co-
nexão de cabos crossover (MDI/MDI-X); 

2. Adicionalmente, deve possuir 4 (quatro) slots SFP+ para conexão de fibras ópticas do 
tipo 10GBase-X operando em 1GbE e 10GbE. Estas interfaces não devem ser do tipo 
combo e devem operar simultaneamente em conjunto com as interfaces do subitem 
anterior; 

3. Deve possuir porta console para acesso à interface de linha de comando (CLI) do 
equipamento através de conexão serial. O cabo e eventuais adaptadores necessários 
para acesso à porta console deverão ser fornecidos; 

4. Deve possuir capacidade de comutação de pelo menos 160 Gbps e ser capaz de en-
caminhar até 250 Mpps (milhões de pacotes por segundo); 

5. Deve suportar 4000 (quatro mil) VLANs de acordo com o padrão IEEE 802.1Q; 
6. Deve possuir tabela MAC com suporte a 30.000 endereços; 
7. Deve implementar Flow Control baseado no padrão IEEE 802.3X; 
8. Deve permitir a configuração de links agrupados virtualmente (link aggregation) de 

acordo com o padrão IEEE 802.3ad (Link Aggregation Control Protocol – LACP); 
9. Deve suportar a comutação de Jumbo Frames; 
10. Deve identificar automaticamente telefones IP que estejam conectados e associá-los 

automaticamente a VLAN de voz; 
11. Deve suportar a criação de rotas estáticas em IPv4 e IPv6; 
12. Deve implementar serviço de DHCP Relay; 
13. Deve suportar IGMP snooping para controle de tráfego de multicast, permitindo a cri-

ação de pelo menos 1000 (mil) entradas na tabela; 
14. Deve ser capaz de implementar e orquestrar políticas de segurança de micro seg-

mentação nos switches controlando como os usuários/endpoints se comunicam late-
ralmente entre si; 

15. Deve permitir o espelhamento do tráfego de uma porta para outra porta do mesmo 
switch (port mirroring / SPAN); 

16. Deve implementar Spanning Tree conforme os padrões IEEE 802.1w (Rapid Spanning 
Tree) e IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree). Deve implementar pelo menos 15 
(quinze) instâncias de Multiple Spanning Tree; 

17. Deve implementar recurso conhecido como PortFast ou Edge Port para que uma por-
ta de acesso seja colocada imediatamente no status "Forwarding" do Spanning Tree 
após sua conexão física; 

18. Deve implementar mecanismo de proteção da “root bridge” do algoritmo Spanning-
Tree para prover defesa contra-ataques do tipo “Denial of Service” no ambiente nível 
2; 

19. Deve permitir a suspensão de recebimento de BPDUs (Bridge Protocol Data Units) 
caso a porta esteja colocada no modo “fast forwarding” (conforme previsto no pa-
drão IEEE 802.1w). Sendo recebido um BPDU neste tipo de porta deve ser possível 
desabilitá-la automaticamente; 
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20. Deve possuir mecanismo conhecido como Loop Guard para identificação de loops na 
rede. Deve desativar a interface e gerar um evento quando um loop for identificado; 

21. Deve possuir mecanismo para identificar interfaces em constantes mudanças de sta-
tus de operação (flapping) que podem ocasionar instabilidade na rede. O switch de-
verá desativar a interface automaticamente caso o número de variações de status 
esteja acima do limite configurado para o período estabelecido em segundos; 

22. Deverá possuir controle de broadcast, multicast e unicast nas portas do switch. 
Quando o limite for excedido, o switch deve descartar os pacotes ou aplicar rate li-
mit; 

23. Deve suportar a criação de listas de acesso (ACLs) para filtragem de tráfego. Estas 
devem estar baseadas nos seguintes parâmetros para classificação do tráfego: ende-
reço IP de origem e destino, endereço MAC de origem e destino, portas TCP e UDP, 
campo DSCP, campo CoS e VLAN ID; 

24. Deve permitir a definição de dias e horários que a ACL deverá ser aplicada na rede; 
25. Deverá implementar priorização de tráfego baseada nos valores de classe de serviço 

do frame ethernet (IEEE 802.1p CoS); 
26. Deverá implementar priorização de tráfego baseada nos valores do campo “Differen-

tiated Services Code Point” (DSCP) do cabeçalho IP, conforme definições do IETF; 
27. Deve possuir ao menos 8 (oito) filas de priorização (QoS) por porta; 
28. Deverá implementar mecanismo de proteção contra ataques do tipo man-in-the-

middle que utilizam o protocolo ARP; 
29. Deve implementar DHCP Snooping para mitigar problemas com servidores DHCP que 

não estejam autorizados na rede; 
30. Deve implementar controle de acesso por porta através do padrão IEEE 802.1X com 

assinalamento dinâmico de VLAN por usuário com base em atributos recebidos atra-
vés do protocolo RADIUS; 

31. Deve suportar a autenticação IEEE 802.1X de múltiplos dispositivos em cada por por-
ta do switch. Apenas o tráfego dos dispositivos autenticados é que devem ser comu-
tados na porta; 

32. Deve suportar a autenticação simultânea de, no mínimo, 15 (quinze) dispositivos em 
cada porta através do protocolo IEEE 802.1X; 

33. Deve suportar MAC Authentication Bypass (MAB); 
34. Deve implementar RADIUS CoA (Change of Authorization); 
35. Deve possuir recurso para monitorar a disponibilidade dos servidores RADIUS; 
36. Em caso de indisponibilidade dos servidores RADIUS, o switch deve provisionar au-

tomaticamente uma VLAN para os dispositivos conectados nas interfaces que este-
jam com 802.1X habilitado de forma a não causar indisponibilidade da rede; 

37. Deve implementar Guest VLAN para aqueles usuários que não autenticaram nas in-
terfaces em que o IEEE 802.1X estiver habilitado; 

38. Deve ser capaz de operar em modo de monitoramento para autenticações 802.1X. 
Desta forma, o switch deve permitir que sejam realizados testes de autenticação nas 
portas sem tomar ações tal como reconfigurar a interface; 

39. Deve ser capaz de autenticar um computador via 802.1X mesmo que este esteja co-
nectado através de uma interface do telefone IP; 

40. Deve suportar RADIUS Authentication e RADIUS Accounting através de IPv6; 
41. Deve permitir configurar o número máximo de endereços MAC que podem ser 

aprendidos em uma determinada porta. Caso o número máximo seja excedido, o 
switch deverá gerar um log de evento para notificar o problema; 

42. Deve permitir a customização do tempo em segundos em que um determinado MAC 
Address aprendido dinamicamente ficará armazenado na tabela de endereços MAC 
(MAC Table); 

43. Deve ser capaz de gerar log de eventos quando um novo endereço MAC Address for 
aprendido dinamicamente nas interfaces, quando o MAC Address mover entre inter-
faces do mesmo switch e quando o MAC Address for removido da interface; 
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44. Deve suportar o protocolo NTP (Network Time Protocol) ou SNTP (Simple Network Ti-
me Protocol) para a sincronização do relógio; 

45. Deve suportar o envio de mensagens de log para servidores externos através de sys-
log; 

46. Deve suportar o protocolo SNMP (Simple Network Management Protocol) nas versões 
v1, v2c e v3; 

47. Deve suportar o protocolo SSH em IPv4 e IPv6 para configuração e administração 
remota através de CLI (Command Line Interface); 

48. Deve suportar o protocolo HTTPS para configuração e administração remota através 
de interface web; 

49. Deve permitir upload de arquivo e atualização do firmware (software) do switch atra-
vés da interface web (HTTPS); 

50. Deve permitir ser gerenciado através de IPv6; 
51. Deve permitir a criação de perfis de usuários administrativos com diferentes níveis 

de permissões para administração e configuração do switch; 
52. Deve suportar autenticação via RADIUS e TACACS+ para controle do acesso adminis-

trativo ao equipamento; 
53. Deverá possuir mecanismo para identificar conflitos de endereços IP na rede. Caso 

um conflito seja identificado, o switch deverá gerar um log de evento e enviar um 
SNMP Trap; 

54. Deve suportar o protocolo LLDP e LLDP-MED para descoberta automática de equipa-
mentos na rede de acordo com o padrão IEEE 802.1ab; 

55. Deverá ser capaz de executar testes nas interfaces para identificar problemas físicos 
nos cabos de par trançado (UTP) conectados ao switch; 

56. Deverá suportar protocolo OpenFlow v1.3 ou tecnologia similar para configuração do 
equipamento através de controlador SDN; 

57. Deverá suportar ser configurado e monitorado através de REST API; 
58. Deve possuir LEDs que indiquem o status de atividade de cada porta, além de indicar 

se há alguma falha ou alarme no switch; 
59. Deve suportar temperatura de operação de até 45º Celsius; 
60. Deve possuir MTBF (Mean Time Between Failures) igual ou superior a 10 (dez) anos; 
61. Deve ser fornecido com fonte de alimentação interna com capacidade para operar 

em tensões de 110V e 220V; 
62. Deve permitir a sua instalação física em rack padrão 19" com altura máxima de 1U. 

Todos os acessórios para montagem e fixação deverão ser fornecidos; 
63. Deve ser compatível e gerenciado pelo Item 01 deste termo de referência ou por so-

lução do mesmo fabricante que possua gerência centralizada, devendo atender aos 
requisitos descritos abaixo: 

1. A solução de gerência centralizada deve suportar operação com elementos 
redundantes, não havendo disrupção do serviço mediante a falha de um ele-
mento; 

2. Deverá implementar mecanismos de SDN (Software Defined Networking) 
que permitam efetuar macro-segmentação (zonas de segurança) e micro-
segmentação: controle e orquestração de como usuários se comunicam numa 
mesma VLAN/zona; 

3. Deve operar como ponto central para automação e gerenciamento dos swit-
ches; 

4. Deve realizar o gerenciamento de inventário de hardware, software e configu-
ração dos Switches; 

5. Deve possuir interface gráfica para configuração, administração e monitora-
ção dos switches; 

6. Deve apresentar graficamente a topologia da rede com todos os switches ad-
ministrados para monitoramento, além de ilustrar graficamente status dos 
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uplinks e dos equipamentos para identificação de eventuais problemas na re-
de; 

7. Deve montar a topologia da rede de maneira automática; 
8. Deve ser capaz de configurar os switches da rede; 
9. Deve através da interface gráfica deve ser capaz de configurar as VLANs da 

rede e distribui-las automaticamente em todos os switches gerenciados; 
10. Deve através da interface gráfica deve ser capaz de aplicar a VLAN nativa (un-

tagged) e as VLANs permitidas (tagged) nas interfaces dos switches; 
11. Deve através da interface gráfica deve ser capaz de aplicar as políticas de 

QoS nas interfaces dos switches; 
12. Deve através da interface gráfica deve ser capaz de aplicar as políticas de se-

gurança para autenticação 802.1X nas interfaces dos switches; 
13. Através da interface gráfica deve ser capaz de aplicar ferramentas de segu-

rança, tal como DHCP Snooping, nas interfaces dos switches; 
14. Deve através da interface gráfica deve ser capaz de realizar configurações do 

protocolo Spanning Tree nas interfaces dos switches, tal como habilitar ou de-
sabilitar os seguintes recursos: Loop Guard, Root Guard e BPDU Guard; 

15. Deve através da interface gráfica deve ser capaz de aplicar políticas de segu-
rança e controle de tráfego para filtrar o tráfego da rede; 

16. A solução de gerência centralizada deve ser capaz de identificar as aplicações 
acessadas na rede através de análise DPI (Deep Packet Inspection); 

17. Deve ser capaz de configurar parâmetros SNMP dos switches; 
18. A solução de gerência centralizada deve gerenciar as atualizações de firmwa-

re (software) dos switches gerenciados, recomendando versões de software 
para cada switch, além de permitir a atualização dos switches individualmen-
te; 

19. A solução de gerência centralizada deve permitir o envio automático de e-
mails de notificação para os administradores da rede em caso de eventos de 
falhas; 

20. A solução de gerência centralizada deve apresentar graficamente informações 
sobre erros nas interfaces dos switches; 

21. A solução deve apresentar graficamente informações sobre disponibilidade 
dos switches; 

22. Deve prover indicadores de saúde dos elementos críticos do ambiente; 
23. Deve registrar eventos para auditoria de todos os acessos e mudanças de con-

figuração realizadas por usuários; 
24. Deve realizar as funções de gerenciamento de falhas e eventos dos switches 

da rede; 
25. Deve possuir API no formato REST; 

  

SUBITEM 06 - TRANSCEIVER - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

1. Deve possuir uma porta duplex 10Gbase-SR; 
2. Deve suportar distancias de até 100 metros utilizando fibra multimodo; 
3. Deve possuir comprimento de onda de 850nm; 
4. Deve possuir conector do tipo Duplex LC; 
5. Deve ser do compatível com os Itens 01 e 04 deste documento. 

  

SUBITEM 07 - CABO DAC TIPO 1 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
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1. Cabo DAC do tipo passivo, que permita a conexão direta em slot QSFP+; 

2. Tamanho mínimo : 03 metros; 

3. Deve ser do compatível com o Itens 01 e 04 deste documento. 

  

SUBITEM 08 - CABO DAC TIPO 2 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

1. Cabo DAC do tipo passivo, que permita a conexão direta em slot QSFP+; 

2. Tamanho mínimo : 05 metros; 

3. Deve ser do compatível com os Itens de 01 e 04 deste documento. 

  

SUBITEM 09 - UNIDADE CENTRALIZADA DE ARMAZENAMENTO DE LOGS E RELATORIA - ES-
PECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

1. CARACTERISTICAS GERAIS 
1. Solução deverá ser baseado em appliance físico, possuir garantia e licença pa-

ra atualização de firmware e atualização automática de bases de dados de to-
das as funcionalidades pelo período de 36 (trinta e seis) meses. 

2. Deverá possuir a capacidade de receber pelo menos 90 GB de logs diários. 
3. Deverá possuir taxa analítica de 1.500 (um mil e quinhentos) logs por segun-

do. 
4. Deverá possuir 04 (quatro) interfaces RJ45 1GE. 
5. Deverá possuir capacidade de armazenamento de no mínimo 04 (quatro) TB. 

2. REQUISITOS MINIMOS DE FUNCIONALIDADES 
1. Deverá suportar o acesso via SSH e WEB (HTTPS) para gerenciamento de so-

luções 
2. Deverá possuir comunicação e autenticação criptografada com usuário e se-

nha para obter relatórios, na interface gráfica (GUI) e via linha de comando no 
console de gerenciamento. 

3. Deverá permitir o acesso simultâneo à administração, bem como permitir que 
pelo menos 2 (dois) perfis sejam criados para administração e monitoramento. 

4. Deverá suportar SNMP versão 2 e 3 
5. Deverá permitir a virtualização do gerenciamento e administração dos disposi-

tivos, nos quais cada administrador só tem acesso aos computadores autori-
zados. 

6. Deverá permitir a criação de um administrador geral, que tenha acesso geral 
a todas as instâncias de virtualização da solução. 

7. Deverá permitir ativar e desativar para cada interface da plataforma, as per-
missões de acesso HTTP, HTTPS, SSH 

8. Deverá possuir autenticação de usuários para acesso à plataforma via LDAP 
9. Deverá possuir autenticação de usuários para acesso à plataforma via Radius 
10. Deverá possuir autenticação de usuários para acesso à plataforma via TACACS 

+ 
11. Deverá possuir geração de relatórios de tráfego em tempo real, em formato 

de mapa geográfico 
12. Deverá possuir geração de relatórios de tráfego em tempo real, no formato de 

gráfico de bolhas. 
13. Deverá possuir geração de relatórios de tráfego em tempo real, em formato 

de gráfico 
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14. Deverá possuir definição de perfis de acesso ao console com permissão granu-
lar, como: acesso de gravação, acesso de leitura, criação de novos usuários e 
alterações nas configurações gerais. 

15. Deverá possuir um assistente gráfico para adicionar novos dispositivos, usan-
do seu endereço IP, usuário e senha. 

16. Deverá possuir visualização da quantidade de logs enviados de cada dispositi-
vo monitorado 

17. Deverá possuir mecanismos de apagamento automático para logs antigos. 
18. Deverá permitir importação e exportação de relatórios; 
19. Deverá ter a capacidade de criar relatórios no formato HTML; 
20. Deverá ter a capacidade de criar relatórios em formato PDF; 
21. Deverá ter a capacidade de criar relatórios no formato XML; 
22. Deverá ter a capacidade de criar relatórios no formato CSV; 
23. Deverá permitir exportar os logs no formato CSV; 
24. Deverá gerar logs de auditoria, com detalhes da configuração efetuada, o ad-

ministrador que efetuou a alteração e seu horário. 
25. Deverá permitir que os logs gerados pelos dispositivos gerenciados devem ser 

centralizados nos servidores da plataforma, mas a solução também deve ofe-
recer a possibilidade de usar um servidor Syslog externo ou similar. 

26. Deverá ter relatórios predefinidos. 
27. Deverá poder enviar automaticamente os logs para um servidor FTP externo 

para a solução 
28. Deverá permitir a duplicação de relatórios existentes, deve ser possível para 

edição posterior. 
29. Deverá ter a capacidade de personalizar a capa dos relatórios obtidos. 
30. Deverá permitir centralmente a exibição de logs recebidos por um ou mais 

dispositivos, incluindo a capacidade de usar filtros para facilitar a pesquisa nos 
mesmos logs. 

31. Deverá ter a capacidade de personalizar gráficos em relatórios, como barras, 
linhas e tabelas 

32. Deverá ter um mecanismo de "pesquisa detalhada" para navegar pelos relató-
rios em tempo real. 

33. Deverá permitir que os arquivos de log sejam baixados da plataforma para 
uso externo. 

34. Deverá ter a capacidade de gerar e enviar relatórios periódicos automatica-
mente. 

35. Deverá permitir a personalização de qualquer relatório pré-estabelecido pela 
solução, exclusivamente pelo Administrador, para adotá-lo de acordo com su-
as necessidades. 

36. Deverá permitir o envio por e-mail relatórios automaticamente. 
37. Deverá permitir que o relatório seja enviado por email ao destinatário especí-

fico. 
38. Deverá permitir a programação da geração de relatórios, conforme calendário 

definido pelo administrador. 
39. Deverá exibir graficamente em tempo real a taxa de geração de logs para ca-

da dispositivo gerenciado. 
40. Deverá permitir o uso de filtros nos relatórios. 
41. Deverá permitir definir o design dos relatórios, incluir gráficos, adicionar texto 

e imagens, alinhamento, quebras de página, fontes, cores, entre outros. 
42. Deverá permitir especificar o idioma dos relatórios criados 
43. Deverá gerar alertas automáticos por email, SNMP e Syslog, com base em 

eventos especiais em logs, gravidade do evento, entre outros. 
44. Deverá permitir o envio automático de relatórios para um servidor SFTP ou 

FTP externo. 
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45. Deverá ser capaz de criar consultas SQL ou similares nos bancos de dados de 
logs, para uso em gráficos e tabelas em relatórios. 

46. Deverá possibilitar visualizar nos relatórios da GUI as informações do sistema, 
como licenças, memória, disco rígido, uso da CPU, taxa de log por segundo re-
cebido, total de logs diários recebidos, alertas do sistema, entre outros. 

47. Deverá ter uma ferramenta que permita analisar o desempenho na geração 
de relatórios, a fim de detectar e corrigir problemas na geração deles. 

48. Deverá importar arquivos com logs de dispositivos compatíveis conhecidos e 
não conhecidos pela plataforma, para geração posterior de relatórios. 

49. Deverá ser possível definir o espaço que cada instância de virtualização pode 
usar para armazenamento de log. 

50. Deverá fornecer as informações da quantidade de logs armazenados e as es-
tatísticas do tempo restante armazenado. 

51. Deverá ser compatível com a autenticação de fator duplo (token) para usuá-
rios do administrador da plataforma. 

52. Deverá permitir aplicar políticas para o uso de senhas para administradores 
de plataforma, como tamanho mínimo e caracteres permitidos 

53. Deverá permitir visualizar em tempo real os logs recebidos. 
54. Deverá permitir o encaminhamento de log no formato syslog. 
55. Deverá permitir o encaminhamento de log no formato CEF (Common Event 

Format). 
56. Deverá permitir a criação de painéis personalizados para monitorar operações 

SOC 
57. Deverá gerar alertas de eventos a partir de logs recebidos 
58. Deverá permitir a criação de incidentes a partir de alertas de eventos para o 

terminal 
59. Deverá permitir a integração ao sistema de tickets do ServiceNow 
60. Deverá permitir o suporte a logs na nuvem pública do Amazon S3 
61. Deverá permitir o suporte a logs na nuvem pública do Microsoft Azure 
62. Permitir o suporte aos registros de nuvem pública do Gooogle Cloud 
63. Suportar o padrão SAML para autenticação do usuário administrador 

3. FUNCIONALIDADES DE RELATORIOS DE FIREWALL 
1. Deverá possuir relatório de conformidade com o PCI DSS; 
2. Deverá possuir um relatório de uso do aplicativo SaaS 
3. Deverá possuir um relatório de prevenção de perda de dados (DLP) 
4. Deverá possuir um relatório de VPN 
5. Deverá possuir um relatório IPS (Intruder Prevention System) 
6. Deverá possuir um relatório de reputação do cliente 
7. Deverá possuir um relatório de análise de segurança do usuário 
8. Deverá possuir um relatório de análise de ameaças cibernéticas 
9. Deverá possuir um breve relatório resumido diário de eventos e incidentes de 

segurança 
10. Deverá possuir um relatório de tráfego DNS 
11. Deverá possuir um relatório de tráfego de e-mail 
12. Deverá possuir um relatório dos 10 principais aplicativos usados na rede 
13. Deverá possuir um relatório dos 10 principais sites usados na rede 
14. Deverá possuir um relatório de uso de mídia social. 

  

SUBITEM 10 - UNIDADE DE GÊNCIA CENTRALIZADA DE EQUIPAMENTOS - ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS 
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1. A solução poderá ser entregue em applince ou no formato de solução virtual, compa-
tível com as plataformas VMware, Microsoft Hyper-V e KVM, no caso de solução vir-
tualizada a responsabilidade pela implantação de servidor/hardware com licencia-
mento necessário será da CONTRATANTE; 

2. Deve possuir licença para gerenciar de forma centralizada de no mínimo 100 disposi-
tivos; 

3. Deve garantir a integridade do item de configuração, através de bloqueio de altera-
ções, em caso de acesso simultâneo de dois ou mais administradores no mesmo ati-
vo; 

4. Deve possuir definição de perfis de acesso ao console com permissões granulares 
como: acesso de escrita, acesso de leitura, criação de usuários, alteração de configu-
rações; 

5. Deve gerar alertas automáticos via e-mail e snmp; 
6. Deve monitorar a performance e Status dos links conectados a Solução de Segurança 

dos links de Internet; 
7. Deve possibilitar a criação e administração de políticas de firewall, controle de apli-

cação, sistema prevenção a intrusão (IPS – intrusion prevention system), antivírus, 
pontos de acesso sem fio e de filtro de URL; 

8. Deve permitir usar palavras chaves ou cores para facilitar identificação de regras; 
9. Deve permitir localizar quais regras um objeto (ex. Computador, serviço, etc.) Está 

sendo utilizado; 
10. Deve atribuir sequencialmente um número a cada regra de firewall, de NAT ou de 

QoS; 
11. Deve permitir criação de regras que fiquem ativas em horário definido; 
12. Deve permitir criação de regras com data de expiração; 
13. Deve permitir realizar o backup das configurações para permitir o retorno (rollback) 

de uma configuração salva; 
14. Deve possuir mecanismo de validação das políticas, avisando quando houver regras 

que ofusquem ou conflitem com outras (shadowing), ou garantir que esta exigência 
seja plenamente atendida por meio diverso; 

15. Deve possibilitar a visualização e comparação de configurações atuais, configuração 
anterior e configurações antigas; 

16. Deve garantir que todos os componentes da Solução de Segurança dos Links de In-
ternet sejam controlados de forma centralizada, utilizando apenas um servidor de 
gerência; 

17. Deve garantir que os dispositivos de segurança sejam visualizados na operação inte-
grada da rede através de geolocalização, e integrados com uma aplicação de mapas 
online (google maps, bing maps ou outra equivalente); 

18. Deve possuir um sistema de backup/restauração de todas as configurações da solu-
ção de gerência incluso assim como permitir ao administrador agendar backups da 
configuração em um determinado dia e hora; 

19. Deve permitir ao administrador transferir os backups para um servidor SFTP; 
20. Deve realizar a função de gerência em um equipamento exclusivo, não exercendo 

outras funções (como firewall); 
21. Deve garantir que quando houver novas versões de software dos equipamentos, seja 

realizada a distribuição e instalação remota, de maneira centralizada; 
22. Deve permitir aos administradores se autenticarem nos servidores de gerência atra-

vés de contas de usuários locais, de bases externas LDAP e RADIUS. 
23. Deve suportar e realizar a sincronização do relógio interno dos equipamentos da so-

lução via protocolo NTP; 
24. Deve gerar relatórios ou exibir comparativos entre duas sessões diferentes, resumin-

do todas as alterações efetuadas; 
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25. Deve permitir visualizar, a partir da estação de gerência centralizada, informações 
detalhadas dos dispositivos gerenciados, tais como licenças, horário do sistema e 
firmware; 

26. Acompanhamento por um período de pelo menos 90 dias para eventuais ajustes ne-
cessários; 

27. Deve permitir criar os objetos que serão utilizados nas políticas, de forma centraliza-
da. 

  

SUBITEM 11 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE IMPLANTAÇÃO E CONFIGURAÇÃO PARA SOLU-
ÇÃO DE SEGURANÇA E GERÊNCIA DE REDES NGFW TIPO 1 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

1. Os serviços envolvendo a execução de atividade de rotinas de implantação 
deverão ser prestados de maneira a apoiar os processos de trabalho e atividades 
pontuais para atender a necessidades específicas apresentadas pela TRE-AL; 

2. Os serviços envolverão todas as atividades de implantação, configurações, 
programações e atendimento às demandas apresentadas pela TRE-AL; 

3. Os serviços deverão ser realizados nas dependências do TRE-AL, utilizando-se de 
equipamentos e infraestrutura com capacidade operacional; 

4. Os serviços deverão ser realizados por profissionais detentores de diplomas de nível 
superior em áreas afins da Tecnologia da Informação, com experiência comprovada 
mínima de 03 (três) anos em implantação, operação e suporte de dispositivos de Se-
gurança da Informação, com características similares às apresentadas pela TRE-AL; 

5. Os profissionais deverão receber todas as demandas sob as responsabilidades apre-
sentadas pela TRE-AL, providenciando sua inspeção, conferência, classificação e 
prestação de contas; 

6. Os profissionais deverão tomar ciência e analisar detalhadamente os projetos, bem 
como todos os documentos que o complementarem, fornecidos pela TRE-AL; 

7. Deve ser realizado o desenvolvimento de plano de implementação; planejamento; 
análise; configuração; integração; migração; testes de verificação; ajustes; otimiza-
ção; troubleshooting; updates; upgrades; ensaios de contingência; criação de regras 
de segurança; 

8. Deve ser realizado definição da arquitetura lógica e física do projeto, garantindo a 
qualidade durante a implantação e o atendimento de todos os requisitos funcionais e 
não funcionais; 

9. Deve ser realizado gerenciamento de projetos: gerenciamento do projeto propria-
mente dito, considerando controle de prazos, esforço, elaboração de relatórios de 
posicionamento executivo, indicadores do projeto e qualquer outra métrica prevista 
no PMBOOK. O objetivo de todas estas atividades é a garantia de qualidade do proje-
to no que tange prazos e esforço; 

10. Acompanhamento por um período de pelo menos 90 dias para eventuais ajustes ne-
cessários; 

11. Deverá ser fornecido ao final dos serviços a documentação completa de implenta-
ção. 

  

SUBITEM 12 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE IMPLANTAÇÃO E CONFIGURAÇÃO PARA SOLU-
ÇÃO DE SEGURANÇA E GERÊNCIA DE REDES NGFW TIPO 2 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
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1. Os serviços envolvendo a execução de atividade de rotinas de implantação deverão 
ser prestados de maneira a apoiar os processos de trabalho e atividades pontuais pa-
ra atender a necessidades específicas apresentadas pela TRE-AL; 

2. Os serviços envolverão todas as atividades de implantação, configurações, progra-
mações e atendimento às demandas apresentadas pela TRE-AL; 

3. Os serviços poderão ser realizados nas dependências do TRE-AL ou realizados de 
forma remota e assistida pela equipe de TI do TRE-AL; 

4. Os serviços deverão ser realizados por profissionais detentores de diplomas de nível 
superior em áreas afins da Tecnologia da Informação, com experiência comprovada 
mínima de 03 (três) anos em implantação, operação e suporte de dispositivos de Se-
gurança da Informação, com características similares às apresentadas pela TRE-AL; 

5. Os profissionais deverão receber todas as demandas sob as responsabilidades apre-
sentadas pela TRE-AL, providenciando sua inspeção, conferência, classificação e 
prestação de contas; 

6. Deve ser realizados serviços de planejamento; análise; configuração; integração; 
migração; testes de verificação; ajustes; otimização; troubleshooting; updates; 
upgrades; ensaios de contingência; criação de regras de segurança; 

7. Deve ser realizado definição da arquitetura lógica e física do projeto, garantindo a 
qualidade durante a implantação e o atendimento de todos os requisitos funcionais e 
não funcionais; 

8. Acompanhamento por um período de pelo menos 90 dias para eventuais ajustes ne-
cessários; 

9. Deverá ser fornecido ao final dos serviços a documentação completa de implenta-
ção. 

  

SUBITEM 13 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE IMPLANTAÇÃO E CONFIGURAÇÃO PARA SWIT-
CHES DE REDE TIPOS 1 E 2 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

1. Os serviços envolvendo a execução de atividade de rotinas de implantação deverão 
ser prestados de maneira a apoiar os processos de trabalho e atividades pontuais pa-
ra atender a necessidades específicas apresentadas pela TRE-AL 

2. Os serviços envolverão todas as atividades de implantação, configurações, progra-
mações e atendimento às demandas apresentadas pela TRE-AL. 

3. A execução do Contrato deverá seguir metodologia de trabalho baseado no conceito 
de Delegação de Responsabilidade Supervisionada. À CONTRATANTE caberá a res-
ponsabilidade de definir demandas, bem como realizar a gestão qualitativa dos ser-
viços. A CONTRATADA deverá disponibilizar um Gerente do Projeto, o qual deverá 
supervisionar todas as atividades dos profissionais vinculados à dedicação exclusiva. 
Ao Gerente do Projeto será atribuída a responsabilidades de desenvolvimento e 
acompanhamento de todo plano de trabalho às atividades demandadas pela TRE-AL. 

4. Os serviços deverão ser realizados nas dependências do TRE-AL, utilizando-se de 
equipamentos e infraestrutura com capacidade operacional. 

5. Os serviços deverão ser realizados por profissionais, detentores de diplomas de nível 
superior em áreas afins da Tecnologia da Informação, com experiência comprovada 
mínima de 03 (três) anos em implantação, operação e suporte de dispositivos de Se-
gurança da Informação, com características similares às apresentadas pela TRE-AL. 

6. Os profissionais deverão receber todas as demandas sob as responsabilidades apre-
sentadas pela TRE-AL, providenciando sua inspeção, conferência, classificação e 
prestação de contas. 

7. Os profissionais deverão tomar ciência e analisar detalhadamente os projetos, bem 
como todos os documentos que o complementarem, fornecidos pela TRE-AL. 
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8. Acompanhamento por um período de pelo menos 90 dias para eventuais ajustes ne-
cessários; 

9. Deverá ser fornecido ao final dos serviços a documentação completa de implemen-
tação. 

  

SUBITEM 14 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE IMPLANTAÇÃO E CONFIGURAÇÃO PARA UNIDADE 
CENTRALIZADA DE ARMAZENAMENTO DE LOGS E RELATORIA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

1. Os serviços envolvendo a execução de atividade de rotinas de implantação deverão 
ser prestados de maneira a apoiar os processos de trabalho e atividades pontuais pa-
ra atender a necessidades específicas apresentadas pela TRE-AL; 

2. Os serviços envolverão todas as atividades de implantação, configurações, progra-
mações e atendimento às demandas apresentadas pela TRE-AL; 

3. Os serviços deverão ser realizados nas dependências do TRE-AL, utilizando-se de 
equipamentos e infraestrutura com capacidade operacional. 

4. Os serviços deverão ser realizados por profissionais, detentores de diplomas de nível 
superior em áreas afins da Tecnologia da Informação, com experiência comprovada 
mínima de 03 (três) anos em implantação, operação e suporte de dispositivos de Se-
gurança da Informação, com características similares às apresentadas pela TRE-AL. 

5. Os profissionais deverão receber todas as demandas sob as responsabilidades apre-
sentadas pela TRE-AL, providenciando sua inspeção, conferência, classificação e 
prestação de contas. 

6. Os profissionais deverão tomar ciência e analisar detalhadamente os projetos, bem 
como todos os documentos que o complementarem, fornecidos pela TRE-AL. 

7. Acompanhamento por um período de pelo menos 90 dias para eventuais ajustes ne-
cessários; 

8. Deverá ser fornecido ao final dos serviços a documentação completa de implenta-
ção. 

  

SUBITEM 15 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE IMPLANTAÇÃO E CONFIGURAÇÃO PARA UNIDADE 
DE GERÊNCIA CENTRALIZADA DE EQUIPAMENTOS - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

1. Os serviços envolvendo a execução de atividade de rotinas de implantação deverão 
ser prestados de maneira a apoiar os processos de trabalho e atividades pontuais pa-
ra atender a necessidades específicas apresentadas pela TRE-AL 

2. Os serviços envolverão todas as atividades de implantação, configurações, progra-
mações e atendimento às demandas apresentadas pela TRE-AL. 

3. A execução do Contrato deverá seguir metodologia de trabalho baseado no conceito 
de Delegação de Responsabilidade Supervisionada. À CONTRATANTE caberá a res-
ponsabilidade de definir demandas, bem como realizar a gestão qualitativa dos 
serviços. A CONTRATADA deverá disponibilizar um Gerente do Projeto, o qual de-
verá supervisionar todas as atividades dos profissionais vinculados à dedicação 
exclusiva. Ao Gerente do Projeto será atribuída a responsabilidades de desenvol-
vimento e acompanhamento de todo plano de trabalho às atividades demandadas 
pela TRE-AL. 

4. Os serviços deverão ser realizados nas dependências do TRE-AL, utilizando-se de 
equipamentos e infraestrutura com capacidade operacional. 
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5. Os serviços deverão ser realizados por profissionais, detentores de diplomas de nível 
superior em áreas afins da Tecnologia da Informação, com experiência comprovada 
mínima de 03 (três) anos em implantação, operação e suporte de dispositivos de Se-
gurança da Informação, com características similares às apresentadas pela TRE-AL. 

6. Os profissionais deverão receber todas as demandas sob as responsabilidades apre-
sentadas pela TRE-AL, providenciando sua inspeção, conferência, classificação e 
prestação de contas. 

7. Os profissionais deverão tomar ciência e analisar detalhadamente os projetos, bem 
como todos os documentos que o complementarem, fornecidos pela TRE-AL. 

8. Acompanhamento por um período de pelo menos 90 dias para eventuais ajustes ne-
cessários; 

9. Deverá ser fornecido ao final dos serviços a documentação completa de implenta-
ção. 

  

SUBITEM 16 - TREINAMENTO OFICIAL DO FABRICANTE PARA SOLUÇÃO DE SEGURANÇA E 
GERÊNCIA DE REDES NGFW - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

1. O fornecimento deste item deverá contemplar 01 (um) voucher individual para trei-
namento oficial do fabricante; 

2. O voucher deverá ter validade de pelo menos 12 (doze) meses a partir da data de 
sua emissão; 

3. O treinamento deverá ser disponibilizado de acordo com o calendário de treinamen-
tos do fabricante; 

4. A capacitação técnica deverá ser oficial do fabricante e ser realizada por empresa 
devidamente credenciada pelo mesmo; 

5. O treinamento deverá preferencialmente ser ofertado na modalidade presencial, 
mas a critério da contratante, poderá ser aceito em formato EAD ao vivo; 

6. Deverá ser ministrado por profissional devidamente credenciado junto ao fabrican-
te; 

7. O conteúdo programático do treinamento deverá no mínimo os conteúdos sobre: 
visão geral da solução; configuração inicial do equipamento; Políticas de Firewall; 
IPS; Controle de Aplicação; Sandboxing; Identificação do Usuário; Filtro de Conteú-
do WEB; Antivírus; NAT; VPN; QoS; SD-WAN; Alta Disponibilidade; Gerência Centra-
lizada; Geração de Relatórios; Monitoramento; 

8. A capacitação ofertada poderá ser composta por um ou mais treinamentos oficiais 
do fabricante; 

9. Deverá(ão) ser informado(s) o(s) código(s) do(s) treinamentos junto ao fabricante e 
o(s) respectivo(s) conteúdo(s) programático(s); 

10. O conteúdo programático deverá ser comprovado por meio de documentação ofi-
cial do fabricante; 

11. O treinamento deverá ser ministrado no idioma português do Brasil; 

12. Deverá ser fornecido material didático do fabricante relativo ao conteúdo progra-
mático, podendo este ser no idioma português do Brasil ou inglês; 

13. Deverá ser fornecido certificado de participação ao final do treinamento. Este cer-
tificado deverá obrigatoriamente ser emitido pelo fabricante; 
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14. A carga horária agregada do(s) treinamento(s) não poderá ser inferior a 40 horas; 

15. O conjunto das capacitações deverá ser suficiente ou corresponder ao conjunto 
mínimo necessário para realização de prova de certificação oficial do produto. A 
inscrição e/ou custos diretos e relativos à certificação não fazem parte do voucher. 

  

SUBITEM 17 - TREINAMENTO OFICIAL DO FABRICANTE UNIDADE DE GERÊNCIA CENTRALIZA-
DA DE EQUIPAMENTOS - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

1. O fornecimento deste item deverá contemplar 01 (um) voucher individual para trei-
namento oficial do fabricante; 

2. O voucher deverá ter validade de pelo menos 12 (doze) meses a partir da data de 
sua emissão; 

3. O treinamento deverá ser disponibilizado de acordo com o calendário de treinamen-
tos do fabricante; 

4. A capacitação técnica deverá ser oficial do fabricante e ser realizada por empresa 
devidamente credenciada pelo mesmo; 

5. O treinamento deverá preferencialmente ser ofertado na modalidade presencial, 
mas a critério da contratante, poderá ser aceito em formato EAD ao vivo; 

6. Deverá ser ministrado por profissional devidamente credenciado junto ao fabrican-
te; 

7. O conteúdo programático do treinamento deverá abranger as principais funciona-
lidades, resolução de problemas mais comuns, englobando tanto a configuração e 
a operação da  UNIDADE DE GERENCIA CENTRALIZADA DE EQUIPAMENTOS, pro-
porcionando conhecimentos teóricos e práticos, abrangendo desde os conteúdos 
básicos até os avançadas sobre os hardwares e o softwares que compõem a solu-
ção; 

8. A capacitação ofertada poderá ser composta por um ou mais treinamentos oficiais 
do fabricante; 

9. Deverá(ão) ser informado(s) o(s) código(s) do(s) treinamentos junto ao fabricante e 
o(s) respectivo(s) conteúdo(s) programático(s); 

10. O conteúdo programático deverá ser comprovado por meio de documentação ofi-
cial do fabricante; 

11. O treinamento deverá ser ministrado no idioma português do Brasil; 

12. Deverá ser fornecido material didático do fabricante relativo ao conteúdo progra-
mático, podendo este ser no idioma português do Brasil ou inglês; 

13. Deverá ser fornecido certificado de participação ao final do treinamento. Este cer-
tificado deverá obrigatoriamente ser emitido pelo fabricante; 

14. A carga horária agregada do(s) treinamento(s) não poderá ser inferior a 16 horas; 

15. O conjunto das capacitações deverá ser suficiente ou corresponder ao conjunto 
mínimo necessário para realização de prova de certificação oficial do produto. A 
inscrição e/ou custos diretos e relativos à certificação não fazem parte do voucher. 
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SUBITEM 18 - TREINAMENTO OFICIAL DO FABRICANTE PARA UNIDADE CENTRALIZADA DE 
ARMAZENAMENTO DE LOGS E RELATORIA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

1. O fornecimento deste item deverá contemplar 01 (um) voucher individual para trei-
namento oficial do fabricante; 

2. O voucher deverá ter validade de pelo menos 12 (doze) meses a partir da data de 
sua emissão; 

3. O treinamento deverá ser disponibilizado de acordo com o calendário de treinamen-
tos do fabricante; 

4. A capacitação técnica deverá ser oficial do fabricante e ser realizada por empresa 
devidamente credenciada pelo mesmo; 

5. O treinamento deverá preferencialmente ser ofertado na modalidade presencial, 
mas a critério da contratante, poderá ser aceito em formato EAD ao vivo; 

6. Deverá ser ministrado por profissional devidamente credenciado junto ao fabrican-
te; 

7. O conteúdo programático do treinamento deverá abranger as principais funciona-
lidades, resolução de problemas mais comuns, englobando tanto a configuração e 
a operação da UNIDADE CENTRALIZADA DE ARMAZENAMENTO DE LOGS E RELA-
TORIA, proporcionando conhecimentos teóricos e práticos, abrangendo desde os 
conteúdos básicos até os avançadas sobre os hardwares e o softwares que com-
põem a solução; 

8. A capacitação ofertada poderá ser composta por um ou mais treinamentos oficiais 
do fabricante; 

9. Deverá(ão) ser informado(s) o(s) código(s) do(s) treinamentos junto ao fabricante e 
o(s) respectivo(s) conteúdo(s) programático(s); 

10. O conteúdo programático deverá ser comprovado por meio de documentação ofi-
cial do fabricante; 

11. O treinamento deverá ser ministrado no idioma português do Brasil; 

12. Deverá ser fornecido material didático do fabricante relativo ao conteúdo progra-
mático, podendo este ser no idioma português do Brasil ou inglês; 

13. Deverá ser fornecido certificado de participação ao final do treinamento. Este cer-
tificado deverá obrigatoriamente ser emitido pelo fabricante; 

14. A carga horária agregada do(s) treinamento(s) não poderá ser inferior a 8 horas; 

15. O conjunto das capacitações deverá ser suficiente ou corresponder ao conjunto 
mínimo necessário para realização de prova de certificação oficial do produto. A 
inscrição e/ou custos diretos e relativos à certificação não fazem parte do voucher. 

  

SUBITEM 19 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS SOB DEMANDA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

1. Cada Unidade de Serviço Técnicos (UST) corresponderá à 4h (quatro horas) de pro-
fissional especializado nas plataformas ofertadas; 

2. O serviço poderá ser prestado pelo próprio fabricante (Professional Services) ou pe-
la contratada. 
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3. Atividades: desenvolvimento de plano de implementa-
ção, planejamento, análise, configuração, integração, migração, testes de veri-
ficação, ajustes, otimização, troubleshooting, updates, upgrades, provas de 
conceito, ensaios de contingência, customização de consultas de relató-
rios, treinamentos "hands on", análise de vulnerabilidades, criação e manuten-
ção de regras de segurança e redes, participação em comitês de segurança para 
esclarecimentos, documentação "as built", documentação para rollout; 

4. Os perfis dos profissionais/atividades definidas seguirão o padrão de perfis indica-
dos por metodologias de projetos, como PMBOK. Abaixo, um detalhamento sobre 
os perfis de profissionais e o escopo de cada um de seus papeis: 

1. Arquitetura: definição da arquitetura lógica e física do projeto, garantindo a 
qualidade durante a implantação e o atendimento de todos os requisitos 
funcionais e não funcionais; propor melhorias; definir controles e monitora-
mento do ambiente, sugerindo métricas, thresholds e indicadores de acom-
panhamento; apoio no planejamento, execução e avaliação de mudanças; 

2. Implementação: Levantamento de dados, execução das implantações inclu-
indo configuração customizada, integração, migrações e testes, adaptações 
código, criação de infraestrutura, orientação, documentação, etc; 

3. Gerenciamento de projetos: gerenciamento do projeto propriamente dito, 
considerando controle de prazos, esforço, elaboração de relatórios de posi-
cionamento executivo, indicadores do projeto e qualquer outra métrica pre-
vista no PMBOOK. O objetivo de todas estas atividades é a garantia de qua-
lidade do projeto no que tange prazos e esforço 

4. Suporte: Atendimento a incidentes de suporte realizando análises, trou-
bleshooting, diagnósticos; realizando ajustes e otimização configurações; 
analisando e aplicando patches, fixes e updates, aplicando testes e reali-
zando ensaios; monitorando o ambiente; 

5. As atividades poderam ser prestadas de forma on-site ou na modalidade remota 
com acompanhento por meio de ferramente de controle de acesso; 

6. O prazo máximo para início das atividades pela empresa contratada será de 10 
(dez) dias, após o recebimento da ordem de fornecimento, nota de empenho ou 
documento equivalente; 

7. Neste modelo de execução dos serviços não se caracteriza a subordinação direta e 
nem a pessoalidade, visto que não haverá qualquer relação de subordinação jurí-
dica entre os profissionais da equipe da empresa contratada e o TRE-AL. As em-
presas proponentes deverão considerar em seus custos todos os recursos necessá-
rios ao completo atendimento aos objetos, tais como despesas com pessoal (salá-
rios, férias, encargos, benefícios, seleção, outras) de modo a garantir os serviços 
definidos; 

8. Para o controle da execução dos serviços será utilizado a Unidade de medida UST 
(Unidade de Serviço Técnico). A UST consiste no parâmetro utilizado para dimensi-
onar todas as atividades que serão demandadas pela CONTRATANTE, no escopo de 
cada Ordem de Serviço. A contratação será em volume de UST por atividade e a li-
citação resultará na oferta do valor de uma UST que irá representar o esforço 
combinado de profissionais envolvidos, variando a complexidade e prioridade da 
atividade. 

3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a) 

A execução do objeto pressupõe a existência dos seguintes papéis e res-
ponsabilidades (Art. 18, § 3º, III, a, 1): 
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1. Patrocinador da Contratação: é o titular da área demandante, responsável por repre-
sentar os interesses do órgão no contexto da Contratação, pela aprovação da neces-
sidade e, por fim, pela negociação das ações necessárias para que os objetivos se-
jam alcançados; 

2. Gestor do Contrato (art. 3º, IV, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017): servidor desig-
nado para coordenar e comandar o processo da fiscalização da execução contratual. 
Na forma do Art. 17 da mesma Resolução, o gestor do contrato responsabiliza-se pe-
la condução da gestão e fiscalização do contrato, nos termos do Art. 67, da Lei nº 
8.666/93. 

3. Fiscal do Contrato (art. 3º, VI, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017): servidor desig-
nado para auxiliar o gestor do contrato quanto à fiscalização do objeto do contrato. 
Neste sentido, indicado pela respectiva autoridade competente para fiscalizar o Con-
trato quanto aos aspectos técnicos da solução. 

Dinâmica da Execução (Art. 18, § 3º, III, a, 2): 

1. Os equipamentos deverão ser entregues no Almoxarifado do TRE/AL, nos quantita-
tivos indicados no pedido de fornecimento; 

2. A garantia dos equipamentos deve obedecer o detalhamento técnico feito e terá seu 
tempo contado por cada fornecimento individualmente; 

3. Entende-se como garantia aquela prestada pelo próprio fabricante ou por rede 
credenciada pelo fabricante do(s) referido(s) equipamento(s); 

4. O pagamento será realizado individualmente para cada nota fiscal apresentada, 
após emissão do aceite definitivo pela unidade competente do TRE/AL; 

5. Os equipamentos deverão ser novos, não recondicionados, de primeiro uso e não de-
verão conter marcas, amassados, arranhões ou outros problemas e, ainda, serem 
entregues em pleno estado de funcionamento; 

6. Os equipamentos deverão atender rigorosamente a todas as especificações técnicas 
contidas neste Termo de Referência e em seus Anexos; 

7. Os equipamentos deverão vir acompanhados de todos os acessórios necessários pa-
ra o seu pleno estado de funcionamento, como cabos, drivers, mídias e outros, os 
quais só serão recebidos juntamente com os respectivos equipamentos. Este item se 
aplica tanto para a entrega dos equipamentos quanto para substituições durante o 
período de garantia; 

8. Ao TRE é reservado o direito de efetuar conexões dos equipamentos a outros, bem 
como adicionar demais acessórios compatíveis tecnicamente, sem que isso constitua 
motivo para a Contratada se desobrigar da garantia, desde que tal fato não implique 
danos materiais ou técnicos aos equipamentos e acessórios, hipótese que deverá 
ser devidamente comprovada; 

9.  Ao TRE/AL é reservado o direito de efetuar diligência, a qualquer tempo, quanto aos 
documentos exigidos neste Termo de Referência e em seus Anexos. 

Recebimento do Objeto: 

1. O Tribunal designará, conforme a necessidade do caso concreto, Comissão ou por 
meio de servidor realizará o recebimento provisório, que só será emitido se 
os equipamentos estiverem de acordo com as especificações técnicas; 

2. Após a entrega, os equipamentos serão submetidos à avaliação e homologação pe-
los responsáveis técnicos do Tribunal; 

3.  O exame para comprovação das características técnicas consistirá em avaliações e 
testes não-destrutivos, por amostragem realizados em duas etapas: 

a. Primeira: inspeção visual de todos os equipamentos entregues; 
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b. Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho, em, no mínimo, 
10% (dez por cento) e não menos do que 01 (um) dos equipamentos recebi-
dos. O Tribunal poderá, a seu critério, executar os testes nos demais equi-
pamentos, dentro de um critério de razoabilidade, podendo chegar a 100% 
dos quantitativos, mas dentro de um prazo máximo de 30 (trinta) dias corri-
dos e contados de cada lote de equipamentos. 

4. As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos que 
acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e disponí-
vel no sítio do fabricante. 

5. A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação do perfeito funcionamento dos 
equipamentos e adequação às especificações técnicas, emitir e assinar o Termo de 
Recebimento Definitivo. 

Instrumentos Formais de Solicitação do(s) Bens e/ou Serviço(s) (Art. 18, § 
3º, III, a, 3): 

1. A Ordem de Fornecimento será o instrumento formal de solicitação dos bens per-
tencentes ao escopo desta contratação. 

Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7) 

1. O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente do Fornecedor, por 
ordem bancária, ou por meio de boleto bancário por código de barras, no prazo dis-
posto nos artigos 5º, § 3º, ou 40, XIV, “a”, da Lei n. 8.666/93, conforme o caso, quan-
do mantidas as mesmas condições iniciais de habilitação e cumpridos os seguintes 
requisitos: 

a. Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da 
emissão (nota fiscaleletrônica, se for o caso), acompanhada da Certi-
dão Negativa de Débito – CND, comprovando regularidade com o INSS; do 
Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, comprovando regularidade com 
o FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Fede-
rais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal; e 
da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela Justiça 
do Trabalho; e  da prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e 
Municipal do domicílio ou sede do Fornecedor; e 

b. Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor. 
2. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de pre-
ços ou a atualização monetária. 

3. O pagamento ocorrerá num prazo de 10 (dez) dias, após a atestação pela fiscaliza-
ção e consequente ratificação pela gestão, nos termos da IN TRE-AL nº 07/2021 e 
Resolução TRE-AL nº 15.787/2017 

Direitos de Propriedade Intelectual (Art. 18, § 3º, III, a, 9): 

1. Esse requisito não se aplica ao contexto desta contratação, uma vez que o objeto se 
refere ao fornecimento de equipamentos, cujos direitos autorais do fabricante são 
resguardados por legislação nacional e internacional. 

Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11): 
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1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos artigos 
86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada prévia e ampla 
defesa, às seguintes penalidades: 

a. Advertência: 
i. A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimen-

to de obrigação contratual e terá que apresentar as devidas justificati-
vas em um prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da 
notificação; e 

ii. Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem 
improcedentes as justificativas apresentadas, a Contratada será adver-
tida; 

b. Multa de: 

i. 0,5% por dia, sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no 
caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos, limitada a 
incidência a 20 (vinte) dias corridos; 

1. No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamento
s por prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com 
a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de 
5% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e 

2. No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamento
s por prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com a 
não aceitação pela Administração, será aplicada a penalidad
e 10% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de 
inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o cance-
lamento do registro de preços do Fornecedor; 

ii.  0,5% por dia, sobre o valor do equipamento, 
no caso de atraso injustificado na solução do chamado de garanti
a, limitada a incidência 30 (trinta) dias corridos; 

1. No caso de atraso injustificado na solução do chamado de 
garantia por prazo superior a 
30 (trinta) dias corridos, aplica-se adicionalmente, 
a multa de 1% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e 

2. A multa por atraso relacionada ao item anteri-
or será auferida por Ordem de Fornecimento e aplicada so
mente uma única vez a cada mês, independente da quantida-
de de equipamentos sem solução. 

iii. 5% sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso de 
inexecução parcial da obrigação assumida; 

iv. 10% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução 
total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do registro 
de preços do Fornecedor; 

v. 5% sobre o valor global estimado da Ata de Ata de Registro de Preços, 
na hipótese de recusa em assinar a Ata ou o instrumento do contrato, 
ou retirar a Ordem de Fornecimento. 

c. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SI-
CAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades 
legais; e 

d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pú-
blica. 

2. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para entre-
ga/solução do chamado de garantia dos equipamentos poderá resultar no cancela-
mento do registro de preços com a Contratada. 
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3. As sanções previstas nos itens "1.a", “1.c” e “1.d” do item 1 poderão ser aplicadas, 
cumulativamente ou não, à pena de multa. 

4. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado 
de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado judicialmente; 

5. Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do va-
lor presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento administrati-
vo. 
. 
  

4. Requisitos Técnicos (Art. 18, § 3º, IV) 

  

  

Expressos no item 3.1 Descrição do Objeto, desde documento. 

  

5. Modelos (templates) propostos a serem utilizados na contratação (Art. 18, § 3º, III, V) 

  

  

Proc. SEI Principal  nº XXXXXXXXX 

  

Pregão Eletrônico nº XX/YYYY – TRE/AL 

Ata de Registro de Preços TRE/AL nº XX/YYYY 

Fornecedor: AAAAAAAAAAA. - CNPJ  00.000.000/0000-00 

  

Proc. SEI Principal  nº XXXXXXXXX 

  

Pregão Eletrônico nº XX/YYYY – TRE/AL 

Ata de Registro de Preços TRE/AL nº XX/YYYY 

Fornecedor: AAAAAAAAAAA. - CNPJ  00.000.000/0000-00 

  

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº XXX/20YY – STI  
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Solicito, com base na Ata de Registro de Preços relativa ao Pregão Eletrônico suprarre-
feri-
do, celebrada entre este Tribunal e essa Empresa, o fornecimento abaixo discriminad
o: 

  

Item da 
Ata 

Descrição 
Qtd. Registra-
da 

Qtd. Solicita-
da 

Valor Unitário 
(R$) 

Valor Total 
(R$) 

Saldo da 
Ata 

              

              

TOTAL:   *** 

Recur-
sos Orçamentários: As despesas decorrentes da prestação dos serviços pretendido ser
ão cobertas com recursos de MATERIAL PERMANENTE DE TI. 

Pra-
zo de Entrega: No máximo de XX (XXXXXXX) dias corridos após o recebimento da a
utorização de fornecimento, nota de empenho ou instrumento formal e equivalente, con-
forme contrato. 

Valor Total: R$ XX.XXX,XX (XXXXXX reais e XXXXXXXa centavos). 

  

  

Gestor da Ata - Portaria TRE/AL nº XX/XXXX 

Maceió, DD de _____ de 20YY. 

Maceió, 01 de julho de 2022. 
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ANEXO II 

PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO 
 
Dados da Empresa: 
Razão Social  
CNPJ  
Endereço  
CEP  
Fones:  
Fax  
E-mail  
Site internet  
Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  
Nacionalidade  

Estado civil  
Profissão  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
Cart. Identidade  
Orgão Expedidor  
CPF  
Dados Bancários da Empresa 
Banco  
Agência  

Conta  
Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  
Cargo  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
 
Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não   
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ANEXO III 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º XX/2022 

 

Processo nº 0006267-49.2021.6.02.8000 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 81/2022 

 
 

MINUTA 
 

Aos ---- dias do mês ----------- de 2022, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, 
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, 
inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 – 
Farol, CEP: 57051-090, Maceió/AL, neste ato representado por seu Presidente,  
Desembargador Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira 
de Identidade nº 215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e 
domiciliado nesta Cidade, resolve registrar os preços ofertados pela 
empresa ................................., (INFORMAR SE É MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE) CNPJ …....................., sediada em …..................., representada 
por..........................................., para eventual aquisição dos equipamentos abaixo 
relacionados, conforme condições descritas no Anexo I do Pregão Eletrônico nº 81/2022, nos 
termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
em consonância com o que faculta o art. 191 da Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e 
Contratos Administrativos), do Decreto nº 10. 024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto 
nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e alterações, e demais normas legais aplicáveis. 

 
 

1 – DO OBJETO. 
 
1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo, na 
forma do Edital de Pregão Eletrônico nº 81/2022: 

 
1.2. Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do vencedor 
do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja cancelamento do registro do 
fornecedor, conforme previsto no subitem 16.3.1 do edital do PE nº 81/2022: 
 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 
    
    
 
2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 
 
2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços será de 12 (doze) meses a 
partir da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial da União. 
 
3 – DOS PRAZOS DE ENTREGA E DE GARANTIA 
 

ITEM SUBITEM DESCRIÇÃO UNID. 
QUANT. 
TOTAL 

REGISTRADA 

VALOR 
UNITÁRIO 

 (R$) 

VALOR 
TOTAL 
(R$) 
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3.1. O prazo máximo para o fornecimento é de 90 (noventa) dias corridos, após o 
recebimento da ordem de fornecimento, nota de empenho ou documento equivalente, por 
e-mail. 
 
3.2.   O prazo de garantia dos bens deverá ser de, no mínimo, 36 (trinta e seis) meses. 
Para o caso específico dos subitens 06, 07, 08 (transceivers e cabos) a garantia deve ser 
de, no mínimo, 12 (doze) meses. 
 
4 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
4.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da 
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de 
classificação indicada na licitação; 
 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a 
compatibilidade com as obrigações assumidas; 
 
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação 
às novas condições de mercado; 
 
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade 
dos preços registrados na Ata; 
 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata; 
 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das 
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações; 
 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto 
ao interesse em fornecer o objeto do registro a outro(s) órgão(s) da Administração 
Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 16.15 
do edital. 
 

4.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante: 
 

a) Atestar as notas fiscais/faturas, por servidor/comissão competente, emitidas pela 
Contratada, recusando-as quando inexatas ou incorretas, efetuando todos os          
pagamentos nas condições pactuadas, pós o recebimento definitivo; 

bAcompanhar e fiscalizar a execução do objeto da Ata de Registro de Preços e 
do(s) contrato(s) dela decorrentes, por meio de servidor(es) designado(s), de 
modo a garantir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta; 

c) Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado o     pre-
sente termo, toda a documentação referente ao mesmo; 

d) Proporcionar todas as facilidades indispensáveis  à boa execução das obriga-
ções contratuais; e 

Edital do PE nº 81/2022 (1128845)         SEI 0006267-49.2021.6.02.8000 / pg. 628



 

 

 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

e) Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à Contratada o 
contraditório e ampla defesa.  

5 - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 
 
5.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente 
Ata; 
 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da 
presente Ata; 
 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código 
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o 
regime de direito público; 
 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do objeto registrado a outro 
órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse 
de utilizar a presente Ata, conforme item 16.15. 

 
5.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado: 

a)  Fornecer o(s) equipamento(s) conforme especificações, quantidades, prazos 
e demais condições estabelecidas no Edital, na Ata de Registro de Preços, na Ordem 
de Fornecimento, na Proposta e no Contrato; 

b) Fornecer a documentação necessária à instalação e à operação dos produtos 
(manuais, termos de garantia, etc.), completa, atualizada e em português do Brasil, 
caso exista, ou em inglês; 

c)  Disponibilizar Central de Atendimento para a abertura e fechamento de   
chamados técnicos, conforme períodos, horários e condições estabelecidas no Edital 
e em seus Anexos; 

d)  Comunicar formal e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da 
Administração sobre mudanças nos dados para contato com a Central de            
Atendimento; 

e)  Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados 
pelo representante da Administração, referentes a qualquer problema detectado ou 
ao andamento de atividades da garantia; 

f)  Comunicar imediatamente ocorrências de qualquer natureza que impeçam o 
bom andamento do serviço; 

g)  Responder por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem ao         
patrimônio da Administração ou a terceiros, por ocasião da execução do objeto, pro-
cedendo imediatamente aos reparos ou às indenizações cabíveis e assumindo o ônus 
decorrente; 

h)  Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos equipamentos e pela 
execução dos serviços de garantia técnica, primando pela qualidade, desempenho, 
eficiência e produtividade na execução dos trabalhos, dentro dos prazos estipulados 
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e cujo descumprimento será considerado infração passível de aplicação das penali-
dades previstas no Termo de Referência; 

i)  Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal e imediatamente, todas 
as ocorrências anormais e/ou que possam comprometer a execução do objeto; 

j)  Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da Administração ou 
de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto, respeitan-
do todos os critérios estabelecidos, aplicáveis aos dados, informações, regras de ne-
gócios, documentos, entre outros pertinentes, sob pena de responsabilidade civil, 
penal e administrativa; 

k)  Cumprir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderentes e obe-
deçam rigorosamente às normas e aos procedimentos estabelecidos na Política de 
Segurança da Informação do TRE/AL; 

l)  Responsabilizar-se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as 
atividades necessárias para prestar a garantia on-site, se for o caso. 

m)  Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados 
pela Administração, referentes a qualquer problema detectado ou ao andamento de 
atividades da garantia técnica; 

n)  Responsabilizar-se por todas as despesas de instalação inicial, suporte técni-
co remoto bem como deslocamento dos seus técnicos ao local da instalação e manu-
tenção dos equipamentos, seja para retirada e/ou entrega, incluindo todas as despe-
sas de transporte, frete e seguro correspondentes; 

o)  Não transferir a outrem os compromissos assumidos, no todo ou em parte 
dos serviços objeto desta contratação; 

p)  Assegurar a correta integração e funcionalidade dos serviços, em função do 
projeto e das especificações técnicas constantes no Termo de Referência; 

q)  Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrente do cumprimen-
to das obrigações assumidas sem qualquer ônus ao TRE/AL; 

r)  Reponsabilizar-se integralmente com todas as despesas inerentes à execu-
ção dos serviços, tais como, combustíveis, manutenção, seguros, taxas, impostos, 
tributos e salários; 

s)  Zelar pela boa e completa execução dos serviços e facilitar, por todos os 
meios ao seu alcance, a ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo 
TRE/AL, atendendo prontamente às observações e exigências que lhe forem solicita-
das. 

 
6 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
6.1. O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório, que só 
será emitido se os equipamentos estiverem de acordo com as especificações técnicas. 

6.2. Após a entrega, os serviços e equipamentos serão submetidos à avaliação e ho-
mologação pelos responsáveis técnicos do Tribunal. 

6.3.  O exame para comprovação das características técnicas consistirá em avalia-
ções e testes não-destrutivos, por amostragem realizados em duas etapas: 

a) Primeira: inspeção visual de todos os equipamentos entregues; 
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b) Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho, em, no mínimo, 10% 
(dez por cento) e não menos do que 01 (um) dos equipamentos recebidos. O Tribu-
nal poderá, a seu critério, executar os testes nos demais equipamentos, dentro de 
um critério de razoabilidade, podendo chegar a 100% dos quantitativos, mas dentro 
de um prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos e contados de cada lote de equi-
pamentos. 

6.4.  As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos 
que acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e disponíveis 
no sítio do fabricante. 
 
6.5.   A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação do perfeito 
funcionamento dos serviços e equipamentos e adequação às especificações técnicas, emitir 
e assinar o Termo de Recebimento Definitivo. 

 
6.6.    O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
6.7.    O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do 
objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de 
aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
6.8.    Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
6.9.    O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios 
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao 
consumidor. 
 
6.10.     O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, substituir 
o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na Seção 21. 
 
7 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
7.1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos 
artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada prévia e ampla 
defesa, às seguintes penalidades: 
 

a. Advertência: 
 

a.1. A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento de 
obrigação contratual e terá que apresentar as devidas justificativas em um prazo de 
até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da notificação; e 

 
a.2. Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem 
improcedentes as justificativas apresentadas, a Contratada será advertida. 

 
b. Multa de: 

 
b.1. 0,5% por dia, sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso de 
atraso injustificado na entrega dos equipamentos, limitada a incidência a 20 (vinte) 
dias corridos; 
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b.1.1. No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por prazo su-
perior a 20 (vinte) dias corridos, com a aceitação pela Administração, será apli-
cada a multa de 5% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e 

b.1.2. No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por prazo su-
perior a 20 (vinte) dias corridos, com a não aceitação pela Administração, será 
aplicada a penalidade de 10% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso 
de inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do re-
gistro de preços do Fornecedor; 

b.2. 0,5% por dia, sobre o valor do equipamento, no caso de atraso injustificado na 
solução do chamado de garantia, limitada a incidência de 30 (trinta) dias corridos; 

b.2.1. No caso de atraso injustificado na solução do chamado de garantia por 
prazo superior a 30 (trinta) dias corridos, aplica-se adicionalmente, a multa de 
1% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e 

b.2.2. A multa por atraso relacionada ao item anterior será auferida por Or-
dem de Fornecimento e aplicada somente uma única vez a cada mês, indepen-
dente da quantidade de equipamentos sem solução. 

b.3.  5% sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso de 
inexecução parcial da obrigação assumida; 
 
b.4. 10% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução total da 
obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do registro de preços do 
Fornecedor; 
 
b.5. 5% sobre o valor global estimado da Ata de Registro de Preços, na hipótese de 
recusa em assinar a Ata ou o instrumento do contrato, ou retirar a Ordem de 
Fornecimento. 
 

c. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF pelo 
prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades legais; e 

 
d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 
7.2. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para 
entrega/solução de chamado de garantia dos equipamentos poderá resultar no 
cancelamento do registro de preços com a Contratada. 
 
7.3. As sanções previstas nos itens "7.1.a", “7.1.c” e “7.1.d” poderão ser aplicadas, 
cumulativamente ou não, à pena de multa. 
 
7.4. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado de 
pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado judicialmente; 
 
7.5. Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do valor 
presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento administrativo. 
 
7.6.  Se a Contratada não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro de 5 
(cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância será 
descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 

Edital do PE nº 81/2022 (1128845)         SEI 0006267-49.2021.6.02.8000 / pg. 632



 

 

 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.. 
 
7.7.  Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade competente 
sempre se valerá dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e 
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em 
fatos comprovados. 
 
7.8.  O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a 
prestação dos serviços, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração. 
 
7.9.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 
 
7.10.  Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, 
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a 
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do 
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio 
por cento) ao mês. 
 
7.11.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
ao licitante contratado. 
 
7.12. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
7.13. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa 
através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o índice 
utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 
7.14. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da 
publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico.  
 
7.15.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas 
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e  10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
7.16.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
8- DO PAGAMENTO 
 
8.1.  O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias, após o recebimento da Nota Fiscal respectiva, devendo a 
contratada atender aos seguintes requisitos: 

a) Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da emissão 
(nota fiscal eletrônica, se for o caso), acompanhada da Certidão Negativa de Débito – 
CND, comprovando regularidade com o INSS; do Certificado de Regularidade do FGTS – 
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CRF, comprovando regularidade com o FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de Débi-
tos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da 
Receita Federal; e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela 
Justiça do Trabalho; e da prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domi-
cílio ou sede do Fornecedor; e 

b) Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor. 

8.2.  Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
8.3.  Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
8.4.  O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
8.5.  Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento que 
comprove tal opção, para que sobre o valor do pagamento não incidam as retenções de que 
trata o item anterior. 
 
8.6.  Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo 
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação 
da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
8.7.  Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de 
preços ou a atualização monetária. 
 
9 - DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS. 
 
9.1.     É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de registro 
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, de 
acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013, atualizado pelo Decreto nº 
9.488/2018. 
 
10 – DA PUBLICAÇÃO. 
 
10.1.       O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União. 
 
11 – DO FORO. 
 
11.1.  Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de 
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Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 
 

E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento, em duas 
vias de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas partes. 

 
 

Maceió, XX de XXXX de 2022. 
 
 
Pelo TRE/AL: 
 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
Presidente 

 
 
Pela Empresa: 

 
Representante da empresa 
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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL DA SECRETARIA

SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTE

AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO Nº 23/2022

Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publicada no D.O.U de
12/08/2022 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de bens patrimoniais
permanentes tipo circuladores de ar, refrigeradores, umidificadores e fragmentadoras de
papel, de acordo com as especificações, quantidades e exigências constantes do Anexo I do
Edital. Total de Itens Licitados: 00005 Novo Edital: 22/08/2022 das 08h00 às 17h59.
Endereço: Sau/sul - Quadra 1, Bloco C, Praça Dos Tribunais Superiores Asa Sul - BRASILIA
- DF. Entrega das Propostas: a partir de 22/08/2022 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 01/09/2022, às 14h00 no site
www.comprasnet.gov.br.

SAMIRA YUSEF ALI
Pregoeira

(SIDEC - 19/08/2022) 090027-00001-2022NE800014

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 144/2022 - UASG 90028

Nº Processo: EOF-2022/071. Objeto: Aquisição de material odontológico.. Total
de Itens Licitados: 18. Edital: 22/08/2022 das 08h00 às 17h00. Endereço: Rua Acre, Nº 80,
Sala 1004, Centro - Rio de Janeiro/RJ ou https://www.gov.br/compras/edital/90028-5-
00144-2022. Entrega das Propostas: a partir de 22/08/2022 às 08h00 no site
www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 02/09/2022 às 13h00 no site
www.gov.br/compras.

FRANCISCO LUIS DUARTE
Pregoeiro

(SIASGnet - 18/08/2022) 90028-00001-2022NE000298

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

Espécie: ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA nº 253/2022. P.A. 0003753-
03.2022.4.04.8000. CONVENENTES: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO e
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ª REGIÃO. OBJETO: Cessão do direito de uso do
SEI, Sistema Eletrônico de Informações, criado pelo TRF4, para o CESSIONÁRIO, para
utilização em base única. BASE LEGAL: art. 116 e parágrafos da Lei 8.666/93. VIGÊNCIA:
22/08/2022 a 22/08/2027. ASSINATURA: 21/07/2022. SIGNATÁRIOS: Desembargador
Federal Ricardo Teixeira do Valle Pereira, Presidente do TRF 4ª Região e Desembargador
Marcello Maciel Mancilha, Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2022 - UASG 90030

Nº Processo: 0005128-39.2022. Objeto: Contratação de empresa especializada
para realização de Inventários Anuais de Emissões de Gases de Efeito Estufa para o TRF4..
Total de Itens Licitados: 1. Edital: 22/08/2022 das 11h00 às 17h59. Endereço: Rua Otavio
Francisco Caruso da Rocha, 300, Praia de Belas - Porto Alegre/RS ou
https://www.gov.br/compras/edital/90030-5-00028-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 22/08/2022 às 11h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 02/09/2022
às 14h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: Edital também disponível no
site www.trf4.jus.br e e-mail: dlc@trf4.jus.br.

SANDRA MARA CORNELIUS DA ROCHA
Diretora Geral

(SIASGnet - 18/08/2022) 90030-00001-2022NE500106

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO Nº 32/2022

O TRF da 5ª Região torna público que o objeto do Pregão Eletrônico nº 32/2022
(PAV SEI nº 0001212-60.2022.4.05.7000) - Registro de Preços para fornecimento de
subscrições de software corporativo de código aberto do tipo plataforma de contêineres,
sistemas operacionais e servidores de aplicação da Red Hat, com suporte e garantia de
atualização de versões; subscrições de treinamento oficial e de serviços de gerenciamento
técnico de conta da Red Hat e serviços técnicos especializados da Red Hat - foi adjudicado
e homologado em favor da empresa SUPORTE INFORMÁTICA SOLUÇÕES LTDA (CNPJ nº
07.880.897/0002-15), para os itens 01 a 11, com o preço global de R$ 19.877.103,64
(dezenove milhões e oitocentos e setenta e sete mil e cento e três reais e sessenta e
quatro centavos).

FRANCISCO REIS NOGUEIRA SOBRINHO
Pregoeiro

(SIDEC - 19/08/2022) 090031-00001-2022NE099999

DIRETORIA-GERAL
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato n°39/2022. Contratante: TRF5ªR. Contratada: CONNECTOR ENGENHARIA
LTDA CNPJ n° 01.114.245/0001-02. Objeto: Contratação de empresa especializada em sistemas
de climatização para fornecer e instalar um novo sistema de refrigeração, tipo VRF (Fluxo de
Refrigerante Variável), para substituir o sistema de refrigeração existente no Edifício Sede do
TRF5ªR. Fundamento Legal: Pregão nº23/2022-TRF5ªR. PAV 0004172-86.2022.4.05.7000-
TRF5ªR. Lei-10.520/02 Dec.3.555/2000, Dec.10.024/2019, L.C.123/2006, Dec.8.538/2005,
Dec.7.892/2013, I.N.01/2010-SLTI/MPOG, Lei-8.666/1993. Recursos Orçamentários: Valor: R$
7.949.999,55 (sete milhões, novecentos e quarenta e nove mil, novecentos e noventa e nove
reais e cinqüenta e cinco centavos) PT-203997 e ED-449051. NE-590/2022 de 05/08/2022 na
modalidade global, no valor de R$ 4.441.079,73 (quatro milhões, quatrocentos e quarenta e
um mil, setenta e nove reais e setenta e três centavos). Vigência: 730 (setecentos e trinta) dias
corridos, a contados a partir da data da assinatura. Assinatura: 18/08/22. Assinam: Presidente,
Desembargador Federal-TRF5ªR., Edilson Pereira Nobre Júnior, e Newton Silveira Caiafa,
representante da Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
EXTRATO DE NOTAS DE EMPENHO

Processo SEI nº 0002103-34.2022.6.01.8000. Nota de empenho: 2021NE00480, emitida em
18/08/2022. Contratada: SINGULAR COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI- ME - CNPJ n.º
02.642.492/0001-44. Objeto: aquisição de envelopes para transporte de mídias e sacos
comuns, respectivamente, da ARP n. 52/2022, no valor R$ 26.300,00 (vinte e seis mil e
trezentos reais). Fundamento legal: art. 22 do Decreto 7.892/2013 c/c art. 15 da Lei nº
8.666. Ação: 10.14101.02.061.0033.4269.0001. Plano interno: FUN MATAUX. Natureza da
despesa: 33.90.30.19. Autorização CARLOS VENÍCIUS FERREIRA RIBEIRO - Diretor Geral
substituto.

EXTRATO DE NOTAS DE EMPENHO

Processo SEI nº 0002105-04.2022.6.01.8000. Nota de empenho: 2021NE00478, emitida em
18/08/2022. Contratada: F S P DE SOUZA - CNPJ n.º 34.800.566/0001-10. Objeto: aquisição
de papel Kraft, saco plástico para transporte de urnas eletrônicas e almofada para carimbo,
no valor R$ 25.399,00 (vinte e cinco mil trezentos e noventa e nove reais). Fundamento
legal: art. 22 do Decreto 7.892/2013 c/c art. 15 da Lei nº 8.666. Ação:
10.14101.02.061.0033.4269.0001. Plano interno: FUN MATAUX. Natureza da despesa:
33.90.30.16. Autorização CARLOS VENÍCIUS FERREIRA RIBEIRO - Diretor geral substituto.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2022 - UASG 70002

Nº Processo: 0001409-65.2022. Objeto: Presente licitação tem por objeto a
formação de registro de preços, com vistas à futura contratação dos serviços de
FRETAMENTO DE AERONAVES, de acordo com as especificações contidas no termo de
referência (Anexo I do edital), que integra este ato convocatório.. Total de Itens Licitados:
4. Edital: 22/08/2022 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Alameda
Ministro Miguel Ferrante, N.º 224, Portal da Amazônia - Rio Branco/AC ou
https://www.gov.br/compras/edital/70002-5-00045-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 22/08/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 02/09/2022
às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

BRUNA SILVA BRASIL
Sclc/treac

(SIASGnet - 19/08/2022) 70002-00001-2022NE000001

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo SEI nº 0004510-83.2022.6.02.8000;
O Presidente do TRE/AL, Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, homologou,

em 18/08/2022, o resultado do Pregão Eletrônico nº 54/2022, que tem por objeto a
aquisição de material de consumo - material elétrico, adjudicado à empresa V O LT
MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 26.507.653/0001-55, pelo melhor
lance no valor total de R$ 515,00 (quinhentos e quinze reais), licitante vencedora do item
21; e autorizou a contratação da empresa com arrimo no art. 4º, inciso XXII, da Lei nº
10.520/2002, no Decreto nº 10.024/2019 e, subsidiariamente, na Lei nº 8.666/93.

Maceió/AL, 19 de agosto de 2022.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo SEI nº 0004510-83.2022.6.02.8000;
O Vice-Presidente do TRE/AL, no exercício da Presidência, Desembargador

WASHINGTON LUIZ DAMASCENO FREITAS, homologou, em 04/08/2022, o resultado do
Pregão Eletrônico nº 54/2022, que tem por objeto aquisição de material de consumo -
material elétrico, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de
Administração da Corte, conforme termo de referência, adjudicado às empresas: a) EZ
TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES EIREL, inscrita no CNPJ sob o nº
09.473.928/0001-68, pelo valor total de R$ 8.505,00 (oito mil, quinhentos e cinco reais),
licitante vencedor do item 20; b) DISTRIBUIDORA ANGEIRAS LTDA, CNPJ nº
14.822.943/0001-04, pelo valor total de R$ 4.019,07 (quatro mil, dezenove reais e sete
centavos), licitante vencedor dos itens 6, 9, 12, 14, 17, 18, 22, 23, 24 e 29; c) GR
COMÉRCIO EIRELI, CNPJ nº 17.451.234/0001-58, pelo valor total de R$ 323,50 (trezentos e
vinte e três reais e cinquenta centavos), licitante vencedor do item 10; d) MULTI LITE
COMERCIAL ELÉTRICA LTDA, CNPJ nº 28.423.235/0001-05, pelo valor total de R$ 7.345,50
(sete mil, trezentos e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos), licitante vencedor dos
itens 27, 28 e 31; e) BARÃO DE COTEGIPE COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS LTDA, CNPJ
nº 30.508.137/0001-12, pelo valor total de R$ 259,00 (duzentos e cinquenta e nove reais),
licitante vencedor dos itens 1 e 25; f) RENOVA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA,
CNPJ nº 33.148.439/0001-15, pelo valor total de R$ 7.890,00 (sete mil, oitocentos e
noventa reais), licitante vencedor do item 26; e g) KCG MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, CNPJ
nº 45.402.329/0001-17, pelo valor total de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), licitante
vencedor do item 30; autorizou a contratação das empresas no valor global de R$
31.542,07 (trinta e um mil, quinhentos e quarenta e dois reais e sete centavos), com
arrimo no art. 4º, inciso XXII da Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 10.024/2019 e,
subsidiariamente, na Lei nº 8.666/93.

Maceió/AL, 19 de agosto de 2022.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 82/2022 - UASG 70011

Nº Processo: 0006413-56.2022. Objeto: Aquisição de material de consumo -
envelopes para atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, conforme o edital e
seus anexos.. Total de Itens Licitados: 3. Edital: 22/08/2022 das 08h00 às 17h00. Endereço:
Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou
https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00082-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 22/08/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 05/09/2022
às 14h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 19/08/2022) 70011-00001-2021NE000032

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81/2022 - UASG 70011

Nº Processo: 0006267-49.2021. Objeto: Registro de preço para eventual
aquisição de solução Firewall para o Prédio Sede do TRE/AL, Cartórios Eleitorais, unidades
e escritórios remotos da Justiça Eleitoral em Alagoas.. Total de Itens Licitados: 1. Edital:
22/08/2022 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol -
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Maceió/AL ou https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00081-2022. Entrega das
Propostas: a partir de 22/08/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 02/09/2022 às 14h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 19/08/2022) 70011-00001-2021NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

O senhor Diretor Geral do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, torna pública
a HOMOLOGAÇÃO do pregão eletrônico nº 22/2022 (0002556-72.2022.6.03.8000), que tem
por objeto, a contratação do serviço terceirizado de agentes de portaria e
supervisor/encarregado de prédio, para atender a sede do Tribunal Regional Eleitoral do
Amapá e Zonas Eleitorais.

Macapá-AP, 22 de agosto de 2022.
FRANCISCO VALENTIM MAIA

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
S EC R E T A R I A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
EXTRATO DE CREDENCIAMENTO

Processo: PAD 9400/2022 - TRE/AM. Espécie: Termo de Credenciamento nº 18/2022.
Modalidade de Licitação: Inexigibilidade, Lei nº 8.666/93, em especial no caput do art. 25,
bem como nos termos do Plano de Assistência à Saúde do Tribunal Regional Eleitoral do
Amazonas (TRE+Saúde). Credenciante: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS.
Credenciada: LABORATÓRIO RENASCER EIRELI. CNPJ 22.122.332/0001-81. Do Objeto:
Prestação de serviços laboratoriais de análises clínicas. Dotação Orçamentária: Programa
de Trabalho 02.301.0033.2004.0001 (Assistência Médica e Odontológica aos Servidores,
Empregados e seus Dependentes) Elemento de Despesa 33.90.39 (Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa Jurídica). Prazo de Vigência: 60 (sessenta) meses, a contar da data de
publicação no D.O.U. Data da Assinatura: 29/07/2022. Assinam: Desembargador JORGE
MANOEL LOPES LINS pelo Credenciante, e como representante da Credenciada, a Sra.
ONEIDE CONCEIÇÃO BRITO.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO 061/2022, firmado entre a União, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral
da Bahia e o Município de Baianópolis/BA. OBJETO: Comodato de imóvel. FUNDAMENTO
LEGAL: Lei 8.666/93 e no artigo 579 e seguintes do Código Civil. PROCESSO SEI n.º
0050553-02.2019.6.05.8000. VIGÊNCIA: de 31.12.2022 até 31.12.2024. ASSI N AT U R A :
18/08/2022. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira, pelo TRE-BA e a Sra. Jandira
Soares Silva Xavier, pelo Comodante.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 47/2022, assinada entre a União, por intermédio do
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e a Empresa NAVISYSTEM IMPORTAÇÃO LTDA, para
eventual aquisição de material de processamento de dados, áudio e pilhas. FU N DA M E N T O
LEGAL: Leis nº 8.666/93 e n.º 10.520/2002; Decretos n.º 10.024/2019 e 7.892/2013;
Resolução Administrativa TRE-BA nº 10/2007, PROCESSO: SEI N° 0004501-
40.2022.6.05.8000. VIGÊNCIA: 12 meses, contados da data da sua assinatura. ASSINATURA:
18/08/2022. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira, pelo TRE-BA, e a Sra. Isabella
Moreira Camargo Monteiro.

. Item Especificação Qtd. Total Estimada Preço Unitário (R$)

. 7 MICROFILME Marca / Modelo: EPM / Imagelink HD13 16mm x 100 pés 300 150,00

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

NOTA DE EMPENHO N.º 2022NE0001013, emitida em 15/08/2022. FAVORECIDO: NG
COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. OBJETO: - aquisição de
Materiais de Higienização e EPIs (ÁLCOOL ETÍLICO EM GEL 70%) VALOR: R$ 326.206,04.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006; DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: Elemento 3.33.90.30.22; Ação 02.061.0033.4269.0001, PROCESSO nº
0013975-35.2022.6.05.8000.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

NOTA DE EMPENHO N.º 2022NE0001006, emitida em 10/08/2022. FAVORECIDO: Potencial
Embalagens Promocionais Ltda. Objeto: - aquisição de materiais de acondicionamento e
embalagem (item 06 do Pregão Eletrônico 39/2022) VALOR: R$ 60.900,00. FUNDAMENTO
LEGAL: Lei nº 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Elemento 3.33.90.30.19; Ação 02.061.0033.4269.0001, PROCESSO nº 0001707-
46.2022.6.05.8000.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

NOTA DE EMPENHO N.º 2022NE001075, emitida em 16/08/2022. FAVORECIDO:BRASLY N C
COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA. OBJETO: Aquisição de fones de ouvido e pendrives, VALOR:
R$ 30.369,60. FUNDAMENTO LEGAL: Lei 14133/21, art. 75, II. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Elemento 3.3.90.30.29; Ação 02.061.0033.4269.0001, PROCESSO nº 0013804-
78.2022.6.05.8000.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2022 - UASG 70007

Nº Processo: 5065/2022. Objeto: Aquisição de eletrodomésticos de uso
comum, conforme as especificações do Edital e seus Anexos.. Total de Itens Licitados:
10. Edital: 22/08/2022 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Rua Jaime
Benevolo 21 - Centro, - Fortaleza/CE ou https://www.gov.br/compras/edital/70007-5-
00072-2022. Entrega das Propostas: a partir de 22/08/2022 às 08h00 no site
www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 05/09/2022 às 09h00 no site
www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

MARIA DE FATIMA DE SOUZA RIBEIRO
Pregoeira

(SIASGnet - 19/08/2022) 70007-00001-2022NE000001

DIRETORIA-GERAL
EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: PAD Nº 15.998/2021. Contrato N.º 78/2022. Contratada: CONSERVE
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. Objeto: é a contratação de empresa especializada em
limpeza e manutenção de espelho d ́água, com o fornecimento de equipamentos e
insumos necessários, no prédio da Nova Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará,
localizado na Rua Paulo Faustino S/Nº, Bairro Luciano Cavalcante, em Fortaleza/CE. Pregão
Eletrônico n.º 63/2022, conforme a Lei n.º 10.520/2022, Decreto n.º 10.024/2019, na Lei
n.º 8.666/93 e suas alterações e no Processo Administrativo Digital nº 15.998/2021. Valor:
o valor global anual de R$ 16.500 (dezesseis mil e quinhentos reais), sendo o valor mensal
correspondente a R$ 1.375,00 (um mil, trezentos e setenta e cinco reais). Assina: Hugo
Pereira Filho. Data: 09/08/2022.

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: 2º Termo Aditivo ao Contrato N.º 17/2021 celebrado com a empresa
EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA. Objeto:
visa prorrogar o Contrato por mais 12 (doze) meses, a partir de 3 de setembro de 2022;
reajustar retroativamente o valor do contrato no percentual de 11,89% (onze vírgula
oitenta e nove por cento), correspondente ao IPCA acumulado de 12 meses, publicado
para junho de 2022, passando o custo unitário por hora do item 1 a ser de R$ 180,27
(cento e oitenta reais e vinte e sete centavos) e do item 2 a ser de R$ 310,80 (trezentos
e dez reais e oitenta centavos), perfazendo um valor global do Contrato de R$ 43.637,40
(quarenta e três mil, seiscentos e trinta e sete reais e quarenta centavos), a partir de 14
de junho de 2022. Fundamento: no art. 57, inciso II, art. 55, III e 65 parágrafo 8º,da Lei
8.666/93, c/c Cláusulas Terceira e Décima do Contrato N.º 17/2021, e na autorização do
Diretor-Geral contida no PAD n.º 10.122/2022. Assina, pelo TRE, Hugo Pereira Filho,
Diretor-Geral do TRE-CE, e pela contratada, Andrey Lemes da Cruz. DATA: 05/08/2022.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo SEI Nº2022.0.000000.928-9. 3º termo aditivo ao Contrato 132/2019. Contratada:
BRISA MÃO DE OBRA E SERVIÇOS GERAIS LTDA. Objeto: prorrogar o Contrato por mais 12
(doze) meses, a partir de 8 de janeiro de 2023. Fundamento: no art. 57, II, da Lei n.º
8.666/93 e suas alterações, c/c Cláusula Décima Primeira do Contrato n.º 132/2019 e no
Processo SEI nº 2022.0.000000928-9. Assina: Hugo Pereira Filho. Data: 18/08/2022.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

SEI Nº2022.0.000000.935-3. 4º termo aditivo ao Contrato 334/2018. Contratada: MARIA
DO SOCORRO MOREIRA CAVALCANTE. Objeto: prorrogar o Contrato por 12 (doze) meses,
a partir de 2 de janeiro de 2023; Alterar o item 6.1 do Contrato, substituindo o Índice Geral
de Preços - Mercado (IGP-M) pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA,
como base de reajuste do valor do aluguel mensal pactuado. Fundamento: no art. 62, §3º,
I, da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações e no Processo SEI nº 2022.0.000000935-1. Assina:
Hugo Pereira Filho. Data: 18/08/2022.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 59/2022

Processo n.º 5990/2022. Objeto: é a contratação de empresa prestadora de serviços por
profissional da área de serviço social com dedicação exclusiva de mão de obra, o que
deverá compor equipe multidisciplinar encarregada de realizar a avaliação das condições
especiais de trabalho de magistrados e servidores de acordo com a Resolução n.º 814/2021
do TRE/CE, em todo o estado do Ceará. O objeto foi adjudicado à empresa: VENEZA
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, CNPJ: 11.399.787/0001-22. Homologado por: Hugo
Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE/CE. Data: 12/08/2022.

HUGO PEREIRA FILHO
Diretor-Geral

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 22/2022, firmado em 19/08/2022, com a empresa SUPRIR COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA. (CNPJ: 07.261.914/0001-55); Objeto: Este contrato tem por objeto a
contratação de empresa dotada de recursos materiais e humanos necessários e suficientes
para fornecer o material de consumo novo, de primeiro uso - material descartável,
higienização, expediente, embalagem e acondicionamento, e, a partir destes, realizar a
montagem dos Kits Eleitorais que serão utilizados nos dois turnos das Eleições Gerais -
2022, conforme regras estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico 13/2022 e nas
especificações constantes de seu Anexo I (Termo de Referência e seus anexos) e na
proposta da CONTRATADA, na parte que não contrariar os documentos anteriormente
citados, que integram este instrumento, independentemente de transcrição; Processo:
0000756-86.2022.6.07.8100; Vigência: A presente contratação terá vigência a contar da
última assinatura eletrônica no SEI (Sistema Eletrônico de Informações) até 31 de
dezembro de 2022; Valor total: R$ 681.995,00; Signatários: Desembargador ROBERVAL
CASEMIRO BELINATI, Presidente do TRE/DF, e Senhor MARCELO DE SOUZA FERNANDES .

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nota de Empenho nº 217/2022. PA SEI nº 0007849-03.2022.6.07.8100. Contratada:
COMERCIAL MONTEIRO EIRELI (CNPJ: 24.240.240/0001-21); Objeto: Contratação de
empresa especializada para o fornecimento de materiais estocáveis de diversos tipos
(Álcool); Valor total: R$ 87.360,00; Fundamento Legal: Lei 10.520/2002, artigo 1; Data e
assinaturas: 18/08/2022; Desembargador Roberval Casemiro Belinati, Presidente do
TRE/DF, e Sr. Wesley Nogueira Amaral.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo: 0000018-51.2020.6.08.8000. Contratante: Tribunal Regional Eleitoral do Espírito
Santo. Contratada: Editora Revista dos Tribunais Ltda. CNPJ: 60.501.293/0001-12. Objeto:
custeio de despesas para a contratação dos serviços de Biblioteca Digital - Proview e da
Revista dos Tribunais Online. Fundamentação Legal: art. 25, I, da Lei n.º 8.666/93.. Valor
total: R$ 38.794,50. Data de Reconhecimento: 02/08/2022, pela Ilmo. Sr. Alvimar Dias
Nascimento, Diretor-Geral do TRE/ES. Data da ratificação: 18/08/2022, pelo Exmo. Sr.
Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Presidente do TRE/ES.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2022 - UASG 70023

Nº Processo: 2200000087428. Objeto: Contratação de empresa especializada
para filmagem, monitoramento, sonorização, produção de material, divulgação local,
streaming em tempo real na internet e gravação em áudio e vídeo dos procedimentos de
auditoria e verificação das urnas eletrônicas a serem realizados no 1º turno e 2º turno, se
houver, das Eleições Gerais de 2022.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 22/08/2022 das
09h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h59. Endereço: Praca Civica, 300 - Centro, - Goiânia/GO
ou https://www.gov.br/compras/edital/70023-5-00050-2022. Entrega das Propostas: a
partir de 22/08/2022 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas:
02/09/2022 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

GISELLE DE BASTOS VIEIRA DELFINO E CASTRO
Secretária de Administração e Orçamento

(SIASGnet - 19/08/2022) 70023-00001-2022NE000039

Publicação do Aviso de Licitação - DOU (1130418)         SEI 0006267-49.2021.6.02.8000 / pg. 642

http://www.in.gov.br/autenticidade.html


��������������	 
�������������������������������������������������

���������� !"����#����������!"��!������$�������������#��$�$������#��$��$#������#�������#������#���#�����������������$���� ���

%&'()*+,-./0//
1�2�+0003/345678/0/-8380/8,000

9���������:������;���<����

=>?(@*A+B(CDE@)*+F(+G)(H*E+IJ)J+(K(L@MJN+JOMDEDHP*+F(+E*NMHP*+F(+QD)(RJNN+IJ)J+*+I)SFD*
E(F(+F*+TBU.VWX+Y*LZ*)'(+(EI(YDZDYJH[(E+F(EY)D@JE+L*+VL(\*+]+F*+(FD@JN8+

)̂D@S)D*E+F(+_ME@(L@J>DNDFJF(A+̀++++a+_]b+++̀+c+a+%d=

eJN*)+@*@JN+(E@D'JF*A+Bf+g87g,8g6hX/0
+

i*YM'(L@*EA

UFD@JN

GM>NDYJHP*+F*+VKDE*+F(+WDYD@JHP*+L*+i=j

GM>NDYJHP*+F*+VKDE*+F(+WDYD@JHP*+L*+i=j+5+GJ)@(+]]

%&'()*+,/./0//
1�2�+00036-h5g38/0//8380/8,000

9������k��:������;���<����

=>?(@*A+VOMDEDHP*+F(+'J@()DJN+F(+Y*LEM'*+l+(LK(N*I(E+IJ)J+J@(LF()+mE+jLDFJF(E+FJ+nME@DHJ

UN(D@*)JN+('+VNJC*JEX+Y*LZ*)'(+*+(FD@JN+(+E(ME+JL(\*E8+

)̂D@S)D*E+F(+_ME@(L@J>DNDFJF(A+̀++c++a+_]b+++̀+++a+%d=

eJN*)+@*@JN+(E@D'JF*A+Bf+78700X00
+

i*YM'(L@*EA

UFD@JN

GM>NDYJHP*+F*+VKDE*+F(+WDYD@JHP*+L*+i=j

Publicação do Edital de Licitação - Transparência (1130482)         SEI 0006267-49.2021.6.02.8000 / pg. 643



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 22 de agosto de 2022.
À CPREG,
Ao Pregoeiro, para realização do certame.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 22/08/2022, às 13:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1130484 e o código CRC 9F662019.

0006267-49.2021.6.02.8000 1130484v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 22 de agosto de 2022.
À CPREG, após correção do valor estimado da

contratação, constante da publicação realizada na página do
Portal da Transparência.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 22/08/2022, às 16:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1130860 e o código CRC E91AD472.

0006267-49.2021.6.02.8000 1130860v1
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De: "Ingrid Brêda de Gusmão Pereira" <ingridpereira@tre-al.jus.br>
Para: "pregoeiro Mailing List" <pregoeiro@tre-al.jus.br>, "Sergio Vilela Menegaz Lima"
<sergiolima@tre-al.jus.br>, "João Hermínio de Barros Neto" <joaobarros@tre-al.jus.br>, "Weber
Bezerra Cavalcanti" <webercavalcanti@tre-al.jus.br>
Data: 25/08/2022 12:50 PM
Assunto: Fwd: [slc] Esclarecimento PE 81/2022 - TRE-AL {01}

 
 
 
 

From: TLDNETWORK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA <comercial@tldnetwork.com.br>
 To: Ingrid Breda de Gusmão Pereira <ingridpereira@tre-al.jus.br>

 Date: Thu, 25 Aug 2022 09:30:20 -0300
 Subject: [slc] Esclarecimento PE 81/2022 - TRE-AL {01}

  
Prezada Comissão bom dia,
Para o correto atendimento às exigências do Edital PE 81/2022 solicitamos os esclarecimentos, conforme anexo.
--

Permanecemos à disposição. 

TLDNETWORK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 

Eliane Farias 

(71) 3599-0272 

(71) 98802-0713

Anexados:
 

Arquivo: ESCLARECIMENTO TLDNETWORK - PE
81-2022 TRE-AL.pdf

Tamanho:
573k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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TLDNETWORK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 
Rua Assembléia de Deus 111 Sl 03 – Centro - CEP: 42.700-000 – Lauro de Freitas - Ba 

Tel/Fax: (71) 3599-0272 – E-mail: comercial@tldnetwork.com.br 
CNPJ: 09.276.415/0001-67 - Insc Estadual: 76.098.932 

 
 

Lauro de Freitas, 25 de agosto de 2022. 
 
 
 
Ao 
 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS  
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS  
 
 
Ref.:  Esclarecimento Pregão Eletrônico Nº 81/2022 
 

A TLDNETWORK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ nº 09.276.415/0001-67, com sede 
na Rua Assembleia de Deus nº 111, sala 03 – Centro, CEP: 42.700-000, Lauro de Freitas - BA, nos termos da lei 
que subsidiam o processo supracitado, respeitosamente e tempestivamente, vem, apresentar a solicitação de 
esclarecimentos a seguir:  

1º Esclarecimento:  

Na Habilitação técnica, item 10.10.5, é exigido “Declaração de que dispõe de mão-de-obra adequada e 
disponível, além de local para execução dos serviços técnicos na cidade de Salvador – BA. Deverão ser 
apresentados, no mínimo, 03 (três) profissionais técnicos, integrantes do quadro da empresa (sócio e/ou 
funcionário), devidamente treinados pelo fabricante para instalar, configurar e manter os itens da solução a ser 
ofertada, devendo estes treinamentos técnicos serem comprovados por certificados de qualificação técnica 
vigentes. 
 
Entendemos que também serão aceitos prestadores de serviços devidamente vinculados à Licitante. 

Está correto nosso entendimento? 

Ficamos no aguardo. 

No aguardo do pronto atendimento de V.Sas., firmamo-nos. 
 

TLDNETWORK Comércio e Serviços Ltda 
Eliane Farias 
Fone: (71) 3599-0272 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 25 de agosto de 2022.
Senhor Coordenador da COINF,
 
A empresa TLDNETWORK COMÉRCIO E

SERVIÇOS LTDA., solicita os esclarecimentos contidos no
evento 1133848.

 
Respeitosamente.

 

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 25/08/2022, às 13:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1133884 e o código CRC 683C87E2.

0006267-49.2021.6.02.8000 1133884v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 25 de agosto de 2022.
À PREG
 
Sr. Pregoeiro,
 
Em atenção ao Despacho PREG 1133884, inicialmente,

cumpre-me observar que no item 10.10.5 não há menção quanto à
cidade de Salvador, como sugere a abertura de aspas dentro do
questionamento.

Esta unidade técnica não vê óbice quanto à aceitação de
prestadores de serviço devidamente vinculados à licitante
e capacitados, na forma exigida; tudo com o intuito de ampliação de
participação e da concorrência.

Todavia, smj, em caso de prestador de serviço na forma
de Pessoa Jurídica, destaca que o licitante deve observar o disposto
nos itens 16.13 e subitens do edital, e, se aplicável ao caso concreto,
o item 10.10.2.2.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 25/08/2022, às 18:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1134408 e o código CRC FBC1135F.

0006267-49.2021.6.02.8000 1134408v1
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Esclarecimento 26/08/2022 12:47:57
 
A empresa TLDNETWORK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, solicita os seguintes esclarecimentos: ..."1º Esclarecimento: Na
Habilitação técnica, item 10.10.5, é exigido “Declaração de que dispõe de mão-de-obra adequada e disponível, além de local
para execução dos serviços técnicos na cidade de Salvador – BA. Deverão ser apresentados, no mínimo, 03 (três) profissionais
técnicos, integrantes do quadro da empresa (sócio e/ou funcionário), devidamente treinados pelo fabricante para instalar,
configurar e manter os itens da solução a ser ofertada, devendo estes treinamentos técnicos serem comprovados por
certificados de qualificação técnica vigentes. Entendemos que também serão aceitos prestadores de serviços devidamente
vinculados à Licitante. Está correto nosso entendimento? ..."

Fechar
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Resposta 26/08/2022 12:47:57
 
A unidade requisitante efetuou o seguinte despacho: ...´Em atenção ao Despacho PREG 1133884, inicialmente, cumpre-me
observar que no item 10.10.5 não há menção quanto à cidade de Salvador, como sugere a abertura de aspas dentro do
questionamento. Esta unidade técnica não vê óbice quanto à aceitação de prestadores de serviço devidamente vinculados à
licitante e capacitados, na forma exigida; tudo com o intuito de ampliação de participação e da concorrência. Todavia, smj, em
caso de prestador de serviço na forma de Pessoa Jurídica, destaca que o licitante deve observar o disposto nos itens 16.13 e
subitens do edital, e, se aplicável ao caso concreto, o item 10.10.2.2. ..."

Fechar
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 26 de agosto de 2022.
Senhora Chefe da SLC, 
 
Considerando o pedido de esclarecimento requerido e

consignado nos presentes autos, realizamos os respectivos registros
no SISTEMA COMRASNET, dada a devida publicidade, conforme
eventos 1134965 e 1134966.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 26/08/2022, às 12:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1134978 e o código CRC 93EFD65C.

0006267-49.2021.6.02.8000 1134978v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 26 de agosto de 2022.

À PREG,

Para continuidade do certame licitatório, após publicação no Portal da Transparência,
do pedido de esclarecimento1 com resposta, do Pregão nº 81/2022, evento SEI
1135269.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE,
Técnico Judiciário, em 26/08/2022, às 14:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1135278 e o código CRC 270E0D37.

0006267-49.2021.6.02.8000 1135278v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 237/2022 TRE-AL/PRE/DG/SAD/GSAD

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 3º, inciso IV, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002,
e tendo em vista o que consta no Procedimento Administrativo nº 0001649-61.2021.6.02.8000,

RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores WEBER BEZERRA CAVALCANTI, Analista

Judiciário – Área Judiciária, JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO e SÉRGIO VILELA
MENEGAZ LIMA, Técnicos Judiciários - Área Administrativa, como pregoeiros do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas pelo período de 01 (um) ano.

§ 1º Esgotado o mandato estipulado neste artigo, caso ainda não tenha sido publicado
novo ato de designação ou de prorrogação da presente portaria, prorrogam-se automaticamente os
presentes mandatos por 15 (quinze) dias, e assim de forma sucessiva, até a edição do novo ato, a fim de
evitar a descontinuidade da realização dos pregões.

§ 2º Não podendo comparecer ou atuar, por qualquer motivo, no dia em que for realizada
a licitação ou mesmo para qualquer outro ato, os pregoeiros substituir-se-ão entre si, solicitando à
Coordenadoria de Material e Patrimônio deste Tribunal (COMAP), por intermédio da Seção de Licitações
e Contratos, a redistribuição do pregão, nos termos do § 3º deste artigo.

§ 3º A Seção de Licitações e Contratos, sob a supervisão da Coordenadoria de Material e
Patrimônio deste Tribunal (COMAP), distribuirá os processos aos pregoeiros, de forma alternada e
equitativa.

§ 4º Os pregoeiros poderão funcionar como membros da equipe de apoio.
Art. 2º O pregoeiro designado para conduzir a licitação, poderá solicitar,

justificativamente, ao titular da unidade de lotação respectiva, a indicação de servidor com conhecimento
técnico compatível com o objeto do certame, para ratificar a conformidade técnica do objeto licitado na
modalidade pregão eletrônico nos termos da legislação de regência.

Art. 3º Designar os servidores Carlos Antônio Vieira Costa e Luciana Wander de
Oliveira Melo, ambos Técnicos Judiciários, lotados na Secretaria de Administração, para atuarem como
membros da equipe de apoio nos Pregões deste Tribunal.

Art. 4º Fixar as seguintes determinações:
I - os pregoeiros poderão usufruir férias ou compensação de banco de horas em períodos

simultâneos, desde que resguardada a permanência em efetivo exercício de, pelo menos, 01 (um) dos
pregoeiros designados no artigo 1º desta Portaria;

II - os membros da equipe de apoio deverão acordar entre si os períodos de férias ou
compensação de banco de horas, com o objetivo de evitar a ausência simultânea dos dois integrantes;

III - em decorrência do previsto no inciso I deste artigo, os afastamentos regulamentares
dos pregoeiros deverão ser comunicados à Seção de Licitações e Contratos com antecedência mínima de
30 (trinta) dias;

IV - na realização dos pregões, eletrônicos e presenciais, atuarão o pregoeiro e mais
quantos membros da equipe de apoio sejam necessários, a critério do respectivo pregoeiro;

V - o pregoeiro terá a incumbência de convocar os membros da equipe de apoio para a
realização de determinado certame, devendo observar o prazo mínimo de 02 (dois) dias entre a
convocação e a data marcada para a abertura da sessão inaugural da licitação, cientificando a chefia
imediata do servidor no referido prazo.

À
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Art. 5º Às designações de que trata esta Portaria aplica-se o disposto no art. 8º, § 5º, da
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

Art. 6º Salvo determinação em contrário da Presidência do TRE-AL, os trabalhos dos
pregoeiros e dos membros da equipe de apoio gozam de preferência quanto às suas atribuições rotineiras.

Art. 7º Fica revogada a Portaria Presidência nº 121/2022.
Art. 8º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
 

OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Desembargador Presidente

Maceió, 30 de maio de 2022.

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em 31/05/2022, às
17:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 1077448 e o código
CRC DB731150.

0001649-61.2021.6.02.8000 1077448v7
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PROPOSTA DE PREÇO   

    

  
  

TRIBUNAL REGIONAL DE ALAGOAS 
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 81/2022 
 
PROCESSO N° 0006267-49.2021.6.02.8000 
 
 
 
Ref.: Fornecimento Aparelhos Telefônicos 
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www.tld.com.br  

+55 71 3343 -3433 

+55 79 3304 5115 

    

R. Sd. Luís Gonzaga das Virgens, 111, Ed. Liz Corporate - 4º andar 

sala 402 - C. Árvores, Salvador - BA, CEP 41820-560 

 

Av. Dr. José Machado de Souza, 120, 

Sala 431 - Jardins, Aracaju - SE, CEP 49025-740 

1.  APRESENTAÇÃO Salvador, 02/09/2022  
  
 

A TLD TeleData Comércio e Serviços Ltda, sediada na Rua Sd. Luiz Gonzaga das Virgens, 111, Edf. Liz Corporate, 4º 

andar, sala 402 – Caminho das Árvores, Salvador – BA, inscrita sob CNPJ nº 33.927.849/0001-64, Inscrição Estadual: 

27.323.346 apresenta Proposta Comercial em atendimento ao Edital em referência. 

 
 
2.  OBJETO E PREÇO   

 
 
2.1 Objeto:  

 

Registro de Preços para eventual fornecimento de solução de Firewall para o prédio sede do TRE/AL, conforme 

especificações descritas no Anexo I do Edital.  

 

2.2 Preços: 
 

Subitem Descrição Marca/Modelo SKU Qtde Valor Unitário  Valor Total 

1 
Solução de Segurança e 
Gerência de Redes NGFW 
Tipo 1 

Fortinet/ 
FortiGate-1101E 

FG-1101E (2) 
1 

R$ 
1.186.955,50 

R$ 
1.186.955,50 FC-10-F11E1-950-02-36 (2) 

2 
Solução de Segurança e 
Gerência de Redes NGFW 
Tipo 2 

Fortinet/ 
FortiGate-40F 

FG-40F 
42 R$ 6.834,30 R$ 287.040,60 

FC-10-0040F-247-02-36 

3 

Licenciamento e Atualização 
de Funcionalidades para 
Solução de Segurança e 
Gerência de Redes NGFW 
Tipo 2 

Fortinet/FortiGate-
40F Unified Threat 
Protection (UTP) 

FC-10-0040F-950-02-36 42 R$ 6.437,20 R$ 270.362,40 

4 Switch de Rede Tipo 1 
Fortinet/ 

FortiSwitch-1024E 

FS-1024E 
4 R$ 137.607,90 R$ 550.431,60 

FC-10-S1E24-247-02-36 

5 Switch de Rede Tipo 2 
Fortinet/ 

FortiSwitch-148F 

FS-148F 
4 R$ 10.720,90 R$ 42.883,60 

FC-10-148FN-247-02-36 

6 Transceiver 
Fortinet/ 

FN-TRAN-SFP+SR 
- 10GE SFP+ 

FN-TRAN-SFP+SR 24 R$ 1.051,40 R$ 25.233,60 

7 Cabo DAC Tipo 1 
Fortinet/ 

40GE QSFP+  
SP-CABLE-FS-QSFP+3 8 R$ 2.108,50 R$ 16.868,00 

8 Cabo DAC Tipo 2 
Fortinet/ 

40GE QSFP+ 
SP-CABLE-FS-QSFP+5 8 R$ 2.821,60 R$ 22.572,80 

9 
Unidade Centralizada de 
Armazenamento de Logs e 
Relatoria 

Fortinet/ FAZ-300G 
1 R$ 90.951,90 R$ 90.951,90 

FortiAnalyzer-300G FC-10-L03HG-247-02-36 

10 
Unidade de Gerência 
Centralizada de 
Equipamentos 

Fortinet/ 
FortiManager - VM 

FMG-VM-100-UG 
1 R$ 98.000,00 R$ 98.000,00 

FC2-10-M3004-248-02-36 
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11 

Serviços Profissionais de 
Implantação e Configuração 
para Solução De Segurança e 
Gerência De Redes NGFW 
Tipo 1 

Serviços - 1 R$ 95.000,00 R$ 95.000,00 

12 

Serviços Profissionais de 
Implantação e Configuração 
para Solução De Segurança e 
Gerência De Redes NGFW 
Tipo 2 

Serviços - 42 R$ 650,00 R$ 27.300,00 

13 

Serviços Profissionais de 
Implantação e Configuração 
para Switch de Rede Tipos 1 
e 2 

Serviços - 8 R$ 4.000,00 R$ 32.000,00 

14 

Serviços Profissionais de 
Implantação e Configuração 
para Unidade Centralizada de 
Armazenamento de Logs e 
Relatoria 

Serviços - 1 R$ 9.000,00 R$ 9.000,00 

15 

Serviços Profissionais de 
Implantação e Configuração 
Unidade de Gerência 
Centralizada de 
Equipamentos 

Serviços - 1 R$ 9.000,00 R$ 9.000,00 

16 

Treinamento Oficial do 
Fabricante para Solução de 
Segurança e Gerência de 
Redes NGFW 

Fortinet/ 
NSE 4/FortiGate 
Security Training 

TR-FORTIGATE-
SECURITY e TR-

FORTIGATE-
INFRASTRUCTURE 

4 R$ 21.000,00 R$ 84.000,00 

17 

Treinamento Oficial do 
Fabricante paraUnidade de 
Gerência Centralizada de 
Equipamentos 

Fortinet/ 
NSE 4/FortiGate 

InfrastructureTraining 
TR-FORTIMANAGER 4 R$ 7.800,00 R$ 31.200,00 

18 

Treinamento Oficial do 
Fabricante para Unidade 
Centralizada de 
Armazenamento de Logs e 
Relatoria 

Fortinet/ 
NSE /FortiAnalyzer 

Training 
TR-FORTIANALYZER 4 R$ 7.800,00 R$ 31.200,00 

19 
Serviços Profissionais sob 
Demanda 

Serviços UST 150 R$ 600,00 R$ 90.000,00 
 

 
  

 
VALOR GLOBAL DO ITEM 1 

 

R$ 
3.000.000,00 

(Três milhões de reais) 
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3. CONDIÇÕES COMERCIAIS  
 
 
3.1 Garantia e Suporte Técnico 

 

A Garantia abrange todos os componentes da solução, incluindo hardware e software;  

 

A Garantia terá um período de 36 (trinta e seis) meses. Para os subitens 06, 07, 08 (transceivers e cabos) a garantia 

é de 12 (doze) meses;  

 
O suporte estará disponível em regime 24x7 (vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana), com atendimento 

inicial para qualquer produto no idioma português. 

 
Contatos para atendimento ao Suporte: 
 

Contratada: 

Serviço de Atendimento ao Cliente:  

➢ Página Web: http://teledata.desk.ms   
➢ Telefone: 0800-000-0594 
➢ E-mail: teledata.sac@tld.com.br      
 

 
3.2 Prazo de Entrega: 

 

O prazo para o fornecimento é de 90 (noventa) dias corridos, após o recebimento da ordem de fornecimento, nota 

de empenho ou documento equivalente, por e-mail. 

 

 

3.3 Pagamento: 

 

O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta corrente, em até 10 (dez) dias, após o 

recebimento da respectiva nota fiscal. 

 

 

3.4 Validade da Proposta:  

60 dias corridos contados a partir da data de abertura das propostas. 

 
3.5 Demais Despesas:  
 

Nos preços ofertados estão contempladas todas e quaisquer despesas necessárias ao fiel cumprimento do objeto 

desta licitação, inclusive todos os custos com material de consumo, salários, encargos sociais, previdenciários e 

trabalhistas de todo o pessoal da Contratada, como também fardamento, transporte de qualquer natureza, materiais 

empregados, inclusive ferramentas, utensílios e equipamentos utilizados, depreciação, alugueis, administração, 

impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel 

cumprimento pela Contratada das obrigações. 
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www.tld.com.br  

+55 71 3343 -3433 

+55 79 3304 5115 

    

R. Sd. Luís Gonzaga das Virgens, 111, Ed. Liz Corporate - 4º andar 

sala 402 - C. Árvores, Salvador - BA, CEP 41820-560 

 

Av. Dr. José Machado de Souza, 120, 

Sala 431 - Jardins, Aracaju - SE, CEP 49025-740 

Todos os equipamentos ofertados são novos, de primeiro uso e em conjunto com o software não estarão, no momento 
da apresentação da proposta, em listas de end-of-sale, end-of-support, end-of-engineering-support, end-of-life ou lista 
equivalente do fabricante, ou seja, não terão previsão de descontinuidade de fornecimento, suporte ou vida, estando 
em linha de produção do fabricante;  
 

3.6 Não transferiremos a outrem os compromissos assumidos, no todo ou em parte. 
 
 

 
4. DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

 

 

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 

NOME COMPLETO Ricardo Luiz de Oliveira 

RG 735283826 

CPF 684.548.135-00 

CARGO Diretor Comercial 

  

 
 
5. DADOS DA PROPONENTE   

  
  

Razão Social: TLD TeleData Comércio e Serviços Ltda 

CPNJ: 33.927.849/0001-64 

Endereço: Rua Sd. Luiz Gonzaga das Virgens, 111 – Edf. Liz Corporate, 4º andar, sala 402 – Caminho das 

Árvores, Cep: 41.820-560, Salvador – BA  

Contato: Carina Rodrigues 

Telefone: (71) 3343-3426 / (71) 3343-3433 

E-mail: teledata@tld.com.br  

Representante Legal: Ricardo Luiz de Oliveira 

CPF: 684.548.135-00 

E-mail: ricardo@tld.com.br  

Banco: Bradesco             Agência: 1425                Conta: 41288-0 

 
Na expectativa de sermos distinguidos com suas prezadas ordens, estamos a inteira disposição de V.S.as. 
para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários. 
 
 
 Salvador, 02 de setembro de 2022.  
 
 
_________________________________________ 
TLD TeleData Comércio e Serviços Ltda 
CNPJ.: 33.927.849/0001-64 
Ricardo Luiz de Oliveira 
Diretor – Representante Legal 
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CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s)
Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s)
conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

PROJETO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS.

Interessado(a)

Profissional: LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA

Registro: 050110804-1

CPF: 484.883.728-68

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS )

Data de Registro: 05/05/1989

Título(s)

TECNÓLOGO

TECNOLOGO EM ELETRONICA

Atribuição: ARTIGOS 3 E 4 DA RESOLUCAO 313/86 DO CONFEA, NO AMBITO DA ELETRONICA.

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente
se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação
ou da entrega das propostas.

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica
contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a
verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia -
CONFEA.

ART(s)

BA2014.139274

Certidão nº 316526/2015

26/08/2015, 08:49

Chave de Impressão: C0W1YBCZcDzbzC8D859Y

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://sitac.creaba.org.br/publico/, com a chave: C0W1YBCZcDzbzC8D859Y
Impresso em: 26/08/2015 às 08:49:49 por: ALBERT MOREIRA DE OLIVEIRA, ip: 189.43.88.51
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Certidão nº 316526/2015

26/08/2015, 08:49

Chave de Impressão: C0W1YBCZcDzbzC8D859Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/08/2015 e contém 4 folhas 

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia,
vinculado à  nº 316526/2015, emitida em 26/08/2015
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Certidão nº 316526/2015

26/08/2015, 08:49

Chave de Impressão: C0W1YBCZcDzbzC8D859Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/08/2015 e contém 4 folhas 

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia,
vinculado à  nº 316526/2015, emitida em 26/08/2015
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1. Responsável Técnico

LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA

Título profissional: TECNOLOGO EM ELETRONICA RNP: 050110804-1

Empresa contratada: TELEDATA SOLUCOES INTEGRADAS DE COMUNICACAO LTDA                           
                        

Registro: 000004932-0

2. Contratante

Contratante: EMPRESA GRAFICA DA BAHIA                                                                                                   
                          

CPF/CNPJ: 15.257.819/0001-06

RUA MELO MORAES FILHO Nº: 189

Complemento: Bairro: FAZENDA GRANDE DO RETIRO

Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40301155

Telefone: Email:

Contrato: TLD-14/0584 Celebrado em: 25/08/2017

Valor: R$ 316.000,00 Tipo de contratante:

Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Observação: sem informações

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: EMPRESA GRAFICA DA BAHIA CPF/CNPJ: 15.257.819/0001-06

RUA MELO MORAES FILHO Nº: 189

Complemento: Bairro: FAZENDA GRANDE DO RETIRO

Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40301155

Telefone: Email:

Coordenadas Geográficas:  Latitude:    Longitude: 

Data de Início: 25/08/2014 Previsão de término: 24/08/2017

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

12 - Execução Quantidade Unidade

161 - Execução de Instalação > CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS,
CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO -> #241 - SISTEMAS DE
COMUNICACAO

20,00 un

165 - Execução de Manutenção > CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS,
CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO -> #241 - SISTEMAS DE
COMUNICACAO

20,00 un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

PROJETO, IMPLANTACAO, INTEGRAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE COM MANUTENÇÃO DE SWITCHES EXTREME MODELO X440 24T 9
UNIDADES, X440 48T 5 UNID, X440 24P 5 UNID, GERENCIAMENTO RIDGELINE 4.0, GBIC SFP SMF E MMF.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA - CPF: 484.883.728-68

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA                                                                              
                                                - CNPJ: 15.257.819/0001-06

9. Informações

10. Valor

Valor da ART: R$ 178,34 Pago em: 23/01/2015 Nosso Número: 44590235

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.creaba.org.br/publico/, com a chave: DcWy4Z
Impresso em: 26/08/2015 às 08:49:49 por: ALBERT, ip: OREIRA
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Certificado de Revendedor Autorizado
Date: 08/29/2022

AO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81/2022
PROCESSO Nº: 0006267-49.2021.6.02.8000

Fortinet, Inc. reconhece que: TeleData Soluções Integradas de Comunicação Ltda

Localizado na Rua:
Alameda das Cajazeiras 53, Caminho das Árvores, Salvador, 41820-470, BRAZIL;

É atualmente um parceiro autorizado no BR a vender os produtos da Fortinet nas seguintes qualificacoes:

Nivel de certificações: Expert
Modelo de Negócio: Integrator
Especializações: SD-WAN, LAN Edge and SD-Branch

Este certificado é emitido em 29/8/2022, e é valido até 28/9/2022

Sempre que o FortiPartner , identificado anteriormente, comprar os serviços de suporte e estes forem registrados e
contratados junto à Fortinet, a Fortinet concorda em oferecer os suportes cabíveis de acordo com os termos do contrato
de suporte da Fortinet, disponível em . A garantia do equipamento Fortinet é limitado àshttps://support.fortinet.com
garantias do fabricante que se encontram no site, .http://www.fortinet.com/doc/legal/EULA.pdf

Este certificado se dá na condição do FortiPartner manter seu contrato vigente com a Fortinet e seguir as políticas e
diretrizes da Fortinet. O programa de parceiros da Fortinet e suas diretrizes estão disponíveis em 

. Não obstante serem parceiros autorizados, os FortiPartnershttp://www.fortinet.com/partners/partner_program/fpp.html
não representam a Fortinet e consequentemente não podem fazer declarações em nome da Fortinet.

FORTINET, INC.
899 Kifer Road
Sunnyvale, CA 94086

  Telephone: +1-866-868-3678
Email: sales@fortinet.com
Website: www.fortinet.com

Fortinet Inc., 899 Kifer Road, Sunnyvale, CA 94086, USA

Proposta DECLARAÇÕES CERTIFICADOS DOCS TECNICO (1142806)         SEI 0006267-49.2021.6.02.8000 / pg. 683



FortiAnalyzer

12/1/2021

https://training.fortinet.com

In this course, you will learn the fundamentals of using FortiAnalyzer for

centralized logging and reporting. You will learn how to configure and deploy

FortiAnalyzer, and identify threats and attack patterns through logging, analysis,

and reporting. Finally, you will examine the management of events, incidents,

playbooks, and some helpful troubleshooting techniques.

Product Version

l FortiAnalyzer 7.0.2

Course Duration

l Lecture time (estimated): 5 hours
l Lab time (estimated): 7 hours
l Total course duration (estimated): 12 hours/2 days

Who Should Attend

Anyone who is responsible for the day-to-day management of FortiAnalyzer devices and FortiGate security
information.

Certification

This course is intended to help you prepare for the NSE 5 FortiAnalyzer certification exam.

Course Description
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FortiAnalyzer 7.0 Course Description

Prerequisites

l Familiarity with all topics presented in the NSE 4
FortiGate Security and NSE 4 FortiGate Infrastructure
courses

l Knowledge of SQL SELECT syntax is helpful, but not
required

Agenda

1. Introduction and Initial Configuration
2. Administration and Management
3. Device Registration and Communication
4. Logging
5. FortiSoC—Incidents and Events
6. FortiSoC—Playbooks
7. Reports

Objectives

After completing this course, you will be able to:

l Describe key features and concepts of FortiAnalyzer
l Deploy an appropriate architecture
l Use administrative access controls
l Monitor administrative events and tasks
l Configure high availability
l Understand HA synchronization and load balancing
l Upgrade the firmware of an HA cluster
l Verify the normal operation of an HA cluster
l Manage ADOMs
l Manage RAID
l Register supported devices
l Troubleshoot communication issues
l Manage disk quota
l Manage registered devices
l Protect log information
l View, search, manage, and troubleshoot logs
l Monitor and manage events
l Manage and customize event handlers
l Create and manage incidents
l Explore tools used for threat hunting
l Create, run, and troubleshoot playbooks
l Import and export playbooks
l Generate and customize reports
l Customize charts and datasets
l Manage and troubleshoot reports

Training Delivery Options and SKUs

Instructor-Led Training

Includes standard NSE training content delivered in
person onsite, or live online using a virtual classroom
application. Training is delivered within public classes
or as a private class. Private requests are scoped,
quoted, developed, and delivered by Fortinet Training
(minimum quantities apply).

Use the following ILT Training SKU to purchase
scheduled public classes of this course through
Fortinet Resellers or Authorized Training Partners:

FT-FAZ

Self-Paced Training

Includes online training videos and resources through
the NSE Training Institute library, free of charge.

You can purchase on-demand lab access with
interactive, hands-on activities using the following
methods:

l Credit card, through the course on the NSE Training
Institute

l Purchase order (PO), through Fortinet Resellers or
Authorized Training Partners

After you complete the purchase, you receive lab
access and the accompanying lab guide within the self-
paced course.

Use the following on-demand lab training SKU to
purchase lab access using a PO:

FT-FAZ-LAB

See Purchasing Process for more information about
purchasing Fortinet training products.

(ISC)2

l CPE training hours: 5
l CPE lab hours: 7
l CISSP domains: Security Operations

Program Policies and FAQs

For questions about courses, certification, or training
products, refer to Program Policy Guidelines or
Frequently Asked Questions.
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TRIBUNALREGIONALELEITORALDEALAGOAS – TRE/AL 

 

 
Modalidade de Licitação 
Pregão Eletrônico   

Número 
81/2022 

Processo  0006267-49.2021.6.02.8000 
 
 

 

 

DECLARAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA ADEQUADA E DISPONÍVEL 

 

 

Em cumprimento ao Instrumento Convocatório acima identificado, declaramos, que dispomos de mão-de-obra 

adequada e disponível, além de local para execução dos serviços e que possuímos profissionais técnicos, 
integrantes do quadro da empresa, devidamente treinados pelo fabricante para instalar, configurar e manter os 
itens ofertados, sendo comprovados através de certificados de qualificação técnica vigentes. 

 
 

 
 
 

Salvador, 02 de setembro de 2022 
 
 
 
 

__________________________________________ 
TLD TeleData Comércio e Serviços Ltda  

33.927.849/0001-64 
Ricardo Luiz de Oliveira 
CPF: 684.548.135-00 

RG: 735283826 
Diretor 

 
 

RICARDO LUIZ DE 

OLIVEIRA:684548

13500

Assinado de forma digital 

por RICARDO LUIZ DE 

OLIVEIRA:68454813500 

Dados: 2022.08.30 10:01:48 

-03'00'
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training.fortinet.com

In this two-day course, you will learn how to use
advanced FortiGate networking and security.

Topics include features commonly applied in complex
or larger enterprise or MSSP networks, such as
advanced routing, transparent mode, redundant
infrastructure, site-to-site IPsec VPN, single sign-on
(SSO), and diagnostics.

Product Version
FortiOS 7.0

Formats
l Instructor-led classroom
l Instructor-led online
l Self-paced online

Agenda
1. Routing
2. SD-WAN Local Breakout
3. Virtual Domains (VDOMs)
4. Layer 2 Switching
5. IPsec VPN
6. Fortinet Single Sign-On (FSSO)
7. High Availability (HA)
8. Diagnostics

Objectives
After completing this course, you should be able to:

l Analyze a FortiGate route table
l Route packets using policy-based and static routes for

multipath and load-balanced deployments
l Configure SD-WAN to load balance traffic between

multiple WAN links effectively
l Inspect traffic transparently, forwarding as a Layer 2

device
l Divide FortiGate into two or more virtual devices, each

operating as an independent FortiGate, by configuring
virtual domains (VDOMs)

l Establish an IPsec VPN tunnel between two FortiGate
devices

l Implement a meshed or partially redundant VPN
l Diagnose failed IKE exchanges
l Offer Fortinet Single Sign-On (FSSO) access to

network services, integrated with Microsoft Active
Directory (AD)

l Deploy FortiGate devices as an HA cluster for fault
tolerance and high performance

l Diagnose and correct common problems

FortiGate Infrastructure

Course Description
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Who Should Attend
Networking and security professionals involved in the
design, implementation, and administration of a
network infrastructure using FortiGate devices should
attend this course.

This course assumes knowledge of basic FortiGate
fundamentals. You should have a thorough
understanding of all the topics covered in the
FortiGate Security course before attending the
FortiGate Infrastructure course.

Prerequisites
l Knowledge of OSI layers
l Knowledge of firewall concepts in an IPv4 network
l Knowledge of the fundamentals of FortiGate, as

presented in the FortiGate Security course

System Requirements
If you take the online format of this class, you must
use a computer that has the following:

l A high-speed internet connection
l An up-to-date web browser
l A PDF viewer
l Speakers or headphones
l One of the following:

l HTML5 support
l An up-to-date Java Runtime Environment (JRE)

with Java plugin enabled in your web browser

You should use a wired Ethernet connection, not a
Wi-Fi connection. Firewalls, including Windows
Firewall and FortiClient, must allow connections to
the online labs.

Certification
This course and the FortiGate Security course are
intended to help you prepare for the NSE 4
certification exam.

training.fortinet.com
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training.fortinet.com

In this three-day course, you will learn how to use
basic FortiGate features, including security profiles.

In interactive labs, you will explore firewall policies,
the Fortinet Security Fabric, user authentication, SSL
VPN, and how to protect your network using security
profiles, such as IPS, antivirus, web filtering,
application control, and more. These administration
fundamentals will provide you with a solid
understanding of how to implement basic network
security.

Product Version
FortiOS 7.0

Formats
l Instructor-led classroom
l Instructor-led online
l Self-paced online

Agenda
1. Introduction and Initial Configuration
2. Security Fabric
3. Firewall Policies
4. Network Address Translation (NAT)
5. Firewall Authentication

6. Logging and Monitoring
7. Certificate Operations
8. Web Filtering
9. Application Control

10. Antivirus
11. Intrusion Prevention and Denial of Service
12. SSL VPN

Objectives
After completing this course, you should be able to:

l Deploy the appropriate operation mode for your
network

l Use the GUI and CLI for administration
l Identify the characteristics of the Fortinet Security

Fabric
l Control network access to configured networks using

firewall policies
l Apply port forwarding, source NAT, and destination

NAT
l Authenticate users using firewall policies
l Understand encryption functions and certificates
l Inspect SSL/TLS-secured traffic to prevent encryption

used to bypass security policies

FortiGate Security

Course Description
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l Configure security profiles to neutralize threats and
misuse, including viruses, torrents, and inappropriate
websites

l Apply application control techniques to monitor and
control network applications that might use standard or
non-standard protocols and ports

l Fight hacking and denial of service (DoS)
l Offer an SSL VPN for secure access to your private

network
l Collect and interpret log entries

Who Should Attend
Networking and security professionals involved in the
management, configuration, administration, and
monitoring of FortiGate devices used to secure their
organizations' networks should attend this course.

You should have a thorough understanding of all the
topics covered in the FortiGate Security course
before attending the FortiGate Infrastructure course.

Prerequisites
l Knowledge of network protocols
l Basic understanding of firewall concepts

System Requirements
If you take the online format of this class, you must
use a computer that has the following:

l A high-speed internet connection
l An up-to-date web browser
l A PDF viewer
l Speakers or headphones
l One of the following:

l HTML5 support
l An up-to-date Java Runtime Environment (JRE)

with Java plugin enabled in your web browser

You should use a wired Ethernet connection, not a
Wi-Fi connection. Firewalls, including Windows
Firewall or FortiClient, must allow connections to the
online labs.

Certification
This course and the FortiGate Infrastructure course
are intended to help you prepare for the NSE 4
certification exam.

training.fortinet.com
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1

FortiAnalyzer

Key Features 
	n Security Fabric Analytics with 
event correlation and real-time 
detection across all logs, with 
Indicators of Compromise 
(IOC) service and detection of 
advanced threats

	n Fortinet Security Fabric 
integration with FortiGate 
NGFWs, FortiClient, 
FortiSandbox, FortiWeb, 
FortiMail, and others for 
deeper visibility and critical 
network insights

	n Enterprise-grade high 
availability to automatically 
back-up FortiAnalyzer 
databases (up to four node 
cluster), which can be 
geographically dispersed for 
disaster recovery

	n Security Automation reduces 
complexity, leveraging REST 
API, scripts, connectors, 
and automation stitches to 
expedite security response 
and reduce time-to-detect

	n Multi-Tenancy solution with 
quota management, leveraging 
ADOMs to separate customer 
data and manage domains for 
operational effectiveness and 
compliance

	n Flexible deployment options 
as appliance, VM, hosted, or 
public cloud. Use AWS, Azure, 
or Google for cloud secondary 
archival storage

DATA SHEET

Orchestrate security tools, people, and process for streamlined execution of 
tasks and workflows, incident analysis and response, and rapidly expedite threat 
detection, case creation and investigation, and mitigation and response.

Automate workflows and trigger actions with connectors, playbooks, and event 
handlers to accelerate your network security team’s ability to respond to critical 
alerts, events, and service level agreement (SLA) for regulation and compliance.

Respond in real-time to network security attacks, vulnerabilities, and warnings of 
potential compromises, with threat intelligence, event correlation, monitoring, alerts 
and reporting for immediate tactical response and remediation.

Available in:

Appliance Virtual 
Machine

Cloud

FortiAnalyzer is a powerful log management, analytics, and 
reporting platform that provides organizations with a single 
console to manage, automate, orchestrate, and respond, 
enabling simplified security operations, proactive identification 
and remediation of risks, and complete visibility of the entire 
attack landscape. Integrated with the Fortinet Security Fabric, 
advanced threat detection capabilities, centralized security 
analytics, end-to-end security posture awareness and control, 
helps security teams identify and mitigate threats before a 
breach can occur. 

Fortinet Security Fabric Visibility, Analytics, and 
Automation for the Modern Enterprise 
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FEATURE HIGHLIGHTS

Incident Detection and Response

Centralized NOC/SOC Visibility for the Attack Surface

The FortiSOC view helps security and network operations 
teams protect network assets with correlated log and threat 
data and insights through actionable views with deep 
drill-down capabilities. Real-time notifications, reports, 
predefined or customized dashboards deliver single-pane 
visibility and actionable results. Utilize FortiAnalyzer workflow 
automation for simplified orchestration of security operations, 
management of threats, vulnerabilities, and incident response. 
Proactively investigate anomalies and threats through analysis 
of SIEM normalized logs in Threat Hunting view.

Subscription Licenses and FortiGuard Security Services

The FortiGuard Outbreak Detection Service delivers 
automated content package download for detecting the latest 
malware, including a summary of outbreaks and kill chain 
mapping for how the malware works. The package includes 
a FortiGuard Report for the outbreak, Event Handler, and a 
Report Template to detect outbreaks.

The FortiGuard Indicators of Compromise subscription 
empowers security teams with forensic data from 500 000 
IOCs daily, used in combination with FortiAnalyzer analytics 
to identify suspicious usage and artifacts observed on 
the network or in an operations system, that have been 
determined with high confidence to be malicious infections or 
intrusions, and historical rescan of logs for threat hunting.

Integrate with FortiSOAR for further incident investigation and 
threat eradication including support to export incident data to 
FortiSOAR through the FortiAnalyzer fabric connector.

Playbook Automation

FortiAnalyzer Playbooks boost an organization’s security team 
abilities to simplify investigation efforts through automated 
incident response, freeing up resources and allowing analysts 
to focus on tasks that are more critical. 

Out-of-the-box playbook templates enable SOC analysts to 
quickly customize their use cases, including playbooks for 
investigation of compromised hosts, infections and critical 
incidents, data enrichment for Fabric View Assets and Identity 
views, blocking of malware, C&C IPs, and more. Security 
teams can define custom processes, edit playbooks and tasks 
in the visual playbook editor, utilize the Playbook monitor to 
review task execution details, import or export playbooks, and 
use built-in connectors with OAuth2 authentication, allowing 
playbooks to interact with other Security Fabric devices like 
FortiOS and EMS. The new connector health check provides 
an indicator for verifying that connectors are always up and 
working.

Event Management

Security teams can monitor and manage alerts and event 
logs from Fortinet devices, with events processed and 
correlated in a format that analysts can easily understand. 
Investigate suspicious traffic patterns and search using filters 
in predefined or custom event handlers to generate real-time 
notifications and monitoring for NOC and SOC operations, 
SD-WAN, SSL VPN, wireless, Shadow IT, IPS, network recon, 
FortiClient, and more. 

Incident Management 

The Incidents component in FortiSOC enables security 
operations teams to manage incident handling and life cycle 
with incidents created from events to show affected assets, 
endpoints, and users. Analysts can assign incidents, view and 
drill down on event details, incident timelines, add analysis 
comments, attach reports and artifacts, and review playbook 
execution details for complete audit history. 

Across Fortinet’s Security Fabric
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FEATURE HIGHLIGHTS

Security Fabric Analytics

Analytics and Reporting

FortiAnalyzer automation driven analytics empowers security 
teams by providing full visibility of network devices, systems, 
and users, with correlated log data for threat intelligence 
and analysis of real-time and historical events. Analysts have 
access to correlated monitoring views and reports to provide 
deep insights with context and meaning of network activity, 
risks, vulnerabilities, attack attempts, and investigation of 
operational anomalies with monitoring of sanctioned and 
unsanctioned user activity for SaaS applications.

FortiView is a comprehensive monitoring solution that 
provides multi-level views and summaries of real-time 
critical alerts and information such as top threats and IOCs 
to your network including Botnet and C&C, top sources and 
destinations of network traffic, top applications, websites and 
SaaS, VPN and System information, and other Fabric device 
intelligence.

Monitors view provides operations teams with customizable 
NOC and SOC dashboards and widgets designed for display 
across multiple screens in the Operations Center. Monitor 
events in real-time through the pre-defined dashboard 
views for SD-WAN, VPN, Wi-Fi, Incoming/Outgoing Traffic, 
Applications and Websites, FortiSandbox Detections, 
Endpoint Vulnerabilities, Software Inventory, Top Threats, 
Shadow IT (monitoring service), ZTNA, and many more. 

Log View enables analysts to expand their investigation and 
utilize search filters on managed device logs, with log drill 
down, formatted or raw logs, log import/export, custom views 
and log groups, including a SIEM database with normalized 
logs for devices in Fabric ADOMs. 

The Shadow IT monitoring service provides continuous 
monitoring of unapproved devices, resources, unsanctioned 
accounts and unauthorized use of SaaS and IaaS, API 
integration, and third party apps. The service identifies rogue 
users using personal accounts for managing company assets, 
using correlated FortiOS and FortiCASB data with a FortiCASB 
account subscribed for SaaS features.

Assets and Identity

FortiAnalyzer Fabric View with Assets and Identity monitoring 
provides security teams with full SOC visibility and elevated 
awareness into an organization’s endpoints and users with 
correlated device and  UEBA information, vulnerability 
detections, EMS tagging, and asset classifications through 
telemetry with EMS, NAC, and Fortinet Fabric Agent.

FortiAnalyzer provides over 70 report templates, 
950+ datasets, 900+ charts, and 160+ macros that are ready-
to-use including reports for Secure SD-WAN, VPN, threat 
assessments, 360 Security Reviews, situational awareness, 
self-harm and risk indicators to deliver specific business 
metrics that target stakeholders in flexible viewing formats 
including PDF, HTML, CSV, XML, and JSON.

Include the FortiSOC subscription to enable further 
automation for incident response with enhanced alert 
monitoring and escalation, built-in incident management 
workflows, connectors, and many more FortiSOC playbooks. 
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FEATURE HIGHLIGHTS

Deployments

Deploying FortiAnalyzer

FortiAnalyzer plays a pivotal role in the Fortinet Security 
Fabric and can be deployed in a variety of configurations 
to best support the needs of any organization for analytics, 
back-ups, disaster recovery, storage, availability, and 
redundancy plus log collection and log forwarding for high-
volume networks with sizable generation of event logs.

FortiAnalyzer High Availability (HA)

FortiAnalyzer HA provides real-time redundancy to protect 
organizations by ensuring continuous operational availability. 
In the event that the primary (active) FortiAnalyzer fails, a 
secondary (passive) FortiAnalyzer (up to four-node cluster) 
will immediately take over, providing log and data reliability 
and eliminating the risk of having a single point of failure.

Multi-Tenancy with Flexible Quota Management

FortiAnalyzer provides the ability to manage multiple sub-
accounts with each account having its own administrators 
and users. The time-based archive/analytic log data policy, 
per Administrative Domain (ADOM), allows automated quota 
management based on the defined policy, with trending 
graphs to guide policy configuration and usage monitoring. 

Analyzer-Collector Mode

FortiAnalyzer provides two operation modes: Analyzer and 
Collector. In Collector mode, the primary task is forwarding 
logs of the connected devices to an Analyzer and archiving 
the logs. This configuration greatly benefits organizations with 
increasing log rates, as the resource intensive log-receiving 
task is off-loaded to the Collector so that the Analyzer can 
focus on generating analytics and reports.

Network operations teams can deploy multiple FortiAnalyzers 
in Collector and Analyzer modes to work together to improve 
the overall performance of log receiving and processing 
increased log volumes, providing log storage and redundancy, 
and rapid delivery of critical network and threat information.

 
Log Forwarding for Third-Party Integration

Forward logs from one FortiAnalyzer to another FortiAnalyzer 
unit, a syslog server, or (CEF) server. In addition to forwarding 
logs to another unit or server, the client FortiAnalyzer retains 
a local copy of the logs, which are subject to the data policy 
settings for archived logs. Logs are forwarded in real-time or 
near real-time as they are received from network devices.

Trusted Platform Module (TPM) Encryption

FortiAnalyzer G Series features a dedicated micro-controller 
module that hardens physical networking appliances by 
generating, storing, and authenticating cryptographic keys in 
TPM, with hardware-based security mechanisms that protect 
against malicious software and phishing attacks.

Cloud Services

FortiAnalyzer Cloud

FortiAnalyzer Cloud offers customers a PaaS-based delivery 
option for automation-driven, single pane analytics, providing 
log management, analytics, and reporting for Fortinet NGFW 
and SD-WAN with an easily accessible cloud-based solution. 

FortiAnalyzer Cloud delivers reliable real-time insights into 
network activity with extensive reporting and monitoring for 
clear, consistent visibility of an organization’s security posture. 

Customers can easily access their FortiAnalyzer Cloud from 
their FortiCloud single sign-on portal. 

Proposta DECLARAÇÕES CERTIFICADOS DOCS TECNICO (1142806)         SEI 0006267-49.2021.6.02.8000 / pg. 694



5

DATA SHEET  |  FortiAnalyzer

FortiAnalyzer Virtual Machines
FortiAnalyzer Virtual Machines are a virtual version of 
the hardware appliance and are designed to run on many 
virtualization platforms, offering all the latest features of the 
FortiAnalyzer appliance. They allow organizations to simplify 
their centralized log management and analytics solution, 
automate workflows, and help NOC and SOC teams identify 
and respond to threats. FortiAnalyzer-VMs are available in 
both a subscription and perpetual offering.

FortiAnalyzer-VM S

The new FortiAnalyzer Subscription license model 
consolidates the VM product SKU and the FortiCare Support 
SKU, plus IOC and FortiAnalyzer SOC (SOAR/SIEM) services 
into one single SKU, to simplify the product purchase, 
upgrade, and renewal.

FortiAnalyzer-VM S provides organizations with centralized 
security event analysis, forensic research, reporting, content 
archiving, data mining, malicious file quarantining, and 

vulnerability assessment. Centralized collection, correlation, 
and analysis of geographically and chronologically diverse 
security data from Fortinet and third party devices deliver a 
simplified, consolidated view of your security posture.

The FortiAnalyzer-VM S series SKUs come in stackable 5, 
50, and 500 GB/ day logs licenses, so that multiple units of 
this SKU can be purchased together providing organizations 
with the ability and cost-efficiencies to scale and meet their 
logging needs.

FortiAnalyzer-VM

Fortinet offers the FortiAnalyzer-VM licensing in a stackable 
perpetual license model, with a-la-carte services available for 
FortiCare Premium support and subscription license for the 
FortiGuard Indicator of Compromise (IOC).

This software-based version of the FortiAnalyzer hardware 
appliance is designed to run on many virtualization platforms, 
which allows you to expand your virtual solution as your 
environment expands.

VIRTUAL OFFERINGS

FORTIANALYZER VIRTUAL APPLIANCES  FAZ-VM-GB1 FAZ-VM-GB5 FAZ-VM-GB25 FAZ-VM-GB100 FAZ-VM-GB500 FAZ-VM-GB2000

Capacity

GB/ day of Logs * +1 +5 +25 +100 +500 +2,000

Devices/VDOMs Maximum 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

Chassis Management ✓⃝ ✓⃝ ✓⃝ ✓⃝ ✓⃝ ✓⃝

Virtual Machine

FortiGuard Indicator of Compromise (IOC) ✓⃝

SOC Subscription ✓⃝

Virtual Machine

Hypervisor Support Up-to-date hypervisor support can be found in the release note for each FortiAnalyzer version.  
Visit https://docs.fortinet.com/product/fortianalyzer/ and find the Release Information at the bottom section.  

Go to “Product Integration and Support” -> “FortiAnalyzer [version] support” -> “Virtualization”

vCPU Support (Minimum / Maximum) 4 / Unlimited

Network Interface Support (Min / Max) ** 1 / 12

Memory Support (Minimum / Maximum) 8 GB / Unlimited for 64-bit

SPECIFICATIONS

* Unlimited GB/ day when deployed in collector mode
** VM supports up to 12 vNIC interfaces/ports. Applicable to 6.4.3+. Actual consumable numbers vary depending on cloud platforms.
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SPECIFICATIONS

FORTIANALYZER APPLIANCES FAZ-150G FAZ-300G FAZ-800G

Capacity and Performance

GB/ day of Logs 25 100 200

Analytic Sustained Rate (logs/sec)* 500 2000 4000

Collector Sustained Rate (logs/sec)* 750 3000 6000

Devices/VDOMs (Maximum) 50 180 800

Max Number of Days Analytics** 90 50 50

Options

FortiGuard Indicator of Compromise (IOC) ✓⃝ ✓⃝ ✓⃝

SOC Subscription ✓⃝ ✓⃝ ✓⃝

FortiGuard Outbreak Detection Service ✓⃝ ✓⃝ ✓⃝

Enterprise Bundle ✓⃝ ✓⃝ ✓⃝

Hardware Bundle ✓⃝ ✓⃝ ✓⃝

Hardware Specifications

Form Factor (supports EIA/non-EIA standards) Desktop 1 RU Rackmount 1 RU Rackmount

Total Interfaces 2 x RJ45 GE 4 x RJ45 GE 4 x RJ45 GE, 2 x SFP

Storage Capacity 4TB (2x 2TB) 8 TB (2 x 4 TB) 16 TB (4 x 4 TB)

Usable Storage (After RAID) 2 TB 4 TB 8 TB

Removable Hard Drives No No ✓⃝

RAID Levels Supported 0/1 RAID 0/1 RAID 0/1,1s/5,5s/10

RAID Type Software Software Hardware / Hot Swappable

Default RAID Level 1 1 10

Redundant Hot Swap Power Supplies No Optional Optional

Trusted Platform Module (TPM) *** Gen 2 Gen 2 ✓⃝

Dimensions

Height x Width x Length (inches) 9.5 x 3.5 x 8 1.73 x 17.24 x 16.38 1.73 x 17.32 x 21.65

Height x Width x Length (cm) 24.1 x 8.9 x 20.55 4.4 x 43.8 x 41.6 4.4 x 44.0 x 55.0

Weight 9.35 lbs (4.24 kg) 22.5 lbs (10.2 kg) 25.75 lbs (11.68 kg)

Environment

AC Power Supply 100–240V AC, 50–60 Hz 100–240V AC, 60–50 Hz 100–240V AC, 50–60 Hz

Power Consumption (Average / Maximum) 36 W / 43 W 90.1 W / 99 W 134 W / 174.2 W

Heat Dissipation 147.4 BTU/h 337.8 BTU/h 594.4 BTU/h

Operating Temperature 32°–104° F (0°–40° C) 32°–104° F (0°–40° C) 32°–104° F (0°–40° C)

Storage Temperature -4°–167° F (-20°–75° C) -13°–167° F (-25°–75° C) -4°–167° F (-20°–75° C)

Humidity 5% to 95% non-condensing 20% to 90% non-condensing 5% to 95% non-condensing

Forced Airflow Front to Back Front to Back Front to Back

Operating Altitude Up to 7400 ft  (2250 m) Up to 7400 ft (2250 m) Up to 7400 ft (2250 m)

Compliance

Safety Certifications FCC Part 15 Class A, RCM, VCCI, CE, 
UL/cUL, CB

FCC Part 15 Class A, RCM, VCCI, CE, 
BSMI, KC, UL/cUL, CB, GOST

FCC Part 15 Class A, RCM, VCCI, CE, 
UL/cUL, CB

SPECIFICATIONS

* Sustained Rate - maximum constant log message rate that the FAZ platform can maintain for minimum 48 hours without SQL database and system performance degradation. 
** The maximum number of days if receiving logs continuously at the sustained analytics log rate. This number can increase if the average log rate is lower.
*** Gen2 refers to hardware that has been upgraded since initial release.
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SPECIFICATIONS

FORTIANALYZER APPLIANCES FAZ-1000F FAZ-3000G FAZ-3500G FAZ-3700G

Capacity and Performance

GB/ day of Logs 660 3000 5000 8300

Analytic Sustained Rate (logs/sec)* 20 000 42 000 60 000 100 000

Collector Sustained Rate (logs/sec)*  30 000 60 000 90 000 150 000

Devices/VDOMs (Maximum) 2000 4000 10 000 10 000

Max Number of Days Analytics** 34 30 38 60

Options

FortiGuard Indicator of Compromise (IOC) ✓⃝ ✓⃝ ✓⃝ ✓⃝

SOC Subscription ✓⃝ ✓⃝ ✓⃝ ✓⃝

FortiGuard Outbreak Detection Service ✓⃝ ✓⃝ ✓⃝ ✓⃝

Enterprise Bundle ✓⃝ ✓⃝ ✓⃝ ✓⃝

Hardware Bundle ✓⃝ ✓⃝ ✓⃝ ✓⃝

Hardware Specifications

Form Factor (supports EIA/non-EIA standards) 2 RU Rackmount 3 RU Rackmount 4 RU Rackmount 4 RU Rackmount

Total Interfaces  2 x 10GbE RJ45, 2 x 10GbE SFP+ 2 x GE RJ45, 2x 25GE SFP28 2 x GE RJ45, 2x 25GE SFP28 2x 10GE RJ-45 + 2x 25GE SFP28

Storage Capacity 32 TB (8 x 4 TB) 64 TB (16 x 4TB) 96 TB (24 x 4 TB) 240TB (60 x 4TB) 3.5” HDD + 
19.2TB (6x 3.2TB) NVMe SSD

Usable Storage (After RAID) 24 TB 56 TB 80 TB 224 TB

Removable Hard Drives ✓⃝ ✓⃝ ✓⃝ ✓⃝

RAID Levels Supported RAID  
0/1,1s/5,5s/6,6s/10/50/60

RAID 
0/1,1s/5,5s/6,6s/10/50/60

RAID  
0/1,1s/5,5s/6,6s/10/50/60

RAID  
0/1,1s/5,5s/6,6s/10/50/60

RAID Type Hardware / Hot Swappable Hardware / Hot Swappable Hardware / Hot Swappable Hardware / Hot Swappable

Default RAID Level 50 50 50 50

Redundant Hot Swap Power Supplies ✓⃝ ✓⃝ ✓⃝ ✓⃝

Trusted Platform Module (TPM) *** No No No ✓⃝

Dimensions

Height x Width x Length (inches) 3.5 x 17.2 x 25.6 5.2 x 17.2 x 25.5 7.0 x 17.2 x 26.0 7.0 x 17.2 x 30.2

Height x Width x Length (cm) 8.9 x 43.7 x 65.0 13.0 x 44.0 x 65.0 17.8 x 43.7 x 66.0 17.8 x 43.7 x 76.7

Weight 34 lbs (15.42 kg) 66.5 lbs (30.15 kg) 90.75 lbs (41.2 kg) 118 lbs (53.5 kg)

Environment

AC Power Supply 100–240V AC, 50–60 Hz 100-127V~/10A, 
200-240V~/5A

100-240 VAC, 50-60 Hz 2000W AC****

Power Consumption (Average / Maximum) 192.5 W / 275 W 385 W / 500 W 629.5 W / 677.3 W 850 W / 1423.4 W

Heat Dissipation 920 BTU/h 1350 BTU/h 2345.07 BTU/h 4858 BTU/h

Operating Temperature 50°–95°F (10°–35°C) 32°-104°F (0°-40°C) 41°–95°F (5°–35°C) 50°–95°F (10°–35°C)

Storage Temperature -40°–140°F (-40°–60°C) -4°-167°F (-20°-75°C) -40°–140°F (-40°–60°C) -40°–158°F (-40°–70°C)

Humidity 8% to 90% non-condensing 5% to 95% (non-condensing) 8% to 90% (non-condensing) 8% to 90% (non-condensing)

Forced Airflow Front to Back Front to Back Front to Back Front to Back

Operating Altitude Up to 7400 ft (2250 m) Up to 7400 ft (2250 m) Up to 7400 ft (2250 m) Up to 7400 ft (2250 m)

Compliance

Safety Certifications FCC Part 15 Class A, RCM, VCCI, 
CE, UL/cUL, CB

FCC Part 15 Class A, RCM, 
VCCI, CE, UL/cUL, CB

FCC Part 15 Class A, RCM, 
VCCI, CE, UL/cUL, CB

FCC Part 15 Class A, RCM, VCCI, 
CE, UL/cUL, CB

* Sustained Rate - maximum constant log message rate that the FAZ platform can maintain for minimum 48 hours without SQL database and system performance degradation. 
** is the max number of days if receiving logs continuously at the sustained analytics log rate. This number can increase if the average log rate is lower.
*** Gen2 refers to hardware that has been upgraded since initial release.
****3700G must connect to a 200V - 240V power source.
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products and services to engage in, or support in any way, violations or abuses of human rights, including those involving illegal censorship, surveillance, detention, or excessive use of force. Users of Fortinet products are required to comply with the Fortinet EULA  

(https://www.fortinet.com/content/dam/fortinet/assets/legal/EULA.pdf) and report any suspected violations of the EULA via the procedures outlined in the Fortinet Whistleblower Policy (https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/19775/Whistleblower_Policy.pdf).

ORDER INFORMATION

PRODUCT SKU DESCRIPTION

FortiAnalyzer FAZ-150G Centralized log and analysis appliance — 2 x RJ45 GE, 4 TB storage, up to 25 GB/ day of logs.

FAZ-300G Centralized log and analysis appliance — 4 x RJ45 GE, 8 TB storage, up to 100 GB/ day of logs.

FAZ-800G Centralized log and analysis appliance — 4 x GE, 2 x SFP, 16 TB storage, up to 200 GB/ day of logs.

FAZ-1000F Centralized log and analysis appliance — 2 x 10GE RJ45, 2 x 10GbE SFP+, 32 TB storage, dual power 
supplies, up to 660 GB/ day of logs.

FAZ-3000G Centralized log and analysis appliance — 2 x GE RJ45, 2x 25GE SFP28, 64 TB storage, dual power 
supplies, up to 3,000 GB/ day of logs.

FAZ-3500G Centralized log and analysis appliance — 2 x GbE RJ45, 2 x SFP28, 96 TB storage, dual power supplies, 
up to 5,000 GB/ day of logs.

FAZ-3700G Centralized log & analysis appliance - 2x 10GE RJ-45 + 2x 25GE SFP28 slots, 240TB HDD + 19.2TB 
NVMe SSD storage, up to 8300 GB/ day of Logs.

FortiAnalyzer-VM Subscription 
License with Support

FC1-10-AZVMS-465-01-DD Subscription license for 5 GB/Day Central Logging & Analytics. Include FortiCare Premium support, IOC, 
SOC subscription, and FortiGuard Outbreak Detection service.

FC2-10-AZVMS-465-01-DD Subscription license for 50 GB/Day Central Logging & Analytics. Include FortiCare Premium support, 
IOC, SOC subscription, and FortiGuard Outbreak Detection service.

FC3-10-AZVMS-465-01-DD Subscription license for 500 GB/Day Central Logging & Analytics. Include FortiCare Premium support, 
IOC, SOC subscription, and FortiGuard Outbreak Detection service.

FortiAnalyzer-VM FAZ-VM-GB1 Upgrade license for adding 1 GB/Day of Logs.

FAZ-VM-GB5 Upgrade license for adding 5 GB/Day of Logs.

FAZ-VM-GB25 Upgrade license for adding 25 GB/Day of Logs.

FAZ-VM-GB100 Upgrade license for adding 100 GB/Day of Logs.

FAZ-VM-GB500 Upgrade license for adding 500 GB/Day of Logs.

FAZ-VM-GB2000 Upgrade license for adding 2 TB/Day of Logs.

FortiAnalyzer Cloud Storage 
Subscription

FC1-10-AZCLD-463-01-DD Increase FortiAnalyzer Cloud storage by 5 GB/Day for Central Logging & Analytics and FortiCloud 
SOCaaS. Include FortiCare Premium support, IOC and SOC subscription.

FC2-10-AZCLD-463-01-DD Increase FortiAnalyzer Cloud storage by 50 GB/Day for Central Logging & Analytics and FortiCloud 
SOCaaS. Include FortiCare Premium support, IOC and SOC subscription.

FC3-10-AZCLD-463-01-DD Increase FortiAnalyzer Cloud storage by 500 GB/Day for Central Logging & Analytics and FortiCloud 
SOCaaS. Include FortiCare Premium support, IOC and SOC subscription.

FortiAnalyzer - Backup to Cloud 
Service

FC-10-FAZ00-286-02-DD One year subscription to FortiAnalyzer storage connector service for 10TB data transfer to public cloud.

FortiAnalyzer Cloud FC‐10‐[Model Code]‐464‐02‐DD FortiAnalyzer Cloud with SOCaaS: cloud-based central logging & analytics. Include All FortiGate log 
types, IOC service, SOC subscription service, FortiGuard Outbreak Service and SOCaaS.

FC-10‐[Model Code]‐585-02-DD FortiAnalyzerCloud: cloud-based central logging and analytics. Include all FortiGate log types, IOC 
service, SOC subscription service, FortiGuard Outbreak Detection Service.

FortiGuard Indicator of 
Compromise (IOC) Subscription

FC-10-[Model Code]-149-02-DD One year subscription license for the FortiGuard Indicator of Compromise (IOC).

FortiAnalyzer SOC Subscription FC-10-[Model Code]-335-02-DD Subscription license for the FortiAnalyzer SOC component.

FortiAnalyzer-VM SOC 
Subscription Service

FC[GB Day Code]-10-LV0VM-335-02-DD Subscription license for FortiAnalyzer-VM SOC service.

FortiGuard Outbreak Detection 
Service

FC-10-[Model Code]-462-02-DD Subscription license for FortiGuard Outbreak Detection Service.

FortiAnalyzer-VM Perpetual 
Outbreak Detection Service

FC[GB Day Code]-10-LV0VM-462-02-DD Subscription license for FortiAnalyzer VM Perpetual FortiGuard Outbreak Detection Service.

Enterprise Protection Bundle FC-10-[Model Code]-466-02-DD Enterprise Protection (FortiCare Premium plus Indicators of Compromise Service, SOC Subscription 
license, and FortiGuard Outbreak Detection service).

Hardware Bundle FAZ-[Hardware Model]-BDL-466-DD Hardware plus FortiCare Premium and FortiAnalyzer Enterprise Protection.
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FortiManager

12/2/2021

https://training.fortinet.com

In this course, you will learn the fundamentals of using FortiManager for the

centralized network administration of many FortiGate devices.

In interactive labs, you will explore deployment strategies, which include single or

multiple ADOMs, device registration, policy packages, shared objects, installing

configuration changes, provisioning FortiManager as a local FortiGuard

distribution server, and troubleshooting the features that are critical to day-to-day

use after you deploy FortiManager.

Product Version

l FortiManager 7.0.1

Course Duration

l Lecture time (estimated): 7 hours
l Lab time (estimated): 5 hours
l Total course duration (estimated): 12 hours/2 days

Who Should Attend

Anyone who is responsible for the day-to-day management of FortiGate security policies using the FortiManager
platform.

Certification

This course is intended to help you prepare for the NSE 5 FortiManager certification exam.

Course Description
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FortiManager 7.0 Course Description

Prerequisites

l Knowledge of firewall concepts in an IPv4 network
l Familiarity with all topics in the FortiGate Security and

FortiGate Infrastructure courses
l Basic understanding of network management systems

Agenda

1. Introduction and Initial Configuration
2. Administration and Management
3. Device Registration
4. Device-Level Configuration and Installation
5. Policy and Objects
6. Global ADOM and Central Management
7. Diagnostics and Troubleshooting
8. Additional Configuration

Objectives

After completing this course, you will be able to:

l Describe the key features and capabilities of
FortiManager

l Deploy administrative domains (ADOMs) to support
multiple customers on a single FortiManager

l Restrict concurrent ADOM access by using workspaces
and workflow mode

l Use provisioning templates for device-level changes
across many devices

l Identify the synchronization states and manage the
revision history of managed devices

l Manage firewall policies across multiple FortiGate
devices using policy packages with shared and dynamic
objects

l Deploy policies and objects from the global ADOM to
multiple ADOMs

l Understand the Fortinet Security Fabric with
FortiManager

l Describe high-availability (HA), backup, and recovery
options for FortiManager

l Manage the firmware of supported devices centrally
l Offer a local FortiGuard distribution server to your Fortinet

devices
l Diagnose and troubleshoot import and installation issues

Training Delivery Options and SKUs

Instructor-Led Training

Includes standard NSE training content delivered in
person onsite, or live online using a virtual classroom
application. Training is delivered within public classes
or as a private class. Private requests are scoped,
quoted, developed, and delivered by Fortinet Training
(minimum quantities apply).

Use the following ILT Training SKU to purchase
scheduled public classes of this course through
Fortinet Resellers or Authorized Training Partners:

FT-FMG

Self-Paced Training

Includes online training videos and resources through
the NSE Training Institute library, free of charge.

You can purchase on-demand lab access with
interactive, hands-on activities using the following
methods:

l Credit card, through the course on the NSE Training
Institute

l Purchase order (PO), through Fortinet Resellers or
Authorized Training Partners

After you complete the purchase, you receive lab
access and the accompanying lab guide within the self-
paced course.

Use the following on-demand lab training SKU to
purchase lab access using a PO:

FT-FMG-LAB

See Purchasing Process for more information about
purchasing Fortinet training products.

(ISC)2

l CPE training hours: 7
l CPE lab hours: 5
l CISSP domains: Security Operations

Program Policies and FAQs

For questions about courses, certification, or training
products, refer to Program Policy Guidelines or
Frequently Asked Questions.
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FortiManager

FortiManager provides automation-driven centralized 
management of your Fortinet devices from a single console. 
This process enables full administration and visibility of 
your network devices through streamlined provisioning and 
innovative automation tools.

Integrated with the Fortinet Security Fabric advanced security 
architecture and automation driven network operations 
capabilities provide a solid foundation to secure and optimize 
your network security.

Key Features 
	n Centrally manage network 
and security policies for 
thousands of FortiGate NGFWs 
and Secure SD-WAN plus 
FortiSwitches, FortiAP, and 
FortiExtender. Provide signature 
updates to FortiGate, FortiMail, 
FortiSandbox, and FortiClient

	n Get centralized distribution of 
security content and signatures 
through the use of the built-in 
FortiGuard module

	n Simplify configuration, 
deployment, and maintenance 
for Secure SD-WAN at scale. 
Accelerate FortiExtender 
Wireless WAN connectivity with 
centralized management across 
distributed sites

	n Reduce complexity and costs 
by leveraging automated REST 
API, scripts, connectors, and 
automation stitches

	n Automate workflows and 
configurations for Fortinet 
firewalls, switches, and wireless 
infrastructure

	n Separate customer data and 
manage domains leveraging 
ADOMs to be compliant and 
operationally effective

	n High availability to automate 
backups for up to five nodes 
with streamlined software and 
security updates for all managed 
devices

DATA SHEET

Available in:

Appliance Virtual 
Machine

Cloud

Single-Pane Management and Provisioning streamlines centralized policy and 
object management and provisioning, automatic revision history and control, and 
enhanced role-based access control (RBAC) features for script management and 
IPS management with role separation. 

Fabric Automation simplifies the zero-touch provisioning (ZTP) deployment process 
for SD-Branch (FortiGates and access devices) with powerful templates that 
directly utilize meta-variables for scalable provisioning to thousands of sites.

Monitoring and Visibility for device inventory, applications, SD-WAN, LAN edge, 
management extension applications (MEAs), traffic, public cloud, and more.  
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FEATURE HIGHLIGHTS

Single Pane Management and Provisioning

Device Configuration and Provisioning

FortiManager expands the network administrator’s 
capabilities with a rich set of tools to centrally manage up to 
100 000 devices including FortiGate NGFWs, FortiExtender, 
FortiSwitch switches, FortiAP access points, Fortinet Secure 
SD-WAN, and more. 

Collectively configure device settings using enhanced CLI 
templates with variables, zero-touch provisioning templates 
for quick mass deployments, firmware version enforcement 
for installs and upgrades, templates to assign policy 
packages, and policy and object revision history for auditing.

FortiManager includes extended SSL and certificate support 
for enhanced ssl-ssh-profile configuration, Restricted IPS 
Admin Profiles to support transitioning and upgrading from 
dedicated IPS solutions, custom commands on FortiSwitch 
and configuring MCLAG from the FortiSwitch Manager.

Automated device configuration backups and revision control 
make daily administrative tasks easy. Track changes in the 
enhanced Event Log view for review of configuration updates 
for auditing and compliance.

Multi-Tenancy and Role-Based Administration

FortiManager provides granular device and role-based 
administration and zero-trust multi-tenancy deployments for 
large enterprises and a hierarchical objects database for re-
use of common configurations to serve multiple customers, 
for clear visibility of every device and user on the network.

Administrative Domains (ADOMs) are used to manage 
independent security environments, each with its own 
security policies and configuration database. The intuitive GUI 
makes it easy for admins to view, create, clone, and manage 
ADOMs, define global Objects, Policies, and Security Profiles 
across ADOMs, with Health Check to keep ADOMs in sync.

Assign IPS admin restricted user role, for users performing 
only IPS related object config and install. Use per-admin UI 
background themes for unique visual associations. 

Security Policy and Objects Management

FortiManager Policy and Objects views enable admins to 
centrally manage and configure device policies, including 
updating network settings, antivirus definitions, intrusion 
prevention signatures, access rules, and software updates.

The global policy feature allows MSSP and PaaS providers to 
apply ADOM level header/footer policies for updating all policy 
packages or select packages. Policy and Objects views now 
include a revision history, providing an account of admins who 
have made changes, change date, summary, and a mandatory 
change notes field to capture change reason. 

The per-policy lock feature allows admins to control the policy 
change by implicitly locking a policy rule when a policy is 
changed. Admins can also group commonly used policies in a 
policy block and insert in different Policy Packages.

Extend security policies across hybrid and multi-cloud 
environments, with common configuration assignments and 
policy packages for IPSec, BGP, CLI, and SD-WAN rules. 

Secure SD-WAN

FortiManager offers powerful SD-WAN management 
capabilities using intuitive workflows and simplified 
provisioning at scale. Leverage application centric SD-WAN 
business policies to fine-tune traffic steering decisions based 
on performance service level agreement (SLA) targets for 
each WAN provider. 

Simplify and accelerate SD-WAN configuration on a global 
scale with automated SD-WAN overlay provisioning. Utilize 
device blueprints for large SD-WAN deployments with support 
to import CSV templates and assign meta-data variables.

Use the Secure SD-WAN reports and monitoring dashboards 
to closely monitor application performance including metrics 
for bandwidth, latency, jitter, and packet loss.
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FEATURE HIGHLIGHTS

FortiManager High Availability (HA)

FortiManager high availability (HA) provides enhanced 
reliability, data protection, redundancy, and operational 
performance to ensure agreed-upon uptime and availability 
requirements are met, with option for dedicated interface 
for management of the individual cluster member. In the 
event that the operating FortiManager unit fails, a backup 
FortiManager (one primary and up to four secondary) unit 
can take the place of the failed unit, for seamless access to 
devices and business-critical network operations. 

Network and Security Operations Visibility (NOC/SOC)

FortiManager supports NOC-SOC workflows to assist network 
teams in maintaining optimal performance. Automated data 
exchanges between security (SOC) workflows and operational 
(NOC) workflows, create a single, complete workflow that not 
only saves time, but also provides the capacity to complete 
additional incident response activities. 

Integration with FortiAnalyzer magnifies visibility with 
advanced data visualization and analytics. This insight 
helps analysts quickly connect the dots, identify threats, 
and simplify the expeditious configuration and security of 
managed devices.

Automation and Connectors

Utilize automation and orchestration and optimize network 
operations with FortiManager through querying of FortiGate 
NGFWs and the Fortinet Security Fabric via application 
programming interfaces (APIs). This process will actively 
collect and share network information and broaden end-to-
end visibility and response.

FortiManager reduces complexity and cost by leveraging 
REST API, scripts, connectors, and FortiGate automation 
stitches to automate time-intensive processes and accelerate 
workflows. This method helps NOC and SOC teams by 
reducing administrative tasks, and addressing talent 
shortages. Admins can automate common tasks such as 
provisioning of FortiGate NGFWs and configuring new or 
existing devices. 

Join the Fortinet Developer Network (FNDN) for exclusive 
access to articles, how-to content for automation and 
customization, community-built tools, scripts, and sample 
code. 

Fabric Automation

Security Fabric and Third Party Integration

FortiManager integrates with ITSM to seamlessly mitigate 
security incidents and events, apply configuration changes, 
and update policies. Integration with FortiAnalyzer provides 
in-depth discovery, analysis, prioritization, and reporting of 
network security events. 

Use Fabric connectors to facilitate connections with third 
party vendors such as vCenter, pxGrid, ClearPass, OCI, ESXi, 
AWS, and others to share and exchange data. 

The FortiManager workflow for audit and compliance enables 
review, approval, and auditing policy changes. These methods 
include automating processes for policy compliance, policy 
lifecycle management, and enforced workflow to reduce risk.

Expanded Operations Capabilities

Increase operational efficiencies with simplified and 
automated provisioning and deployment of Fabric devices, 
using open Fabric APIs for new integrations and workflows. 

Utilize ZTNA rules and policies to enforce access control, and 
the EMS connector to retrieve ZTNA tags or tag groups, and 
configure a ZTNA server and use the ZTNA tags in policies to 
enforce zero trust RBAC (role based access control).

Make use of FortiSwitch multiple port selection configuration 
templates for effortless configuration of native and allowed 
vlans, security policies, QoS policies, and LLDP Profiles for 
simplified LAN edge management.

Use the IPS wizard with IPS sensor selections and IPS 
templates for quick and easy creation and installation of IPS 
profiles. Admins can use the IPS Signatures on-hold monitor 
for a centralized view of all on-hold signatures, including 
severity, OS, application, on-hold dates, and more.
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FEATURE HIGHLIGHTS

Monitoring and Visibility

Manage and Monitor with Deep Visibility

The FortiManager Device Manager provides full visibility, 
access, and management of Fortinet managed devices, 
interfaces, scripts, templates, automation, users, settings, 
and more. Install, edit, and delete policies. Monitor the health 
of FortiGate devices through customizable dashboards and 
widgets to see resource usage, network status of DHCP, 
IPsec and SSL VPN, routing, traffic shapers, and more. 
Easily navigate the hierarchical tree with categories for 
managed devices, logging devices, unauthorized devices, and 
customize to display as a table, folder, or a map view.

Use Fabric View to check Security Fabric ratings and 
configurations of FortiGate devices or groups. Access 
vital security and network statistics, as well as real-time 
monitoring and topology information to provide visibility into 
network and user activity. Add a FortiAnalyzer appliance or 
virtual machine (VM) for powerful analytics and enhanced 
Fabric view with asset and identity info, additional data 
mining, statistical analysis, and graphical reporting 
capabilities.

FortiManager includes a multitude of tools for simple and 
intuitive analysis of Fortinet firewalls, switches, access points, 
and more. Gain one-click access to MEAs like the FortiAIOps 
extension, IPS Admin visibility into installed IPS configurations 
and monitoring of IPS Diagnostics, and Device Inventory 
Monitor with device and user information, plus new column 
selections to show FortiSwitch, FortiAP and SSID information. Trusted Platform Module (TPM) Encryption

FortiManager G Series features a dedicated micro-controller 
module that hardens physical networking appliances by 
generating, storing, and authenticating cryptographic keys 
in TPM. This hardware-based security mechanism protects 
users from malicious software and phishing attacks.

Management Extensions

The Management Extensions pane allows rapid expansion of 
the single pane to manage more Security Fabric products. 
The built-in engine runs containerized management extension 
applications (MEAs) pulled from FortiGuard Labs Threat 
Intelligence. FortiManager’s MEAs include one-click access 
to modules for FortiAIOps, SD-WAN, FortiPortal, FortiWLM, 
FortiSigConverter, and FortiSOAR.

Dynamic Cloud Security

Fortinet cloud security and management solutions offer 
organizations a PaaS-based delivery option for central 
management of FortiGate devices from a cloud-based 
FortiManager. 

FortiManager Cloud provides an automation-driven and 
single pane-of-glass management capability that is easy-to-
implement, easy-to-manage, flexible, and scalable. 

Use the single sign-on portal to manage Fortinet NGFW and 
SD-WAN. The built-in cloud-init service allows admins to 
easily customize a prepared image of a virtual installation for 
KVM, AZURE, and AWS. FortiManager cloud-based network 
management helps organizations streamline FortiGate 
provisioning with automation-enabled management of 
Fortinet devices.

NOC Cloud Services
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FortiManager Virtual Machines
FortiManager virtual machines are a virtual version of the 
hardware appliance and are designed to run on many 
virtualization platforms, offering all the latest features of the 
FortiManager appliance. They allow organizations to centrally 
manage any number of Fortinet network security devices 
and scale from several to thousands, supporting centralized 
management, best practices compliance, and automated 
workflows to deliver superior protection against threats. 
FortiManager-VMs are available in both a subscription and 
perpetual offering.

FortiManager-VM-S

The new FortiManager-VM subscription license model 
consolidates the VM product SKU and the FortiCare Premium 
Support SKU into a single SKU to simplify the product 
purchase, upgrade, and renewal. 

The FortiManager-VM S Series SKUs come in stackable 
subscriptions to manage 10, 100, and 1000 devices/ VDOMs. 
Multiple units of this SKU can be purchased at one time to 
increase the number of devices/ VDOMs as needed. This SKU 
can also be purchased with other FortiManager-VM-S SKUs 
to expand the total number of devices/ VDOMs.

FortiManager-VM

Fortinet offers the FortiManager-VM in a stackable license 
model. This software-based version of the FortiManager 
hardware appliance is designed to run on many virtualization 
platforms, which allows you to expand your virtual solution 
as your environment expands. The FortiManager virtual 
appliance family minimizes the effort required to monitor 
and maintain your network and offers all the features of the 
FortiManager hardware appliance.

VIRTUAL OFFERINGS

1 Each virtual domain (VDOM) operating on a physical or virtual device counts as one (1) licensed network device. 
2 GB/ day of logs are not stackable. These values represent the maximum available with purchased license.
3 VM SKUs are stackable up to 100 000 Devices/VDOMs.
4 VM supports up to 12 vNIC interfaces/ports. Applicable to 6.4.3+. Actual consumable numbers vary depending on cloud platforms.

SPECIFICATIONS

FORTIMANAGER VIRTUAL APPLIANCES FMG-VM-10-UG FMG-VM-100-UG FMG-VM-1000-UG FMG-VM-5000-UG

Capacity

Devices/VDOMs (Default)1, 3 10 + 100 + 1000 + 5000 +

GB/ day of Logs2 2 5 10 25

Chassis Management ✓⃝ ✓⃝ ✓⃝ ✓⃝

Virtual Machine

Hypervisor Support Up-to-date hypervisor support can be found in the release notes for each FortiManager version.  
Visit https://docs.fortinet.com/product/fortimanager/ and find the Release Information at the bottom section.  

Go to “Product Integration and Support” -> “FortiManager [version] support” -> “Virtualization”

vCPU Support (Minimum / Maximum) 4 / Unlimited

Network Interface Support (Min / Max) 4 1 / 12

Memory Support (Minimum / Maximum) 8 GB / Unlimited for 64-bit

High Availability Support Yes
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SPECIFICATIONS

FORTIMANAGER APPLIANCES FMG-200G FMG-400G

Capacity and Performance

Devices/VDOMs (Default)1 30 150

Devices/VDOMs (Maximum)3 — —

Sustained Log Rates 50 50

GB/ day 2 2

Hardware Specifications

Storage Capacity 8 TB (2 x 4 TB) 32 TB (8 x 4 TB)

Usable Storage (after RAID) 4 TB 24 TB

RAID Levels Supported RAID 0/1 RAID 0/1,1s/5,5s/6,6s/10/50/60

Default RAID Level 1 50

Hardware Form Factor 1 RU Rackmount 2 RU Rackmount

Total Interfaces 4xRJ45 GE 4 x GE RJ45, 2 x SFP

Console Port RJ45 RJ45

Removable Hard Drives No ✓⃝

Redundant Hot Swap Power Supplies ✓⃝* ✓⃝*

Trusted Platform Module (TPM) 2 Gen2 ✓⃝

Dimensions

Height x Width x Length (inches) 1.73 x 17.24 x 16.38 3.5 x 17.5 x 22.2

Height x Width x Length (cm) 4.4 x 43.8 x 41.6 8.8 x 44.5 x 56.5

Weight 22.5 lbs (10.2 kg) 35.27 lbs (16 kg)

Environment

AC Power Supply 100-240V 50-60 Hz 100–240V AC, 50-60 Hz

Power Consumption (Average / Maximum) 90.1 W / 99 W 140 W / 182 W

Heat Dissipation 337.8 BTU/h 621 BTU/h

Operating Temperature 32°–104°F (0°–40°C) 32°–104°F (0°–40°C)

Storage Temperature -13°–167ºF (-25°–75ºC) -4°–167°F  (-20°–75°C)

Humidity 20% to 90% non-condensing 5% to 95% non-condensing

Forced Airflow Front to Back Front to Back

Operating Altitude Up to 7400 ft (2250 m) Up to 7400 ft (2250 m)

Compliance

Safety Certifications FCC Part 15 Class A, RCM, VCCI, CE, UL/cUL, CB FCC Part 15 Class A, RCM, VCCI,  
CE, UL/cUL, CB

1 Each virtual domain (VDOM) operating on a physical or virtual device counts as one (1) licensed network device. 
Global policies and high availability support available on all models.
2 Gen2 refers to hardware that has been upgraded since initial release.
3 Devices/VDOMs maximum with device add-on license, if supported.
* Optional redundant AC power supply, not included.

SPECIFICATIONS
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SPECIFICATIONS

FORTIMANAGER APPLIANCES FMG-1000F FMG-3000G FMG-3700G

Capacity and Performance

Devices/VDOMs (Default)1 1000 4000 10 000

Devices/VDOMs (Maximum)3 — 8000 100 000

Sustained Log Rates 50 150 150

GB/ day 2 10 10

Hardware Specifications

Storage Capacity 32 TB (8x 4TB) 64 TB (16 x 4TB) 240TB (60x 4TB) HDD + 19.2TB (6x 3.2TB) 
NVMe SSD

Usable Storage (after RAID) 24 TB 56 TB 224 TB

RAID Levels Supported RAID 0/1,1s/5,5s/6,6s/10/50/60 RAID 0/1,1s/5,5s/6,6s/10/50/60 RAID 0/1,1s/5,5s/6,6s/10/50/60

Default RAID Level 50 50 50

Hardware Form Factor 2 RU Rackmount 3 RU Rackmount 4 RU Rackmount

Total Interfaces 2x RJ45 10GE ports, 2x SFP+ ports 2 x GE RJ45 ports, 2x 25GE SFP28 2x 25GE SFP28, 2x 10GE RJ-45

Console Port DB-9 DB-9 DB-9

Removable Hard Drives ✓⃝ ✓⃝ ✓⃝

Redundant Hot Swap Power Supplies ✓⃝ ✓⃝ ✓⃝

Trusted Platform Module (TPM) 2 No No ✓⃝

Dimensions

Height x Width x Length (inches) 3.5 x 17.2 x 25.6 5.2 x 17.2 x 25.5 7.0 x 17.2 x 30.2

Height x Width x Length (cm) 8.9 x 43.7 x 65.0 13.2 x 44.0 x 65.0 17.8 x 43.7 x 76.7

Weight 34 lbs (15.42 kg) 65.5 lbs  (30.15 kg) 120 lbs (54.6 kg)

Environment

AC Power Supply 100–240V AC, 50–60 Hz 100-127V~/10A, 200-240V~/5A Hz 2000W AC 4

Power Consumption (Average / Maximum) 192.5 W / 275 W 449 W / 541 W 850 W / 1423.4 W

Heat Dissipation 920 BTU/h 1846.5 BTU/h 4858 BTU/h

Operating Temperature 50°–95°F  (10°–35°C) 32°–104°F  (0°–40°C) 50°–95°F  (10°–35°C)

Storage Temperature -40°–140°F  (-40°–60°C) -40°–167°F  (-20°–75°C) -40°–158°F  (-40°–70°C)

Humidity 8% to 90% non-condensing 5% to 95% non-condensing 5% to 95% non-condensing

Forced Airflow Front to Back Front to Back Front to Back

Operating Altitude Up to 7400 ft (2250 m) Up to 7400 ft (2250 m) Up to 7400 ft (2250 m)

Compliance

Safety Certifications
FCC Part 15 Class A, RCM, VCCI,  

CE, UL/cUL, CB
FCC Part 15 Class A, RCM, VCCI, CE, BSMI, 

KC, UL/cUL, CB, GOST
FCC Part 15 Class A, RCM, VCCI, CE, BSMI, 

KC, UL/cUL, CB, GOST

1 Each virtual domain (VDOM) operating on a physical or virtual device counts as one (1) licensed network device.
Global policies and high availability support available on all models.
2 Gen2 refers to hardware that has been upgraded since initial release.
3 Devices/VDOMs maximum with device add-on license, if supported.
4. 3700G must connect to a 200V - 240V power source.
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ORDER INFORMATION

PRODUCT SKU DESCRIPTION

FortiManager FMG-200G Centralized management appliance — 4xRJ45 GE, 8 TB storage, up to 30x Fortinet devices/VDOMs.

FMG-400G Centralized management appliance — 4 x GE RJ45, 2 x SFP, 32 TB storage, up to 150 Fortinet devices/ VDOMs.

FMG-1000F Centralized management appliance — 2x RJ45 10G, 2x SFP+ slots, 32 TB storage, up to 1000 Fortinet devices/
VDOMs.

FMG-3000G Centralized management appliance — 2 x GbE RJ45 ports, 2x 25GbE SFP28, 64 TB storage, dual power supplies, 
manages up to 4000 Fortinet devices/VDOMs.

FMG-3700G Centralized management appliance — 2x 25GE SFP28, 2x 10GE RJ-45, 240 TB + 19.2 TB storage, dual power 
supplies, manages up to 10 000 Fortinet devices/VDOMs.

FortiManager-VM 
Subscription License with 
Support and BPS

FC1-10-FMGVS-448-01-DD Subscription license for 10 devices/VDOMs managed by FortiManager VM S-series. FortiCare Premium support plus 
FortiCare Best Practice services included.

FC2-10-FMGVS-448-01-DD Subscription license for 100 devices/VDOMs managed by FortiManager VM S-series. FortiCare Premium support 
plus FortiCare Best Practice services included.

FC3-10-FMGVS-448-01-DD Subscription license for 1000 devices/VDOMs managed by FortiManager VM S-series. FortiCare Premium support 
plus FortiCare Best Practice services included.

FortiManager-VM FMG-VM-10-UG Upgrade license for adding 10 Fortinet devices/Virtual Domains; allows for total of 2 GB/Day of Logs.

FMG-VM-100-UG Upgrade license for adding 100 Fortinet devices/Virtual Domains; allows for total of 5 GB/Day of Logs.

FMG-VM-1000-UG Upgrade license for adding 1,000 Fortinet devices/Virtual Domains; allows for total of 10 GB/Day of Logs.

FMG-VM-5000-UG Upgrade license for adding 5,000 Fortinet devices/Virtual Domains; allows for total of 25 GB/Day of Logs.

FortiManager-Cloud FC1-10-MVCLD-227-01-DD Subscription for 10 devices/VDOMs managed by FortiManager Cloud. FortiCare Premium support included.

FC2-10-MVCLD-227-01-DD Subscription for 100 devices/VDOMs managed by FortiManager Cloud. FortiCare Premium Support included.

FC3-10-MVCLD-227-01-DD Subscription for 1000 devices/VDOMs managed by FortiManager Cloud. FortiCare Premium support included.

Hardware Bundle FMG-[Hardware Model]-BDL-447-DD Hardware plus FortiCare Premium and FortiCare BPS.

FortiManager Device 
Upgrade License

FMG-DEV-100-UG FortiManager device upgrade license for adding 100 Fortinet devices/VDOMs (3000 series and above - hardware 
only).

NOTE:
For hardware models, the default number of ADOMs can be found in the Release Notes on docs.fortinet.com

For FortiManager-VM Subscription licenses for five ADOMs are included. Additional ADOMs can be purchased.
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Fortinet Transceivers

Transceiver Modules for Fortinet Products Key Features and 
Benefits

Take the Guesswork Out of Selecting Transceivers

Common connectivity problems in enterprise and data 
center networks are often traced back to low-quality and 
incompatible transceiver modules, rather than a fault in 
the network appliances themselves. Fortinet’s transceivers 
have been purpose-built and tested to work with Fortinet 
equipment, ensuring that your network is as stable and 
robust as possible, and taking the guesswork out of selecting 
compatible transceivers.

Wide Range for Maximum Flexibility

Supporting various form factors, media types, and throughput, 
Fortinet transceivers provide connectivity options to meet 
many different network architectures and deployment 
scenarios. Whether your network demands high-speed 100 GE 
inside the data center, or long-range 1 GE to connect data 
centers in different cities, Fortinet has a transceiver to meet 
your needs.

Highlights 
	n Copper and optical options

	n Supports 
 SFP 
	 SFP+ 
 SFP28  
	 QSFP+	 
 DAC  
 CFP2  
 QSFP28

	n Performance from 1 Gbps to 100 Gbps

	n Tested for compatibility with Fortinet appliances

DATA SHEET

Various Interface Options

Fortinet transceivers support 
various interfaces including: SFP, 
SFP+,	DAC,	and	newer	high-
speed standards including SFP28, 
QSFP+,	CFP2,	and	QSFP28.

Tested for Compatibility

You can rest assured that your 
Fortinet transceivers have 
been tested for compatibility 
on Fortinet products, taking 
the guesswork out of selecting 
transceivers for your environment.

Maximize Network Uptime

Eliminate connectivity problems to 
maximize network uptime by using 
quality transceivers, designed to 
work with Fortinet products.

Cost Effective

Transceiver modules can be 
expensive, especially those with 
sensitive high-speed optics. 
Fortinet delivers high-quality 
transceivers, while keeping cost 
to a minimum.

Available in:

Appliance
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SPECIFICATIONS

HARDWARE
FN-TRAN-GC /  
FS-TRAN-GC FN-TRAN-SX FN-TRAN-LX FN-TRAN-SFP+GC FN-TRAN-SFP+SR FN-TRAN-SFP+LR

Protocol Standard 1000Base-T 1000Base-SX 1000Base-LX 10GBASE-T 10GBase-SR 10GBase-LR

IEEE Standard 802.3ab 802.3z 802.3z 802.3an 802.3ae 802.3ae

Module Type SFP SFP SFP SFP+ SFP+ SFP+

Data Link Rate for Ethernet 1.25 Gbps 1.25 Gbps 1.25 Gbps 10 Gbps 10 Gbps 10 Gbps

Transmission Range 100 m 220 m / 500 m 10 km 30 m (Cat6A or better) 300 m 10 km

Media Copper interface MM SM Copper interface MM SM

Wavelength (nm) 850 1310 — 850 1310

Connector Type RJ-45 Duplex LC Duplex LC RJ-45 Duplex LC Duplex LC

Power Dissipation 1.05 W <	800	mW <	830	mW 2.5 W 600 mW 850 mW

Operating Temperature 
Range

0–85°C 0–70°C -40–85°C -5–85°C 0–70°C 0–85°C

Hot Plug Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Serial ID PROM Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Digital Monitoring No Yes Yes No Yes Yes

Auto Negotiation Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Link Status Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Quick Reference Matrix

Transceivers

SFP (GE) XFP (10 GE) SFP+ (10 GE) SFP28 (25 GE) QSFP+ (40 GE) CFP2 (100 GE) QSFP28 (100 GE)

Maximum Transmission Distance

10 Meter SP-CABLE-ADASFP+

30 Meter FN-TRAN-SFP+GC

100 Meter FN-TRAN-GC 
FS-TRAN-GC

FN-TRAN-SFP28-SR FN-TRAN-QSFP+SR	& 
FG-TRAN-QSFP+SR-

BIDI 
(on	OM3	MMF)

FG-TRAN-CFP2-SR10 FN-TRAN-QSFP28-SR

150 Meter FN-TRAN-QSFP+SR	& 
FG-TRAN-QSFP+SR-

BIDI 
(on	OM4	MMF)

220 Meter FN-TRAN-SX	 
(62.5/125	µm) 
FR-TRAN-SX	 
(62.5/125	µm)

300 Meter FG-TRAN-XFPSR 
(on	OM3	MMF)

FN-TRAN-SFP+SR

500 Meter FN-TRAN-SX	 
(50/125	µm) 
FR-TRAN-SX	 
(50/125	µm)

10 Kilometer FN-TRAN-LX FG-TRAN-XFPLR FN-TRAN-SFP+LR FG-TRAN-SFP28-LR FN-TRAN-QSFP+LR FG-TRAN-CFP2-LR4 FN-TRAN-QSFP28-LR

40 Kilometer FN-TRAN-SFP+ER

90 Kilometer FR-TRAN-ZX

HARDWARE FR-TRAN-SX FR-TRAN-ZX

Protocol Standard 1000Base-SX 1000Base-LX

IEEE Standard 802.3z 802.3z

Module Type SFP SFP

Data Link Rate for Ethernet 1.25 Gbps 1.25 Gbps

Transmission Range 500 m 90 km

Media MM SM 

Wavelength (nm) 850 1550

Connector Type Duplex LC Duplex LC

Power Dissipation <500	mW <700	mW

Operating Temperature 
Range

-40–85°C -40–85°C

Hot Plug Yes Yes

Serial ID PROM Yes Yes

Digital Monitoring Yes Yes

Auto Negotiation Yes Yes

Link Status Yes Yes

FR-Series	Transceivers	—	Transceivers	with	wider	thermal	range	for	use	with	Fortinet	ruggedized	products
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SPECIFICATIONS

HARDWARE FN-TRAN-QSFP+LR FG-TRAN-CFP2-SR10 FG-TRAN-CFP2-LR4 FN-TRAN-QSFP28-SR FN-TRAN-QSFP28-LR
FN-TRAN-QSFP28-

CWDM4

Protocol Standard 40GBase-LR4 100GBase-SR10 100GBase-LR4 100GBase-SR4 100GBase-LR4 100GBase-CWDM4

IEEE Standard 802.3ba 802.3ba 802.3ba 802.3bm 802.3ba Proprietary

Module Type QSFP+ CFP2 CFP2 QSFP28 QSFP28 QSFP28

Data Link Rate for 
Ethernet

41.2	Gbps 103.12 Gbps 103.1 Gbps 103.1 Gbps 103.1 Gbps 103.1 Gbps

Transmission Range 10 km 100	m	(OM3)–150	m	
(OM4)

10 km 100	m	(OM4) 10	km	(SMF) 2km

Media SM MM SM MM SM SM

Wavelength (nm) 850 1310 850 1310 1264.5	–	1277.5 
1284.5	–	1297.5 
1304.5	–	1317.5 
1324.5	–	1337.5

Connector Type Duplex LC 24	fiber	MPO Duplex LC MPO12 Duplex LC Duplex LC

Power Dissipation <	3.5	W <	8	W <	3.5	W <	3.5	W <	3.5	W

Operating Temperature 
Range

0–70°C 0–70°C 0–70°C 0–70°C 0–70°C 0	to	70	C

Hot Plug Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Serial ID PROM Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Digital Monitoring Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Auto Negotiation Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Link Status Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Transceivers

HARDWARE FN-TRAN-SFP+ER SP-CABLE-ADASFP+ FN-TRAN-SFP28-SR FG-TRAN-SFP28-LR FN-TRAN-QSFP+SR
FG-TRAN-QSFP+SR 

BIDI

Protocol Standard 10GBASE-ER DAC 25GBase-SR, 
10GBase-SR

25GBase-LR 40GBase-SR4 40GBase-SR-BiDi

IEEE Standard IEEE 802.3ae N/A 802.3by, 802.3ae 802.3cc 802.3ba 802.3ba

Module Type SFP+ N/A SFP28 SFP28 QSFP+ QSFP+

Data Link Rate for 
Ethernet

11.3 Gbps 1	G–10	Gbps 25.78	/	10.3	Gbps 25.78	Gbps 1.06	Gbps–41.2	Gbps 41.2	Gbps

Transmission Range 40	km .5 m–15 m 100m 10 km 100	m	(OM3)–150	m	
(OM4)

100	m	(OM3)–150	m	
(OM4)

Media SM N/A MM SM MM MM

Wavelength (nm) 1550 N/A 850 1310 750–980 850–900

Connector Type Duplex LC SFP+	card	edge	
connector

Duplex LC Duplex LC Single	1x12	MPO Duplex LC

Power Dissipation 1.5 W N/A 1.2 W 1.5 W <	1.5	W <	3.5	W

Operating Temperature 
Range

-5–70°C N/A 0–70°C 0–70°C 0–70°C 0–70°C

Hot Plug Yes N/A Yes Yes Yes Yes

Serial ID PROM Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Digital Monitoring Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Auto Negotiation Yes Yes No No Yes Yes

Link Status Yes Yes Yes Yes Yes Yes
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SPECIFICATIONS

BREAKOUT CABLES FG-TRAN-QSFP-4XSFP FG-TRAN-QSFP-4SFP-5 FG-CABLE-SR10-SFP+ FG-CABLE-SR10-SFP+5

Hardware

Connector A 1x	40	GE	QSFP+ 1x	40	GE	QSFP+ 1x	100	GE	SR10	CFP2 1x	100	GE	SR10	CFP2

Connector A Type MPO MPO MPO MPO

Connector B 4x	10	GE	SFP+ 4x	10	GE	SFP+ 10x	10	GE	SFP+ 10x	10	GE	SFP+

Connector B Type LC duplex LC duplex LC duplex LC duplex

Cable Length 1 m 5 m 1 m 5 m

Cable Type OM3 MMF OM3 MMF OM3 MMF OM3 MMF

Transceiver Not included Not included Not included Not included

Fortinet Breakout Cables — Qualified on Fortinet Products (on applicable interfaces)

DIRECT ATTACH CABLES SP-CABLE-FS-QSFP+1 SP-CABLE-FS-QSFP+3 SP-CABLE-FS-QSFP+5

Hardware

Protocol Standard QSFP+	SFF8436 QSFP+	SFF8436 QSFP+	SFF8436

Data Link Rate for Ethernet 40	Gbps 40	Gbps 40	Gbps

Module Type QSFP+ QSFP+ QSFP+

Power Dissipation <0.5W <0.5W <0.5W

Power Consumption 1.5W 1.5W 1.5W

Operating Temperature Range 0–70°C 0–70°C 0–70°C

Hot Plug Yes Yes Yes

Cable Length 1 m 3 m 5 m

Cable Type Twinax Copper Passive Twinax Copper Passive Twinax Copper Passive

Transceiver Included Included Included

Compliance RoHS RoHS RoHS

Bend Radius 25	mm	(30AWG) 25	mm	(30AWG) 25	mm	(30AWG)

Cable Diameter 6.4	mm 6.4	mm 6.4	mm

Digital Monitoring Yes Yes Yes

DIRECT ATTACH CABLES SP-CABLE-FS-SFP+1 SP-CABLE-FS-SFP+3 SP-CABLE-FS-SFP+5 SP-CABLE-FS-SFP+7

Hardware

Protocol Standard SFP+	MSA SFP+	MSA SFP+	MSA SFP+	MSA

Data Link Rate for Ethernet up to 10 Gbps up to 10 Gbps up to 10 Gbps up to 10 Gbps

Module Type SFP+ SFP+ SFP+ SFP+

Power Dissipation <0.5W <0.5W <0.5W <0.5W

Power Consumption <0.5W <0.5W <0.5W <0.5W

Operating Temperature Range 0–70°C 0–70°C 0–70°C 0–70°C

Hot Plug Yes Yes Yes Yes

Cable Length 1 m 3 m 5 m 7	m

Cable Type Twinax Copper Passive Twinax Copper Passive Twinax Copper Passive Twinax Copper Passive

Transceiver Included Included Included Included

Compliance RoHS RoHS RoHS RoHS

Bend Radius 25	mm	(30AWG) 25	mm	(30AWG) 25	mm	(30AWG) 25	mm	(30AWG)

Cable Diameter 4.5	mm 4.5	mm 4.5	mm 4.5	mm

Digital Monitoring N/A N/A N/A N/A
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(https://www.fortinet.com/content/dam/fortinet/assets/legal/EULA.pdf) and report any suspected violations of the EULA via the procedures outlined in the Fortinet Whistleblower Policy (https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/19775/Whistleblower_Policy.pdf). 

www.fortinet.com

ORDER INFORMATION

Product SKU Description

1 GE SFP LX transceiver module FN-TRAN-LX 1	GE	SFP	LX	transceiver	module,	-40C	to	85C,	over	SMF,	for	all	systems	with	SFP	and	SFP/
SFP+	slots

1 GE SFP RJ45 transceiver module FN-TRAN-GC 1	GE	SFP	RJ45	transceiver	module	for	all	systems	with	SFP	and	SFP/SFP+	slots

1 GE SFP RJ45 transceiver module FS-TRAN-GC 1	GE	SFP	RJ45	transceiver	module	for	FortiSwitch	with	SFP	and	SFP/SFP+	slots

1 GE SFP SX transceiver module FN-TRAN-SX 1	GE	SFP	SX	transceiver	module	for	all	systems	with	SFP	and	SFP/SFP+	slots

10 GE SFP+ transceiver module, short range FN-TRAN-SFP+SR 10	GE	SFP+	transceiver	module,	short	range	for	all	systems	with	SFP+	and	SFP/SFP+	slots

10 GE XFP transceiver module, short range FG-TRAN-XFPSR 10 GE XFP transceiver module, short range for all systems with XFP slots

10 GE SFP+ transceiver module, long range FN-TRAN-SFP+LR 10	GE	SFP+	transceiver	module,	long	range	for	all	systems	with	SFP+	and	SFP/SFP+	slots

10 GE XFP transceiver module, long range FG-TRAN-XFPLR 10 GE XFP transceiver module, long range for all systems with XFP slots

25 GE SFP28 transceiver module, long range FG-TRAN-SFP28-LR 25 GE SFP28 transceiver module, long range for all systems with SFP28 slots

25 GE/10 GE dual rate SFP28 transceiver module, short 
range

FN-TRAN-SFP28-SR 25 GE/10 GE dual rate SFP28 transceiver module, short range for all systems with SFP28/
SFP+	slots

40 GE QSFP+ transceivers, short range FN-TRAN-QSFP+SR 40	GE	QSFP+	transceivers,	short	range	for	all	systems	with	QSFP+	slots

40 GE QSFP+ transceivers, short range, BiDi FG-TRAN-QSFP+SR-BIDI 40	GE	QSFP+	transceivers,	short	range	BiDi	for	systems	with	QSFP+	slots

40 GE QSFP+ transceivers, long range FN-TRAN-QSFP+LR 40	GE	QSFP+	transceivers,	long	range	for	all	systems	with	QSFP+	slots

10 GE SFP+ active direct attach cable, 10m / 32.8 ft SP-CABLE-ADASFP+ 10	GE	SFP+	active	direct	attach	cable,	10m	/	32.8	ft	for	all	systems	with	SFP+	and	SFP/
SFP+	slots

100 GE CFP2 transceivers, long range FG-TRAN-CFP2-LR4 100 GE CFP2 transceivers, long range, over single mode fiber, for all systems with CFP2 
slots

100 GE CFP2 transceivers, short range FG-TRAN-CFP2-SR10 100 GE CFP2 transceivers, 10 channel parallel fiber, short range for all systems with CFP2 
slots

100 GE QSFP28 transceivers, short range FN-TRAN-QSFP28-SR 100	GE	QSFP28	transceivers,	4	channel	parallel	fiber,	short	range	for	all	systems	with	
QSFP28 slots

100 GE QSFP28 transceivers, long range FN-TRAN-QSFP28-LR 100	GE	QSFP28	transceivers,	4	channel	parallel	fiber,	long	range	for	all	systems	with	
QSFP28 slots

10 GE SFP+ transceivers, extended range FN-TRAN-SFP+ER 10	GE	SFP+	transceiver	module,	extended	range	for	Fortinet	systems	with	SFP+	slots

1 GE SFP SX transceivers, MMF, -40–85°C operation FR-TRAN-SX 1	GE	SFP	SX	transceiver	module,	-40–85°C,	over	MMF,	for	all	systems	with	SFP	and	SFP/
SFP+	slots

1 GE SFP transceivers, 90 km range, -40–85°C operation FR-TRAN-ZX 1	GE	SFP	transceivers,	-40–85°C	operation,	90	km	range	for	all	systems	with	SFP	slots

10 GE copper SFP+ RJ45 transceiver, 30m range FN-TRAN-SFP+GC 10	GE	copper	SFP+	RJ45	Fortinet	transceiver	(30m	range)	for	systems	with	SFP+	slots.

40 GE QSFP+ to 4x 10 GE SFP+ optical breakout, 1 meter FG-TRAN-QSFP-4XSFP 40	GE	QSFP+	parallel	breakout	MPO	to	4x	LC	connectors,	1	m	reach,	transceivers	not	
included

40 GE QSFP+ to 4x 10 GE SFP+ optical breakout, 5 meter FG-TRAN-QSFP-4SFP-5 40	GE	QSFP+	parallel	breakout	MPO	to	4x	LC	connectors,	5	m	reach,	transceivers	not	
included

100 GE SR10 to 10x 10 GE fan out cable, 1 meter FG-CABLE-SR10-SFP+ 100 GE CFP2/QSFP28 parallel breakout MPO to 10x LC connectors, 1 m reach, transceivers 
not included

100 GE SR10 to 10x 10 GE fan out cable, 5 meter FG-CABLE-SR10-SFP+5 100 GE CFP2/QSFP28 parallel breakout MPO to 10x LC connectors, 5 m reach, transceivers 
not included

10 GE SFP+ passive direct attach cable SP-CABLE-FS-SFP+1 10	GE	SFP+	passive	direct	attach	cable,	1	m	for	systems	with	SFP+	and	SFP/SFP+	slots

10 GE SFP+ passive direct attach cable SP-CABLE-FS-SFP+3 10	GE	SFP+	passive	direct	attach	cable,	3	m	for	systems	with	SFP+	and	SFP/SFP+	slots

10 GE SFP+ passive direct attach cable SP-CABLE-FS-SFP+5 10	GE	SFP+	passive	direct	attach	cable,	5	m	for	systems	with	SFP+	and	SFP/SFP+	slots

10 GE SFP+ passive direct attach cable SP-CABLE-FS-SFP+7 10	GE	SFP+	passive	direct	attach	cable,	7	m	for	systems	with	SFP+	and	SFP/SFP+	slots

40 GE QSFP+ passive direct attach cable SP-CABLE-FS-QSFP+1 40	GE	QSFP+	passive	direct	attach	cable,	1	m	for	systems	with	QSFP+	slots

40 GE QSFP+ passive direct attach cable SP-CABLE-FS-QSFP+3 40	GE	QSFP+	passive	direct	attach	cable,	3	m	for	systems	with	QSFP+	slots

40 GE QSFP+ passive direct attach cable SP-CABLE-FS-QSFP+5 40	GE	QSFP+	passive	direct	attach	cable,	5	m	for	systems	with	QSFP+	slots
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FortiGate® FortiWiFi 40F Series

FG-40F and FWF-40F 

The FortiGate/FortiWiFi 40F series provides a fast and secure SD-WAN solution in a compact 
fanless desktop form factor for enterprise branch offices and mid-sized businesses. Protects 
against cyber threats with system-on-a-chip acceleration and industry-leading secure SD-
WAN in a simple, affordable, and easy to deploy solution. Fortinet’s Security-Driven Networking 
approach provides tight integration of the network to the new generation of security.

Firewall IPS NGFW Threat Protection Interfaces

5 Gbps 1 Gbps 800 Mbps 600 Mbps Multiple GE RJ45 | WiFi variants

Security
	n Identifies thousands of applications inside network traffic 
for deep inspection and granular policy enforcement
	n Protects against malware, exploits, and malicious 
websites in both encrypted and non-encrypted traffic
	n Prevent and detect against known and unknown attacks 
using continuous threat intelligence from AI-powered 
FortiGuard Labs security services

Performance
	n Delivers industry’s best threat protection performance and 
ultra-low latency using purpose-built security processor 
(SPU) technology
	n Provides industry-leading performance and protection for 
SSL encrypted traffic

Certification
	n Independently tested and validated for best-in-class 
security effectiveness and performance 
	n Received unparalleled third-party certifications from NSS 
Labs

Networking
	n Delivers advanced networking capabilities that seamlessly 
integrate with advanced layer 7 security and virtual 
domains (VDOMs) to offer extensive deployment 
flexibility, multi-tenancy and effective utilization of 
resources
	n Delivers high-density, flexible combination of various 
high-speed interfaces to enable best TCO for customers 
for data center and WAN deployments

Management
	n Includes a management console that is effective, simple 
to use, and provides comprehensive network automation 
and visibility
	n Provides Zero Touch Integration with Fortinet’s Security 
Fabric’s Single Pane of Glass Management
	n Predefined compliance checklist analyzes the deployment 
and highlights best practices to improve overall security 
posture 

Security Fabric
	n Enables Fortinet and Fabric-ready partners’ products 
to provide broader visibility, integrated end-to-end 
detection, threat intelligence sharing, and automated 
remediation

Next Generation Firewall 
Secure SD-WAN

DATA SHEET
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DATA SHEET  |  FortiGate® FortiWiFi 40F Series

DEPLOYMENT

 Next Generation  
Firewall (NGFW)

 § Reduce the complexity and maximize your ROI by 
integrating threat protection security capabilities into 
a single high-performance network security appliance, 
powered by Fortinet’s Security Processing Unit (SPU)

 § Full visibility into users, devices, and applications across 
the entire attack surface, and consistent security policy 
enforcement irrespective of asset location

 § Protect against network exploitable vulnerabilities 
with industry-validated IPS that offers low latency and 
optimized network performance

 § Automatically block threats on decrypted traffic using the 
industry’s highest SSL inspection performance, including 
the latest TLS 1.3 standard with mandated ciphers 

 § Proactively block newly discovered sophisticated 
attacks in real-time with AI-powered FortiGuard Labs 
and advanced threat protection services included in the 
Fortinet Security Fabric

FortiAP

Secure Access

Point

FortiManager

Centralized Provisioning &

Automated Overlay Management 

FortiAnalyzer

Analytics-powered

Security & Log 

Management 

FortiGate

Secure SD-WAN

ENTERPRISE

BRANCH

◄ IPSec Tunnels ►

FortiSwitch

Secure Access

Switch

◄ MPLS ►

Enterprise Branch Deployment  
(Secure SD-WAN)

Small Office Deployment  
(NGFW)

FortiClient

Endpoint Protection

FortiGate

NGFW

SMALL

OFFICE

FortiGate Cloud

• Cloud Device Management

• Cloud Analytics-powered 

   Security and Log Management

• Cloud Sandboxing

Secure SD-WAN  

 § Consistent business application performance with accurate 
detection and dynamic WAN path steering on any best-
performing WAN transport

 § Accelerated Multi-cloud access for faster SaaS adoption 
with cloud-on-ramp

 § Self-healing networks with WAN edge high availability, sub-
second traffic switchover-based and real-time bandwidth 
compute-based traffic steering

 § Automated Overlay tunnels provides encryption and 
abstracts physical hybrid WAN making it simple to manage

 § Simplified and intuitive workflow with FortiManger for 
management and zero touch deployment

 § Enhanced analytics both real-time and historical provides 
visibility into network performance and identify anomalies

 § Strong security posture with next generation firewall and 
real- time threat protection
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HARDWARE

FortiGate/FortiWiFi 40F Series

1. 1x USB Port
2. 1x Console Port
3. 1x GE RJ45 WAN Port
4. 1x GE RJ45 FortiLink Port
5. 3x GE RJ45 Ethernet Ports

Interfaces Hardware Features

Powered by Purpose-built 
Secure SD-WAN ASIC SOC4 
 § Combines a RISC-based CPU with 

Fortinet’s proprietary Security 
Processing Unit (SPU) content and network 
processors for unmatched performance

 § Delivers industry’s fastest application identification 
and steering for efficient business operations

 § Accelerates IPsec VPN performance for best user 
experience on direct internet access

 § Enables the best of breed NGFW Security and Deep 
SSL inspection with high performance

 § Extends security to access layer to enable SD-
Branch transformation with accelerated and 
integrated switch and access point connectivity

 § Reduces environmental footprint by saving on 
average over 60% in power consumption compared 
to previous generation of FortiGate models

3G/4G WAN Connectivity
The FortiGate 40F Series includes a USB port that allows 
you to plug in a compatible third-party 3G/4G USB modem, 
providing additional WAN connectivity or a redundant link for 
maximum reliability.

Compact and Reliable Form Factor
Designed for small environments, you can place it on a 
desktop or wall-mount it. It is small, lightweight, yet highly 
reliable with a superior MTBF (Mean Time Between Failure), 
minimizing the chance of a network disruption.

Secure Access Layer
FortiLink protocol enables you to converge security and 
the network access by integrating the FortiSwitch into the 
FortiGate as a logical extension of the NGFW. These FortiLink 
enabled ports can be reconfigured as regular ports as 
needed.

A40F

1 2 3 4 5

SOC4 Desktop
a/b/g/n

/ac-W2
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FORTINET SECURITY FABRIC

FortiOS™  
Operating System

FortiOS, Fortinet’s leading operating system enable the 
convergence of high performing networking and security 
across the Fortinet Security Fabric delivering consistent and 
context-aware security posture across network endpoint, and 
clouds. The organically built best of breed capabilities and 
unified approach allows organizations to run their businesses 
without compromising performance or protection, supports 
seamless scalability, and simplifies innovation consumption.

The release of FortiOS 7 dramatically expands the Fortinet 
Security Fabric’s ability to deliver consistent security across 
hybrid deployment models consisting on appliances, software 
and As-a-Service with SASE, ZTNA and other emerging 
cybersecurity solutions.

Security Fabric
The industry’s highest-performing cybersecurity platform, 
powered by FortiOS, with a rich ecosystem designed to 
span the extended digital attack surface, delivering fully 
automated, self-healing network security.

 § Broad: Coordinated detection and enforcement across the 
entire digital attack surface and lifecycle with converged 
networking and security across edges, clouds, endpoints 
and users 

 § Integrated: Integrated and unified security, operation, 
and performance across different technologies, location, 
deployment options, and the richest Ecosystem  

 § Automated: Context aware, self-healing network & 
security posture leveraging cloud-scale and advanced AI 
to automatically deliver near-real-time, user-to-application 
coordinated protection across the Fabric  

The Fabric empowers organizations of any size to secure and 
simplify their hybrid infrastructure on the journey to digital 
innovation.

SERVICES

FortiGuard™  

Security Services
FortiGuard Labs offers real-time intelligence on the threat 
landscape, delivering comprehensive security updates across 
the full range of Fortinet’s solutions. Comprised of security 
threat researchers, engineers, and forensic specialists, the 
team collaborates with the world’s leading threat monitoring 
organizations and other network and security vendors, as well 
as law enforcement agencies.

Fabric Management

Center

Open

Ecosystem

Fabric Security

Operations

Adaptive Cloud 

Security

Security-Driven

Networking

Zero Trust

Access

FortiGuard

Threat Intelligence

F O R T I O S

SOCNOC

FortiCare™  

Services
Fortinet is dedicated to helping our customers succeed, and 
every year FortiCare services help thousands of organizations 
get the most from their Fortinet Security Fabric solution. We 
have more than 1000 experts to help accelerate technology 
implementation, provide reliable assistance through advanced 
support, and offer proactive care to maximize security and 
performance of Fortinet deployments.
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SPECIFICATIONS

FORTIGATE 40F FORTIWIFI 40F

Interfaces and Modules

Hardware Accelerated GE RJ45 WAN / 
DMZ Ports

1

Hardware Accelerated GE RJ45  
Internal Ports

3

Hardware Accelerated GE RJ45  
FortiLink Ports (Default)

1

Hardware Accelerated GE RJ45  
PoE/+ Ports

0

Wireless Interface 0 Single Radio 
(2.4GHz/5GHz) 

802.11 
/a/b/g/n/ac-W2

USB Ports 1

Console Port (RJ45) 1

Onboard Storage 0

Included Transceivers 0

System Performance — Enterprise Traffic Mix

IPS Throughput 2 1 Gbps

NGFW Throughput 2, 4 800 Mbps

Threat Protection Throughput 2, 5 600 Mbps

System Performance and Capacity

IPv4 Firewall Throughput  
(1518 / 512 / 64 byte, UDP)

5 / 5 / 5 Gbps

Firewall Latency (64 byte, UDP) 2.97 μs

Firewall Throughput (Packet per Second) 7.5 Mpps

Concurrent Sessions (TCP) 700 000

New Sessions/Second (TCP) 35 000

Firewall Policies 5000

IPsec VPN Throughput (512 byte) 1 4.4 Gbps

Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels 200

Client-to-Gateway IPsec VPN Tunnels 250

SSL-VPN Throughput 490 Mbps

Concurrent SSL-VPN Users  
(Recommended Maximum, Tunnel Mode)

200

SSL Inspection Throughput  
(IPS, avg. HTTPS) 3

310 Mbps

SSL Inspection CPS (IPS, avg. HTTPS) 3 320

SSL Inspection Concurrent Session  
(IPS, avg. HTTPS) 3

55 000

Application Control Throughput 
(HTTP 64K) 2

990 Mbps

CAPWAP Throughput (HTTP 64K) 3.5 Gbps

Virtual Domains (Default / Maximum) 10 / 10

Maximum Number of FortiSwitches 
Supported

8

Maximum Number of FortiAPs  
(Total / Tunnel)

16 / 8

Maximum Number of FortiTokens 500

High Availability Configurations Active-Active, Active-Passive, Clustering

FORTIGATE 40F FORTIWIFI 40F

Dimensions and Power

Height x Width x Length (inches) 1.5 x 8.5 x 6.3

Height x Width x Length (mm) 38.5 x 216 x 160

Weight 2.2 lbs (1 kg)

Form Factor 
(supports EIA/non-EIA standards)

Desktop

Input Rating 12Vdc, 3A

Power Required Powered by External DC Power Adapter,  
100–240V AC, 50/60 Hz

Power Consumption  
(Average / Maximum)

7.74 W / 9.46 W 14.6 W / 16.6 W

Current (Maximum) 100V AC / 0.2A, 240V AC / 0.1A

Heat Dissipation 52.55 BTU/h 56.64 BTU/h

Redundant Power Supplies

Operating Environment and Certifications

Operating Temperature 32–104°F  (0–40°C)

Storage Temperature -31–158°F  (-35–70°C)

Humidity 10–90% non-condensing

Noise Level Fanless 0 dBA

Operating Altitude Up to 7400 ft  (2250 m)

Compliance FCC, ICES, CE, RCM, VCCI,  
BSMI, UL/cUL, CB

Certifications ICSA Labs: Firewall, IPsec,  
IPS, Antivirus, SSL-VPN

Radio Specifications

Multiple (MU) MIMO 0 3 x 3

Maximum Wi-Fi Speeds 0 1300 Mbps @  
5 GHz, 450 Mbps @ 

2.4 GHz

Maximum Tx Power 0 20 dBm

Antenna Gain 0 3.5 dBi @ 5GHz,  
5 dBi @ 2.4 GHz

Note: All performance values are “up to” and vary depending on system configuration. 
1. IPsec VPN performance test uses AES256-SHA256. 
2. IPS (Enterprise Mix), Application Control, NGFW and Threat Protection are measured with 

Logging enabled. 
3. SSL Inspection performance values use an average of HTTPS sessions of different cipher 

suites.

4. NGFW performance is measured with Firewall, IPS and Application Control enabled.
5. Threat Protection performance is measured with Firewall, IPS, Application Control and 

Malware Protection enabled.
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Copyright © 2022 Fortinet, Inc. All rights reserved. Fortinet®, FortiGate®, FortiCare® and FortiGuard®, and certain other marks are registered trademarks of Fortinet, Inc., and other Fortinet names herein may also be registered and/or common law trademarks of Fortinet. All other product 
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FGFWF-40F-DAT-R24-20220512

ORDERING INFORMATION

Product SKU Description

FortiGate 40F FG-40F 5 x GE RJ45 ports (including 4 x Internal Ports, 1 x WAN Ports).

FortiWiFi 40F FWF-40F-[RC] 5 x GE RJ45 ports (including 4 x Internal Ports, 1 x WAN Ports), Wireless (802.11a/b/g/n/ac-W2).

Optional Accessories

Rack Mount Tray SP-RACKTRAY-02 Rack mount tray for all FortiGate E series and F series desktop models are backwards compatible with SP-RackTray-01. For list of 
compatible FortiGate products, visit our Documentation website, docs.fortinet.com

AC Power Adaptor SP-FG-40F-PA-10(-XX) Pack of 10 AC power adaptors for FG/FWF-40F, come with interchangeable power plugs. (XX=various countries code).

Wall Mount Kits SP-FG60F-MOUNT-20 Pack of 20 wall mount kits for FG/FWF-40F series, FG/FWF-60F series, FG-80F, FG-81F and FG-80F-Bypass.

BUNDLES
 

 

FortiGuard 
Bundle

FortiGuard Labs delivers 
a number of security 
intelligence services to 
augment the FortiGate 
firewall platform. You 
can easily optimize the 
protection capabilities of 
your FortiGate with one of 
these FortiGuard Bundles. 

Bundles
Enterprise 
Protection

SMB 
Protection

Unified Threat 
Protection

Advanced Threat  
Protection

FortiCare 24x7 24x7 24x7 24x7

FortiGuard App Control Service • • • •

FortiGuard IPS Service • • • •

FortiGuard Advanced Malware Protection (AMP) — Antivirus, 
Mobile Malware, Botnet, CDR, Virus Outbreak Protection and 
FortiSandbox Cloud Service

• • • •

FortiGuard Web and Video1 Filtering Service • • •

FortiGuard Antispam Service • • •

FortiGuard Security Rating Service •

FortiGuard IoT Detection Service •

FortiGuard Industrial Service •

FortiConverter Service •

FortiGate Cloud Subscription •

      1. Available when running FortiOS 7.0    

[RC] = regional code: A, B, D, E, F, I, J, N, P , S, V, and Y
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FortiGate® 1100E Series

Firewall IPS NGFW Threat Protection Interfaces

80 Gbps 12.5 Gbps 9.8 Gbps 7.1 Gbps

Security

Performance

Certification

Networking

Management

Security Fabric

Next Generation Firewall
Segmentation
Secure Web Gateway 
IPS 
Mobile Security

DATA SHEET
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DEPLOYMENT

 Next Generation  

FortiClient

VPN Client

FortiGate

NGFW

IPS

DATA

CENTER

FortiAnalyzer

Analytics-powered 

Security & Log Management

FortiManager

Single Pane-of-Glass 

Management

FortiGate

Segmentation

Data Center Deployment  

 Mobile Security 
 

Secure Web Gateway

Segmentation  

 IPS 
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HARDWARE

Interfaces

Network Processor

Content Processor

FortiGate 1100E

STATUS

ALARM

HA

POWER

USB CONSOLE

HA 1 3 5 7

MGMT 862 4

9 11 13 15 17 19 21 23 25

SFP+ SFP28 QSFP+

3327 29 31

3230282618 20 22 24161410 12 34

4321 6 7 8

CAUTION

DISCONNECT ALL

POWER CORDS

BEFORE SERVICING

FAN1 FAN2 FAN3

CP9NP6 40GE 25GE / 960GB2U
AC

DUAL
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FortiOS™ 
Operating System

Security Fabric

SERVICES

™ 

Fabric Management

Center

Open

Ecosystem

Fabric Security

Operations

Adaptive Cloud 

Security

Security-Driven

Networking

Zero Trust

Access

FortiGuard

Threat Intelligence

F O R T I O S

SOCNOC

FortiCare™ 
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SPECIFICATIONS

Interfaces and Modules

2

2, 4

2, 5

3

3

3

2
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FortiSwitch™ Data Center Series

Secure, Simple, Scalable Ethernet Solution

FortiSwitch Data Center switches deliver a secure, simple, 
scalable Ethernet solution with outstanding throughput, 
resiliency, and scalability. Virtualization and cloud computing 
have created dense high-bandwidth Ethernet networking 
requirements. FortiSwitch Data Center switches meet these 
challenges by providing a high-performance 10 GE, 40 GE, or 
100 GE capable switching platform, with a low total cost of 
ownership. Ideal for Top of Rack server or firewall aggregation 
applications, as well as SD-Branch network core deployments, 
these switches are purpose-built to meet the needs of today’s 
bandwidth-intensive environments.

Highlights 
	n High throughput Ethernet 
switch suitable for Top of Rack 
or large SD-Branch network 
deployments

	n Compact 1 RU form factor 

	n 1GE, 2.5GE, 5GE, 10GE, 40GE, 
and 100GE capable access 
ports

	n Fixed 10GE copper port option

	n 40GE or 100GE capable 
uplinks with breakout support 
for 2x50G, 4x25G, 4x10G, and 
4x1G

	n FortiGate management 
through FortiLink, enabling the 
Security Fabric

	n Stackable up to 300 switches 
per FortiGate depending on 
model

	n Dual hot-swappable power 
supplies for redundancy

	n Supports wire-speed switching 
with both store and forward 
and cut-through forwarding 
modes

Product Offerings 
FortiSwitch FS-1024D,  
FS-1024E, FS-T1024E,  
FS-1048E, FS-3032E

DATA SHEET

Available in:

Appliance

Security Fabric Integration Through FortiLink

The FortiSwitch Data Center Series supports FortiGate management 
through FortiLink, extending the Fortinet Security Fabric to the 
Ethernet port level. This link allows the same policies configured 
and applied to FortiGate interfaces to be applied to the FortiSwitch 
Ethernet ports, reducing complexity and decreasing management 
cost. With network security and access layer functions enabled and managed 
through a single console, centralized policy management, including role-based 
access and control, are easy to implement and manage. Users or devices can be 
authenticated against the same database and have the same security policy applied 
regardless of how or where they connect to the network.
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DEPLOYMENT

Non FortiGate
FortiSwitch can be managed without a FortiGate in a 
traditional stand-alone fashion with a native GUI and 
CLI interface. FortiSwitch Manager offers stacking and 
management at 
scale with a network 
design similar to a 
FortiGate-managed 
deployment. This 
design supports up to 
2500 FortiSwitches 
but offers no traffic 
inspection or Security 
Fabric integration. 
Lastly, RESTful API’s 
offer additional 
configuration and 
management tools.

FortiGate
FortiGate management is accomplished through FortiLink, 
an innovative proprietary management protocol that allows 
our FortiGate security appliance to seamlessly manage any 
FortiSwitch. FortiLink enables the FortiSwitch to become a 
logical extension of the FortiGate, integrating it directly into 
the Fortinet Security Fabric.

Deployment Overview
FortiSwitch is commonly managed and deployed through our FortiGate with FortiLink but can also be deployed and managed in 
non-FortiGate environments.
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HARDWARE

FortiSwitch 1024D — back

FortiSwitch 1024D — front

FortiSwitch 1024E — front

FortiSwitch 1024E — back

FortiSwitch T1024E — front

FortiSwitch T1024E — back
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HARDWARE

FortiSwitch 1048E — front

FortiSwitch 1048E — back

FortiSwitch 3032E — front

FortiSwitch 3032E — back
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FEATURES
FORTISWITCH D/E-SERIES FORTILINK MODE (WITH FORTIGATE)

Management and Configuration

Auto Discovery of Multiple Switches Yes

Automated Detection and Recommendations Yes

Centralized VLAN Configuration Yes

Dynamic Port Profiles for FortiSwitch ports Yes

FortiLink Stacking (Auto Inter-Switch Links) Yes

IGMP Snooping Yes

L3 Routing and Services Yes (FortiGate)

Link Aggregation Configuration Yes

LLDP/MED Yes

Number of Managed Switches per FortiGate 8 to 300 Depending on FortiGate Model (Please refer to admin-guide)

Policy-Based Routing Yes (FortiGate)

Provision firmware upon authorization Yes

Software Upgrade of Switches Yes

Spanning Tree Yes

Switch POE Control Yes

Virtual Domain Yes (FortiGate)

Security and Visibility

802.1X Authentication (Port-based, MAC-Based, MAB) Yes

Block Intra-VLAN Traffic Yes

Device Detection Yes

DHCP Snooping Yes

FortiGuard IoT identification Yes

FortiSwitch recommendations in Security Rating Yes

Host Quarantine on Switch Port Yes

Integrated FortiGate Network Access Control (NAC) function Yes

MAC Black/While Listing Yes (FortiGate)

Network Device Detection Yes

Policy Control of Users and Devices Yes (FortiGate)

Switch Controller traffic collector Yes

Syslog Collection Yes

UTM Features

Firewall Yes (FortiGate)

IPC, AV, Application Control, Botnet Yes (FortiGate)

Quality for Service Egress Priority Tagging Yes

Quality for Service Explicit Congestion Notification Yes

High Availability

Active-Active Split LAG from FortiGate to FortiSwitches for Advanced Redundancy Yes

LAG Support for FortiLink Connection Yes

Support FortiLink FortiGate in HA Cluster Yes
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FEATURES

FS-1024D FS-1024E / FS-T1024E FS-1048E FS-3032E

Layer 2

Auto-Negotiation for Port Speed and Duplex Yes Yes Yes Yes

Auto Topology Yes Yes Yes Yes

Edge Port / Port Fast Yes Yes Yes Yes

IEEE 802.1ad QnQ Yes Yes Yes Yes

IEEE 802.1AX Link Aggregation Yes Yes Yes Yes

IEEE 802.1D MAC Bridging/STP Yes Yes Yes Yes

IEEE 802.1Q VLAN Tagging Yes Yes Yes Yes

IEEE 802.1Qbb Priority-based Flow Control Yes Yes Yes Yes

IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) Yes Yes Yes Yes

IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) Yes Yes Yes Yes

IEEE 802.3 CSMA/CD Access Method and Physical Layer 
Specifications

Yes Yes Yes Yes

IEEE 802.3ab 1000Base-T Yes Yes Yes Yes

IEEE 802.3ad Link Aggregation with LACP Yes Yes Yes Yes

IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet Yes Yes Yes Yes

IEEE 802.3ba, 802.3bj, 802.3bm 40 and 100 Gigabit 
Ethernet

No Yes Yes Yes

IEEE 802.3bz Multi Gigabit Ethernet No Yes No No

IEEE 802.3u 100Base-TX Yes No / Yes No Yes

IEEE 802.3x Flow Control and Back-pressure Yes Yes Yes Yes

IEEE 802.3z 1000Base-SX/LX Yes Yes Yes Yes

Ingress Pause Metering Yes Yes Yes No

Jumbo Frames Yes Yes Yes Yes

LAG Min/Max Bundle Yes Yes Yes Yes

Loop Guard Yes Yes Yes Yes

MAC, IP, Ethertype-based VLANs Yes Yes Yes Yes

PHY Forward Error Correction No Yes Yes Yes

Private VLAN Yes Yes Yes Yes

Rapid PVST Interoperation Yes Yes Yes Yes

Spanning Tree Instances (MSTP/CST) 32/1 32/1 32/1 32/1

Split Port No No Yes Yes

Storm Control Yes Yes Yes Yes

STP BPDU Guard Yes Yes Yes Yes

STP Root Guard Yes Yes Yes Yes

Unicast/Multicast traffic balance over trunking port  
(dst-ip, dst-mac, src-dst-ip, src-dst-mac, src-ip, src-mac)

Yes Yes Yes Yes

Virtual-Wire Yes Yes Yes Yes

VLAN Mapping Yes Yes Yes Yes
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FEATURES
FS-1024D FS-1024E / FS-T1024E FS-1048E FS-3032E

Layer 3

Bidirectional Forwarding Detection (BFD) Yes Yes Yes Yes

DHCP Relay Yes Yes Yes Yes

DHCP Server Yes Yes Yes Yes

Dynamic Routing Protocols* OSPFv2, RIPv2, VRRP, BGP, 
ISIS

OSPFv2, RIPv2, VRRP, BGP, 
ISIS

OSPFv2, RIPv2, VRRP, BGP, 
ISIS

OSPFv2, RIPv2, VRRP, BGP, 
ISIS

ECMP Yes Yes Yes Yes

Filtering Routemaps based on routing protocol Yes Yes Yes Yes

IGMP Proxy / Querier Yes Yes Yes Yes

IGMP Snooping Yes Yes Yes Yes

IP Conflict Detection and Notification Yes Yes Yes Yes

IPv6 Route Filtering Yes Yes Yes Yes

L3 Host Entries 16K 24K 32K 32K

MLD Proxy / Querier Yes Yes Yes Yes

MLD Snooping Yes Yes Yes Yes

Multicast Protocols* PIM-SSM PIM-SSM PIM-SSM PIM-SSM

Routing Entries 16K 24K 16K 8K

Static Routing (Hardware-based) Yes Yes Yes Yes

Unicast Reverse Path Forwarding (uRPF) Yes Yes Yes Yes

VRF Yes Yes Yes Yes

Security and Visibility

ACL Yes, 2K entries Yes, 3K Yes, 4K entries Yes, 1K entries

ACL Multiple Ingress Yes Yes Yes Yes

ACL Multistage Yes Yes Yes Yes

ACL Schedule Yes Yes Yes Yes

Admin Authentication Via RFC 2865 RADIUS Yes Yes Yes Yes

Assign VLANs via Radius attributes (RFC 4675) Yes Yes Yes Yes

DHCP-Snooping Yes Yes Yes Yes

Dynamic ARP Inspection Yes Yes Yes Yes

FIPS 140-2 (level 2) support No Yes Yes Yes

Flow Export (NetFlow and IPFIX) Yes Yes Yes Yes

IEEE 802.1ab Link Layer Discovery Protocol (LLDP) Yes Yes Yes Yes

IEEE 802.1ab LLDP-MED Yes Yes Yes Yes

IEEE 802.1X Authentication MAC-based Yes Yes Yes Yes

IEEE 802.1X Authentication Port-based Yes Yes Yes Yes

IEEE 802.1X Dynamic VLAN Assignment Yes Yes Yes Yes

IEEE 802.1X EAP Pass-Through Yes Yes Yes Yes

IEEE 802.1X Guest and Fallback VLAN Yes Yes Yes Yes

IEEE 802.1X MAC Access Bypass (MAB) Yes Yes Yes Yes

IEEE 802.1X Open Auth Yes Yes Yes Yes

IP Source Guard Yes Yes Yes Yes

IPv6 RA Guard Yes Yes Yes Yes

LLDP-MED ELIN support Yes Yes Yes Yes

MAC-IP Binding Yes Yes Yes Yes

Port Mirroring Yes Yes Yes Yes

RADIUS Accounting Yes Yes Yes Yes

RADIUS CoA Yes Yes Yes Yes

sFlow Yes Yes Yes Yes

Sticky MAC Yes Yes Yes Yes
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FEATURES
FS-1024D FS-1024E / FS-T1024E FS-1048E FS-3032E

High Availability

Multi-Chassis Link Aggregation (MCLAG) Yes Yes Yes Yes

Multi-Stage Load Balancing Yes Yes Yes Yes

Quality of Service

Egress Priority Tagging Yes Yes Yes Yes

Explicit Congestion Notification Yes Yes Yes Yes

IEEE 802.1p Based Priority Queuing Yes Yes Yes Yes

IP TOS/DSCP Based Priority Queuing Yes Yes Yes Yes

Percentage Rate Control Yes Yes Yes Yes

Management

Display Average Bandwidth and Allow Sorting on 
Physical Port / Interface Traffic

Yes Yes Yes Yes

Dual Firmware Support Yes Yes Yes Yes

HTTP / HTTPS Yes Yes Yes Yes

IPv4 and IPv6 Management Yes Yes Yes Yes

Link Monitor Yes Yes Yes Yes

Managed from FortiGate Yes Yes Yes Yes

Packet Capture Yes Yes Yes Yes

RMON Group 1 Yes Yes Yes Yes

SNMP v1/v2c/v3 Yes Yes Yes Yes

SNMP v3 traps Yes Yes Yes Yes

SNTP Yes Yes Yes Yes

Software download/upload: TFTP/FTP/GUI Yes Yes Yes Yes

SPAN, RSPAN, and ERSPAN Yes Yes Yes Yes

Standard CLI and web GUI interface Yes Yes Yes Yes

Support for HTTP REST APIs for Configuration and 
Monitoring

Yes Yes Yes Yes

Syslog UDP/TCP Yes Yes Yes Yes

System Alias Command Yes Yes Yes Yes

System Temperature and Alert Yes Yes Yes Yes

Telnet / SSH Yes Yes Yes Yes

Services

IEEE 1588 PTP (Transparent Clock) No Yes Yes Yes

* Requires ‘Advanced Features’ License
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RFC COMPLIANCE

RFC and MIB Support*

BFD

RFC 5880: Bidirectional Forwarding Detection (BFD)

RFC 5881: Bidirectional Forwarding Detection (BFD) for IPv4 and IPv6 (Single Hop)

RFC 5882: Generic Application of Bidirectional Forwarding Detection (BFD)

BGP

RFC 1771: A Border Gateway Protocol 4 (BGP-4)

RFC 1965: Autonomous System Confederations for BGP

RFC 1997: BGP Communities Attribute

RFC 2545: Use of BGP-4 Multiprotocol Extensions for IPv6 Inter-Domain Routing

RFC 2796: BGP Route Reflection - An Alternative to Full Mesh IBGP

RFC 2842: Capabilities Advertisement with BGP-4

RFC 2858: Multiprotocol Extensions for BGP-4

RFC 4271: BGP-4

RFC 6286: Autonomous-System-Wide Unique BGP Identifier for BGP-4

RFC 6608: Subcodes for BGP Finite State Machine Error

RFC 6793: BGP Support for Four-Octet Autonomous System (AS) Number Space

RFC 7606: Revised Error Handling for BGP UPDATE Messages

RFC 7607: Codification of AS 0 Processing

RFC 7705: Autonomous System Migration Mechanisms and Their Effects on the BGP AS_PATH Attribute

RFC 8212: Default External BGP (EBGP) Route Propagation Behavior without Policies

RFC 8654: Extended Message Support for BGP

DHCP

RFC 2131: Dynamic Host Configuration Protocol

RFC 3046: DHCP Relay Agent Information Option

RFC 7513: Source Address Validation Improvement (SAVI) Solution for DHCP

IP/IPv4

RFC 2697: A Single Rate Three Color Marker

RFC 3168: The Addition of Explicit Congestion Notification (ECN) to IP

RFC 5227: IPv4 Address Conflict Detection

RFC 5517: Cisco Systems' Private VLANs: Scalable Security in a Multi-Client Environment

RFC 7039: Source Address Validation Improvement (SAVI) Framework

IP Multicast

RFC 2362: Protocol Independent Multicast-Sparse Mode (PIM-SM): Protocol Specification

RFC 2710: Multicast Listener Discovery (MLD) for IPv6 (MLDv1)

RFC 4541: Considerations for Internet Group Management Protocol (IGMP) and Multicast Listener Discovery (MLD) Snooping Switches

RFC 4605: Internet Group Management Protocol (IGMP)/Multicast Listener Discovery (MLD)-Based Multicast Forwarding (“IGMP/MLD Proxying”)

RFC 4607: Source-Specific Multicast for IP

IPv6

RFC 2464: Transmission of IPv6 Packets over Ethernet Networks: Transmission of IPv6 Packets over Ethernet Networks

RFC 2474: Definition of the Differentiated Services Field (DS Field) in the and IPv6 Headers (DSCP)

RFC 2893: Transition Mechanisms for IPv6 Hosts and Routers

RFC 4213: Basic Transition Mechanisms for IPv6 Hosts and Router

RFC 4291: IP Version 6 Addressing Architecture

RFC 4443: Internet Control Message Protocol (ICMPv6) for the Internet Protocol Version 6 (IPv6) Specification

RFC 4861: Neighbor Discovery for IP version 6 (IPv6)

RFC 4862: IPv6 Stateless Address Auto configuration

RFC 5095: Deprecation of Type 0 Routing Headers in IPv6

RFC 6724: Default Address Selection for Internet Protocol version 6 (IPv6)

RFC 7113: IPv6 RA Guard

RFC 8200: Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification

RFC 8201: Path MTU Discovery for IP version 6

IS-IS

RFC 1195: Use of OSI IS-IS for Routing in TCP/IP and Dual Environments

RFC 5308: Routing IPv6 with IS-IS

MIB

RFC 1213: MIB II parts that apply to FortiSwitch 100 units

RFC 1354: IP Forwarding Table MIB

RFC 1493: Bridge MIB

RFC 1573: SNMP MIB II

RFC 1643: Ethernet-like Interface MIB

* RFC and MIB supported by FortiSwitch Operating System. Check feature matrix in administration guide for model specific support.
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RFC COMPLIANCE
RFC and MIB Support*

MIB

RFC 1724: RIPv2-MIB

RFC 1850: OSPF Version 2 Management Information Base

RFC 2233: The Interfaces Group MIB using SMIv2

RFC 2618: Radius-Auth-Client-MIB

RFC 2620: Radius-Acc-Client-MIB

RFC 2674: Definitions of Managed Objects for Bridges with Traffic Classes, Multicast Filtering and Virtual LAN extensions

RFC 2787: Definitions of Managed Objects for the Virtual Router Redundancy Protocol

RFC 2819: Remote Network Monitoring Management Information Base

RFC 2863: The Interfaces Group MIB

RFC 2932: IPv4 Multicast Routing MIB

RFC 2934: Protocol Independent Multicast MIB for IPv4

RFC 3289: Management Information Base for the Differentiated Services Architecture

RFC 3433: Entity Sensor Management Information Base

RFC 3621: Power Ethernet MIB

RFC 6933: Entity MIB (Version 4)

OSPF

RFC 1583: OSPF version 2

RFC 1765: OSPF Database Overflow

RFC 2328: OSPF version 2

RFC 2370: The OSPF Opaque LSA Option

RFC 2740: OSPF for IPv6

RFC 3101: The OSPF Not-So-Stubby Area (NSSA) Option

RFC 3137: OSPF Stub Router Advertisement

RFC 3623: OSPF Graceful Restart

RFC 5340: OSPF for IPv6 (OSPFv3)

RFC 5709: OSPFv2 HMAC-SHA Cryptographic Authentication

RFC 6549: OSPFv2 Multi-Instance Extensions

RFC 6845: OSPF Hybrid Broadcast and Point-to-Multipoint Interface Type

RFC 6860: Hiding Transit-Only Networks in OSPF

RFC 7474: Security Extension for OSPFv2 When Using Manual Key Management

RFC 7503: OSPF for IPv6

RFC 8042: CCITT Draft Recommendation T.4

RFC 8362: OSPFv3 Link State Advertisement (LSA) Extensibility

OTHER

RFC 2030: SNTP

RFC 3176: InMon Corporation's sFlow: A Method for Monitoring Traffic in Switched and Routed Networks

RFC 3768: VRRP

RFC 3954: Cisco Systems NetFlow Services Export Version 9

RFC 5101: Specification of the IP Flow Information Export (IPFIX) Protocol for the Exchange of Flow Information

RFC 5798: VRRPv3 (IPv4 and IPv6)

RADIUS

RFC 2865: Admin Authentication Using RADIUS

RFC 2866: RADIUS Accounting

RFC 4675: RADIUS Attributes for Virtual LAN and Priority Support

RFC 5176: Dynamic Authorization Extensions to Remote Authentication Dial In User Service (RADIUS)

RIP

RFC 1058: Routing Information Protocol

RFC 2080: RIPng for IPv6

RFC 2082: RIP-2 MD5 Authentication

RFC 2453: RIPv2

RFC 4822: RIPv2 Cryptographic Authentication

SNMP

RFC 1157: SNMPv1/v2c

RFC 2571: Architecture for Describing SNMP

RFC 2572: SNMP Message Processing and Dispatching

RFC 2573: SNMP Applications

RFC 2576: Coexistence between SNMP versions

* RFC and MIB supported by FortiSwitch Operating System. Check feature matrix in administration guide for model specific support.

Proposta DOCC TEC04 (1142818)         SEI 0006267-49.2021.6.02.8000 / pg. 745



11

DATA SHEET  |  FortiSwitch™ Data Center Series

FORTISWITCH 1024D FORTISWITCH 1024E FORTISWITCH  T1024E 

Hardware Specifications

Total Network Interfaces 24x GE/10 GE SFP+ ports 24x GE/10GE SFP+ ports and 
2x 40GE / 100GE QSFP+ / QSFP28 ports

24x 1G/2.5G/5G/10GBASE-T ports and 
2x 40GE / 100GE QSFP+ / QSFP28 ports

10/100/1000 Service Ports 1 1 1

RJ-45 Serial Console Port 1 1 1

Form Factor 1 RU Rack Mount 1 RU Rack Mount 1 RU Rack Mount

System Specifications

Switching Capacity (Duplex) * 480 Gbps 880 Gbps 880 Gbps

Packets Per Second (Duplex) 64 bytes 714 Mpps 1309 Mpps 1309 Mpps

Mac Address Storage 128 K 64k 64k

Network Latency <  800ns ~1us ~1us

VLANs Supported 4 K 4k 4k

IPv4/IPv6 Routing Yes Yes Yes

Link Aggregation Group Size Up to 24 Up to 24 Up to 24

Total Link Aggregation Groups Up to number of ports Up to number of ports Up to number of ports

Queues/Port 8 8 8

Packet Buffers 9 MB 8 MB 8 MB

DRAM 2 GB 8 GB 8 GB

NAND 128 MB 32 MB 32 MB

Dimensions

Height x Depth x Width (inches) 1.71 x 18.11 x 17.26 1.71 x 18.11 x 17.26 1.71 x 18.11 x 17.26

Height x Depth x Width (mm) 43.5 x 460 x 438.5 43.5 x 460 x 438.5 43.5 x 460 x 438.5

Weight 17.62 lbs  (8 kg) 14.5 lbs (6.58 kg) 14.4 lbs (6.54 kg)

Environment

Power Required 100–240V AC, 50–60 Hz 100–240V AC, 50–60 Hz 100–240V AC, 50–60 Hz

Power Consumption (Maximum) up to 140 W 176 W 128 W

Power Supply Dual hot swappable AC Dual hot swappable AC Dual hot swappable AC

Heat Dissipation 369.87 BTU/h 599.13 BTU/h 436.48 BTU/h

Operating Temperature 32–104°F  (0–40°C) 32–104°F (0–40°C) 32–104°F (0–40°C)

Storage Temperature -13–158°F  (-25–70°C) -13–158°F (-25–70°C) -13–158°F (-25–70°C)

Humidity 10–90% RH non-condensing 10–90% RH non-condensing 10–90% RH non-condensing

Air Flow Front to back Front to back Front to back

Mean Time Between Failures > 10 years > 10 years > 10 years

Certification and Compliance

FCC, CE, RCM, VCCI, BSMI, UL, CB, RoHS2

Warranty

Fortinet Warranty Limited lifetime** warranty on all models

* Full line rate with minimum packet size of 427bytes on FS-1048E 

** Fortinet Warranty Policy: http://www.fortinet.com/doc/legal/EULA.pdf

SPECIFICATIONS
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FORTISWITCH 1048E FORTISWITCH 3032E

Hardware Specifications

Total Network Interfaces 48x GE/10 GE SFP+ ports and  
6x 40 GE QSFP+ ports or  
4x 100 GE QSFP28 ports

32x 40 GE / 100 GE QSFP+ / QSFP28 ports

10/100/1000 Service Ports 1 1

RJ-45 Serial Console Port 1 1

Form Factor 1 RU Rack Mount 1 RU Rack Mount

System Specifications

Switching Capacity (Duplex) * 1760 Gbps 6400 Gbps

Packets Per Second (Duplex) 64 bytes 1518 Mpps 5952 Mpps

Mac Address Storage 144 K 72 K

Network Latency <  800ns < 1 us

VLANs Supported 4 K 4 K

IPv4/IPv6 Routing Yes Yes

Link Aggregation Group Size Up to 48 Up to number of ports

Total Link Aggregation Groups Up to number of ports Up to number of ports

Queues/Port 8 8

Packet Buffers 12 MB 16 MB

DRAM 8 GB 8 GB

NAND 128 MB 128 MB

Dimensions

Height x Depth x Width (inches) 1.69 x 18.11 x 17.26 1.69 x 18.11 x 17.26

Height x Depth x Width (mm) 43 x 460 x 438.5 43 x 460 x 438.5

Weight 18.96 lbs  (8.6 kg) 19.34 lbs  (8.77 kg)

Environment

Power Required 100–240V AC, 50–60 Hz 100–240V AC, 50–60 Hz

Power Consumption (Maximum) up to 181.7 W up to 463.8 W

Power Supply Dual hot swappable AC Dual hot swappable AC

Heat Dissipation 620.4 BTU/h 1582.5 BTU/h

Operating Temperature 32–113°F  (0–45°C) 32–104°F  (0–40°C)

Storage Temperature -4–158°F  (-20–70°C) -4–158°F  (-20–70°C)

Humidity 10–90% RH non-condensing 10–90% RH non-condensing

Air Flow Front to back Front to back

Mean Time Between Failures > 10 years > 10 years

Certification and Compliance

FCC, CE, RCM, VCCI, BSMI, UL, CB, RoHS2

Warranty

Fortinet Warranty Limited lifetime** warranty on all models

* Full line rate with minimum packet size of 250bytes on FS-3032E, 194bytes on FS-3032D 

** Fortinet Warranty Policy: http://www.fortinet.com/doc/legal/EULA.pdf

SPECIFICATIONS
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revise this publication without notice, and the most current version of the publication shall be applicable. 

www.fortinet.com

FS-DC-DAT-R30-20211222

ORDER INFORMATION

Product SKU Description

FortiSwitch 1024D FS-1024D Layer 2/3 FortiGate switch controller compatible switch with 24x GE/10 GE SFP/SFP+ slots. Dual AC 
power supplies.

FortiSwitch 1024E FS-1024E Layer 2/3 FortiGate switch controller compatible switch with 24 x GE/10GE SFP/SFP+ slots and 2 x 100GE 
QSFP28. Dual AC power supplies.

FortiSwitch T1024E FS-T1024E Layer 2/3 FortiGate switch controller compatible switch with 24 x 1G/2.5G/5G/10GBase-T slots and 2 x 
100GE QSFP28. Dual AC power supplies.

FortiSwitch 1048E FS-1048E Layer 2/3 FortiGate switch controller compatible switch with 48x GE/10 GE SFP/SFP+ slots and 6x 40 GE 
QSFP+ or 4x 100 GE QSFP28. Dual AC power supplies.

FortiSwitch-3032E FS-3032E Layer 2/3 FortiGate switch controller compatible switch with 32x 100 GE QSFP28, Dual AC power 
supplies.

FortiLAN Cloud Management License FC-10-FSW30-628-02-DD FortiSwitch 1000 Series and Above FortiLAN Cloud Management SKU Including Forticare 24x7. Note, 
FortiCare only applicable when used with FortiLAN Cloud.

FortiGate Cloud Management* FC-10-0030E-131-02-DD FortiGate Cloud Management, Analysis and 1 Year Log Retention.

FortiSwitchManager Subscription License FC1-10-SWMVM-258-01-DD Subscription license for 10 FortiSwitch Units managed by FortiSwitchManager VM.  
24x7 FortiCare support (for FSWM VM) included.

FC2-10-SWMVM-258-01-DD Subscription license for 100 FortiSwitch Units managed by FortiSwitchManager VM.  
24x7 FortiCare support (for FSWM VM) included.

FC3-10-SWMVM-258-01-DD Subscription license for 1000 FortiSwitch Units managed by FortiSwitchManager VM.  
24x7 FortiCare support (for FSWM VM) included.

Accessories

FortiSwitch Advanced Features License FS-SW-LIC-1000 SW License for FS-1000 Series Switches to activate Advanced Features.

FS-SW-LIC-3000 SW License for FS-3000 Series Switches to activate Advanced Features.

AC Power Supply FS-PSU-460 Spare AC power supply for FS-1048E/1024D.

FS-PSU-800 Spare AC power supply for FS-3032E.

* When managing a FortiSwitch with a FortiGate via FortiGate Cloud, no additional license is necessary.

For details of Transceiver modules, see the Fortinet Transceivers datasheet.
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FortiSwitch™ Secure Access

Security, Performance, and Manageability

The FortiSwitch™ Secure Access Family delivers outstanding 
security, performance, and manageability. Secure, simple, 
and scalable, FortiSwitch is the right choice for threat-
conscious businesses of all sizes.

  
Tightly integrated into the Fortinet Security Fabric via FortiLink, 
FortiSwitch can be managed directly from the familiar 
FortiGate interface. This single-pane-of-glass management 
provides complete visibility and control of users and devices 
on the network regardless of how they connect. This makes 
the FortiSwitch ideal for SD-Branch and campus deployments 
with applications that range from desktop to data center 
aggregation, enabling businesses to converge their security 
and network access.

Highlights 
	n Designed for installations from 
desktops to wiring closets 

	n Ideal for SD-Branch 
deployments

	n Centralized security and 
access management from 
FortiGate interfaces with 
FortiLink

	n Optimal for converged network 
environments; enabling voice, 
data, and wireless traffic to 
be delivered across a single 
network

	n Supports non-FortiLink 
deployments through onboard 
GUI, API, or command line 
configuration 

	n Up to 48 ports in a compact 
1 RU form factor

	n Stackable up to 300 switches 
per FortiGate, depending on 
model

	n Supports wire-speed switching 
and store and forward 
forwarding mode

DATA SHEET

Security Fabric Integration through FortiLink

FortiLink is an innovative proprietary management protocol that allows 
our FortiGate Next-Generation Firewall to seamlessly manage any 
FortiSwitch. FortiLink enables the FortiSwitch to become a logical 
extension of the FortiGate, integrating it directly into the Fortinet Security Fabric. 
This management option reduces complexity and decreases management costs 
as network security and access layer functions are enabled and managed through 
a single console. FortiLink integration enables centralized policy management, 
including role-based access and control, making it easy to implement and manage.

Available in:

Appliance
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HIGHLIGHTS

DEPLOYMENT OVERVIEW

Entry

100 Series
 § Entry level switch
 § 8-48 GE ports, 

PoE+ capable
 § Desktop to wiring closet
 § 2-4 GE SFP uplink ports
 § 4x 10GE SFP+ uplink ports

Mid-Range

200 Series
 § Mid-level switch
 § 24-48 GE ports, 

PoE+ capable
 § Typical wiring closet 

switch
 § 4 GE SFP uplink ports

Premium

400 Series
 § Enterprise switch
 § 24-48 GE and Multi-Gig 

port options, PoE+ and 
UPOE options

 § Larger wiring closet 
or high throughput 
requirements

 § 4x 10 GE SFP+ uplink 
ports

Aggregation

500 Series
 § Aggregation switch
 § 24-48 GE ports, 

PoE+ capable
 § Larger wiring closet 

or high throughput 
requirements

 § 4x 10 GE SFP+ and  
2x 40 GE QSFP uplink 
ports

FortiGate
 § Deployment and management via FortiLink 
 § Security extended from NGFW
 § Most common Fortinet deployment model

Non-FortiGate
 § Standalone GUI or CLI
 § Manage at scale with FortiSwitch Manager
 § Industry standard,  no Fortinet Security Fabric integration

FortiSwitch is commonly managed and deployed through 
our FortiGate with FortiLink but can also be deployed and 
managed in non-FortiGate environments

Cloud Management for both deployment 
options available through FortiCloud
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PRODUCT OFFERINGS

FEATURES

FORTISWITCH FORTILINK MODE (WITH FORTIGATE)

Management and Configuration

Auto Discovery of Multiple Switches

8 to 300 Managed Switches depending on FortiGate model

FortiLink Stacking (Auto Inter-Switch Links)

Software Upgrade of Switches

Centralized VLAN Configuration 

Switch POE Control

Link Aggregation Configuration

Spanning Tree

LLDP/MED

IGMP Snooping

L3 Routing and Services (FortiGate)

Policy-Based Routing (FortiGate)

Virtual Domain (FortiGate)

Automated detection and recommendations

Dynamic Port Profiles for FortiSwitch ports

Provision firmware upon authorization

High Availability

Support FortiLink FortiGate in HA Cluster

LAG support for FortiLink Connection

Active-Active Split LAG from FortiGate to FortiSwitches for Advanced Redundancy

FORTISWITCH FORTILINK MODE (WITH FORTIGATE)

Security and Visibility

802.1X Authentication (Port-based, MAC-based, MAB)

Syslog Collection

DHCP Snooping

Device Detection 

MAC Black/While Listing (FortiGate)

Policy Control of Users and Devices (FortiGate)

Block Intra-VLAN Traffic

Network Device Detection

Host Quarantine on Switch Port

Integrated FortiGate Network Access Control (NAC) function

FortiGuard IoT identification

FortiSwitch recommendations in Security Rating

Switch Controller traffic collector

UTM Features

Firewall (FortiGate)

IPC, AV, Application Control, Botnet (FortiGate)

Model Numbers
FS-108E, FS-108E-POE, FS-108E-FPOE, FS-108F, FS-108F-POE, FS-108F-FPOE, FS-124E, FS-124E-POE, FS-124E-FPOE, 
FS-148E, FS-148E-POE, FS-124F, FS-124F-POE, FS-124F-FPOE, FS-148F, FS-148F-POE, FS-148F-FPOE, FS-224D-FPOE, 
FS-224E, FS-224E-POE, FS-248D, FS-248E-POE, FS-248E-FPOE, FS-424E-FIBER, FS-M426E-FPOE, FS-424E, FS-424E-POE, 
FS-424E-FPOE, FS-448E, FS-448E-POE, FS-448E-FPOE, FS-524-D, FS-524D-FPOE, FS-548D, FS-548D-FPOE

Refer to the FortiSwitch Feature Matrix for details about the features supported by each FortiSwitch model.
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FEATURES

FORTISWITCH

Layer 3

Static Routing (Hardware-based) 

Dynamic Routing Protocols: OSPFv2, RIPv2, VRRP, BGP, ISIS *

Multicast Protocols: PIM-SSM *

ECMP

Bidirectional Forwarding Detection (BFD)

DHCP Relay

IP conflict detection and notification

DHCP server

Unicast Reverse Path Forwarding - uRPF

IPv6 route filtering

Filtering routemaps based on routing protocol

Security and Visibility

Port Mirroring

Admin Authentication Via RFC 2865 RADIUS

IEEE 802.1X Authentication Port-based

IEEE 802.1X Authentication MAC-based

IEEE 802.1X Guest and Fallback VLAN

IEEE 802.1X MAC Access Bypass (MAB)

IEEE 802.1X Dynamic VLAN Assignment

Radius CoA (Change of Authority)

Radius Accounting

MAC-IP Binding

sFlow

ACL

IEEE 802.1ab Link Layer Discovery Protocol (LLDP)

IEEE 802.1ab LLDP-MED

IEEE 802.1ae MAC Security (MAC Sec)

DHCP-Snooping

Dynamic ARP Inspection

Sticky MAC and MAC Limit

IEEE 802.1X open auth

IEEE 802.1X EAP pass-through

Flow Export (NetFlow and IPFIX)

ACL Multistage

ACL Multiple Ingress

ACL Schedule

IP source guard

IPv6 RA Guard

LLDP-MED ELIN support

Per-port and per-VLAN MAC learning limit

Assign VLANs via Radius attributes (RFC 4675)

*Requires ‘Advanced Features’ License.

Refer to the FortiSwitch Feature Matrix for details about the features supported by each FortiSwitch model.

FORTISWITCH

Layer 2

Jumbo Frames

Auto-negotiation for Port Speed and Duplex

MDI/MDIX Auto-crossover

IEEE 802.1D MAC Bridging/STP 

IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)

IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)

STP Root Guard

STP BPDU Guard

Edge Port / Port Fast

IEEE 802.1Q VLAN Tagging

Private VLAN

IEEE 802.3ad Link Aggregation with LACP

Unicast/Multicast traffic balance over trunking port  
(dst-ip, dst-mac, src-dst-ip, src-dst-mac, src-ip, src-mac)

IEEE 802.1AX Link Aggregation

Spanning Tree Instances (MSTP/CST)

IEEE 802.3x Flow Control and Back-pressure

IEEE 802.3 10Base-T

IEEE 802.3u 100Base-TX

IEEE 802.3z 1000Base-SX/LX

IEEE 802.3ab 1000Base-T

IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet

IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet

IEEE 802.3bz Multi Gigabit Ethernet

IEEE 802.3 CSMA/CD Access Method and Physical Layer Specifications

Storm Control

MAC, IP, Ethertype-based VLANs

Virtual-Wire

Split Port (QSFP+ breakout to 4x10G SFP+ or 4x1G SFP)

Time-Domain Reflectcometry (TDR) Support 

LAG min/max bundle

Rapid PVST interoperation

Ingress Pause Metering

Loop Guard

Per-port storm control

Priority-based Flow Control (802.1Qbb)

IEEE 802.1ad QinQ

VLAN Mapping

IEEE 802.3ba, 802.3bj, and 802.3bm 40 and 100 Gigabit Ethernet

Auto topology

Services

IGMP proxy / querier

MLD Snooping

MLD proxy / querier

IGMP Snooping
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FEATURES

FORTISWITCH

High Availability

Multi-Chassis Link Aggregation (MCLAG)

Quality of Service

IEEE 802.1p Based Priority Queuing

IP TOS/DSCP Based Priority Queuing

IEEE 1588 PTP (Transparent Clock)

Explicit Congestion Notification

Egress priority tagging

Percentage Rate Control

Management

IPv4 and IPv6 Management

Telnet / SSH

HTTP / HTTPS

SNMP v1/v2c/v3

SNTP

Standard CLI and Web GUI Interface

Software download/upload: TFTP/FTP/GUI

Managed from FortiGate

Support for HTTP REST APIs for  
Configuration and Monitoring

Dual Firmware Support

RMON Group 1

Packet Capture

SPAN, RSPAN, and ERSPAN

Link Monitor

POE Control Modes

System Temperature and Alert

Syslog UDP/TCP

Provide warning if L2 table is getting full

Display Average Bandwidth and Allow Sorting on Physical Port / Interface Traffic

System alias command

SNMP v3 traps

Refer to the FortiSwitch Feature Matrix for details about the features supported by each FortiSwitch model.
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FEATURES
ALL FORTISWITCH MODELS

RFC and MIB Support*

BFD

RFC 5880: Bidirectional Forwarding Detection (BFD)

RFC 5881: Bidirectional Forwarding Detection (BFD) for IPv4 and IPv6 (Single Hop)

RFC 5882: Generic Application of Bidirectional Forwarding Detection (BFD)

BGP

RFC 1771: A Border Gateway Protocol 4 (BGP-4)

RFC 1965: Autonomous System Confederations for BGP

RFC 1997: BGP Communities Attribute

RFC 2545: Use of BGP-4 Multiprotocol Extensions for IPv6 Inter-Domain Routing

RFC 2796: BGP Route Reflection - An Alternative to Full Mesh IBGP

RFC 2842: Capabilities Advertisement with BGP-4

RFC 2858: Multiprotocol Extensions for BGP-4

RFC 4271: BGP-4

RFC 6286: Autonomous-System-Wide Unique BGP Identifier for BGP-4

RFC 6608: Subcodes for BGP Finite State Machine Error

RFC 6793: BGP Support for Four-Octet Autonomous System (AS) Number Space

RFC 7606: Revised Error Handling for BGP UPDATE Messages

RFC 7607: Codification of AS 0 Processing

RFC 7705: Autonomous System Migration Mechanisms and Their Effects on the BGP AS_PATH Attribute

RFC 8212: Default External BGP (EBGP) Route Propagation Behavior without Policies

RFC 8654: Extended Message Support for BGP

DHCP

RFC 2131: Dynamic Host Configuration Protocol

RFC 3046: DHCP Relay Agent Information Option

RFC 7513: Source Address Validation Improvement (SAVI) Solution for DHCP

IP/IPv4

RFC 2697: A Single Rate Three Color Marker

RFC 3168: The Addition of Explicit Congestion Notification (ECN) to IP

RFC 5227: IPv4 Address Conflict Detection

RFC 5517: Cisco Systems' Private VLANs: Scalable Security in a Multi-Client Environment

RFC 7039: Source Address Validation Improvement (SAVI) Framework

IP Multicast

RFC 2362: Protocol Independent Multicast-Sparse Mode (PIM-SM): Protocol Specification

RFC 2710: Multicast Listener Discovery (MLD) for IPv6 (MLDv1)

RFC 4541: Considerations for Internet Group Management Protocol (IGMP) and Multicast Listener Discovery (MLD) Snooping Switches

RFC 4605: Internet Group Management Protocol (IGMP)/Multicast Listener Discovery (MLD)-Based Multicast Forwarding (“IGMP/MLD Proxying”)

RFC 4607: Source-Specific Multicast for IP

IPv6

RFC 2464: Transmission of IPv6 Packets over Ethernet Networks: Transmission of IPv6 Packets over Ethernet Networks

RFC 2474: Definition of the Differentiated Services Field (DS Field) in the and IPv6 Headers (DSCP)

RFC 2893: Transition Mechanisms for IPv6 Hosts and Routers

RFC 4213: Basic Transition Mechanisms for IPv6 Hosts and Router

RFC 4291: IP Version 6 Addressing Architecture

RFC 4443: Internet Control Message Protocol (ICMPv6) for the Internet Protocol Version 6 (IPv6) Specification

RFC 4861: Neighbor Discovery for IP version 6 (IPv6)

RFC 4862: IPv6 Stateless Address Auto configuration

RFC 5095: Deprecation of Type 0 Routing Headers in IPv6

RFC 6724: Default Address Selection for Internet Protocol version 6 (IPv6)

RFC 7113: IPv6 RA Guard

RFC 8200: Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification

RFC 8201: Path MTU Discovery for IP version 6

IS-IS

RFC 1195: Use of OSI IS-IS for Routing in TCP/IP and Dual Environments

RFC 5308: Routing IPv6 with IS-IS

MIB

RFC 1213: MIB II parts that apply to FortiSwitch 100 units

RFC 1354: IP Forwarding Table MIB

RFC 1493: Bridge MIB

RFC 1573: SNMP MIB II

RFC 1643: Ethernet-like Interface MIB
* RFC and MIB supported by FortiSwitch Operating System. Check FortiSwitch Feature Matrix for model specific support.
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* RFC and MIB supported by FortiSwitch Operating System. Check FortiSwitch Feature Matrix for model specific support.

FEATURES

ALL FORTISWITCH MODELS

RFC AND MIB Support*

MIB

RFC 1724: RIPv2-MIB

RFC 1850: OSPF Version 2 Management Information Base

RFC 2233: The Interfaces Group MIB using SMIv2

RFC 2618: Radius-Auth-Client-MIB

RFC 2620: Radius-Acc-Client-MIB

RFC 2665: Definitions of Managed Objects for the Ethernet-like Interface Types

RFC 2674: Definitions of Managed Objects for Bridges with Traffic Classes, Multicast Filtering and Virtual LAN extensions

RFC 2787: Definitions of Managed Objects for the Virtual Router Redundancy Protocol

RFC 2819: Remote Network Monitoring Management Information Base

RFC 2863: The Interfaces Group MIB

RFC 2932: IPv4 Multicast Routing MIB

RFC 2934: Protocol Independent Multicast MIB for IPv4

RFC 3289: Management Information Base for the Differentiated Services Architecture

RFC 3433: Entity Sensor Management Information Base

RFC 3621: Power Ethernet MIB

RFC 6933: Entity MIB (Version 4)

OSPF

RFC 1583: OSPF version 2

RFC 1765: OSPF Database Overflow

RFC 2328: OSPF version 2

RFC 2370: The OSPF Opaque LSA Option

RFC 2740: OSPF for IPv6

RFC 3101: The OSPF Not-So-Stubby Area (NSSA) Option

RFC 3137: OSPF Stub Router Advertisement

RFC 3623: OSPF Graceful Restart

RFC 5340: OSPF for IPv6 (OSPFv3)

RFC 5709: OSPFv2 HMAC-SHA Cryptographic Authentication

RFC 6549: OSPFv2 Multi-Instance Extensions

RFC 6845: OSPF Hybrid Broadcast and Point-to-Multipoint Interface Type

RFC 6860: Hiding Transit-Only Networks in OSPF

RFC 7474: Security Extension for OSPFv2 When Using Manual Key Management

RFC 7503: OSPF for IPv6

RFC 8042: CCITT Draft Recommendation T.4

RFC 8362: OSPFv3 Link State Advertisement (LSA) Extensibility

OTHER

RFC 2030: SNTP

RFC 3176: InMon Corporation's sFlow: A Method for Monitoring Traffic in Switched and Routed Networks

RFC 3768: VRRP

RFC 3954: Cisco Systems NetFlow Services Export Version 9

RFC 5101: Specification of the IP Flow Information Export (IPFIX) Protocol for the Exchange of Flow Information

RFC 5798: VRRPv3 (IPv4 and IPv6)

RADIUS

RFC 2865: Admin Authentication Using RADIUS

RFC 2866: RADIUS Accounting

RFC 4675: RADIUS Attributes for Virtual LAN and Priority Support

RFC 5176: Dynamic Authorization Extensions to Remote Authentication Dial In User Service (RADIUS)

RIP

RFC 1058: Routing Information Protocol

RFC 2080: RIPng for IPv6

RFC 2082: RIP-2 MD5 Authentication

RFC 2453: RIPv2

RFC 4822: RIPv2 Cryptographic Authentication

SNMP

RFC 1157: SNMPv1/v2c

RFC 2571: Architecture for Describing SNMP

RFC 2572: SNMP Message Processing and Dispatching

RFC 2573: SNMP Applications

RFC 2576: Coexistence between SNMP versions
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SPECIFICATIONS

FORTISWITCH 108E FORTISWITCH 108E-POE FORTISWITCH 108E-FPOE

Hardware Specifications

Total Network Interfaces 7x GE RJ45, 1x GE/POE-PD RJ45,  
and 2x GE SFP

8x GE RJ45 and 2x GE SFP 8x GE RJ45 and 2x GE SFP

Dedicated Management 10/100 Port 0 0 0

RJ-45 Serial Console Port 1 1 1

Form Factor Desktop 1 RU Rack Mount 1 RU Rack Mount

Power over Ethernet (PoE) Ports 0 4 (802.3af/at) 8 (802.3af/at)

PoE Power Budget 0 65 W 130 W

Mean Time Between Failures > 10 years > 10 years > 10 years

System Specifications

Switching Capacity (Duplex) 20 Gbps 20 Gbps 20 Gbps

Packets Per Second (Duplex) 30 Mpps 30 Mpps 30 Mpps

MAC Address Storage 8 K 8 K 8 K

Network Latency 4µs 4µs 4µs

VLANs Supported 4 K 4 K 4 K

Link Aggregation Group Size 8 8 8

Total Link Aggregation Groups 8 8 8

Packet Buffers 512 KB 512 KB 512 KB

DRAM 256 MB DDR3 256 MB DDR3 256 MB DDR3

FLASH 32 MB 32 MB 32 MB

ACL 640 640 640

Spanning Tree Instances 16 16 16

Dimensions

Height x Depth x Width (inches) 1.5 x 6.3 x 8.7 1.7 x 8.2 x 13 1.7 x 8.2 x 13

Height x Depth x Width (mm) 38 x 160 x 220 44 x 209 x 330 44 x 209 x 330

Weight 2.2 lbs  (1 kg) 4.3 lbs  (1.95 kg) 4.5 lbs  (2.04 kg)

Environment

Power Required 100–240V AC, 50/60 Hz / PoE-PSE(af) 100–240V AC, 50/60 Hz 100–240V AC, 50/60 Hz

Power Supply AC & PoE-PD Built in AC Built in AC Built in

Redundant Power — — —

Power Consumption* (Average / Maximum) 5.54 W / 6.26 W 70.19 W / 71.10 W 135.19 W / 136.10 W

Heat Dissipation 18.9 BTU/h 17.7 BTU/h 17.7 BTU/h

Operating Temperature 32-113°F  (0–45°C) 32-113°F  (0–45°C) 32-113°F  (0–45°C)

Storage Temperature -40–158°F  (-40–70°C) -40–158°F  (-40–70°C) -40–158°F  (-40–70°C)

Humidity 10–90% non-condensing 10–90% non-condensing 10–90% non-condensing

Air-Flow Direction side-to-back side-to-back side-to-back

Certification and Compliance

FCC, CE, RCM, VCCI, BSMI, UL, CB, RoHS2

Warranty

Fortinet Warranty Limited lifetime** warranty on all models

* POE models power consumption is similar to non-POE model if POE is not in use 
** Fortinet Warranty Policy: http://www.fortinet.com/doc/legal/EULA.pdf

FortiSwitch 108E FortiSwitch 108E-POE FortiSwitch 108E-FPOE
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SPECIFICATIONS

FORTISWITCH 108F FORTISWITCH 108F-POE FORTISWITCH 108F-FPOE

Hardware Specifications

Total Network Interfaces 7x GE RJ45, 1x GE/POE-PD RJ45,  
and 2x GE SFP

8x GE RJ45 and 2x GE SFP 8x GE RJ45 and 2x GE SFP

Dedicated Management 10/100 Port 0 0 0

RJ-45 Serial Console Port 1 1 1

Form Factor Desktop Deskop / 19” rack bracket Deskop / 19” rack bracket

Power over Ethernet (PoE) Ports 0 8 (802.3af/at) 8 (802.3af/at)

PoE Power Budget 0 65 W 130 W

Mean Time Between Failures > 10 years > 10 years > 10 years

System Specifications

Switching Capacity (Duplex) 20 Gbps 20 Gbps 20 Gbps

Packets Per Second (Duplex) 30 Mpps 30 Mpps 30 Mpps

MAC Address Storage 8 K 8 K 8 K

Network Latency 4 µs 4 µs 4 µs

VLANs Supported 4 K 4 K 4 K

Link Aggregation Group Size 8 8 8

Total Link Aggregation Groups 8 8 8

Packet Buffers 512 KB 512 KB 512 KB

DRAM 256 MB DDR3 256 MB DDR3 256 MB DDR3

FLASH 32 MB 32 MB 32 MB

ACL 768 768 768

Spanning Tree Instances 16 16 16

Dimensions

Height x Depth x Width (inches) 1.18 x 4.72 x 7.09 1.73 x 8.23 x 9.85 1.73 x 8.23 x 9.85

Height x Depth x Width (mm) 30 x 120 x 180 44 x 209 x 250 44 x 209 x 250

Weight 1.36 lbs (0.62 kg) 3.75 lbs (1.70 kg) 4.05 lbs (1.84 kg)

Environment

Power Required 100–240V AC, 50/60 Hz / PoE-PSE(af) 100–240V AC, 50/60 Hz 100–240V AC, 50/60 Hz 

Power Supply 12V/1A DC power adapter included,  
PoE-PD Built in 

AC built in AC built in

Redundant Power No No No

Power Consumption 6.2 W 74.4 W 139.2 W

Heat Dissipation 21.142 BTU/h 34.12 BTU/h 34.56 BTU/h

Operating Temperature 32–113°F  (0–45°C) 32–113°F  (0–45°C) 32–113°F  (0–45°C)

Storage Temperature -49–158°F  (-40–70°C) -40–158°F  (-40–70°C) -40–158°F  (-40–70°C)

Humidity 5–95% non-condensing 5–95% non-condensing 5–95% non-condensing

Air-Flow Direction side-to-back side-to-back side-to-back

Certification and Compliance

FCC, CE, RCM, VCCI, BSMI, UL, CB, RoHS2

Warranty

Fortinet Warranty Limited lifetime* warranty on all models

* Fortinet Warranty Policy: http://www.fortinet.com/doc/legal/EULA.pdf

FortiSwitch 108F-POEFortiSwitch 108F-FPOE
FortiSwitch 108F
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FORTISWITCH 124E FORTISWITCH 124E-POE FORTISWITCH 124E-FPOE

Hardware Specifications

Total Network Interfaces 24x GE RJ45 and 4x GE SFP 24x GE RJ45 and 4x GE SFP 24x GE RJ45 and 4x GE SFP

Dedicated Management 10/100 Port 0 0 0

RJ-45 Serial Console Port 1 1 1

Form Factor 1 RU Rack Mount 1 RU Rack Mount 1 RU Rack Mount

Power over Ethernet (PoE) Ports 0 12 (802.3af/at) 24 (802.3af/at)

PoE Power Budget 0 185 W 370 W

Mean Time Between Failures > 10 years > 10 years > 10 years

System Specifications

Switching Capacity (Duplex) 56 Gbps 56 Gbps 56 Gbps

Packets Per Second (Duplex) 83 Mpps 83 Mpps 83 Mpps

MAC Address Storage 8 K 8 K 8 K

Network Latency 4µs 4µs 4µs

VLANs Supported 4 K 4 K 4 K

Link Aggregation Group Size 8 8 8

Total Link Aggregation Groups 8 8 8

Packet Buffers 512 KB 512 KB 512 KB

DRAM 256 MB DDR3 256 MB DDR3 256 MB DDR3

FLASH 32 MB 32 MB 32 MB

ACL 640 640 640

Spanning Tree Instances 16 16 16

Dimensions

Height x Depth x Width (inches) 1.7 x 8.2 x 13 1.7 x 12.2 x 17.3 1.7 x 12.2 x 17.3

Height x Depth x Width (mm) 44 x 209 x 330 44 x 309 x 440 44 x 309 x 440

Weight 4.7 lbs  (2.13 kg) 11.1 lbs  (5.03 kg) 11.2 lbs  (5.03 kg)

Environment

Power Required 100–240V AC, 50/60 Hz 100–240V AC, 50/60 Hz 100–240V AC, 50/60 Hz

Power Supply AC Built in AC Built in AC Built in

Redundant Power — — —

Power Consumption* (Average / Maximum) 15.83 W /17.79 W 202.78 W / 205.45 W 387.78 W / 390.45 W

Heat Dissipation 54 BTU/h 60.67 BTU/h 60.67 BTU/h

Operating Temperature 32-113°F  (0–45°C) 32-113°F  (0–45°C) 32-113°F  (0–45°C)

Storage Temperature -40–158°F  (-40–70°C) -40–158°F  (-40–70°C) -40–158°F  (-40–70°C)

Humidity 10–90% non-condensing 10–90% non-condensing 10–90% non-condensing

Air-Flow Direction side-to-back side-to-back side-to-back

Certification and Compliance

FCC, CE, RCM, VCCI, BSMI, UL, CB, RoHS2

Warranty

Fortinet Warranty Limited lifetime** warranty on all models

* POE models power consumption is similar to non-POE model if POE is not in use 
** Fortinet Warranty Policy: http://www.fortinet.com/doc/legal/EULA.pdf

FortiSwitch 124E FortiSwitch 124E-POEFortiSwitch 124E-FPOE

SPECIFICATIONS
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SPECIFICATIONS

FORTISWITCH 148E FORTISWITCH 148E-POE

Hardware Specifications

Total Network Interfaces 48x GE RJ45 and 4x GE SFP 48x GE RJ45 and 4x GE SFP

Dedicated Management 10/100 Port 0 0

RJ-45 Serial Console Port 1 1

Form Factor 1 RU Rack Mount 1 RU Rack Mount

Power over Ethernet (PoE) Ports 0 24 (802.3af/at)

PoE Power Budget 0 370 W

Mean Time Between Failures > 10 years > 10 years

System Specifications

Switching Capacity (Duplex) 104 Gbps 104 Gbps

Packets Per Second (Duplex) 155 Mpps 155 Mpps

MAC Address Storage 16 K 16 K

Network Latency 3860 ns 3860 ns

VLANs Supported 4 K 4 K

Link Aggregation Group Size 8 8

Total Link Aggregation Groups 16 16

Packet Buffers 1.5 MB 1.5 MB

DRAM 256 MB DDR3 256 MB DDR3

FLASH 64 MB 64 MB

ACL 640 640

Spanning Tree Instances 16 16

Dimensions

Height x Depth x Width (inches) 1.73 x 12.2 x 17.3 1.73 x 13.7 x 17.3

Height x Depth x Width (mm) 44 x 309 x 440 44 x 348 x 440

Weight 8.6 lbs  (3.9 kg) 11.5 lbs  (5.2 kg)

Environment

Power Required 100–240V AC, 50/60 Hz 100–240V AC, 50/60 Hz

Power Supply AC Built in AC Built in

Redundant Power No No

Power Consumption* (Average / Maximum) 19.804 W / 22.137 W 389.742 W /393.109 W

Heat Dissipation 67.574 BTU/h 78.82 BTU/h

Operating Temperature 32-113°F  (0–45°C) 32-113°F  (0–45°C)

Storage Temperature -4–158°F  (-20–70°C) -4–158°F  (-20–70°C)

Humidity 10–90% non-condensing 10–90% non-condensing

Air-Flow Direction side-to-back side-to-back

Certification and Compliance

FCC, CE, RCM, VCCI, BSMI, UL, CB, RoHS2

Warranty

Fortinet Warranty Limited lifetime** warranty on all models

* POE models power consumption is similar to non-POE model if POE is not in use 
** Fortinet Warranty Policy: http://www.fortinet.com/doc/legal/EULA.pdf

FortiSwitch 148E FortiSwitch 148E-POE
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SPECIFICATIONS

FORTISWITCH 124F FORTISWITCH 124F-POE FORTISWITCH 124F-FPOE

Hardware Specifications

Total Network Interfaces 24x GE RJ45 and  
4x 10GE SFP+

24x GE RJ45 and  
4x 10GE SFP+

24x GE RJ45 and 
4x 10GE SFP+

Dedicated Management 10/100 Port 0 0 0

RJ-45 Serial Console Port 1 1 1

Form Factor 1 RU Rack Mount 1 RU Rack Mount 1 RU Rack Mount

Power over Ethernet (PoE) Ports 0 12 (802.3af/at) 24 (802.3af/at)

PoE Power Budget 0 185 W 370 W

Mean Time Between Failures > 10 years > 10 years > 10 years

System Specifications

Switching Capacity (Duplex) 128 Gbps 128 Gbps 128 Gbps

Packets Per Second (Duplex) 190 Mpps 190 Mpps 190 Mpps

MAC Address Storage 32 K 32 K 32 K

Network Latency < 1µs < 1µs < 1µs

VLANs Supported 4 K 4 K 4 K

Link Aggregation Group Size 8 8 8

Total Link Aggregation Groups 16 16 16

Packet Buffers 2 MB 2 MB 2 MB

DRAM 512 MB DDR3 512 MB DDR3 512 MB DDR3

FLASH 64 MB 64 MB 64 MB

ACL 768 768 768

Spanning Tree Instances 16 16 16

Dimensions

Height x Depth x Width (inches) 1.73 x 9.06 x 12.99 1.73 x 10.24 x 17.32 1.73 x 10.24 x 17.32

Height x Depth x Width (mm) 44 x 230 x 330 44 x 260 x 440 44 x 260 x 440

Weight 4.48 lbs  (2.03 kg) 7.85 lbs  (3.56 kg) 8.42 lbs  (3.82 kg)

Environment

Power Required 100–240V AC, 50-60 Hz 100–240V AC, 50-60 Hz 100–240V AC, 50-60 Hz

Power Supply AC built in AC built in AC built in

Redundant Power No No No

Power Consumption* (Average / Maximum) 24.8 W / 26.3 W 235.9 W / 237.4 W 449.8 W / 451.3 W

Heat Dissipation 89.683 BTU/h 102.982 BTU/h 118.327 BTU/h

Operating Temperature 32–113°F  (0–45°C) 32–113°F  (0–45°C) 32–113°F  (0–45°C)

Storage Temperature -4–158°F  (-20–70°C) -4–158°F  (-20–70°C) -4–158°F  (-20–70°C)

Humidity 10–90% non-condensing 10–90% non-condensing 10–90% non-condensing

Air-Flow Direction side-to-back side-to-back side-to-back

Certification and Compliance

FCC, CE, RCM, VCCI, BSMI, UL, CB, RoHS2

Warranty

Fortinet Warranty Limited lifetime** warranty on all models

* POE models power consumption is similar to non-POE model if POE is not in use 
** Fortinet Warranty Policy: http://www.fortinet.com/doc/legal/EULA.pdf

FortiSwitch 124F FortiSwitch 124F-POEFortiSwitch 124F-FPOE
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SPECIFICATIONS

FORTISWITCH 148F FORTISWITCH 148F-POE FORTISWITCH 148F-FPOE

Hardware Specifications

Total Network Interfaces 48x GE RJ45 and  
4x 10GE SFP+

48x GE RJ45 and  
4x 10GE SFP+

48x GE RJ45 and 
4x 10GE SFP+

Dedicated Management 10/100 Port 0 0 0

RJ-45 Serial Console Port 1 1 1

Form Factor 1 RU Rack Mount 1 RU Rack Mount 1 RU Rack Mount

Power over Ethernet (PoE) Ports 0 24 (802.3af/at) 48 (802.3af/at)

PoE Power Budget 0 370 W 740 W

Mean Time Between Failures > 10 years > 10 years > 10 years

System Specifications

Switching Capacity (Duplex) 176 Gbps 176 Gbps 176 Gbps

Packets Per Second (Duplex) 260 Mpps 260 Mpps 260 Mpps

MAC Address Storage 32 K 32 K 32 K

Network Latency < 1µs < 1µs < 1µs

VLANs Supported 4 K 4 K 4 K

Link Aggregation Group Size 8 8 8

Total Link Aggregation Groups 16 16 16

Packet Buffers 2 MB 2 MB 2 MB

DRAM 512 MB DDR3 512 MB DDR3 512 MB DDR3

FLASH 64 MB 64 MB 64 MB

ACL 768 768 768

Spanning Tree Instances 16 16 16

Dimensions

Height x Depth x Width (inches) 1.73 x 10.24 x 17.32 1.73 x 12.20 x 17.32 1.73 x 12.20 x 17.32

Height x Depth x Width (mm) 44 x 260 x 440 44 x 310 x 440 44 x 310 x 440

Weight 7.63 lbs  (3.46 kg) 10.32 lbs  (4.68 kg) 10.32 lbs  (4.68 kg)

Environment

Power Required 100–240V AC, 50-60 Hz 100–240V AC, 50-60 Hz 100–240V AC, 50-60 Hz

Power Supply AC built in AC built in AC built in

Redundant Power No No No

Power Consumption* (Average / Maximum) 55.8 W / 57 W 474.8 W / 476.3 W 893.5 W / 895.7 W

Heat Dissipation 194.37 BTU/h 195.73 BTU/h 198.46 BTU/h

Operating Temperature 32–113°F  (0–45°C) 32–113°F  (0–45°C) 32–113°F  (0–45°C)

Storage Temperature -4–158°F  (-20–70°C) -4–158°F  (-20–70°C) -4–158°F  (-20–70°C)

Humidity 10–90% non-condensing 10–90% non-condensing 10–90% non-condensing

Air-Flow Direction side-to-back side-to-back side-to-back

Certification and Compliance

FCC, CE, RCM, VCCI, BSMI, UL, CB, RoHS2

Warranty

Fortinet Warranty Limited lifetime** warranty on all models

* POE models power consumption is similar to non-POE model if POE is not in use 
** Fortinet Warranty Policy: http://www.fortinet.com/doc/legal/EULA.pdf

FortiSwitch 148F FortiSwitch 148F-POEFortiSwitch 148F-FPOE
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SPECIFICATIONS

FORTISWITCH 224D-FPOE FORTISWITCH 224E FORTISWITCH 224E-POE

Hardware Specifications

Total Network Interfaces 24x GE RJ45 ports and  
4x GE SFP ports

24x GE RJ45 ports and  
4x GE SFP ports

24x GE RJ45 ports and  
4x GE SFP ports

Dedicated Management 10/100 Port 1 1 1

RJ-45 Serial Console Port 1 1 1

Form Factor 1 RU Rack Mount 1 RU Rack Mount 1 RU Rack Mount

Power over Ethernet (PoE) Ports 24 (802.3af/802.3at) NA 12 (802.3af/802.3at)

PoE Power Budget 370 W NA 180 W

Mean Time Between Failures > 10 years > 10 years > 10 years

System Specifications

Switching Capacity (Duplex) 56 Gbps 56 Gbps 56 Gbps

Packets Per Second (Duplex) 83 Mpps 83 Mpps 83 Mpps

MAC Address Storage 16 K 16 K 16 K

Network Latency < 1µs < 1µs < 1µs

VLANs Supported 4 K 4 K 4 K

Link Aggregation Group Size 8 8 8

Total Link Aggregation Groups Up to number of ports Up to number of ports Up to number of ports

Packet Buffers 1.5 MB 1.5 MB 1.5 MB

DRAM 512 MB DDR3 512 MB DDR3 512 MB DDR3

FLASH 128 MB 128 MB 128 MB

ACL 512 512 512

Spanning Tree Instances 16 16 16

Route Entries 64 64 64

Host Entries 1k 1k 1k

Dimensions

Height x Depth x Width (inches) 1.73 x 12.2 x 17.5 1.73 x 9 x 12.99 1.73 x 9 x 12.99

Height x Depth x Width (mm) 44 x 310 x 440 44 x 230 x 330 44 x 230 x 330

Weight 10.64 lbs  (4.83 kg) 4.78 lbs  (2.17 kg) 5.37 lbs  (2.44 kg)

Environment

Power Required 100–240V AC, 50/60 Hz 100–240V AC, 50/60 Hz 100–240V AC, 50/60 Hz

Power Supply AC built in AC built in AC built in

Redundant Power Optional FRPS-740 Redundant AC Optional FRPS-740

Power Consumption* (Average / Maximum) 380 W / 397 W 17.2 W / 17.3 W 220.18 W / 223.57 W

Heat Dissipation 85 BTU/h 59.095 BTU/h 74.29554 BTU/h

Operating Temperature 32–122°F  (0–50°C) 32–122°F  (0–50°C) 32–122°F  (0–50°C)

Storage Temperature -4–158°F  (-20–70°C) -4–158°F  (-20–70°C) -4–158°F  (-20–70°C)

Humidity 10–90% non-condensing 10–90% non-condensing 10–90% non-condensing

Air-Flow Direction side-to-back side-to-back side-to-back

Certification and Compliance

FCC, CE, RCM, VCCI, BSMI, UL, CB, RoHS2

Warranty

Fortinet Warranty Limited lifetime** warranty on all models

* POE models power consumption is similar to non-POE model if POE is not in use 
** Fortinet Warranty Policy: http://www.fortinet.com/doc/legal/EULA.pdf

FortiSwitch 224D-FPOE FortiSwitch 224E

FortiSwitch 224E-POE
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SPECIFICATIONS

FORTISWITCH 248D FORTISWITCH 248E-POE FORTISWITCH 248E-FPOE

Hardware Specifications

Total Network Interfaces 48x GE RJ45 ports and  
4x GE SFP ports

48x GE RJ45 ports and  
4x GE SFP ports

48x GE RJ45 ports and  
4x GE SFP ports

Dedicated Management 10/100 Port 1 1 1

RJ-45 Serial Console Port 1 1 1

Form Factor 1 RU Rack Mount 1 RU Rack Mount 1 RU Rack Mount

Power over Ethernet (PoE) Ports — 24 (802.3af/802.3at) 48 (802.3af/802.3at)

PoE Power Budget N/A 370 W 740 W

Mean Time Between Failures > 10 years > 10 years > 10 years

System Specifications

Switching Capacity (Duplex) 104 Gbps 104 Gbps 104 Gbps

Packets Per Second (Duplex) 155 Mpps 155 Mpps 155 Mpps

MAC Address Storage 16 K 16 K 16 K

Network Latency < 1µs < 1µs < 1µs

VLANs Supported 4 K 4 K 4 K

Link Aggregation Group Size 8 8 8

Total Link Aggregation Groups Up to number of ports Up to number of ports Up to number of ports

Packet Buffers 1.5 MB 1.5 MB 1.5 MB

DRAM 512 MB DDR3 512 MB DDR3 512 MB DDR3

FLASH 128 MB 128 MB 128 MB

ACL 512 512 512

Spanning Tree Instances 16 16 16

Route Entries 64 64 64

Host Entries 1k 1k 1k

Dimensions

Height x Depth x Width (inches) 1.73 x 9.68 x 17.3 1.73 x 16.1 x 17.3 1.73 x 16.1 x 17.3

Height x Depth x Width (mm) 44 x 246 x 440 44 x 410 x 440 44 x 410 x 440

Weight 7.81 lbs  (3.54 kg) 12.12 lbs  (5.5 kg) 13.44 lbs  (6.1 kg)

Environment

Power Required 100–240V AC, 50/60 Hz 100–240V AC, 50/60 Hz 100–240V AC, 50/60 Hz

Power Supply AC built in AC built in AC built in

Redundant Power — Optional FRPS-740 Optional FRPS-740

Power Consumption* (Average / Maximum) 38.66 W / 39.19 W 457.46 W / 466.47 W 842 W / 855.02 W

Heat Dissipation 134 BTU/h 177.14268 BTU/h 162.87865 BTU/h

Operating Temperature 32–122°F  (0–50°C) 32–122°F  (0–50°C) 32–122°F  (0–50°C)

Storage Temperature -4–158°F  (-20–70°C) -4–158°F  (-20–70°C) -4–158°F  (-20–70°C)

Humidity 10–90% non-condensing 10–90% non-condensing 10–90% non-condensing

Air-Flow Direction side-to-back side-to-back side-to-back

Certification and Compliance

FCC, CE, RCM, VCCI, BSMI, UL, CB, RoHS2

Warranty

Fortinet Warranty Limited lifetime** warranty on all models

* POE models power consumption is similar to non-POE model if POE is not in use 
** Fortinet Warranty Policy: http://www.fortinet.com/doc/legal/EULA.pdf

FortiSwitch 248E-FPOE

FortiSwitch 248E-POE
FortiSwitch 248D
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SPECIFICATIONS

FORTISWITCH-424E-FIBER FORTISWITCH-M426E-FPOE

Hardware Specifications

Total Network Interfaces 24x GE SFP and 4x 10GE SFP+ ports 
Note: SFP+ ports are compatlble  

with 1 GE SFP

16x GE RJ45, 8x 2.5 GE RJ45 ports, 2x 5 GE RJ45, and 4x 10 GE 
SFP+ ports Note: SFP+ ports are compatible  

with 1 GE SFP

Dedicated Management 10/100 Port 1 1

RJ-45 Serial Console Port 1 1

Form Factor 1 RU Rack Mount 1 RU Rack Mount

Power over Ethernet (PoE) Ports N/A 24 (16x 802.3af/at, 8x 802.3af/at/bt Type 3)

PoE Power Budget N/A 420 W

Mean Time Between Failures > 10 years > 10 years

System Specifications

Switching Capacity (Duplex) 128 Gbps 172 Gbps

Packets Per Second (Duplex) 204 Mpps 255 Mpps

MAC Address Storage 32 K 16 K

Network Latency < 1µs < 1µs

VLANs Supported 4 K 4 K

Link Aggregation Group Size 8 8

Total Link Aggregation Groups Up to number of ports Up to number of ports

Packet Buffers 4 MB 2 MB

DRAM 1 GB DDR4 1 GB DDR4

FLASH 256 MB 256 MB

ACL 1.5k 1k

Spanning Tree Instances 16 16

Route Entries 16k 1k

Host Entries 16k 2k

Dimensions

Height x Depth x Width (inches) 1.75 x 7.87 x 17.3 1.73 x 16.14 x 17.3

Height x Depth x Width (mm) 44 x 200 x 440 44 x 410 x 440

Weight 5.62 lbs  (2.55 kg) 13.00 lbs  (5.9 kg)

Environment

Power Required 100–240V AC, 50/60 Hz 100–240V AC, 50/60 Hz

Power Supply AC built in AC built in

Redundant Power Redundant AC Redundant AC

Power Consumption* (Average / Maximum) 36 W / 38 W 441 W / 442 W

Heat Dissipation 132.5 BTU/h 132.734 BTU/h

Operating Temperature 32–113°F  (0–45°C) 32–122°F  (0–50°C)

Storage Temperature -4–158°F  (-20–70°C) -4–158°F  (-20–70°C)

Humidity 5–95% non-condensing 5–95% non-condensing

Air-Flow Direction side-to-back side-to-back

Certification and Compliance

FCC, CE, RCM, VCCI, BSMI, UL, CB, RoHS2

Warranty

Fortinet Warranty Limited lifetime** warranty on all models

* POE models power consumption is similar to non-POE model if POE is not in use 
** Fortinet Warranty Policy: http://www.fortinet.com/doc/legal/EULA.pdf

FortiSwitch 424E-Fiber

FortiSwitch M426E-FPOE

Proposta DOC TEC 04 (1142823)         SEI 0006267-49.2021.6.02.8000 / pg. 764



17

DATA SHEET  |  FortiSwitch™ Secure Access Family

SPECIFICATIONS

FORTISWITCH 424E FORTISWITCH 424E-POE FORTISWITCH 424E-FPOE

Hardware Specifications

Total Network Interfaces 24x GE RJ45 and 4x10 GE SFP+ ports 
Note: SFP+ ports are compatlble with 1 GE SFP

24x GE RJ45 and 4x10 GE SFP+ ports 
Note: SFP+ ports are compatlble with 1 GE SFP

24x GE RJ45 and 4x10 GE SFP+ ports 
Note: SFP+ ports are compatlble with 1 GE SFP

Dedicated Management 10/100 Port 1 1 1

RJ-45 Serial Console Port 1 1 1

Form Factor 1 RU Rack Mount 1 RU Rack Mount 1 RU Rack Mount

Power over Ethernet (PoE) Ports — 24 (802.3af/at) 24 (802.3af/at)

PoE Power Budget N/A 250 W 421 W

Mean Time Between Failures > 10 years > 10 years > 10 years

System Specifications

Switching Capacity (Duplex) 128 Gbps 128 Gbps 128 Gbps

Packets Per Second (Duplex) 204 Mpps 204 Mpps 204 Mpps

MAC Address Storage 16 K 16 K 16 K

Network Latency < 1µs < 1µs < 1µs

VLANs Supported 4 K 4 K 4 K

Link Aggregation Group Size 8 8 8

Total Link Aggregation Groups Up to number of ports Up to number of ports Up to number of ports

Packet Buffers 2 MB 2 MB 2 MB

DRAM 1 GB DDR4 1 GB DDR4 1 GB DDR4

FLASH 256 MB 256 MB 256 MB

ACL 1k 1k 1k

Spanning Tree Instances 16 16 16

Route Entries 1k 1k 1k

Host Entries 2k 2k 2k

Dimensions

Height x Depth x Width (inches) 1.75 x 10.23 x 17.3 1.75 x 16.14 x 17.3 1.75 x 16.14 x 17.3  

Height x Depth x Width (mm) 44 x 260 x 440 44 x 410 x 440 44 x 410 x 440

Weight 6.83 lbs  (3.1 kg) 11.57 lbs  (5.25 kg) 12.72 lbs  (5.77 kg)

Environment

Power Required 100–240V AC, 50/60 Hz 100–240V AC, 50/60 Hz 100–240V AC, 50/60 Hz

Power Supply AC built in AC built in AC built in 

Redundant Power Redundant AC Redundant AC Redundant AC

Power Consumption* (Average / 
Maximum)

22.3 W / 23.6 W 281.3 W / 283.5 W 431.2 W / 433.7 W

Heat Dissipation 76.04 BTU/h 102.64 BTU/h 117.2 BTU/h

Operating Temperature 32–113°F  (0–45°C) 32–113°F  (0–45°C) 32–122°F  (0–45°C)

Storage Temperature -40–158°F  (-40–70°C) -4–158°F  (-40–70°C) -40–158°F  (-40–70°C)

Humidity 5–95% non-condensing 5–95% non-condensing 5–95% non-condensing

Air-Flow Direction side-to-back side-to-back side-to-back

Certification and Compliance

FCC, CE, RCM, VCCI, BSMI, UL, CB, RoHS2

Warranty

Fortinet Warranty Limited lifetime** warranty on all models

* POE models power consumption is similar to non-POE model if POE is not in use 
** Fortinet Warranty Policy: http://www.fortinet.com/doc/legal/EULA.pdf

FortiSwitch 424E FortiSwitch 424E-POE

FortiSwitch 424E-FPOE
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SPECIFICATIONS

FORTISWITCH 448E FORTISWITCH 448E-POE FORTISWITCH 448E-FPOE

Hardware Specifications

Total Network Interfaces 48x GE RJ45 and 4x 10GE SFP+ ports 
Note: SFP+ ports are compatible with 1 GE SFP

48x GE RJ45 and 4x 10GE SFP+ ports 
Note: SFP+ ports are compatible with 1 GE SFP

48x GE RJ45 and 4x 10GE SFP+ ports 
Note: SFP+ ports are compatible with 1 GE SFP

Dedicated Management 10/100 Port 1 1 1

RJ-45 Serial Console Port 1 1 1

Form Factor 1 RU Rack Mount 1 RU Rack Mount 1 RU Rack Mount

Power over Ethernet (PoE) Ports — 48 (802.3af/at) 48 (802.3af/at)

PoE Power Budget — 421 W 772 W

Mean Time Between Failures > 10 years > 10 years > 10 years

System Specifications

Switching Capacity (Duplex) 176 Gbps 176 Gbps 176 Gbps

Packets Per Second (Duplex) 262 Mpps 262 Mpps 262 Mpps

MAC Address Storage 32 K 32 K 32 K

Network Latency <1µs <1µs <1µs

VLANs Supported 4 K 4 K 4 K

Link Aggregation Group Size 8 8 8

Total Link Aggregation Groups Up to number of ports Up to number of ports Up to number of ports

Packet Buffers 2 MB 2 MB 2 MB

DRAM 1GB DDR4 1GB DDR4 1GB DDR4

FLASH 256 MB 256 MB 256 MB

ACL 1.5k 1.5k 1.5k

Spanning Tree Instances 16 16 16

Route Entries 16k 16k 16k

Host Entries 16k 16k 16k

Dimensions

Height x Depth x Width (inches) 1.75 x 12.2 x 17.3 1.73 x 16.1 x 17.3 1.73 x 16.1 x 17.3

Height x Depth x Width (mm) 44 x 310 x 440 44 x 410 x 440 44 x 410 x 440

Weight 9.17 lbs (4.16 kg) 13.8 lbs (6.26 kg) 14.04 lbs (6.37 kg)

Environment

Power Required 100–240V AC, 50/60 Hz 100–240V AC, 50/60 Hz 100–240V AC, 50/60 Hz

Power Supply AC built in AC built in AC built in

Redundant Power Redundant AC Redundant AC Redundant AC

Power Consumption*  
(Average / Maximum)

46.5 W / 47.81 W 440.12 W / 442.234 W 921.4 W / 923.6 W

Heat Dissipation 163.032 BTU/h 163.066 BTU/h 163.1 BTU/h

Operating Temperature 32–122°F  (0–50°C) 32–122°F  (0–50°C) 32–122°F  (0–50°C)

Storage Temperature -4–158°F  (-20–70°C) -4–158°F  (-20–70°C) -4–158°F  (-20–70°C)

Humidity 10–90% non condensing 10–90% non condensing 10–90% non condensing

Air-Flow Direction side-to-back side-to-back side-to-back

Certification and Compliance

FCC, CE, RCM, VCCI, BSMI, UL, CB, RoHS2

Warranty

Fortinet Warranty Limited lifetime** warranty on all models

* POE models power consumption is similar to non-POE model if POE is not in use 
** Fortinet Warranty Policy: http://www.fortinet.com/doc/legal/EULA.pdf

FortiSwitch 448E FortiSwitch 448E-POE

FortiSwitch 448E-FPOE
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SPECIFICATIONS

FORTISWITCH 524D FORTISWITCH 524D-FPOE FORTISWITCH 548D FORTISWITCH 548D-FPOE

Hardware Specifications

Total Network Interfaces 24 GE/RJ45 ports,  
4x 10 GE SFP+ ports and  

2x 40 GE QSFP 
Note: SFP+ ports are  

compatible with 1G SFP

24 GE/RJ45 ports,  
4x 10 GE SFP+ ports and  

2x 40 GE QSFP 
Note: SFP+ ports are  

compatible with 1G SFP

48x GE/RJ45 ports,  
4x 10 GE SFP+ ports and  

2x 40 GE QSFP 
Note: SFP+ ports are  

compatible with 1G SFP

48x GE/RJ45 ports,  
4x 10 GE SFP+ ports and  

2x 40 GE QSFP 
Note: SFP+ ports are  

compatible with 1G SFP

Dedicated Management 10/100/1000 Ports 1 1 1 1

RJ-45 Serial Console Port 1 1 1 1

Form Factor 1 RU Rack Mount 1 RU Rack Mount 1 RU Rack Mount 1 RU Rack Mount

Power over Ethernet (PoE) Ports N/A 24 (802.3af/at) N/A 48 (802.3af/at)

PoE Power Budget N/A 400 W N/A 750 W

Mean Time Between Failures > 10 years > 10 years > 10 years > 10 years

System Specifications

Switching Capacity (Duplex) 288 Gbps 288 Gbps 336 Gbps 336 Gbps

Packets Per Second (Duplex) 428 Mpps 428 Mpps 512 Mpps 512 Mpps

MAC Address Storage 96 K 96 K 96 K 96 K

Network Latency < 2µs < 2µs < 2µs < 2µs

VLANs Supported 4 K 4 K 4 K 4 K

Link Aggregation Group Size 24 24 48 48

Total Link Aggregation Groups Up to number of ports Up to number of ports Up to number of ports Up to number of ports

Packet Buffers 4 MB 4 MB 4 MB 4 MB

DRAM 2 GB DDR3 2 GB DDR3 2 GB DDR3 2 GB DDR3

FLASH 128 MB 128 MB 128 MB 128 MB

ACL 1k 1k 1k 1k

Spanning Tree Instances 32 32 32 32

Route Entries 16k 16k 16k 16k

Host Entries 24k 24k 24k 24k

Dimensions

Height x Depth x Width (inches) 1.75 x 13.8 x 17.3 1.75 x 13.8 x 17.3 1.75 x 13.8 x 17.3 1.75 x 13.8 x 17.3

Height x Depth x Width (mm) 44 x 350 x 439 44 x 350 x 439 44 x 350 x 439 44 x 350 x 439

Weight 13.6 lbs  (6.2 kg) 15.74 lbs  (7.14 kg) 14.1 lbs  (6.4 kg) 15.74 lbs  (7.14 kg)

Environment

Power Required 100–240V AC, 50/60 Hz 100–240V AC, 50/60 Hz 100–240V AC, 50/60 Hz 100–240V AC, 50/60 Hz

Power Supply 150 W AC PSU* 600 W AC PSU* 150 W AC PSU* 920 W AC PSU*

Redundant Power Optional FS-PSU-150* 
(for 150 W backup only)

Optional FS-PSU-600* 
(for 600 W for additional PoE)

Optional FS-PSU-150*  
(for 150 W backup only)

Optional FS-PSU-920*  
(for 900 W for additional PoE)

Power Consumption** (Average / Maximum) 73 W / 75 W 570 W / 579 W (full PoE load) 74 W / 77 W 925 W / 961 W (full PoE load)

Heat Dissipation 247 BTU/h 296 BTU/h (full PoE loading) 252 BTU/h 318 BTU/h (full PoE loading)

Operating Temperature 32–113°F  (0–45°C) 32–113°F  (0–45°C) 32–113°F  (0–45°C) 32–113°F  (0–45°C)

Storage Temperature -40–158°F  (-40–70°C) -40–158°F  (-40–70°C) -40–158°F  (-40–70°C) -40–158°F  (-40–70°C)

Humidity 5–95% non-condensing 5–95% non-condensing 5–95% non-condensing 5–95% non-condensing

Air-Flow Direction front-to-back front-to-back front-to-back front-to-back

Certification and Compliance

FCC, CE, RCM, VCCI, BSMI, UL, CB, RoHS2

Warranty

Fortinet Warranty Limited lifetime*** warranty on all models

*FS-524D, FS-524D-FPOE, FS-548D, FS-548D-FPOE Power Supply Units are Hot-Swappable.  ** POE models power consumption is similar to non-POE model if POE is not in use 
*** Fortinet Warranty Policy: http://www.fortinet.com/doc/legal/EULA.pdf

FortiSwitch 548D-FPOEFortiSwitch 548D

FortiSwitch 524D-FPOE
FortiSwitch 524D
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ORDER INFORMATION

PRODUCT SKU DESCRIPTION

FortiSwitch Models

FortiSwitch 108E FS-108E Layer 2 FortiGate switch controller compatible switch with 8 GE RJ45 + 2 SFP ports, line AC and PSE dual 
powered. Fanless.

FortiSwitch 108E-POE FS-108E-POE Layer 2 FortiGate switch controller compatible PoE+ switch with 8 GE RJ45 + 2 SFP ports, 4 port PoE with 
maximum 65 W PoE limit. Fanless.

FortiSwitch 108E-FPOE FS-108E-FPOE Layer 2 FortiGate switch controller compatible PoE+ switch with 8 GE RJ45 + 2 SFP ports, 8 port PoE with 
maximum 130 W PoE limit. Fanless.

FortiSwitch 108F FS-108F Layer 2 FortiGate switch controller compatible switch with 8 x GE RJ45 ports, 2 x GE SFP, Fanless, 12V/3A 
power adapter of input voltage 100 – 240VAC, and PSE dual powered.

FortiSwitch 108F-POE FS-108F-POE Layer 2 FortiGate switch controller compatible PoE+ switch with 8 x GE RJ45 ports, 2 x GE SFP, Fanless with 
automatic Max 65W POE output limit.

FortiSwitch 108F-FPOE FS-108F-FPOE Layer 2 FortiGate switch controller compatible PoE+ switch with 8 x GE RJ45 ports, 2 x GE SFP, Fanless with 
automatic Max 130W POE output limit.

FortiSwitch 124E FS-124E Layer 2 FortiGate switch controller compatible switch with 24 GE RJ45 + 4 SFP ports. Fanless.

FortiSwitch 124E-POE FS-124E-POE Layer 2 FortiGate switch controller compatible PoE+ switch with 24 GE RJ45 + 4 SFP ports, 12 port PoE with 
maximum 185 W limit.

FortiSwitch 124E-F-POE FS-124E-FPOE Layer 2 FortiGate switch controller compatible PoE+ switch with 24 GE RJ45 + 4 SFP ports, 24 port PoE with 
maximum 370 W limit.

FortiSwitch 148E FS-148E Layer 2 FortiGate switch controller compatible switch with 48 GE RJ45 + 4 SFP ports.

FortiSwitch 148E-POE FS-148E-POE Layer 2 FortiGate switch controller compatible PoE+ switch with 48 GE RJ45 + 4 SFP ports, 24 port PoE with 
maximum 370 W limit.

FortiSwitch 124F FS-124F Layer 2 FortiGate switch controller compatible switch with 24 GE RJ45 + 4 10G SFP+ ports.

FortiSwitch 124F-POE FS-124F-POE Layer 2 FortiGate switch controller compatible PoE+ switch with 24 GE RJ45 + 4 10G SFP+ ports, 12 port PoE 
with maximum 185 W limit.

FortiSwitch 124F-FPOE FS-124F-FPOE Layer 2 FortiGate switch controller compatible PoE+ switch with 24 GE RJ45 + 4 10G SFP+ ports, 24 port PoE 
with maximum 370 W limit.

FortiSwitch 148F FS-148F Layer 2 FortiGate switch controller compatible switch with 48 GE RJ45 + 4 10G SFP+ ports.

FortiSwitch 148F-POE FS-148F-POE Layer 2 FortiGate switch controller compatible PoE+ switch with 48 GE RJ45 + 4 10G SFP+ ports, 24 port PoE 
with maximum 370 W limit.

FortiSwitch 148F-FPOE FS-148F-FPOE Layer 2 FortiGate switch controller compatible PoE+ switch with 48 GE RJ45 + 4 10G SFP+ ports, 48 port PoE 
with maximum 740 W limit.

FortiSwitch 224D-FPOE FS-224D-FPOE Layer 2/3 FortiGate switch controller compatible PoE+ switch with 24 GE RJ45 + 4 SFP ports, 24 port PoE 
with maximum 370 W limit.

FortiSwitch 224E FS-224E Layer 2/3 FortiGate switch controller compatible switch with 24 GE RJ45 + 4 SFP ports. Fanless.

FortiSwitch 224E-POE FS-224E-POE Layer 2/3 FortiGate switch controller compatible PoE+ switch with 24 GE RJ45 + 4 SFP ports, 12 port PoE with 
maximum 180 W limit.

FortiSwitch 248D FS-248D Layer 2/3 FortiGate switch controller compatible switch with 48 GE RJ45 + 4 SFP ports.

FortiSwitch 248E-POE FS-248E-POE Layer 2/3 FortiGate switch controller compatible PoE+ switch with 48 GE RJ45 + 4 SFP ports, 24 port PoE 
with maximum 370 W limit.

FortiSwitch 248E-FPOE FS-248E-FPOE Layer 2/3 FortiGate switch controller compatible PoE+ switch with 48 GE RJ45 + 4 SFP ports, 48 port PoE 
with maximum 740 W limit.

FortiSwitch 424E-Fiber FS-424E-Fiber Layer 2/3 FortiGate switch controller compatible switch with 24x GE SFP and 4x 10 GE SFP+ Uplinks

FortiSwitch M426E-FPOE FS-M426E-FPOE Layer 2/3 FortiGate switch controller compatible PoE+/802.3bt Type 3 switch with 16x GE RJ45, 8x 2.5 RJ45, 
2x 5 GE RJ45 and 4x 10 GE SFP+, 24 port PoE+ with maximum 420 W limit.

FortiSwitch 424E FS-424E Layer 2/3 FortiGate switch controller compatible switch with 24 GE RJ45, 4x 10 GE SFP + ports.

FortiSwitch 424E-POE FS-424E-POE Layer 2/3 FortiGate switch controller compatible switch with 24 GE RJ45, 4x 10 GE SFP + ports, 24 port PoE+ 
with maximum 283.5 W limit.

FortiSwitch 424E-FPOE FS-424E-FPOE Layer 2/3 FortiGate switch controller compatible switch with 24 GE RJ45, 4x 10 GE SFP + ports, 24 port PoE+ 
with maximum 433.7 W limit.

FortiSwitch 448E FS-448E Layer 2/3 FortiGate switch controller compatible switch with 48 GE RJ45, 4x 10 GE SFP + ports.

FortiSwitch 448E-POE FS-448E-POE Layer 2/3 FortiGate switch controller compatible switch with 48 GE RJ45, 4x 10 GE SFP + ports, 48 port PoE+ 
with maximum 421 W limit.

FortiSwitch 448E-FPOE FS-448E-FPOE Layer 2/3 FortiGate switch controller compatible switch with 48 GE RJ45, 4x 10 GE SFP + ports, 48 port PoE+ 
with maximum 772 W limit.

FortiSwitch 524D FS-524D Layer 2/3 FortiGate switch controller compatible switch with 24 GE RJ45, 4x 10 GE SFP+ and 2x 40 GE QSFP+ 
ports.

FortiSwitch 524D-FPOE FS-524D-FPOE Layer 2/3 FortiGate switch controller compatible PoE+ switch with 24 GE RJ45, 4x 10 GE SFP+, 2x 40 GE 
QSFP+ ports, 24 port PoE with maximum 400 W limit.

FortiSwitch 548D FS-548D Layer 2/3 FortiGate switch controller compatible switch with 48 GE RJ45, 4x 10 GE SFP+ and 2x 40 GE QSFP+ 
ports.

FortiSwitch 548D-FPOE FS-548D-FPOE Layer 2/3 FortiGate switch controller compatible PoE+ switch with 48 GE RJ45, 4x 10 GE SFP+ and 2x 40 GE 
QSFP+ ports, 48 port PoE with maximum 750 W limit.
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ORDER INFORMATION

PRODUCT SKU DESCRIPTION

Licenses

FortiLAN Cloud Management License* FC-10-FSW00-628-02-DD FortiSwitch 100 Series (none-Rugged) FortiLAN Cloud Management SKU Including Forticare 24x7. (Note, 
FortiCare only applicable when used with FortiLAN Cloud)

FC-10-FSW10-628-02-DD FortiSwitch 200-400 Series (incl all FSW Rugged Models) FortiLAN Cloud Management SKU Including 
Forticare 24x7. (Note, FortiCare only applicable when used with FortiLAN Cloud)

FC-10-FSW20-628-02-DD FortiSwitch 500-900 Series FortiLAN Cloud Management SKU Including Forticare 24x7. (Note, FortiCare only 
applicable when used with FortiLAN Cloud)

FortiSwitch Manager Subscription License FC1-10-SWMVM-258-01-DD Subscription license for 10 FortiSwitch Units managed by FortiSwitchManager VM. 
24x7 FortiCare support (for FSWM VM) included.

FC2-10-SWMVM-258-01-DD Subscription license for 100 FortiSwitch Units managed by FortiSwitchManager VM. 
24x7 FortiCare support (for FSWM VM) included.

FC3-10-SWMVM-258-01-DD Subscription license for 1000 FortiSwitch Units managed by FortiSwitchManager VM. 
24x7 FortiCare support (for FSWM VM) included.

FortiSwitch Advanced Features License FS-SW-LIC-200 SW License for FS-200 Series Switches to activate Advanced Features.

FS-SW-LIC-400 SW License for FS-400 Series Switches to activate Advanced Features.

FS-SW-LIC-500 SW License for FS-500 Series Switches to activate Advanced Features.

Accessories

External Redundant AC Power Supply FRPS-740 Redundant AC power supply for up to 2 units: FS-224D-FPOE, FS-224E-POE, FS-248E-POE, FS-248E-FPOE.

Redundant AC Power Supply FS-PSU-150 AC power supply for FS-548D and FS-524D.

FS-PSU-600 AC power supply for FS-524D-FPOE.**

FS-PSU-920 AC power supply for FS-548D-FPOE.**

* When managing a FortiSwitch with a FortiGate via FortiGate Cloud, no additional license is necessary.   
** Provides additional PoE capacity. 

For details of Transceiver modules, see the Fortinet Transceivers datasheet.  Note that all PoE FortiSwitches are Alternative-A.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 05 de setembro de 2022.
Sr Coordenador COINF
 
Seguem proposta e documentos técnicos da

empresa melhor classificada no Pregão 81/2022, considerando
a necessidade de V.Sª analisar a conformidade técnica. 

Eventos sei
nºs: 1142798,1142800,1142806,1142811,1142812,1142815,1142818,1142823.

Agradeço antecipadamente.
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL
 

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 05/09/2022, às 13:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1142835 e o código CRC 37E27B3F.

0006267-49.2021.6.02.8000 1142835v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 05 de setembro de 2022.
Senhor Pregoeiro,
 
Em atenção ao Despacho PREG 1142835,

realizamos a análise  de ordem técnica da proposta
apresentada pela empresa TLD TELEDATA COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA, conforme descrito a seguir:

 
Habilitação Técnica

A licitante apresentou a declaração do fabricante,
indicando ter autorização para comercialização dos
produtos;
A proposta inclui os códigos de produto e serviço (SKU)
dos itens que exigem esta informação;
Os atestados de capacidade técnica apresentados são
compatíveis com o objeto da licitação;
A licitante apresentou declaração de mão-de-obra
adequada e dispónível, além de indicação de 03
profissionais vinculados à empresa, nos termos exigidos.

 
Análise dos Itens

 

Item Descrição Tecnicamente Aderente ao
Edital? Observações

1 Solução de Segurança e Gerência de Redes NGFW
Tipo 1 (X) SIM    (  ) NÃO  

2 Solução de Segurança e Gerência de Redes NGFW
Tipo 2 (X) SIM    (  ) NÃO  

3
Licenciamento e Atualização de Funcionalidades para
Solução de Segurança e Gerência de Redes NGFW
Tipo 2

(X) SIM    (  ) NÃO  

4 Switch de Rede Tipo 1 (X) SIM    (  ) NÃO  
5 Switch de Rede Tipo 2 (X) SIM    (  ) NÃO  
6 Transceiver (X) SIM    (  ) NÃO  
7 Cabo DAC Tipo 1 (X) SIM    (  ) NÃO  
8 Cabo DAC Tipo 2 (X) SIM    (  ) NÃO  
9 Unidade Centralizada de Armazenamento de Logs e

Relatoria (X) SIM    (  ) NÃO  

10 Unidade de Gerência Centralizada de Equipamentos (X) SIM    (  ) NÃO  

11
Serviços Profissionais de Implantação e Configuração
para Solução De Segurança e Gerência De Redes
NGFW Tipo 1

(X) SIM    (  ) NÃO  

12
Serviços Profissionais de Implantação e Configuração
para Solução De Segurança e Gerência De Redes
NGFW Tipo 2

(X) SIM    (  ) NÃO  

13 Serviços Profissionais de Implantação e Configuração
para Switch de Rede Tipos 1 e 2 (X) SIM    (  ) NÃO  

14
Serviços Profissionais de Implantação e Configuração
para Unidade Centralizada de Armazenamento de
Logs e Relatoria

(X) SIM    (  ) NÃO  

15
Serviços Profissionais de Implantação e Configuração
para Unidade Centralizada de Armazenamento de
Logs e Relatoria

(X) SIM    (  ) NÃO  

16 Treinamento Oficial do Fabricante para Solução de
Segurança e Gerência de Redes NGFW (  ) SIM    (  ) NÃO

O escopo do documento apresentado "FortiGate Security
Courde Description" atende à necessidade apresentada

Não conseguimos localizar o código SKU apresentado  na
lista de cursos oficiais do fabricante

17 Treinamento Oficial do Fabricante para Unidade de
Gerência Centralizada de Equipamentos (  ) SIM    (  ) NÃO

O escopo do documento
apresentado "FortiManager Security Course Description"
atende à necessidade apresentada

Não conseguimos localizar o código apresentado  na lista
de cursos oficiais do fabricante
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18 Treinamento Oficial do Fabricante para Unidade
Centralizada de Armazenamento de Logs e Relatoria (  ) SIM    (  ) NÃO

O escopo do documento apresentado "FortiAnalyzer
Security Course Description" atende à necessidade
apresentada

Não conseguimos localizar o código apresentado  na lista
de cursos oficiais do fabricante

19 Serviços Profissionais sob Demanda (X) SIM    (  ) NÃO  

 

 

Quanto aos itens 16, 17, e 18, relacionados aos
treinamentos oficiais, solicitamos que seja realizada diligência
junto à licitante no sentido de esclarecer sobre os códigos
informados.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES,
Analista Judiciário, em 05/09/2022, às 16:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1142948 e o código CRC 5D5ED7F7.

0006267-49.2021.6.02.8000 1142948v1

Despacho COINF 1142948         SEI 0006267-49.2021.6.02.8000 / pg. 772



 

 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
PROPOSTA DE PREÇO   

    

  
  

TRIBUNAL REGIONAL DE ALAGOAS 
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 81/2022 
 
PROCESSO N° 0006267-49.2021.6.02.8000 
 
 
 
Ref.: Fornecimento Aparelhos Telefônicos 

Proposta AJUSTADA (1143497)         SEI 0006267-49.2021.6.02.8000 / pg. 773



  
 
      

 

  
 
         

  

   

    

www.tld.com.br  

+55 71 3343 -3433 

+55 79 3304 5115 

    

R. Sd. Luís Gonzaga das Virgens, 111, Ed. Liz Corporate - 4º andar 

sala 402 - C. Árvores, Salvador - BA, CEP 41820-560 

 

Av. Dr. José Machado de Souza, 120, 

Sala 431 - Jardins, Aracaju - SE, CEP 49025-740 

1.  APRESENTAÇÃO Salvador, 05/09/2022  
  
 

A TLD TeleData Comércio e Serviços Ltda, sediada na Rua Sd. Luiz Gonzaga das Virgens, 111, Edf. Liz Corporate, 4º 

andar, sala 402 – Caminho das Árvores, Salvador – BA, inscrita sob CNPJ nº 33.927.849/0001-64, Inscrição Estadual: 

27.323.346 apresenta Proposta Comercial em atendimento ao Edital em referência. 

 
 
2.  OBJETO E PREÇO   

 
 
2.1 Objeto:  

 

Registro de Preços para eventual fornecimento de solução de Firewall para o prédio sede do TRE/AL, conforme 

especificações descritas no Anexo I do Edital.  

 

2.2 Preços: 
 

Subitem Descrição Marca/Modelo SKU Qtde Valor Unitário  Valor Total 

1 
Solução de Segurança e 
Gerência de Redes NGFW 
Tipo 1 

Fortinet/ 
FortiGate-1101E 

FG-1101E (2) 
1 

R$ 
1.186.955,50 

R$ 
1.186.955,50 FC-10-F11E1-950-02-36 (2) 

2 
Solução de Segurança e 
Gerência de Redes NGFW 
Tipo 2 

Fortinet/ 
FortiGate-40F 

FG-40F 
42 R$ 6.834,30 R$ 287.040,60 

FC-10-0040F-247-02-36 

3 

Licenciamento e Atualização 
de Funcionalidades para 
Solução de Segurança e 
Gerência de Redes NGFW 
Tipo 2 

Fortinet/FortiGate-
40F Unified Threat 
Protection (UTP) 

FC-10-0040F-950-02-36 42 R$ 6.437,20 R$ 270.362,40 

4 Switch de Rede Tipo 1 
Fortinet/ 

FortiSwitch-1024E 

FS-1024E 
4 R$ 137.607,90 R$ 550.431,60 

FC-10-S1E24-247-02-36 

5 Switch de Rede Tipo 2 
Fortinet/ 

FortiSwitch-148F 

FS-148F 
4 R$ 10.720,90 R$ 42.883,60 

FC-10-148FN-247-02-36 

6 Transceiver 
Fortinet/ 

FN-TRAN-SFP+SR 
- 10GE SFP+ 

FN-TRAN-SFP+SR 24 R$ 1.051,40 R$ 25.233,60 

7 Cabo DAC Tipo 1 
Fortinet/ 

40GE QSFP+  
SP-CABLE-FS-QSFP+3 8 R$ 2.108,50 R$ 16.868,00 

8 Cabo DAC Tipo 2 
Fortinet/ 

40GE QSFP+ 
SP-CABLE-FS-QSFP+5 8 R$ 2.821,60 R$ 22.572,80 

9 
Unidade Centralizada de 
Armazenamento de Logs e 
Relatoria 

Fortinet/ FAZ-300G 
1 R$ 90.951,90 R$ 90.951,90 

FortiAnalyzer-300G FC-10-L03HG-247-02-36 

10 
Unidade de Gerência 
Centralizada de 
Equipamentos 

Fortinet/ 
FortiManager - VM 

FMG-VM-100-UG 
1 R$ 98.000,00 R$ 98.000,00 

FC2-10-M3004-248-02-36 
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11 

Serviços Profissionais de 
Implantação e Configuração 
para Solução De Segurança e 
Gerência De Redes NGFW 
Tipo 1 

Serviços - 1 R$ 95.000,00 R$ 95.000,00 

12 

Serviços Profissionais de 
Implantação e Configuração 
para Solução De Segurança e 
Gerência De Redes NGFW 
Tipo 2 

Serviços - 42 R$ 650,00 R$ 27.300,00 

13 

Serviços Profissionais de 
Implantação e Configuração 
para Switch de Rede Tipos 1 
e 2 

Serviços - 8 R$ 4.000,00 R$ 32.000,00 

14 

Serviços Profissionais de 
Implantação e Configuração 
para Unidade Centralizada de 
Armazenamento de Logs e 
Relatoria 

Serviços - 1 R$ 9.000,00 R$ 9.000,00 

15 

Serviços Profissionais de 
Implantação e Configuração 
Unidade de Gerência 
Centralizada de 
Equipamentos 

Serviços - 1 R$ 9.000,00 R$ 9.000,00 

16 

Treinamento Oficial do 
Fabricante para Solução de 
Segurança e Gerência de 
Redes NGFW 

Fortinet/ 
NSE 4/FortiGate 
Security Training 

FT-FGT-SEC/ 
FT-FGT-INF 

4 R$ 21.000,00 R$ 84.000,00 

17 

Treinamento Oficial do 
Fabricante paraUnidade de 
Gerência Centralizada de 
Equipamentos 

Fortinet/ 
NSE 4/FortiGate 

InfrastructureTraining 
FT-FMG 4 R$ 7.800,00 R$ 31.200,00 

18 

Treinamento Oficial do 
Fabricante para Unidade 
Centralizada de 
Armazenamento de Logs e 
Relatoria 

Fortinet/ 
NSE /FortiAnalyzer 

Training 
FT-FAZ 4 R$ 7.800,00 R$ 31.200,00 

19 
Serviços Profissionais sob 
Demanda 

Serviços UST 150 R$ 600,00 R$ 90.000,00  

 
  

 
VALOR GLOBAL DO ITEM 1 

 

R$ 
3.000.000,00 

(Três milhões de reais) 
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3. CONDIÇÕES COMERCIAIS  
 
 
3.1 Garantia e Suporte Técnico 

 

A Garantia abrange todos os componentes da solução, incluindo hardware e software;  

 

A Garantia terá um período de 36 (trinta e seis) meses. Para os subitens 06, 07, 08 (transceivers e cabos) a garantia 

é de 12 (doze) meses;  

 
O suporte estará disponível em regime 24x7 (vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana), com atendimento 

inicial para qualquer produto no idioma português. 

 
Contatos para atendimento ao Suporte: 
 

Contratada: 

Serviço de Atendimento ao Cliente:  

➢ Página Web: http://teledata.desk.ms   
➢ Telefone: 0800-000-0594 
➢ E-mail: teledata.sac@tld.com.br      
 

 
3.2 Prazo de Entrega: 

 

O prazo para o fornecimento é de 90 (noventa) dias corridos, após o recebimento da ordem de fornecimento, nota 

de empenho ou documento equivalente, por e-mail. 

 

 

3.3 Pagamento: 

 

O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta corrente, em até 10 (dez) dias, após o 

recebimento da respectiva nota fiscal. 

 

 

3.4 Validade da Proposta:  

60 dias corridos contados a partir da data de abertura das propostas. 

 
3.5 Demais Despesas:  
 

Nos preços ofertados estão contempladas todas e quaisquer despesas necessárias ao fiel cumprimento do objeto 

desta licitação, inclusive todos os custos com material de consumo, salários, encargos sociais, previdenciários e 

trabalhistas de todo o pessoal da Contratada, como também fardamento, transporte de qualquer natureza, materiais 

empregados, inclusive ferramentas, utensílios e equipamentos utilizados, depreciação, alugueis, administração, 
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impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel 

cumprimento pela Contratada das obrigações. 

Todos os equipamentos ofertados são novos, de primeiro uso e em conjunto com o software não estarão, no momento 
da apresentação da proposta, em listas de end-of-sale, end-of-support, end-of-engineering-support, end-of-life ou lista 
equivalente do fabricante, ou seja, não terão previsão de descontinuidade de fornecimento, suporte ou vida, estando 
em linha de produção do fabricante;  
 

3.6 Não transferiremos a outrem os compromissos assumidos, no todo ou em parte. 
 
 

 
4. DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

 

 

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 

NOME COMPLETO Ricardo Luiz de Oliveira 

RG 735283826 

CPF 684.548.135-00 

CARGO Diretor Comercial 

  

 
5. DADOS DA PROPONENTE   

  
  

Razão Social: TLD TeleData Comércio e Serviços Ltda 

CPNJ: 33.927.849/0001-64 

Endereço: Rua Sd. Luiz Gonzaga das Virgens, 111 – Edf. Liz Corporate, 4º andar, sala 402 – Caminho das 

Árvores, Cep: 41.820-560, Salvador – BA  

Contato: Carina Rodrigues 

Telefone: (71) 3343-3426 / (71) 3343-3433 

E-mail: teledata@tld.com.br  

Representante Legal: Ricardo Luiz de Oliveira 

CPF: 684.548.135-00 

E-mail: ricardo@tld.com.br  

Banco: Bradesco             Agência: 1425                Conta: 41288-0 

 
Na expectativa de sermos distinguidos com suas prezadas ordens, estamos a inteira disposição de V.S.as. 
para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários. 
 
 Salvador, 05 de setembro de 2022.  
 
 
_________________________________________ 
TLD TeleData Comércio e Serviços Ltda 
CNPJ.: 33.927.849/0001-64 
Ricardo Luiz de Oliveira 
Diretor – Representante Legal 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 05 de setembro de 2022.
Sr. Coordenador COINF.
 
Consideando o despacho, evento sei nº1142948,

questionado em sessão o liciante melhor classficado enviou
proposta ajustada alterando os códigos quanto aos itens 16,
17, e 18, relacionados aos treinamentos oficiais, evento sei
nº 1143497, razão pela qual solicitamos nova análise.

Agradeço antecipadamente.
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL
 

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 05/09/2022, às 18:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1143498 e o código CRC 1775C5B9.

0006267-49.2021.6.02.8000 1143498v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 06 de setembro de 2022.
Senhor Pregoeiro,
 
Supridas as informações após a diligência,

entendemos,smj, que a proposta apresentada (doc. 1143497),
em conjunto com seus anexos, está em conformidade com as
exigências técnicas do Edital.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES,
Analista Judiciário, em 06/09/2022, às 15:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1144206 e o código CRC 18F72CB1.

0006267-49.2021.6.02.8000 1144206v1
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Declaração de Menor
 
Pregão eletrônico 81/2022 UASG 70011

TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 33.927.849/0001-64, declara para fins do
disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de
1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de
16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do
art. 7º da Constituição Federal.

Salvador, 31 de Agosto de 2022.

 

Fechar
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Declaração de Inexistência de Fato Superveniente
 
Pregão eletrônico 81/2022 UASG 70011

TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ nº 33.927.849/0001-64, declara sob as penas da lei, que até a
presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade
de declarar ocorrências posteriores.

Salvador, 31 de Agosto de 2022.

 

Fechar
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Declaração de Cota de Aprendizagem
 
Pregão eletrônico 81/2022 UASG 70011

TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 33.927.849/0001-64, declara sob as penas da
Lei, que cumpre a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

Salvador, 31 de Agosto de 2022.

 

Fechar
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Declaração de Elaboração Independente de Proposta

Pregão Eletrônico 81/2022 UASG 70011

TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, como representante devidamente constituído de 33.927.849/0001-64 -
TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA doravante denominado TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA,
para fins do disposto no Edital do Pregão Eletrônico 81/2022 UASG 70011, declara, sob as penas da lei, em especial o art.
299 do Código Penal Brasileiro, que: 

(a) a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 81/2022 UASG 70011 foi elaborada de maneira
independente pelo TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte,
direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão
Eletrônico 81/2022 UASG 70011, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico 81/2022 UASG 70011,não foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 81/2022 UASG
70011, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial
ou de fato do Pregão Eletrônico 81/2022 UASG 70011, quanto a participar ou não da referida licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 81/2022 UASG 70011,não será, no todo
ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do
Pregão Eletrônico 81/2022 UASG 70011 antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 81/2022 UASG 70011 não foi, no todo ou
em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE ALAGOAS antes da abertura oficial das propostas; e 

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para
firmá-la. 

Salvador, em 31 de Agosto de 2022. 

TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA
 

 

Fechar
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Declaração de não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado
 
Pregão eletrônico 81/2022 UASG 70011

TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 33.927.849/0001-64, declara que não possui em
sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no
inciso III do art.5º da Constituição Federal.

Salvador, 31 de Agosto de 2022.

 

Fechar
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Declaração de Acessibilidade
 
Pregão eletrônico 81/2022 UASG 70011

TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 33.927.849/0001-64, declara que, conforme
disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, esta ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da
minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Salvador, 31 de Agosto de 2022.

 

Fechar
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DECLARAÇÃO
 
Pregão eletrônico 81/2022 UASG 70011

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro
plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital, referentes ao pregão nº 81/2022 da UASG 70011 - TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS .
CNPJ: 33.927.849/0001-64 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Salvador, 31 de Agosto de 2022.

 

Fechar
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 33.927.849/0001-64 DUNS®: 899634315
Razão Social: TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: TELEDATA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 25/08/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências

nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 21/11/2022
FGTS 13/09/2022
Trabalhista Validade: 26/11/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:

Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 23/10/2022
Receita Municipal Validade: 06/11/2022

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2023Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 02/09/2022 15:59 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Certificado de Registro Cadastral - CRC
(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa  nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 33.927.849/0001-64
Razão Social: TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Atividade Econômica Principal:

4652-4/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E
EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO

Endereço:

RUA SOLDADO LUIZ GONZAGA DAS VIRGENS, 111 - EMPRESARIAL LIZ
CORPORATE SALA 402 - CAMINHO DAS ARVORES - Salvador / Bahia

Emitido em: 08/09/2022 13:58 de 11

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº  8.666, de 1993.

Observações:
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor
CNPJ: 33.927.849/0001-64 DUNS®: 899634315
Razão Social: TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: TELEDATA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 25/08/2023

Dados do Nível
Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor
Porte da Empresa: Demais
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA MEI: Não
Capital Social: R$ 1.500.000,00 Data de Abertura da Empresa: 02/03/1990
CNAE Primário: 4652-4/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES

ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO

CNAE Secundário 1: 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
CNAE Secundário 2: 4752-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 3: 6209-1/00 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS
CNAE Secundário 4: 7490-1/04 - ATIVIDADES DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE
CNAE Secundário 5: 7733-1/00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA
CNAE Secundário 6: 9511-8/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE
CNAE Secundário 7: 9512-6/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE

Dados para Contato
CEP: 41.820-560
Endereço: RUA SOLDADO LUIZ GONZAGA DAS VIRGENS, 111 - EMPRESARIAL LIZ
Município / UF: Salvador / Bahia
Telefone: (71) 33433425 Telefone: (71) 88020706
E-mail: ACCONTABILIDADE.PROCURADORIA@HOTMAIL.COM

Dados do Responsável Legal
484.883.728-68CPF:

Nome: LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA

Emitido em: 02/09/2022 16:01 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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Relatório de Credenciamento

Dados do Responsável pelo Cadastro
484.883.728-68CPF:

Nome: LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA
E-mail: eliane@tld.com.br

Emitido em: 02/09/2022 16:01 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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Relatório de Credenciamento

Sócios / Administradores
Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 484.883.728-68 Participação Societária: 72,00%
Nome: LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA
Número do Documento: 38631349 Órgão Expedidor: SSP/SP
Data de Expedição: 21/12/2006 Data de Nascimento: 06/11/1947
Filiação Materna: CLEMENTINA TASCA DE OLIVEIRA
Estado Civil: Casado(a)

Carteira de Identidade: 44118946 Órgão Expedidor: MJ
Data de Expedição: 01/03/2001

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)
Não CPF:
JESULINDA NEVES DE OLIVEIRANome:

032.092.978-78Estrangeiro:

CEP: 41.820-360
Endereço: RUA DA GRAVIOLA, 146 - APTO 601 - CAMINHO DAS ARVORES
Município / UF: Salvador / Bahia
Telefone: (71) 88020704
E-mail: eliane@tld.com.br

Dados do Sócio/Administrador 2

CPF: 032.092.978-78 Participação Societária: 10,00%
Nome: JESULINDA NEVES DE OLIVEIRA
Número do Documento: 44118946 Órgão Expedidor: MJ
Data de Expedição: 01/03/2001 Data de Nascimento: 11/05/1949
Filiação Materna: MARIA JOSE DA TRINDADE NEVES
Estado Civil: Casado(a)

Carteira de Identidade: 3863134 Órgão Expedidor: SSP
Data de Expedição: 23/02/2001

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)
Não CPF:
LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRANome:

484.883.728-68Estrangeiro:

CEP: 41.820-360
Endereço: CONDOMINIO RUA DA GRAVIOLA, 146 - APT0 601 - CAMINHO DAS
Município / UF: Salvador / Bahia
Telefone: (71) 88020741
E-mail: eliane@tld.com.br

Emitido em: 02/09/2022 16:01 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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Relatório de Credenciamento

Dados do Sócio/Administrador 3

CPF: 684.548.135-00 Participação Societária: 9,00%
Nome: RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA
Número do Documento: Órgão Expedidor:
Data de Expedição: Data de Nascimento:
Filiação Materna:
Estado Civil:

CEP:
Endereço:
Município / UF:
Telefone:
E-mail:

Dados do Sócio/Administrador 4

CPF: 678.702.955-15 Participação Societária: 9,00%
Nome: ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA
Número do Documento: Órgão Expedidor:
Data de Expedição: Data de Nascimento: 04/02/1974
Filiação Materna: JESULINA NEVES DE OLIVEIRA
Estado Civil:

CEP: 41.820-370
Endereço: RUA DO EBANO, 159 - AP 402 - CAMINHO DAS ARVORES
Município / UF: Salvador / Bahia
Telefone: (71) 88020725
E-mail:

Linhas Fornecimento

Serviços
590 - Estudos e Projetos de Comutação Telefônica
612 - Estudos e Projetos de Comunicação de Dados

Emitido em: 02/09/2022 16:01 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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TU_̀SaWSbbcdefcghdiYYYXjkhS

l

OmnoSgXeYYYYYgbYebfS _pqrasSbS

l

l

S
tXWSjSurvrsvSmwxsymvmzr{sSasSK|mar{sS\}cS̀~wmS]sz�s{~S{mSZ~��s�SaWSXeY�ST~a{~��ar~S
�~}r�~axmS̀s}{rawSRuurzmwS�~xmv�SZsvsShbX�S�sr}}~S̀s}{raw�STN_ShdYe�jfhY�SK}szs���S
Zm}qr�m�S}mqrwx}s{sSasS̀VTNZNSw~yS~SaWSegdYYYfkfYgSmSrawz}rxsSa~STU_̀i]�Sw~ySaWS
bbcdefcghdiYYYejh��SS
S
teWSjSurvrsvSmwxsymvmzr{sSasSK|mar{sS��mr}sS\m�w�SXcYhd�S�sv��~obdST�S_~}x�~�SLs�}~S{mS
�}mrxswSjS�K�STN_ShecfXbjhgY�S}mqrwx}s{sSasS̀VTN��Sw~ySU[ONSa~SeddYXbfYeXY�S
rawz}rxsSa~STU_̀i]�Sw~ySaWSbbcdefcghdiYYYhjYfcS
S

����������������S
�
����������������� �KSw~zrm{s{mSrarzr~�Sw�swSsxr|r{s{mwSm�SYeS{mS�s}¡~S{mS
XddYSmSwm�S�}s�~S{mS{�}s¡�~S¢Sra{mxm}�ras{~cS£s}xcSddf�S[[�STTieYYe¤c�
�

�¥¦�§̈©�����̈���
�
§����̈������������ �KSw~zrm{s{mSxm�Sz~�~S~y�mxr|~o�
�
T~�¢}zr~Ssxszs{rwxsS{mSz~��~amaxmwSmvmx}ªarz~wSmSmn�r�s�max~wS{mSxmvmu~arsSmS
z~��arzs¡�~�Sz~�¢}zr~S|s}m�rwxsSmw�mzrsvr�s{~S{mSmn�r�s�max~wS{mSxmvmu~arsSmS
z~��arzs¡�~�Sw��~}xmSx¢zarz~�S�sa�xma¡�~SmSwm}|r¡~wSm�Sxmza~v~qrsS{sSrau~}�s¡�~�S
sv�q�mvS{mS�pn�raswSmSmn�r�s�max~wS�s}sSmwz}rx«}r~�S}m�s}s¡�~SmS�sa�xma¡�~S{mS
z~���xs{~}mwSmS{mSmn�r�s�max~wS�m}ru¢}rz~w�S}m�s}s¡�~SmS�sa�xma¡�~S{mSmn�r�s�max~wS
{mSz~��arzs¡�~�Ssxr|r{s{mwS{mSraxm}�m{rs¡�~SmSsqmazrs�max~S{mSwm}|r¡~wSmSamq«zr~w�S
m¬zmx~Sr�~yrvrp}r~w�Srawxsvs¡�~SmS�sa�xma¡�~Smv¢x}rzscS
S

�����̈�����
�

hk�ejhiYYSjSz~�¢}zr~Ssxszs{rwxsS{mSz~��~amaxmwSmvmx}ªarz~wSmSmn�r�s�max~wS{mS
xmvmu~arsSmSz~��arzs¡�~S
hbeXj�iYYSjSrawxsvs¡�~SmS�sa�xma¡�~Smv¢x}rzsS
hf�ejXiYYSjSz~�¢}zr~S|s}m�rwxsSmw�mzrsvr�s{~S{mSmn�r�s�max~wS{mSxmvmu~arsSmS
z~��arzs¡�~S
keYdjXiYYSjSw��~}xmSx¢zarz~�S�sa�xma¡�~SmS~�x}~wSwm}|r¡~wSm�Sxmza~v~qrsS{sSrau~}�s¡�~S
fhdYjXiYhSjSsxr|r{s{mwS{mSraxm}�m{rs¡�~SmSsqmazrs�max~S{mSwm}|r¡~wSmSamq«zr~wSm�S
qm}sv�Sm¬zmx~Sr�~yrvrp}r~wS
ffbbjXiYYSjSsv�q�mvS{mS�pn�raswSmSmn�r�s�max~wS�s}sSmwz}rx«}r~S
d�XXjgiYYSjS}m�s}s¡�~SmS�sa�xma¡�~S{mSz~���xs{~}mwSmS{mSmn�r�s�max~wS�m}ru¢}rz~wS
d�XejkiYYSjS}m�s}s¡�~SmS�sa�xma¡�~S{mSmn�r�s�max~wS{mSz~��arzs¡�~S
S

���̈§��S
�
®���§�����������̄�RSTs�rxsvSw~zrsvS{sSw~zrm{s{mS¢S{mSO°SXc�YYcYYY�YYS£��S
�rv��~SmSn�ra�max~wS�rvS}msrw¤�Sm�S�~m{sSz~}}maxmSaszr~asv�S}m�}mwmaxs{~S�~}SXc�YYcYYYS
£��S�rv��~SmSn�ra�max~wS�rv¤Sn�~xswS{mSzs�rxsvS{mS|sv~}Sa~�rasvSO°SX�YYS£��S}msv¤Szs{sS

±²²³́
µµ¶··̧

¹¶º»¼½³·¾·½¾»¿½À¼µ¶··̧
¹¶º»¼ÁÂÀµ¶Ã²Â¹²̧

¾¶¾¶»Ä¾±¶ÅÂÆÇÈ¶ÉÊËÌÍÎÏÐÑÎÒÓ̧
·ÔÕÖ×ØÙÚ¾±¶ÅÂÛÇÓÜÔÏÝ¶ÐÐ³Î³ÂÞßÛ¹É¹¾ÒàÙ

áââÞãáäåæäÞ×ÞÜáçÎØãÜØæèåà́
æÝéêéÏÛëììÆìÔáãäàØæçíÞîæäØæåçÞïØÞàáðÈêÈêêÍéÛêÝêÔçíÞîæ×åãîá×áæäØæåçÞïØÞàáðÝêÈìÈêÆÍìÏÏÔàÞÐáàäåæçíÞîæäØæåçÞïØÞàá

ÏÍÛÏëÛëéêéêÔñØâíçÞãäáæãØïØâæäØæåçÞïØÞàá

Certidão SICAF GERAL (1145561)         SEI 0006267-49.2021.6.02.8000 / pg. 795



���������	
����������������������
��������������������������� !�"#$%&$''��(�%")%')$%$$

*������+��$$,-'&..,�/��%#)%')$%$$
0�(��/1��(2���1�345�36465737��896��:8�6�;6�<:�8;�4357�0:�6�$"$%%"-=%&&

6����/��>(� ���2�/������?������1/���(�@��2A))���� BC>���B�1B��?B��)7D3603:�7�7858�D96038;)7D3603:�7�78B1�2E
�@1 ��+1�$,#-=&-"-%#"&"=�

6��1��F2�1�����1>�� ���1/1�/����1+(� �����1��� 1/1��(�%")%')$%$$
2���3�1 1�����+1�9�G�/��7�1HC��I�;�����J��1IG��1+

%")%')$%$$

KLMNOKPQRSTRUMOKMVKLSUWSXYSNSTRUZRL[\KPQRS\KSZRT[N\K\NSS

ML\SMNLN\KMKSTR]NOT[RSNSZNÔ [TRZSLM\KS
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 33.927.849/0001-64

Certidão nº: 29037999/2022

Expedição: 02/09/2022, às 16:06:16

Validade: 01/03/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

 

Certifica-se que TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E

FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 33.927.849/0001-64, NÃO CONSTA

como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação

das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e

13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por

disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 
 
 
Consulta realizada em: 02/09/2022 16:04:43 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA 

CNPJ: 33.927.849/0001-64 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 

Cadastro: Licitantes Inidôneos 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 

Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 

Administrativa e Inelegibilidade 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 

Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 

Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
 
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
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https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:INIDONEOS
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http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep


racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016. 
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 29/04/2022  005663653 

 P O D E R  J U D I C I Á R I O 
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA 

 C E R T I D Ã O  E S T A D U A L 

 CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E 
 EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU 

 CERTIDÃO Nº:   005663653  FOLHA: 1/1 

 A   autenticidade   desta   certidão   poderá   ser   confirmada   pela   internet   no   site   do   Tribunal   de   Justiça 
 (http://esaj.tjba.jus.br/sco/abrirConferencia.do). 

             CERTIFICO   que,   pesquisando   os   registros   de   distribuições   de   feitos   cíveis   do   Estado   da   Bahia, 
 anteriores a data de  29/04/2022,  verifiquei NADA CONSTAR em nome de:  

 TLD   TELEDATA   COMERCIO   E   SERVIÇOS   LTDA,   portador   do   CNPJ:   33.927.849/0001-64,   estabelecida   na 
 RUA   SOLDADO   LUIZ   GONZAGA   DAS   VIRGENS   111   4   ANDAR,   CAMINHO   DAS   ARVORES,   CEP:   41820-560, 
 Salvador - BA. ************************************************************************************************************ 

             Os   dados   informados   são   de   responsabilidade   do   solicitante,   devendo   a   titularidade   ser   conferida   pelo 
 interessado   e/ou   destinatário,    A   presente   certidão   abrange   pesquisa   no   banco   de   dados   pelo   período   de   20 
 (vinte) anos. 

             Certifico finalmente que esta certidão é sem custas. 

             Esta   certidão   terá   validade   de   30   dias   a   partir   da   data   de   sua   emissão.   Após   esta   data   será   necessária   a 
 emissão de uma nova certidão. 

 Salvador, sexta-feira, 29 de abril de 2022. 

                      005663653 
 PEDIDO N°:  
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37408259449Usuário:

08/09/2022 14:17:31Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN
CPF/CNPJ: Título: Situação

TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA Adimplente33927849
Total de Registros

Há até 30 dias:
Há mais de 30 dias:

0

Data/Hora de InclusãoCódigo Credor

* Registros incluídos há até 30 dias.

1  de     1
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Pregão Eletrônico

70011 .812022 .9472 .4782 .12510138049

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00081/2022 (SRP)

Às 14:00 horas do dia 02 de setembro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de
Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA 121/2022 de 06/04/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei nº
10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 0006267-49.2021,
para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00081/2022. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Registro de preço
para eventual aquisição de solução Firewall para o Prédio Sede do TRE/AL, Cartórios Eleitorais, unidades e escritórios remotos da
Justiça Eleitoral em Alagoas.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as
propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1
Descrição: Firewall
Descrição Complementar: Firewall Modelo: Tz470 , Nome: Firewall , Aplicação: Segurança Rede Computadores , Capacidade
Armazenamento: Até 256 G
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 4.014.022,8400 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, pelo melhor lance de R$ 3.135.000,0000 e com valor negociado
a R$ 3.000.000,0000 e a quantidade de 1 Unidade .

Histórico
Item: 1 - Firewall

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
33.927.849/0001-64 TLD TELEDATA

COMERCIO E
SERVICOS LTDA

Não Não 1 R$ 4.013.896,0000 R$ 4.013.896,0000 31/08/2022
17:51:02

Marca: FORTINET 
Fabricante: FORTINET 
Modelo / Versão: Firewall Fortigate 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Registro de Preços para eventual fornecimento de solução de Firewall para o
prédio sede do TRE/AL, conforme especificações descritas no Anexo I do Edital. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

05.773.360/0001-40 WORLDNET
TELECOM COMERCIO
E SERVICOS DE
TELECOMUNICACOES
LTDA

Não Não 1 R$ 4.014.022,8400 R$ 4.014.022,8400 01/09/2022
11:08:19

Marca: Fortigate 
Fabricante: Fortinet 
Modelo / Versão: 1800F / 40F 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Proposta para Registro de Preços para eventual fornecimento de solução Firewall
para o Prédio Sede do TRE/AL, cartórios Eleitorais, unidades e escritórios remotos da Justiça Eleitoral em Alagoas. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 4.014.022,8400 05.773.360/0001-40 02/09/2022 14:00:09:950
R$ 4.013.896,0000 33.927.849/0001-64 02/09/2022 14:00:09:950
R$ 3.978.000,0000 33.927.849/0001-64 02/09/2022 14:10:19:623
R$ 3.978.500,0000 05.773.360/0001-40 02/09/2022 14:14:12:213
R$ 3.775.560,0000 33.927.849/0001-64 02/09/2022 14:17:06:743
R$ 3.900.000,0000 05.773.360/0001-40 02/09/2022 14:18:16:793
R$ 3.850.000,0000 05.773.360/0001-40 02/09/2022 14:20:11:633
R$ 3.700.000,0000 33.927.849/0001-64 02/09/2022 14:21:07:813
R$ 3.450.000,0000 33.927.849/0001-64 02/09/2022 14:22:14:523
R$ 3.135.000,0000 33.927.849/0001-64 02/09/2022 14:24:47:563

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
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Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento
análise de
propostas

02/09/2022
14:00:58 Item com análise de propostas finalizada.

Abertura 02/09/2022
14:05:07 Item aberto para lances.

Encerramento
etapa aberta

02/09/2022
14:22:40 Item com etapa aberta encerrada.

Início 1a etapa
fechada

02/09/2022
14:22:40

Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 3.450.000,0000 e R$
3.850.000,0000.

Encerramento 02/09/2022
14:27:41 Item encerrado para lances.

Encerramento
etapa fechada

02/09/2022
14:27:41 Item com etapa fechada encerrada.

Abertura do prazo
- Convocação
anexo

02/09/2022
14:43:38

Convocado para envio de anexo o fornecedor TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF:
33.927.849/0001-64.

Encerramento do
prazo -
Convocação anexo

02/09/2022
15:10:56

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS
LTDA, CNPJ/CPF: 33.927.849/0001-64.

Abertura do prazo
- Convocação
anexo

05/09/2022
17:06:59

Convocado para envio de anexo o fornecedor TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF:
33.927.849/0001-64.

Encerramento do
prazo -
Convocação anexo

05/09/2022
17:44:15

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS
LTDA, CNPJ/CPF: 33.927.849/0001-64.

Aceite de proposta 06/09/2022
16:06:57

Aceite individual da proposta. Fornecedor: TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF:
33.927.849/0001-64, pelo melhor lance de R$ 3.135.000,0000 e com valor negociado a R$
3.000.000,0000. Motivo: VALOR NEGOCIADO

Habilitação de
fornecedor

06/09/2022
16:07:09

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA -
CNPJ/CPF: 33.927.849/0001-64

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 02/09/2022
14:00:10

A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de
propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20
itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será

entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema 02/09/2022

14:05:06
Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada.

Mantenham-se conectados.
Sistema 02/09/2022

14:05:07
O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 02/09/2022
14:22:40

A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R$
3.450.000,0000 e R$ 3.850.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:27:40

do dia 02/09/2022.
Sistema 02/09/2022

14:27:41
O fornecedor da proposta no valor de R$ 3.850.000,0000 não enviou lance único e fechado para

o item 1.
Sistema 02/09/2022

14:27:41
O item 1 está encerrado.

Sistema 02/09/2022
14:27:48

A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade
"Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".

Pregoeiro 02/09/2022
14:31:15

Para TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - Sr.(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a
primeira classificada no item, considerando a determinação do Edital e da Legislação do Pregão
Eletrônico, devemos sugerir que V.Sª aceite nossa contraproposta no valor de R$3.000.000,00.

Aguardo Resposta.
33.927.849/0001-

64
02/09/2022
14:34:38

Prezado pregoeiro(a) boa tarde

33.927.849/0001-
64

02/09/2022
14:35:12

Peço um momento por favor que estarei verificando a possibilidade de redução.

Pregoeiro 02/09/2022
14:36:41

Para TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - Agradeço e aguardo.

33.927.849/0001-
64

02/09/2022
14:39:04

Prezado(a) Pregoeiro, aceitamos a contraproposta no valor total de R$ 3.000.000,00.

Pregoeiro 02/09/2022
14:42:21

Para TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - Sr.(a) Licitante, agradeço. Convocaremos
anexo a fim de V.Sª encaminhar sua proposta devidamente ajustada ao valor negociado,

lembrando, o critério de julgamento é considerado o cada sub item, verifique revise os anexos
do Edital. Lembrando, da mesma forma, a necessidade de observar o encaminhamento de toda

documentação técnica, 10.10.3. DA QUALIFICAÇÃO ..
Pregoeiro 02/09/2022

14:43:28
Para TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ....QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, caso V.Sª
tenha deixado de anexar preliminarmente. O prazo para encaminhamento é o previsto no

EDITAL duas horas.
Sistema 02/09/2022 Senhor fornecedor TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 33.927.849/0001-
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14:43:38 64, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro 02/09/2022

14:44:26
Para TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - Sr.(a) Licitante, anexo convocado.

Estaremos on-line, qualquer dúvida favor comunicar. Agradeço mais uma vez e aguardo.
33.927.849/0001-

64
02/09/2022
14:46:48

Estamos ajustando os preços unitários e totais para anexar ao sistema no prazo
estipulado.Obrigada!

Sistema 02/09/2022
15:10:56

Senhor Pregoeiro, o fornecedor TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF:
33.927.849/0001-64, enviou o anexo para o ítem 1.

33.927.849/0001-
64

02/09/2022
15:11:49

Prezado(a) Pregoeiro(a), anexamos ao sistema nossa proposta ajustada al lance final negociado.

Pregoeiro 02/09/2022
15:18:29

Para TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - Sr.(a) Licitante, acuso o recebimento do
arquivo. Aguarde. Obrigado

Pregoeiro 02/09/2022
15:26:24

Para TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - Sr.(a) Licitante, encaminharemos a sua
proposta e os documentos técnicos à Unidade de TI, acredito que a análise de conformidade
técnica demandará um certo tempo, razão pela qual consultaremos a referida Unidade que
subsidia o pregoeiro na decisão de julgamento e aceitação de proposta. Aguarde. Obrigado.

33.927.849/0001-
64

02/09/2022
15:37:46

Ok, ficaremos acompanhando.

33.927.849/0001-
64

02/09/2022
15:38:22

O resultado será ainda nessa sessão? Ou será reagendada?

Pregoeiro 02/09/2022
15:42:30

Para TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - Sr.(a) Licitante, a Unidade Técnica está
analisando, se não for encontrado qualquer inconsistência, encerraremos a fase de aceitação e

julgamento de propostas. A fase seguinte, habilitação, o pregoeiro deverá analisar a
documentação de habilitação encaminhada, bem como fará pesquisa em sites oficiais, razão

pela qual reagendaremos a sessão.
Pregoeiro 02/09/2022

15:43:50
Para TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - Sr.(a) Licitante, no momento, peço que

aguarde. Agradeço.
Pregoeiro 02/09/2022

16:07:17
Para TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - Sr.(a) Licitante, ainda estamos o retorno da

Unidade de TI. Aguarde. Obrigado
Pregoeiro 02/09/2022

16:15:07
Para TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - Sr.(a) Licitante, a Unidade de TI solicitou a
suspensão da sessão, considerando a quantidade de documentos técnicos encaminhado, RAZÃO

PELA QUAL SUSPENDEREMOS A SESSÃO. FICA REAGENDADA PARA DIA 05/09/2022 às
15HORAS. Agradeço a participação na presente sessão e bom final de semana.

Pregoeiro 05/09/2022
15:01:09

Srs. (as) Licitantes, boa tarde.

Pregoeiro 05/09/2022
15:02:44

Para TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - Sr.(a) Licitante, boa tarde. A Unidade TI
ainda não retornou com o resultado da análise técnica, razão pela qual peço que aguarde.

Agradeço.
33.927.849/0001-

64
05/09/2022
15:03:51

Prezado(a) Pregoeiro(a) boa tarde!

33.927.849/0001-
64

05/09/2022
15:04:02

Ficaremos no aguardo.

Pregoeiro 05/09/2022
15:07:45

Para TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - Agradeço.

Pregoeiro 05/09/2022
15:47:09

Para TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - Sr. (a) Licitante, a Unidade de TI informou
que deverá concluir a análise dos documentos técnicos às 17h. Registro, ainda, que em paralelo,

estamos analisando a documentação de habilitação jurídica e fiscal de V.Sª, inclusive como
pesquisas nos sites oficiais. Pelo exposto, informo o retorno ao presente chat de conversação às

17h. Agradeço.
33.927.849/0001-

64
05/09/2022
16:04:46

Certo, estamos cientes.

Pregoeiro 05/09/2022
17:02:41

Para TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - Sr.(a) Licitante, a Unidade de TI registrou a
conformidade técnica da proposta, contudo, pediu para que V.Sª esclarecesse, em resumo:

Pregoeiro 05/09/2022
17:03:34

Para TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - TI REGISTRA NO PROCESSO: "Quanto
aos itens 16, 17, e 18, relacionados aos treinamentos oficiais, solicitamos que seja realizada

diligência junto à licitante no sentido de esclarecer sobre os códigos informados…. Não
conseguimos localizar o código SKU apresentado  na lista de cursos oficiais do fabricante”

Pregoeiro 05/09/2022
17:04:40

Para TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - Sr.(a) Licitante, podemos convocar anexo, a
fim de V.Sª retificar os códigos em questão, apontados pela TI, e/ou esclarecer. Aguardo

resposta. Obrigado.
Pregoeiro 05/09/2022

17:06:51
Para TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - Sr.(a) Licitante, deixarei o anexo em

convocação!
Sistema 05/09/2022

17:06:59
Senhor fornecedor TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 33.927.849/0001-

64, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro 05/09/2022

17:12:18
Para TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - Sr.(a) Licitante, aguardo resposta.

33.927.849/0001-
64

05/09/2022
17:19:04

Estaremos ajustando os códigos, solicito um momento por favor.

Pregoeiro 05/09/2022
17:20:32

Para TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - Agradeço e aguardo.

Sistema 05/09/2022
17:44:15

Senhor Pregoeiro, o fornecedor TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF:
33.927.849/0001-64, enviou o anexo para o ítem 1.

33.927.849/0001-
64

05/09/2022
17:45:22

Prezados, anexamos a proposta ajustada com o código SKU, como solicitado.

Pregoeiro 05/09/2022
17:47:09

Para TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - Sr.(a) Licitante, acuso o recebimento do
arquivo. Vamos suspender a sessão, considerando o avançar da hora, a fim de encaminhar à
Unidade de TI. Fica a sessão reagendada para amanhã às 16 horas. Agradeço e boa noite!

33.927.849/0001-
64

05/09/2022
17:48:26

Ok, ciente. Boa noite
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Pregoeiro 06/09/2022
16:01:38

Srs.(as) Licitantes, boa tarde. Aguardem um instante.

Pregoeiro 06/09/2022
16:05:06

Para TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - Sr.(a) Licitante, boa tarde. A Unidade
Técnica TI, ratificou a conformidade da proposta apresentada por V.Sª, da mesma forma, não

encontramos inconsistências quanto à documentação de habilitação apresentada, registraremos
a aceitação da proposta e em seguida a habilitação, favor permaneça conectado e observe as

mensagens do sistema. Obrigado.
33.927.849/0001-

64
06/09/2022
16:06:15

Prezado(a) Pregoeiro boa tarde. Estamos conectados e acompanhando a sessão.

Sistema 06/09/2022
16:07:12

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os
itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.

Pregoeiro 06/09/2022
16:07:28

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 06/09/2022 às 16:40:00.

Pregoeiro 06/09/2022
16:43:31

Srs.(as) Licitantes, declaro encerrado o presente pregão eletrônico, agradeço a participação de
todos, bom feriado.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Alteração equipe 26/08/2022
12:45:40

Alteração equipe 02/09/2022
13:32:50

Pregoeiro Anterior: 56502931472-JOAO HERMINIO DE BARROS NETO . Pregoeiro Atual:
37408259449-WEBER BEZERRA CAVALCANTI . Justificativa: ALTERAÇÃO CONDUÇÃO

Abertura da sessão
pública

02/09/2022
14:00:10 Abertura da sessão pública

Encerramento da
análise de propostas

02/09/2022
14:05:06 Etapa de análise de propostas encerrada.

Julgamento de
propostas

02/09/2022
14:27:48 Início da etapa de julgamento de propostas

Suspensão
administrativa

02/09/2022
16:18:11

Previsão de reabertura: 05/09/2022 15:00:00; suspensão administrativa, análise de documentos
técnicos e de habilitação do licitante melhor classificado

Reativação 05/09/2022
15:00:34

Suspensão
administrativa

05/09/2022
17:48:47

Previsão de reabertura: 06/09/2022 16:00:00; SESSÃO SUSPENSA, ENCAMINHAMENTO DE
PROPOSTA RETIFICADA À UNIDADE DE TI PARA AVALIAÇÃO

Reativação 06/09/2022
16:00:43

Abertura do prazo 06/09/2022
16:07:12 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do prazo 06/09/2022
16:07:28 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 06/09/2022 às 16:40:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi
divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de
setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:43 horas do dia 06 de setembro de 2022, cuja ata foi
lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
WEBER BEZERRA CAVALCANTI 
Pregoeiro Oficial

JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
Equipe de Apoio

Voltar   

WEBER BEZERRA 
CAVALCANTI:30
920200

Assinado de forma digital 
por WEBER BEZERRA 
CAVALCANTI:30920200 
Dados: 2022.09.08 
13:45:18 -03'00'
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PREGÃO ELETRÔNICO

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Pregão Eletrônico   Nº 00081/2022(SRP) 
 

RESULTADO POR FORNECEDOR

33.927.849/0001-64 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento QuantidadeCritério de Valor (*) Valor Unitário Valor Global

1 Firewall Unidade 1 R$ 4.014.022,8400R$ 3.000.000,0000 R$ 3.000.000,0000
Marca: FORTINET
Fabricante: FORTINET
Modelo / Versão: Firewall Fortigate
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Registro de Preços para eventual fornecimento de solução de Firewall para o prédio
sede do TRE/AL, conforme especificações descritas no Anexo I do Edital.

Total do Fornecedor: R$ 3.000.000,0000
 
 

Valor Global da Ata: R$ 3.000.000,0000
(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.

 

 
Voltar
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Pregão Eletrônico

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

Nº 00081/2022 (SRP) 
 

Às 16:44 horas do dia 06 de setembro de 2022, após analisado o resultado do Pregão nº 00081/2022, referente ao
Processo nº 0006267-49.2021, o pregoeiro, Sr(a) WEBER BEZERRA CAVALCANTI, ADJUDICA aos licitantes
vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação. 

**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento. 

 
Resultado da Adjudicação

Item: 1
Descrição: Firewall
Descrição Complementar: Firewall Modelo: Tz470 , Nome: Firewall , Aplicação: Segurança Rede Computadores ,
Capacidade Armazenamento: Até 256 G
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 4.014.022,8400 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA , pelo melhor lance de R$ 3.135.000,0000 , com
valor negociado a R$ 3.000.000,0000 e a quantidade de 1 Unidade .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 06/09/2022
16:44:00

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS
LTDA, CNPJ/CPF: 33.927.849/0001-64, Melhor lance: R$ 3.135.000,0000, Valor Negociado:
R$ 3.000.000,0000

Fim do documento
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 5897 - TRE-AL/PRE/PREG

 
 

À UNIDADE TRE/AL- AJ-DG
 
Conforme legislação de regência desta Corte Eleitoral, encaminho os
presentes autos eletrônicos devidamente instruídos.
Atenciosamente.
Pregoeiro/TRE-AL
 
LISTA DE VERIFICAÇÃO - 
 
I - FASE INTERNA - JUNTADA PORTARIA SIM NÃO EVENTOS/OBS

1- Consta a designação do Pregoeiro, com a
juntada da Portaria de sua nomeação? X  1141139

II- Lances    

2 - A abertura da sessão ocorreu no horário
previsto no edital? X   

3 - Em havendo dois ou mais lances iguais,
prevaleceu aquele que foi recebido e registrado
primeiro?

  NÃO OCORREU

4 - Encerrada a etapa de lances, foi encaminhada,
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante
que tenha apresentado lance mais vantajoso, para
obtenção de melhor proposta, observando o
critério de julgamento?

X  ENCAMINHAMENTO PELO PREGOEIRO

5 – Foram negociadas condições diferentes
daquelas previstas no edital?  X JULGAMENTO DO PREGOEIRO SEGUE CRITÉRIOS OBJETIVOS

6 – Havendo planilha de custos, esta foi analisada? X  VALORES DOS ITENS CONFERIDOS PELA UNIDADE TI,
RATIFICADA A PROPOSTA EVENTO SEI Nº 1144206

III - Proposta    

7-Foi conferida Exclusividade de Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte na participação do
certame,quando o valor estimado for de até R$
80.000,00?

  PREJUDICADO, CONSIDERANDO O VALOR ESTIMADO DO
OBJETO LICITADO

8 -Foi conferida a preferência, nas aquisições de
bens e serviços de informática e automação, nos
termos do art. 3º da Lei nº8.248/91, quando
aplicável?

X   

9-A proposta está em conformidade com os
requisitos estabelecidos no edital? X  

RATIFICADA A CONFORMIDADE TÉCNICA PELA UNIDADE
REQUISITANTE RESPONSÁVEL PELA  ELABORAÇÃO DO
TERMO DE REFERÊNCIA 1144206
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10 – Tendo havido a exigência da apresentação de
documentação complementar à proposta
(manuais,certificados, declarações etc.), a referida
documentação foi apresentada?

X  

 

CONFERIDAS CONFORMIDADE PELA UNIDADE
REQUISITANTE, CONSIDERANDO A SOLICITAÇÃO DO
PREGOEIRO, V. ITEM 9 DO PRESENTE PAPEL DE TRABALHO

 

11 – Após a verificação de conformidade acima, a
classificação das propostas apresentou-
se adequada?

X  
 

 

IV- JULGAMENTO    

12 – O melhor preço ofertado é compatível com os
preços praticados no mercado? X  

CONSIDERANDO A ESTIMATIVA DAS UNIDADES
RESPONSÁVEIS E RATIFICADAS PELA ADMINISTRAÇÃO NA
FASE INTERNA DO CERTAME

V- Habilitação    

15- A empresa apresentou prova de cadastro no
SICAF com os seus dados relativos à regularidade
fiscal válidos?

X  DOCUMENTOS SICAF/CRC/NC/ATO CONSTITUTIVO 1145561

15.1 - FGTS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG - ITEM 15

 

15.2 - INSS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.3 - RECEITA FEDERAL X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.4 - TRIBUTOS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.5 - Estando algum documento relativo à
regularidade fiscal desatualizado, foi assegurado à
empresa o direito de apresentar a documentação
atualizada

  NÃO FOI NECESSÁRIO

16 – Constam nos autos Certidão negativa de
Débitos Trabalhistas? X  

CERTIDÕES EMPRESAS TRABALHISTA, TCU, CNJ, PORTAL
TRANSPARÊNCIA, NEGATIVA FALÊNCIA CONCORDATA

1145563

17 – Consta consulta ao Cadin? X  1145602

18 – Consta nos atuos os seguintes documentos
/consulta quando for o caso?    

18.1 – Declaração de inexistência de fatos
supervenientes e impeditivo; X  1145550

18.2 – Declaração que a empresa não emprega
menor; X  CONFORME ITEM 18.1

18.3- Declaração de elaboração de independente de
proposta; X  CONFORME ITEM 18.1

18.4- Declaração de que se enquadra como
Microempresa ou empresa de pequeno porte; X  CONFORME ITEM 18.1
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18.5- Existência de registros impeditivos da
contratação no Cadastro Nacional de Empresas
Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral da
União, disponível no Portal da Transparência;

 X VER ITEM 16 DO PRESENTE PAPEL DE TRABALHO

18.6- Certidão negativa de inidôneos do TCU (art.
46 da Lei nº 8.443/1992)   CONFORME ITEM 18.5

18.7-Há alguma outra exigência do edital (no
tocante à habilitação) não contemplada por este
Papel de Trabalho? (especificar no campo
observações)

X   

19 -Os documentos e anexos exigidos foram
apresentados nos prazos estabelecidos no edital X   

VI - ATA    

20- A ata contém os seguintes elementos: licitantes
participantes, propostas apresentadas e
lances ofertados na ordem de classificação,
aceitabilidade da proposta de preço, habilitação e
recursos interpostos?

X  
 

 

21- A ata encontra-se assinada pelo pregoeiro e
pela equipe de apoio? X  1145605

22- Declarado o vencedor, os licitantes
manifestaram imediata e motivadamente intenção
de recorrer, em campo próprio do sistema?

  NÃO OCORREU RECURSO

23- Os memoriais do recurso foram apresentados
no prazo de 3 (três) dias?   NÃO OCORREU RECURSO

24- No caso de interposição de recurso por
qualquer dos licitantes, os demais foram intimados,
na sessão pública, da possibilidade de apresentar
contra-razões no prazo de 03(três) dias, contados
do término do prazo do recorrente?

  NÃO OCORREU RECURSO

25- O pregoeiro reconsiderou a decisão
impugnada?   NÃO OCORREU RECURSO

26-Caso o pregoeiro não tenha reconsiderado a
decisão impugnada, o processo foi instruído e
submetido à consideração do Presidente do
Tribunal, respeitando o prazo de 05 (cinco) dias
úteis?

  NÃO OCORREU RECURSO

27- Houve manifestação do Presidente (ratificando
a decisão tomada pelo Pregoeiro ou CPL ou
eformando-a), respeitado o prazo de 05(cinco) dias
úteis?

  NÃO OCORREU RECURSO

28- Se mantida a decisão do pregoeiro, o fato foi
comunicado aos licitantes?   NÃO OCORREU RECURSO

VIII – Procedimentos Finais    

29- Não havendo interposição de recursos, houve a
adjudicação, pelo pregoeiro, do objeto licitado ao
licitante vencedor?

X  1145610
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30- Havendo interposição de recurso, houve a
adjudicação e homologação do objeto licitado ao
licitante vencedor pelo Desembargador Presidente?

  NÃO OCORREU RECURSO

31 - Consta nos autos demais relatórios extraídos
do comprasnet (proposta e resultado por
fornecedor) e relatório do pregoeiro?

x  

PROPOSTA 1143497

RESULTADO FORNECEDOR 1145609

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 08/09/2022, às 15:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1145616 e o código CRC C2DED8ED.

0006267-49.2021.6.02.8000 1145616v7
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PROCESSO : 0006267-49.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
ASSUNTO : HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 81/2022. REGISTRO DE PREÇOS SOLUÇÃO DE FIREWALL.

 

Parecer nº 1407 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Conforme determinado pelo art. 4º, inciso XV, da
Resolução TRE-AL nº 15.787/2017, procedemos à análise da
regularidade do Pregão Eletrônico nº 81/2022, objetivando o
registro de preços para eventual aquisição de solução
Firewall para o Prédio Sede do TRE/AL, Cartórios Eleitorais,
unidades e escritórios remotos da Justiça Eleitoral em
Alagoas, de acordo com as quantidades, especificações e
condições descritas no Termo de Referência (1097602),
aprovado pela Seção de Tecnologia da Informação (1097855) e
pela Secretaria de Administração no evento SEI nº 1099048,
Edital e Anexos 1128845.

 
Quanto às listas de verificação, exigidas por força

da Portaria nº 226/2018 TRE/AL/PRE/COCIN/AAU, SEI
nº 0004888-15.2017.6.02.8000, que regulamentou sua
obrigatoriedade em procedimentos de contratações de bens e
serviços no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
temos que o ANEXO XI, LISTA DE VERIFICAÇÃO -
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – PREGÃO foi lançado
no  evento SEI nº 1145616. Passo à análise do procedimento,
fazendo juntada da lista de competência desta unidade,
conforme segue adiante.

LISTA DE VERIFICAÇÃO de atos administrativos atinentes
à análise jurídica prévia à homologação do procedimento
licitatório, na modalidade pregão eletrônico.

 

ItemQuestionário Sim Não N/AEvento

1
Os comprovantes das publicações do edital resumido constam do processo?

Ref. Decreto n.º 5.450/05, art. 30, XII, “a” e Lei n.º 8.666/93, art. 38, II
SIM

Comprasnet -
 1128849
DOU - 1130418
Portal - 1130482

2

O aviso contendo o resumo do edital foi publicado nos meios previstos pela legislação?
 
Para a Administração Pública Federal:

até R$ 650 mil (DOU e internet)

- de R$ 650 mil a R$ 1,3 milhão (DOU, internet e jornal de grande circulação local)

acima de R$ 1,3 milhão ou na hipótese de pregão para SRP (DOU, internet e jornal de grande circulação regional ou nacional)

Ref. Decreto n. 5.450/05, art. 17.

SIM

Comprasnet -
 1128849
DOU - 1130418
Portal - 1130482
 

3
Foi respeitado o prazo de 8 (oito) dias entre a divulgação da licitação (publicação do aviso do edital) e a realização do certame?
Ref. Decreto nº 5.450/05, art. 17, §4º.

SIM

Publicação em:
19/08/2022
(Comprasnet)
22/08/2022
(DOU)
22/08/2022
(Portal)
 
Ata Pregão
81/2022
(1145605) -
02/09/2022

4

A ata de realização do pregão eletrônico consta do processo e contém registro dos licitantes participantes, das propostas
apresentadas, dos lances ofertados na ordem de classificação, da aceitabilidade da proposta de preço, da habilitação e dos
recursos porventura interpostos, respectivas análises e decisões?
Ref. Decreto nº 5.450/05, art. 30, XI, alíneas “a” até “f”.

SIM
Ata Pregão
81/2022
(1145605)

5
O ato de adjudicação e a publicação no DOU constam do processo?
Ref. Lei nº 8.666/93, art. 38, VII.

SIM
Termo de
Adjudicação -
1145610

6
O comprovante da publicação do resultado da licitação consta do processo?
Ref. Decreto nº 5.450/2005, art. 30.

SIM
Termo Resultado
por Fornecedor -
 1145609

7
Os documentos necessários à habilitação (originais ou cópias autenticadas por cartórios competentes ou por servidores da
administração ou publicação em órgão da imprensa oficial) constam do processo?
Ref. Decreto n.º 5.450/05, art. 30, X e Lei n.º 8.666/93, art. 38, XII combinado com o art. 32.

SIM
Conforme
contido na
Informação 5897
- 1145616

8 Os documentos apresentados pela licitante estavam válidos na data da sessão? SIM
Consulta pelo
Pregoeiro -
1145616

9 A proposta da licitante declarada vencedora foi assinada por pessoa com poderes para representar a empresa? SIM
Proposta:
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9 A proposta da licitante declarada vencedora foi assinada por pessoa com poderes para representar a empresa? SIM
1143497

10 Foi aferida a conformidade técnica? SIM
Item 9 da
informação 5897
1145616

11 Foi constatada a inexistência de registros indicativos de que a futura contratada esteja apenada com impedimento ou suspensão
de licitar com a União e foi verificada a inexistência de registros de inidoneidade (TCU, CGU e CEIS)? SIM

TCU: 1145563
CADIN: 1145602

12 Consta dos autos Lista de Verificação elaborada pelo Pregoeiro? SIM Informação 5897
-  1145616

 
Ante o exposto, esta Assessoria Jurídica conclui

pela legalidade do presente procedimento licitatório, realizado
na modalidade pregão, na forma eletrônica, regido pela Lei nº
10.520/2002, pelo Decreto nº
10.024/2019, e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93, não
havendo óbice à homologação do PE nº 81/2022, que visa o
registro de preços para eventual aquisição de solução
Firewall para o Prédio Sede do TRE/AL, Cartórios Eleitorais,
unidades e escritórios remotos da Justiça Eleitoral em
Alagoas, de acordo com as quantidades, especificações e
condições descritas no Termo de Referência (1097855), Edital
e Anexos 1128845, conforme relatório Resultado por
Fornecedor (1145609), cujo licitante vencedor foi a Empresa -
TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA ., inscrita no
CNPJ sob o n° 33.927.849/0001-64, em razão do melhor lance
ofertado no valor total por fornecedor de R$ 3.000.000,00
(três milhões de reais).

 
À superior consideração do Senhor Diretor-Geral.
 

Documento assinado eletronicamente por MANUELA ROCHA LIMA, Estagiário(a), em
08/09/2022, às 17:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 08/09/2022, às 18:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1145829 e o código CRC 709EE8FC.

0006267-49.2021.6.02.8000 1145829v3
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

CONCLUSÃO

Maceió, 09 de setembro de 2022.
Senhor Presidente,
 
Cuida-se de procedimento voltado à realização do Pregão

Eletrônico nº 81/2022, objetivando  o registro de preços para
eventual aquisição de solução Firewall para o Prédio Sede do
TRE/AL, Cartórios Eleitorais, unidades e escritórios remotos
da Justiça Eleitoral em Alagoas, de acordo com as quantidades,
especificações e condições descritas no Termo de Referência
(1097602), aprovado pela Seção de Tecnologia da Informação
(1097855) e pela Secretaria de Administração no evento SEI
nº 1099048, Edital e Anexos 1128845.

Instada a se manifestar, a Assessoria Jurídica desta
Diretroia-Geral, pelo Parecer n.º 1407 (1145829), concluiu pela
legalidade do procedimento licitatório, realizado na modalidade
pregão, na forma eletrônica, regido pela Lei n.º 10.520/2002,
pelo Decreto nº 10.024/2019, e, subsidiariamente, pela Lei nº
8.666/93, não vislumbrando óbice à homologação do Pregão
Eletrônico nº 81/2022.

Dessa forma, tendo em vista a regularidade de todos os
atos procedimentais realizados no presente certame licitatório e o
pronunciamento favorável da AJ-DG, faço estes autos conclusos a
Vossa Excelência, para os fins do disposto no art. 4º, inciso XXII, da
Lei nº 10.520/2002 e no Decreto nº 5.450/2005.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 09/09/2022, às 16:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1146740 e o código CRC 12E2B657.
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PROCESSO : 0006267-49.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

ASSUNTO : Homologação. Pregão Eletrônico. Aquisição de registro de preços para eventual aquisição de solução Firewall para o Prédio
Sede do TRE/AL, Cartórios Eleitorais

 

Decisão nº 3960 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES

Concluído o procedimento licitatório em epígrafe e tendo
em vista a manifestação da Assessoria Jurídica da Diretoria Geral por
meio do Parecer nº 1407/2022 (1145829), atestando a legalidade de
todo o certame, HOMOLOGO, para que surta seus jurídicos e legais
efeitos, o resultado do Pregão Eletrônico nº 81/2022, objetivando o
registro de preços para eventual aquisição de solução Firewall para o
Prédio Sede do TRE/AL, Cartórios Eleitorais, unidades e escritórios
remotos da Justiça Eleitoral em Alagoas, de acordo com as
quantidades, especificações e condições descritas no Termo de
Referência (1097602), aprovado pela Seção de Tecnologia da
Informação (1097855) e pela Secretaria de Administração no evento
SEI nº 1099048, Edital e Anexos 1128845.

Desse modo, com arrimo no art. 4º, inciso XXII da Lei n.º
10.520/2002 e no artigo 48, § 1º do Decreto nº
10.024/2019, CONVOCO, para a devida assinatura da Ata de
Registro de Preços, as empresas abaixo relacionadas, em
conformidade com a Ata de Realização do Pregão Eletrônico 81/2022
(1145605), o relatório Resultado por Fornecedor (1145609) mais o
Termo de Adjudicação (1145610):

Para à Empresa TLD TELEDATA COMERCIO E
SERVICOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o n° 33.927.849/0001-64, em
razão do melhor lance ofertado no valor total por fornecedor de R$
3.000.000,00 (três milhões de reais), tendo em vista a regularidade
de todos os atos procedimentais realizados no presente certame
licitatório e o pronunciamento favorável da AJ-DG, para os fins do
disposto no art. 4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002 e no Decreto
nº 5.450/2005.

 
À Secretaria de Administração, para as providências

tendentes ao cumprimento da presente Decisão.
 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
09/09/2022, às 18:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1146837 e o código CRC 643792B3.

0006267-49.2021.6.02.8000 1146837v2
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00081/2022 (SRP)

 
Às 18:37 horas do dia 09 de setembro de 2022, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente, Sr. JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0006267-49.2021,
Pregão nº 00081/2022. 
 

 
Resultado da Homologação

 
Item: 1
Descrição: Firewall
Descrição Complementar: Firewall Modelo: Tz470 , Nome: Firewall , Aplicação: Segurança Rede Computadores ,
Capacidade Armazenamento: Até 256 G
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 4.014.022,8400 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado
 
Adjudicado para: TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA , pelo melhor lance de R$ 3.135.000,0000 , com
valor negociado a R$ 3.000.000,0000 e a quantidade de 1 Unidade .

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 06/09/2022
16:44:00 -

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: TLD TELEDATA COMERCIO E
SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 33.927.849/0001-64, Melhor lance: R$

3.135.000,0000, Valor Negociado: R$ 3.000.000,0000

Homologado 09/09/2022
18:37:23

JOSE
RICARDO
ARAUJO E

SILVA

Fim do documento

Termo de Homologação PE 81/2022 (1147095)         SEI 0006267-49.2021.6.02.8000 / pg. 821
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DESPACHO

Maceió, 09 de setembro de 2022.
À SLC, para publicar o resultado do certame e

convocar o adjudicatário para assinatura da ata de registro de
preços.

Observo que há cadastro de reserva com
convocação aberta até a próxima segunda-feira, dia 12, às
10h.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 09/09/2022, às 18:50, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1147097 e o código CRC E9B2C336.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Ata de Formação do Cadastro de Reserva 
 

 Data de abertura:  02/09/2022 14:00
 Número da portaria:  PORTARIA 121/2022
 Data de portaria:  06/04/2022
 Número do processo:  0006267-49.2021
 Número do pregão:  00081/2022 (SRP)
 Objeto:  Registro de preço para eventual aquisição de solução Firewall para o Prédio Sede do TRE/AL, Cartórios
Eleitorais, unidades e escritórios remotos da Justiça Eleitoral em Alagoas.

 
 
    Item 1

Descrição: Firewall
Descrição Complementar: Firewall Modelo: Tz470 , Nome: Firewall , Aplicação: Segurança Rede Computadores ,
Capacidade Armazenamento: Até 256 G
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 4.014.022,8400  
 
Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ Nome/Razão Social Quantidade Ofertada Valor Adjudicado
33.927.849/0001-64 TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA 1 R$ 3.000.000,0000

 
Cadastro de Reserva:
   Data/Hora Inicial: 09/09/2022 18:37 Data/Hora Final: 12/09/2022 10:00
   Data/Hora Envio de Envio para o SIASG: 12/09/2022 13:27
   Valor para Cadastro de Reserva: R$ 3.000.000,0000
 
Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva

Classificação CPF/CNPJ Nome/Razão Social Qtde. Ofertada Data/Hora da Adesão
Não houve adesão ao Cadastro de Reserva

 
Eventos do Item

Evento Data CPF do
Usuário Justificativa/Observações

Convocação para
cadastro de

reserva

09/09/2022
18:37:25

758.180.784-
34

Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data 09/09/2022
18:37 com data fim prevista para 12/09/2022 10:00 pelo valor de R$

3.000.000,0000.
Envio do cadastro

de reserva ao
SIASG

12/09/2022
13:27:53

758.180.784-
34 Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

Fim do documento
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DESPACHO

Maceió, 12 de setembro de 2022.
Devolvo os autos à SLC.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 12/09/2022, às 13:57, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1148285 e o código CRC 8058424C.
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Presidência da República
Imprensa Nacional

Envio Eletrônico de Matérias
Comprovante de Recebimento

A Imprensa Nacional recebeu Ofício Eletrônico com a solicitação de publicação de matérias
com as seguintes características:

   Data de envio: 12/09/2022 18:53:11
   Origem do Ofício: Setor de Licitações e Contratos
   Operador: Denise Maria de Araújo
   Ofício: 9094178
   Data prevista de publicação: 13/09/2022
   Local de publicação: Diário Oficial - Seção 3
   Forma de pagamento: Isento

As matérias enviadas somente serão publicadas na data e jornal indicados no Ofício
Eletrônico após validação e análise de adequação à legislação que disciplina a publicação de
matérias nos Jornais Oficiais. 

Matérias

Sequencial Arquivo(s) MD5 Tamanho
(cm) Valor

19892642 Extrato Ata de Registro de PreAos n. 09-2022 -PA 1864-
03.2022-LAzaro Barbosa.rtf

07c7314af8d4ca54
fb5d4544dfa73e8d 5,00 R$

194,60

19892643 Aviso de Homologacao Pregao Eletronico n. 82-2022 -
GRAFICA PLANET COMERCIO E IMPRESSAO LTDA.rtf

0723b3519a47769c
e6f549dd48b8cbc9 5,00 R$

194,60

19892644 Extrato de dispensa de licitacao - PA n. 0008292-98.2022
PadrAo LocaAAes e Eventos Eireli.rtf

47687e53df4c8781
d57b44260292ddee 5,00 R$

194,60

19892645 Aviso de Homologacao Pregao Eletronico n. 81-2022 -TLD
TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA.rtf

6549ddbf4e036682
ec79bf2084758856 5,00 R$

194,60

TOTAL DO OFICIO 20,80 R$
778,40

Comprovante envio extrato aviso homologação publicação DOU (1148954)         SEI 0006267-49.2021.6.02.8000 / pg. 825



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302022091300153

153

Nº 174, terça-feira, 13 de setembro de 2022ISSN 1677-7069Seção 3

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato n° 49/2022. Contratante: TRF5ªRegião. Contratada: CBL
EMPREENDIMENTOS LTDA EPP CNPJ n° 13.838.224/0001-19 Objeto: Contratação de
empresa de construção civil para execução do serviço de ampliação da bancada do
auditório plenário do Edifício Sede do TRF5ªR. Fundamento Legal: Pregão nº 38/2022-
TRF5ªR., PAV nº 0005163-62.2022.4.05.7000-TRF5ªR. Lei n° 10.520/02, Dec.3.555/00;
10.024/19, L.C. n° 123/06, Dec.8.538/05, Dec.7.892/2013, I.N. n° 01/2010- S LT I / M P O G ,
Art.24, inc. V da Lei n° 8.666/1993. Recursos Orçamentários: Valor: R$ 95.663,96 (noventa
e cinco mil, seiscentos e sessenta e três reais e noventa e seis centavos) PT-190019 e ED-
449051. NE-655/22 de 01/09/22 na modalidade global, no valor de R$ 95.663,96. Vigência:
180 (cento e oitenta ) dias corridos, contados a partir da data da assinatura. Assinatura:
09/09/2022. Assinam: Marcelo Nobre Tavares, Diretor da Diretoria Administrativa-TRF5ªR.,
e Bruno Silva de Albuquerque, representante da Contratada.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Espécie: Ata de Registro de Preços n° 21/2022. Órgão Gerenciador: TRF5ªRegião.
Fornecedor: MCP REFEIÇÕES LTDA CNPJ-06.088.039/0001-99 PAV n° 0006995-
33.2022.4.05.7000-TRF5ªR. Objeto: Contratação de empresa especializada para
fornecimento de alimentação para os Magistrados nos intervalos das Sessões de
Julgamento do Pleno do TRF5ªR. (Órgão Gerenciador) e ao Colégio Militar do Recife (Órgão
Participante). Fundamento Legal: Pregão nº 24/2022-TRF5ªR. Lei-10.520/02, Dec.3.555/00,
Decretos: 3.693/00; 3.784/01; 10.024/19, L.C.123/06, Decretos: 8.538/15; 7.892/2013,
Portaria n° 443/18-MPDG, I.N.05/17-SEGES/MPDG I.N.73/20-SEGE/ME e Lei nº 8.666/93.
Preço Global Registrado: R$ 166.870,00 (Cento e sessenta e seis mil, oitocentos e setenta
reais). Vigência: 12 (doze) meses, contados da data da assinatura. Assinatura: 09/09/2022.
Assinam: Marcelo Nobre Tavares, Diretor da Diretoria Administrativa-TRF5ªR. e Thiago
Lopes de Freitas, representante da MCP REFEIÇÕES LTDA.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo SEI nº 0008292-98.2022.6.02.8000;
O Des. Otávio Leão Praxedes, Presidente do TRE/AL, em 09/09/2022,

RATIFICOU, nos termos do art. 26 da Lei nº 8.666/93, o reconhecimento da dispensa de
Licitação, objetivando a contratação direta da empresa Padrão Locações e Eventos Eireli,
inscrita no CNPJ sob o nº 07.684.405/0001-35, em razão da proximidade das Eleições
Gerais 2022 e a necessidade de locação de toldos, organizadores de fila e painéis divisórios
em "L"; e AUTORIZOU a contratação, com fulcro no artigo 24, inciso IV, da Lei nº
8.666/1993; com valor para o 1º turno de R$ 31.440,00 (trinta e um mil, quatrocentos e
quarenta reais) e para o 2º turno, se houver, de R$ 9.432,00 (nove mil, quatrocentos e
trinta e dois reais), totalizando R$ 40.872,00 (quarenta mil, oitocentos e setenta e dois
reais) para os 2 (dois) turnos de votação.

Maceió-AL, 12 de setembro de 2022.
ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR

Chefe da Seção de Licitações e Contratos
Em Substituição

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA TRE/AL n° 09/2022; Proc. SEI nº 0001864-03.2022.6.02.8000; PE nº 64/2022; Fund.
Legal: Leis nºs 8.666/1993 e 10.520/2002, em consonância com o que faculta o art. 191 da
Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), Decreto nº 10.024/2019
e Decreto nº 7.892/2013, com alterações; Gerenciador da Ata: TRE/AL; Vigência: 12 meses,
contados da publicação do extrato no DOU; Assinatura: 12/09/2022; Objeto: o Registro de
Preços de estabilizadores de pequeno porte, conforme Termo de Referência, Edital e
Anexos com a participação do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Alagoas; Relação
contendo: fornecedor, CNPJ, item, marca, unidade, quantidade, valor unitário, valor total,
respectivamente (consultar o PE nº 64/2022, no site: www.tre-al.jus.br - Transparência -
Gestão de Contratações - Atas de Registro de Preços); LAZARO BARBOSA GOMES, CNPJ
40.531.290/0001-14, Item 01, Power Est home, unidade, 200, R$ 208,00, R$ 41.600,00.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 82/2022

Processo Administrativo SEI nº 0006413-56.2022.6.02.8000;
O Presidente do TRE/AL, Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, homologou,

em 09/09/2022, o resultado do Pregão Eletrônico nº 82/2022, que tem por objeto a
aquisição de material de consumo - envelopes, para atender às Unidades da Justiça
Eleitoral em Alagoas, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de
Administração do Tribunal, adjudicado à empresa: GRÁFICA PLANET COMÉRCIO E
IMPRESSÃO LTDA., inscrita no CNPJ sob o n° 42.545.989/0001-69, em razão do melhor
lance ofertado no valor total por fornecedor de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais); e
autorizou a contratação com arrimo no art. 4º, inciso XXII da Lei nº 10.520/2002, no
Decreto nº 10.024/2019 e, subsidiariamente, na Lei nº 8.666/93.

Maceió-AL, 12 de setembro de 2022.
ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR

Chefe da Seção de Licitações e Contratos
Em Substituição

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81/2022

Processo Administrativo SEI nº 0006267-49.2021.6.02.8000;
O Presidente do TRE/AL, Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES,

homologou, em 09/09/2022, o resultado do Pregão Eletrônico nº 81/2022, que tem por
objeto registro de preços para eventual aquisição de solução Firewall para o Prédio
Sede do TRE/AL, Cartórios Eleitorais, unidades e escritórios remotos da Justiça Eleitoral
em Alagoas, de acordo com as quantidades, especificações e condições descritas no
Termo de Referência, adjudicado à empresa: TLD TELEDATA COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA., inscrita no CNPJ sob o n° 33.927.849/0001-64, em razão do melhor lance
ofertado no valor total por fornecedor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais); e
autorizou a contratação com arrimo no art. 4º, inciso XXII da Lei nº 10.520/2002, no
Decreto nº 10.024/2019 e, subsidiariamente, na Lei nº 8.666/93.

Maceió-AL, 12 de setembro de 2022.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato nº 25/2022, para execução indireta de prestação de serviços. PARTES:
União, através do TRE-AP e a empresa BIOCLEAN SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI. CNPJ nº
18.454.641/0001-81. Objeto: prestação de serviço terceirizado de motoristas, com
dedicação exclusiva para atender a sede do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá e Zonas
Eleitorais. Valor do contrato: R$ 1.258.582,77 (um milhão e duzentos e cinquenta e oito mil
e quinhentos e oitenta e dois reais e setenta e sete centavos). VIGÊNCIA: 12 (doze) meses,
a partir do dia 17/09/2022. Data de assinatura: 30/08/2022. Signatários: Francisco Valentim
Maia, representante do TRE/AP, e Ângela Maria Lopes Rosa, representante da contratada.

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato nº 24/2022, para execução indireta de prestação de serviços. PARTES:
União, através do TRE-AP e a empresa CONCESSIONÁRIA DE SANEAMENTO DO AMAPÁ
SPE S.A, CNPJ nº 44.109.598/0001-27. Objeto: prestação do serviço público de
abastecimento de água e coleta de esgoto sanitário. Valor do contrato: R$ 106.850,68
(cento e seis mil e oitocentos e cinquenta reais e sessenta e oito centavos). VIGÊNCIA:
O prazo de vigência do presente contrato, em conformidade com o artigo 109, da Lei
nº. 14.133/21 e com o Parecer Jurídico nº 25/2020-PLCC/PGE/AP, será por prazo
indeterminado, a partir da data de sua assinatura, considerando que a contratada
detém a exclusividade na prestação do objeto contratual. Data de assinatura:
28/08/2022. Signatários: Francisco Valentim Maia, Diretor Geral do TRE/AP, e Jose
Ailton Rodrigues e Joao Marcelo Faria De Souza Lima, representantes da contratada.

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

Pregão eletrônico nº 18/2022. Assinatura: 08/09/2022. P.A. nº 0002139-22.2022.6.03.8000 Vigência: 12 (doze) meses, a contar desta publicação.
Ata de Registro de Preços nº 31/2022.

. E M P R ES A REGISTRADA: M&M Importação e Ecommerce de Informática

. CNPJ: 27.414.128/0001-58 E-MAIL: caio.marques@finderstore.com.br

. ENDEREÇO: Rua Alameda das Perobas, 118 - Aldeia da Serra, Santana do Parnaíba/SP - CEP: 06519-335 TEL: 11 99327 3823

. Grupo ITEM S E R V I ÇO MARCA QTD/ VALOR UNITÁRIO R$ V A LO R TOTAL/R$

. 01 01 Bateria para Nobreak 12V - 7Ah Powertek - EN 013 200 85,00 17.000,00

. 01 02 Bateria para Nobreak 12V - 9Ah Powertek - EN 015 200 115,00 23.000,00

. 01 03 Bateria para Nobreak 12V - 18Ah Powertek - EN 017 100 240,00 24.000,00

FRANCISCO VALENTIM MAIA
Diretor-Geral

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

Pregão eletrônico nº 18/2022. Assinatura: 08/09/2022. P.A. nº 0002139-22.2022.6.03.8000 Vigência: 12 (doze) meses, a contar desta publicação.
Ata de Registro de Preços nº 33/2022.

. E M P R ES A REGISTRADA: R. Figueiredo da Costa

. CNPJ: 10.505.707/0001-03 E-MAIL: mlpaper.ap@hotmail.com

. ENDEREÇO: Av. Antônio Gonçalves Tocantins, nº 283, TREM - Macapá/AP - CEP: 68901-019 TEL: 96 99112 3334

. Grupo ITEM Material MARCA QTD/ VALOR UNITÁRIO R$ V A LO R TOTAL/R$

. 02 04 Testador De Cabos Rede Hyx/Hyx 05 45,00 225,00

. 02 05 Testador de cabo multifuncional Noyafa/Noyafa 15 1.112,50 16.687,50

. 02 06 Kit Localizador e testador cabos de rede e telefonia Rj45 e Rj11 Exbom 15 170,00 2.550,00

. 02 07 Conector RJ45 Fêmea Soho/furukawa 100 14,00 1.400,00

. 02 08 Kit porca gaiola Womer /Womer 200 0,70 140,00

. 02 09 Patch Cord Cat6 - 30 cm - azul Patch Cord /Soho Plus 200 18,00 3.600,00

. 02 10 Patch Cord Cat6 - 30 cm - vermelho Patch Cord /Soho Plus 200 29,00 5.800,00

. 02 11 Patch Cord Cat6 - 1,5 m - Azul Patch Cord /Soho Plus 200 24,90 4.980,00

. 02 12 Patch Cord Cat6 - 1,5 m - Vermelho Patch Cord /Soho Plus 200 25,00 5.000,00

. 02 13 Patch Cord Cat6 - 1,5 m - Amarelo Patch Cord /Soho Plus 200 15,00 3.000,00

. 02 14 Patch Cord Cat6 - 2,5 m - Azul Patch Cord /Soho Plus 200 21,00 4.200,00

. 02 15 Patch Cord Cat6 - 2,5 m - Vermelho Patch Cord /Soho Plus 200 26,00 5.200,00

. 02 16 Patch Cord Cat6 - 2,5 m - Amarelo Patch Cord /Soho Plus 200 17,00 3.400,00

. 05 47 Cabo Conversor Usb Para Serial Rs232 9 Pinos Comtac / Comtac 10 140,00 1.400,00

. 05 48 SSD 240GB Dato / Dato 300 203,00 60.900,00
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Número 81/2022
SEI  0006267-49.2021.6.02.8000

Data: 02/09/2022 às 14:00 

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de solução de Firewall para o prédio
sede do TRE/AL, conforme especificações descritas no Anexo I do edital. 

Critérios de Sustentabilidade: (    ) SIM   ( X ) NÂO

Valor total estimado: R$ 4.014.022,84
 

Resultado: a empresa TLD TELEDATA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., inscrita no CNPJ sob
o n° 33.927.849/0001-64, venceu a licitação pelo valor total de R$ 3.000.000,00 (três milhões de
reais).

Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Licitação no DOU - Parte II
Pedido de Esclarecimento I
Resposta ao Pedido de Esclarecimento I 
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 13 de setembro de 2022.
À SEIC,
Para eventual atualização no Portal da

Transparência.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 13/09/2022, às 15:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1149679 e o código CRC 24AE5951.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 12/2022

Processo nº 0006267-49.2021.6.02.8000
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 81/2022

Aos 14 dias do mês setembro de 2022, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS,
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União –  Pessoa Jurídica de Direito Público Interno,
inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 –
Farol,  CEP:  57051-090, Maceió/AL, neste ato representado por seu Presidente,
Desembargador Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira
de Identidade nº 215.430 SSP/AL,  inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68,  residente e
domiciliado nesta Cidade, resolve registrar os preços ofertados pela empresa TLD TeleData
Comércio e Serviços Ltda, CNPJ nº 33.927.849/0001-64, sediada na Rua Sd. Luiz Gonzaga
das Virgens, 111, Edf. Liz Corporate, 4º andar, sala 402 – Caminho das Árvores, Salvador –
BA,  Telefones: (71) 3343-3426/3343-3433, E-mail:  teledata@tld.com.br,   representada por
Ricardo Luiz de Oliveira, Diretor Comercial, RG nº 735283826, para eventual aquisição dos
equipamentos  abaixo relacionados, conforme condições descritas no Anexo I do Pregão
Eletrônico nº 81/2022, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e da Lei  nº
10.520, de 17 de julho de 2002, em consonância com o que  faculta o art. 191 da Lei nº
14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), do Decreto nº 10. 024, de 20
de setembro de 2019, do Decreto  nº 7.892,  de 23 de janeiro de 2013, e alterações,  e
demais normas legais aplicáveis.

1 – DO OBJETO.

1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo, na
forma do Edital de Pregão Eletrônico nº 81/2022:

Item Descrição Marca Unidade Quant total Vr Unit R$ Vr Total R$

 01
Solução  de  Segurança  e
Gerência  de  Redes
NGFW  Tipo 01

Fortinet/
FortiGate-

1101E

 
  Unid

     
   01 1.186.955,50 1.186.955,50

02

Solução  de  Segurança  e
Gerência  de  Redes
NGFW  Tipo  2  Fortinet/
FortiGate-40F FG-40F 42
R$  6.834,30  R$
287.040,60 FC-10-0040F-
247-02-36  3
Licenciamento  e
Atualização  de
Funcionalidades  para
Solução  de  Segurança  e
Gerência  de  Redes
NGFW Tipo 2

Fortinet/
FortiGate-

40F 

     

 Unid

   

42  6.834,30 287.040,60 

 03

Licenciamento  e
Atualização  de
Funcionalidades
para  Solução  de
Segurança  e
Gerência  de  Redes
NGFW Tipo 2 

Fortinet/
FortiGate40F

Unified
Threat

Protection
(UTP) 

Unid 42 6.437,20 270.362,40 

04
Switch de Rede Tipo
1 

Fortinet/
FortiSwitch-

1024E 

   Unid 04 137.607,90 550.431,60 

05
Switch de Rede Tipo
2 

Fortinet/
FortiSwitch-
148F 

       Unid         04   10.720,90    42.883,60 

Fortinet/  FN-  
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

06
      Transceiver TRAN-SFP+SR

- 10GE SFP+ 
    Unid        24   1.051,40 25.233,60 

07
Cabo DAC Tipo 1 Fortinet/

40GE QSFP+
    Unid        08   2.108,50 16.868,00 

08
Cabo DAC Tipo 2 Fortinet/

40GE QSFP+
     Unid         08   2.821,60 22.572,80 

09
Unidade
Centralizada  de
Armazenamento  de
Logs 

Fortinet/
FortiAnalyzer-

300G 

    Unid        01 90.951,90 90.951,90 

10
Unidade de Gerência
Centralizada  de
Equipamentos 

Fortinet/
FortiManage
r - VM 

    Unid        01 98.000,00 98.000,00 

11

Serviços
Profissionais  de
Implantação  e
Configuração  para
Solução  De
Segurança  e
Gerência  De  Redes
NGFW Tipo 1 

 Serviços      -        01 95.000,00 95.000,00 

 12

Serviços
Profissionais  de
Implantação  e
Configuração  para
Solução  De
Segurança  e
Gerência  De  Redes
NGFW Tipo 2 

 Serviços      -         42   650,00 27.300,00 

 

 13

Serviços
Profissionais  de
Implantação  e
Configuração  para
Switch  de  Rede
Tipos 1 e 2

  Serviços      -

      08 4.000,00 
 
32.000,00 

14

Serviços
Profissionais  de
Implantação  e
Configuração para
Unidade
Centralizada  de
Armazenamento
de  Logs  e
Relatoria

  Serviços      -      01 9.000,00 9.000,00 

 15

Serviços
Profissionais  de
Implantação  e
Configuração
Unidade  de
Gerência
Centralizada  de
Equipamentos 

  Serviços      -      01 9.000,00 9.000,00 

 16

Treinamento  Oficial
do  Fabricante  para
Solução  de
Segurança  e
Gerência  de  Redes
NGFW 

Fortinet/
NSE
4/FortiGate
Security
Training 

     -

    04 21.000,00 84.000,00 

 17

Treinamento
Oficial  do
Fabricante
paraUnidade  de
Gerência
Centralizada 

Fortinet/
NSE
4/FortiGate
Infrastructur
eTraining 

    
     -

   
   04 7.800,00 31.200,00 

 18
Treinamento  Oficial
do  Fabricante  para
Unidade

Fortinet/
NSE
/FortiAnalyze
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Centralizada  de
Armazenamento  de
Logs e Relatoria

r Training      04 7.800,00 31.200,00 

 19
Serviços
Profissionais  sob
Demanda 

  Serviços      -
   150 600,00 90.000,00 

Valor Total 3.000.000,00

1.2. Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do vencedor
do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja cancelamento do registro do
fornecedor, conforme previsto no subitem 16.3.1 do edital do PE nº 81/2022:

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos

2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços será de 12 (doze) meses a
partir da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial da União.

3 – DOS PRAZOS DE ENTREGA E DE GARANTIA

3.1. O prazo máximo para o fornecimento é de 90 (noventa) dias corridos, após o
recebimento da ordem de fornecimento, nota de empenho ou documento equivalente, por
e-mail.

3.2.  O prazo de garantia dos bens deverá ser de, no mínimo, 36 (trinta e seis) meses.
Para o caso específico dos subitens 06, 07, 08 (transceivers e cabos) a garantia deve ser
de, no mínimo, 12 (doze) meses.

4 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.

4.1. São obrigações do Órgão Gerenciador:

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de
classificação indicada na licitação;

b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a
compatibilidade com as obrigações assumidas;

c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação
às novas condições de mercado;

d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade
dos preços registrados na Ata;

e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata;

f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações;
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g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto
ao interesse em fornecer o objeto do registro a outro(s) órgão(s) da Administração
Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 16.15
do edital.

4.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante:

a) Atestar as notas fiscais/faturas, por servidor/comissão competente, emitidas pela
Contratada,  recusando-as  quando  inexatas  ou  incorretas,  efetuando  todos  os
pagamentos nas condições pactuadas, pós o recebimento definitivo;

bAcompanhar e fiscalizar a execução do objeto da Ata de Registro de Preços e
do(s) contrato(s) dela decorrentes,  por meio de servidor(es) designado(s),  de
modo a garantir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta;

c) Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado o  presen-
te termo, toda a documentação referente ao mesmo;

d) Proporcionar todas as facilidades indispensáveis   à boa execução das obriga-
ções contratuais; e

e)  Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à Contratada o
contraditório e ampla defesa. 

5 - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA.

5.1. São obrigações do detentor da Ata:

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente
Ata;

b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da
presente Ata;

c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o
regime de direito público;

d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do objeto registrado a outro
órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse
de utilizar a presente Ata, conforme item 16.15.

5.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado:

a) Fornecer o(s) equipamento(s) conforme especificações, quantidades, prazos
e demais condições estabelecidas no Edital, na Ata de Registro de Preços, na Ordem
de Fornecimento, na Proposta e no Contrato;
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b) Fornecer a documentação necessária à instalação e à operação dos produtos
(manuais, termos de garantia, etc.), completa, atualizada e em português do Brasil,
caso exista, ou em inglês;

c) Disponibilizar Central de Atendimento para a abertura e fechamento de   cha-
mados técnicos, conforme períodos, horários e condições estabelecidas no Edital e
em seus Anexos;

d) Comunicar formal e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da Ad-
ministração sobre mudanças nos dados para contato com a Central de            Atendi-
mento;

e) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pelo representante da Administração, referentes a qualquer problema detectado ou
ao andamento de atividades da garantia;

f) Comunicar imediatamente ocorrências de qualquer natureza que impeçam o
bom andamento do serviço;

g) Responder  por  quaisquer  prejuízos  que  seus  profissionais  causarem  ao
patrimônio da Administração ou a terceiros, por ocasião da execução do objeto, pro-
cedendo imediatamente aos reparos ou às indenizações cabíveis e assumindo o ônus
decorrente;

h) Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos equipamentos e pela
execução dos serviços de garantia técnica, primando pela qualidade, desempenho,
eficiência e produtividade na execução dos trabalhos, dentro dos prazos estipulados
e cujo descumprimento será considerado infração passível de aplicação das penalida-
des previstas no Termo de Referência;

i) Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal e imediatamente, todas
as ocorrências anormais e/ou que possam comprometer a execução do objeto;

j) Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da Administração ou
de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto, respeitan-
do todos os critérios estabelecidos, aplicáveis aos dados, informações, regras de ne-
gócios, documentos, entre outros pertinentes, sob pena de responsabilidade civil, pe-
nal e administrativa;

k) Cumprir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderentes e obe-
deçam rigorosamente às normas e aos procedimentos estabelecidos na Política de
Segurança da Informação do TRE/AL;

l) Responsabilizar-se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as ati-
vidades necessárias para prestar a garantia on-site, se for o caso.

m) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pela Administração, referentes a qualquer problema detectado ou ao andamento de
atividades da garantia técnica;

n) Responsabilizar-se por todas as despesas de instalação inicial, suporte técni-
co remoto bem como deslocamento dos seus técnicos ao local da instalação e manu-
tenção dos equipamentos, seja para retirada e/ou entrega, incluindo todas as despe-
sas de transporte, frete e seguro correspondentes;

o) Não transferir a outrem os compromissos assumidos, no todo ou em parte
dos serviços objeto desta contratação;

p) Assegurar a correta integração e funcionalidade dos serviços, em função do
projeto e das especificações técnicas constantes no Termo de Referência;
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q) Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrente do cumprimen-
to das obrigações assumidas sem qualquer ônus ao TRE/AL;

r) Reponsabilizar-se integralmente com todas as despesas inerentes à execu-
ção dos serviços, tais como, combustíveis, manutenção, seguros, taxas, impostos, tri-
butos e salários;

s) Zelar pela boa e completa execução dos serviços e facilitar, por todos os mei-
os ao seu alcance, a ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo TRE/AL,
atendendo prontamente às observações e exigências que lhe forem solicitadas.

6 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.

6.1. O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório,  que só
será emitido se os equipamentos estiverem de acordo com as especificações técnicas.

6.2. Após a entrega, os serviços e equipamentos serão submetidos à avaliação e ho-
mologação pelos responsáveis técnicos do Tribunal.

6.3.  O exame para comprovação das características técnicas consistirá em avalia-
ções e testes não-destrutivos, por amostragem realizados em duas etapas:

a) Primeira: inspeção visual de todos os equipamentos entregues;

b) Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho, em, no mínimo, 10%
(dez por cento) e não menos do que 01 (um) dos equipamentos recebidos. O Tribu-
nal poderá, a seu critério, executar os testes nos demais equipamentos, dentro de
um critério de razoabilidade, podendo chegar a 100% dos quantitativos, mas dentro
de um prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos e contados de cada lote de equipa-
mentos.

6.4.  As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos
que acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e disponíveis
no sítio do fabricante.

6.5.  A  comissão  do  Tribunal  deverá,  após  a  comprovação  do  perfeito
funcionamento dos serviços e equipamentos e adequação às especificações técnicas, emitir
e assinar o Termo de Recebimento Definitivo.

6.6.  O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização.

6.7. O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do
objeto, será de 05  (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de
aceite ou recusando o item objeto do fornecimento.

6.8. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio.

6.9.  O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao
consumidor.

6.10.    O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 15 (quinze) dias,
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substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na
Seção 21.

7 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

7.1. Com fundamento no artigo 7º da Lei  nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos
artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada prévia e ampla
defesa, às seguintes penalidades:

a. Advertência:

a.1. A  Contratada  será  notificada  formalmente  em caso de  descumprimento de
obrigação contratual e terá que apresentar as devidas justificativas em um prazo de
até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da notificação; e

a.2. Caso  não  haja  manifestação  dentro  desse  prazo  ou  se  entenda  serem
improcedentes as justificativas apresentadas, a Contratada será advertida.

b. Multa de:

b.1. 0,5% por dia, sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso de
atraso injustificado na entrega dos equipamentos, limitada a incidência a 20 (vinte)
dias corridos;

b.1.1. No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por prazo su-
perior a 20 (vinte) dias corridos, com a aceitação pela Administração, será aplica-
da a multa de 5% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e

b.1.2. No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por prazo su-
perior a 20 (vinte) dias corridos, com a não aceitação pela Administração, será
aplicada a penalidade de 10% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso
de inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do re-
gistro de preços do Fornecedor;

b.2. 0,5% por dia, sobre o valor do equipamento, no caso de atraso injustificado na
solução do chamado de garantia, limitada a incidência de 30 (trinta) dias corridos;

b.2.1.  No caso de atraso injustificado na solução do chamado de garantia por
prazo superior a 30 (trinta) dias corridos, aplica-se adicionalmente, a multa de
1% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e

b.2.2. A multa por atraso relacionada ao item anterior será auferida por Or-
dem de Fornecimento e aplicada somente uma única vez a cada mês, indepen-
dente da quantidade de equipamentos sem solução.

b.3.  5%  sobre  o  valor  constante  da  Ordem  de  Fornecimento,  no  caso  de
inexecução parcial da obrigação assumida;

b.4. 10% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução total da
obrigação,  podendo  haver,  ainda,  o  cancelamento  do  registro  de  preços  do
Fornecedor;

b.5. 5% sobre o valor global estimado da Ata de Registro de Preços, na hipótese de
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recusa  em assinar  a  Ata  ou  o  instrumento  do contrato,  ou  retirar  a  Ordem de
Fornecimento.

c. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF pelo
prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades legais; e

d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

7.2. O  cometimento  reiterado  de  atrasos  injustificados  dos  prazos  previstos  para
entrega/solução  de  chamado  de  garantia  dos  equipamentos  poderá  resultar  no
cancelamento do registro de preços com a Contratada.

7.3. As  sanções  previstas  nos  itens  "7.1.a",  “7.1.c”  e  “7.1.d”  poderão  ser  aplicadas,
cumulativamente ou não, à pena de multa.

7.4. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado de
pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado judicialmente;

7.5. Excepcionalmente,  ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do valor
presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento administrativo.

7.6. Se a Contratada não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro de 5
(cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância será
descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do
art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês..

7.7. Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade competente
sempre se valerá dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em
fatos comprovados.

7.8. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a
prestação dos serviços, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito,
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência,
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente,
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro
reconhecido pela Administração.

7.9. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº
8.666/1993.

7.10. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada,
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio
por cento) ao mês.

7.11. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta
ao licitante contratado.

7.12.O período de atraso será contado em dias corridos.

7.13. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa
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através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o índice
utilizado para atualização do valor será o IPCA.

7.14. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da
publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico.

7.15. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e  10.520/2002, aplicando-lhes,
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as
disposições do Direito Privado.

7.16. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência,
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União.

8- DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 10 (dez) dias, após o recebimento da Nota Fiscal respectiva, devendo a
contratada atender aos seguintes requisitos:

a) Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da emissão
(nota fiscal eletrônica, se for o caso), acompanhada da Certidão Negativa de Débito –
CND, comprovando regularidade com o INSS; do Certificado de Regularidade do FGTS –
CRF, comprovando regularidade com o FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de Débi-
tos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da
Receita Federal; e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela
Justiça do Trabalho; e da prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domi-
cílio ou sede do Fornecedor; e

b) Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor.

8.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

8.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

8.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos
fiscais determinados pela legislação tributária.

8.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento que
comprove tal opção, para que sobre o valor do pagamento não incidam as retenções de que
trata o item anterior.

8.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação
da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP,

Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
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VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:

I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644
         365                             365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

8.7. Nenhum  pagamento  será  efetuado  à  Contratada  enquanto  pendente  de
liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de
preços ou a atualização monetária.

9 - DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS.

9.1.     É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de registro
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1  º   do art. 65 da Lei n  º   8.666, de 1993  , de
acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013, atualizado pelo Decreto nº
9.488/2018.

10 – DA PUBLICAÇÃO.

10.1.      O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União.

11 – DO FORO.

11.1.  Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de
Alagoas,  para  dirimir  as  questões originadas deste  contrato,  com exclusão de  qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento, em duas
vias de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas partes.

Maceió, 14 de setembro de 2022.

Pelo TRE/AL:

Desembargador Otávio Leão Praxedes
Presidente

Pela Empresa:
                                                      Ricardo Luiz de Oliveira

Representante 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 14 de setembro de 2022.
À COMAP,
Para checklist da Ata de Registro de Preços nº

12/2022.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 14/09/2022, às 15:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1150817 e o código CRC BA5CCDFF.
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 33.927.849/0001-64 DUNS®: 899634315
Razão Social: TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: TELEDATA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 25/08/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências

nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 21/11/2022
FGTS 02/10/2022
Trabalhista Validade: 26/11/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 23/10/2022
Receita Municipal Validade: 06/11/2022

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2023Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 14/09/2022 15:45 de
CPF: 126.868.468-60      Nome: ANDREA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 0006267-49.2021.6.02.8000

Anexo V

LISTA DE VERIFICAÇÃO – Chancela de minutas de contratos e de atas de registro de
preços.

Item Questionário
Sim
Não
N/A

Evento

1

As informações relativas ao resultado do certame, à
qualificação da futura fornecedora e do respectivo
representante (se for o caso) foram corretamente inseridas
no formulário correspondente ao contrato, publicado como
parte integrante do edital?

  SIM  1146837 
 1150808

2
As certidões comprobatórias do estado de

regularidade fiscal, trabalhista, previdenciária e junto
ao FGTS da contratada foram juntadas aos autos e

estão todas válidas?
  SIM  1150913

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 14/09/2022, às 16:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1150916 e o código CRC 837E19FF.

0006267-49.2021.6.02.8000 1150916v2

Lista de Verificação - Anexo V - Port. 226/2018 COMAP 1150916         SEI 0006267-49.2021.6.02.8000 / pg. 841



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 14 de setembro de 2022.

 

À SLC, após preenchimento da Lista de
Verificação, Anexo V, 1150916, em cumprimento à Portaria
Presidência nº 226/2018 TRE-AL/PRE/COCIN/AAU.

 
Atenciosamente.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 14/09/2022, às 16:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1150923 e o código CRC 63A2D1EA.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 12/2022

Processo nº 0006267-49.2021.6.02.8000
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 81/2022

Aos 14 dias do mês setembro de 2022, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS,
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União –  Pessoa Jurídica de Direito Público Interno,
inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 –
Farol,  CEP:  57051-090, Maceió/AL, neste ato representado por seu Presidente,
Desembargador Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira
de Identidade nº 215.430 SSP/AL,  inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68,  residente e
domiciliado nesta Cidade, resolve registrar os preços ofertados pela empresa TLD TeleData
Comércio e Serviços Ltda, CNPJ nº 33.927.849/0001-64, sediada na Rua Sd. Luiz Gonzaga
das Virgens, 111, Edf. Liz Corporate, 4º andar, sala 402 – Caminho das Árvores, Salvador –
BA, Telefones: (71) 3343-3426/3343-3433, E-mail:  teledata@tld.com.br,   representada por
Ricardo Luiz de Oliveira, Diretor Comercial, RG nº 735283826, para eventual aquisição dos
equipamentos  abaixo relacionados, conforme condições descritas no Anexo I do Pregão
Eletrônico nº 81/2022, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e da Lei  nº
10.520, de 17 de julho de 2002, em consonância com o que  faculta o art. 191 da Lei nº
14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), do Decreto nº 10. 024, de 20
de setembro de 2019, do Decreto  nº 7.892,  de 23 de janeiro de 2013, e alterações,  e
demais normas legais aplicáveis.

1 – DO OBJETO.

1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo, na
forma do Edital de Pregão Eletrônico nº 81/2022:

Item SubIten
s

Descrição Marca Unidade Quant
total

Vr Unit R$ Vr Total
R$

  01

   01
Solução  de
Segurança e Gerência
de  Redes  NGFW
Tipo 01

Fortinet/
FortiGate-

1101E

 
  Unid

     
   01 1.186.955,50 1.186.955,50

   02

Solução  de
Segurança e Gerência
de  Redes  NGFW
Tipo  2  Fortinet/
FortiGate-40F  FG-
40F  42  R$  6.834,30
R$  287.040,60  FC-
10-0040F-247-02-36
3  Licenciamento  e
Atualização  de
Funcionalidades  para
Solução  de
Segurança e Gerência
de  Redes  NGFW
Tipo 2

Fortinet/
FortiGate-

40F 

     

 Unid

   

42  6.834,30 287.040,60 

   03

Licenciamento  e
Atualização  de
Funcionalidades
para  Solução  de
Segurança  e
Gerência  de
Redes  NGFW
Tipo 2 

Fortinet/
FortiGate4
0F Unified

Threat
Protection

(UTP) 

Unid 42 6.437,20 270.362,40 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

04
Switch  de  Rede
Tipo 1 

Fortinet/
FortiSwitch

-1024E 

   Unid 04 137.607,90 550.431,60 

05
Switch  de  Rede
Tipo 2 

Fortinet/
FortiSwitch-
148F 

       Unid         04   10.720,90    42.883,60

06
      Transceiver 

Fortinet/  FN-
TRAN-
SFP+SR  -
10GE SFP+ 

 
    Unid        24   1.051,40 25.233,60

07
Cabo DAC Tipo
1 

Fortinet/
40GE
QSFP+ 

    Unid        08   2.108,50 16.868,00

08
Cabo DAC Tipo
2 

Fortinet/
40GE
QSFP+ 

     Unid         08   2.821,60 22.572,80

09
Unidade
Centralizada  de
Armazenamento
de Logs 

Fortinet/
FortiAnalyzer

-300G 

    Unid        01 90.951,90 90.951,90

10
Unidade  de
Gerência
Centralizada  de
Equipamentos 

Fortinet/
FortiManag
er - VM 

    Unid        01 98.000,00 98.000,00

11

Serviços
Profissionais  de
Implantação  e
Configuração
para  Solução  De
Segurança  e
Gerência  De
Redes  NGFW
Tipo 1 

 Serviços      -        01 95.000,00 95.000,00

 12

Serviços
Profissionais  de
Implantação  e
Configuração
para  Solução  De
Segurança  e
Gerência  De
Redes  NGFW
Tipo 2 

 Serviços      -         42   650,00 27.300,00

 

 13

Serviços
Profissionais  de
Implantação  e
Configuração
para  Switch  de
Rede Tipos 1 e 2

  Serviços      -

      08 4.000,00 
 
32.000,00

14

Serviços
Profissionais de
Implantação  e
Configuração
para  Unidade
Centralizada
de
Armazenament
o  de  Logs  e
Relatoria

  Serviços      -      01 9.000,00 9.000,00 

 15

Serviços
Profissionais de
Implantação  e
Configuração
Unidade  de
Gerência
Centralizada
de
Equipamentos 

  Serviços      -      01 9.000,00 9.000,00 

Treinamento
Oficial  do

Fortinet/
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

 16
Fabricante  para
Solução  de
Segurança  e
Gerência  de
Redes NGFW 

NSE
4/FortiGat
e Security
Training 

     -
    04 21.000,00 84.000,00

 17

Treinamento
Oficial  do
Fabricante
paraUnidade
de  Gerência
Centralizada 

Fortinet/
NSE
4/FortiGate
Infrastruct
ureTraining

    
     -

   
   04 7.800,00 31.200,00

 18

Treinamento
Oficial  do
Fabricante  para
Unidade
Centralizada  de
Armazenamento
de  Logs  e
Relatoria

Fortinet/
NSE
/FortiAnaly
zer
Training 

   
  

     04 7.800,00 31.200,00

 19
Serviços
Profissionais  sob
Demanda 

  Serviços      -
   150 600,00 90.000,00

Valor  Total  (Três  Milhões  de  Reais)
R$                

3.000.000,00

1.2. Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do vencedor
do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja cancelamento do registro do
fornecedor, conforme previsto no subitem 16.3.1 do edital do PE nº 81/2022:

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos

2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços será de 12 (doze) meses a
partir da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial da União.

3 – DOS PRAZOS DE ENTREGA E DE GARANTIA

3.1. O prazo máximo para o fornecimento é de 90 (noventa) dias corridos, após o
recebimento da ordem de fornecimento, nota de empenho ou documento equivalente, por
e-mail.

3.2.  O prazo de garantia dos bens deverá ser de, no mínimo, 36 (trinta e seis) meses.
Para o caso específico dos subitens 06, 07, 08 (transceivers e cabos) a garantia deve ser
de, no mínimo, 12 (doze) meses.

4 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.

4.1. São obrigações do Órgão Gerenciador:

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de
classificação indicada na licitação;

b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a
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compatibilidade com as obrigações assumidas;

c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação
às novas condições de mercado;

d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade
dos preços registrados na Ata;

e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata;

f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações;

g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto
ao interesse em fornecer o objeto do registro a outro(s) órgão(s) da Administração
Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 16.15
do edital.

4.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante:

a) Atestar as notas fiscais/faturas, por servidor/comissão competente, emitidas pela
Contratada,  recusando-as  quando  inexatas  ou  incorretas,  efetuando  todos  os
pagamentos nas condições pactuadas, pós o recebimento definitivo;

bAcompanhar e fiscalizar a execução do objeto da Ata de Registro de Preços e
do(s) contrato(s) dela decorrentes,  por meio de servidor(es) designado(s),  de
modo a garantir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta;

c) Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado o  presen-
te termo, toda a documentação referente ao mesmo;

d) Proporcionar todas as facilidades indispensáveis   à boa execução das obriga-
ções contratuais; e

e)  Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à Contratada o
contraditório e ampla defesa. 

5 - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA.

5.1. São obrigações do detentor da Ata:

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente
Ata;

b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da
presente Ata;

c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o
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regime de direito público;

d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do objeto registrado a outro
órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse
de utilizar a presente Ata, conforme item 16.15.

5.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado:

a) Fornecer o(s) equipamento(s) conforme especificações, quantidades, prazos
e demais condições estabelecidas no Edital, na Ata de Registro de Preços, na Ordem
de Fornecimento, na Proposta e no Contrato;

b) Fornecer a documentação necessária à instalação e à operação dos produtos
(manuais, termos de garantia, etc.), completa, atualizada e em português do Brasil,
caso exista, ou em inglês;

c) Disponibilizar Central de Atendimento para a abertura e fechamento de   cha-
mados técnicos, conforme períodos, horários e condições estabelecidas no Edital e
em seus Anexos;

d) Comunicar formal e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da Ad-
ministração sobre mudanças nos dados para contato com a Central de            Atendi-
mento;

e) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pelo representante da Administração, referentes a qualquer problema detectado ou
ao andamento de atividades da garantia;

f) Comunicar imediatamente ocorrências de qualquer natureza que impeçam o
bom andamento do serviço;

g) Responder  por  quaisquer  prejuízos  que  seus  profissionais  causarem  ao
patrimônio da Administração ou a terceiros, por ocasião da execução do objeto, pro-
cedendo imediatamente aos reparos ou às indenizações cabíveis e assumindo o ônus
decorrente;

h) Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos equipamentos e pela
execução dos serviços de garantia técnica, primando pela qualidade, desempenho,
eficiência e produtividade na execução dos trabalhos, dentro dos prazos estipulados
e cujo descumprimento será considerado infração passível de aplicação das penalida-
des previstas no Termo de Referência;

i) Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal e imediatamente, todas
as ocorrências anormais e/ou que possam comprometer a execução do objeto;

j) Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da Administração ou
de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto, respeitan-
do todos os critérios estabelecidos, aplicáveis aos dados, informações, regras de ne-
gócios, documentos, entre outros pertinentes, sob pena de responsabilidade civil, pe-
nal e administrativa;

k) Cumprir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderentes e obe-
deçam rigorosamente às normas e aos procedimentos estabelecidos na Política de
Segurança da Informação do TRE/AL;

l) Responsabilizar-se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as ati-
vidades necessárias para prestar a garantia on-site, se for o caso.
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m) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pela Administração, referentes a qualquer problema detectado ou ao andamento de
atividades da garantia técnica;

n) Responsabilizar-se por todas as despesas de instalação inicial, suporte técni-
co remoto bem como deslocamento dos seus técnicos ao local da instalação e manu-
tenção dos equipamentos, seja para retirada e/ou entrega, incluindo todas as despe-
sas de transporte, frete e seguro correspondentes;

o) Não transferir a outrem os compromissos assumidos, no todo ou em parte
dos serviços objeto desta contratação;

p) Assegurar a correta integração e funcionalidade dos serviços, em função do
projeto e das especificações técnicas constantes no Termo de Referência;

q) Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrente do cumprimen-
to das obrigações assumidas sem qualquer ônus ao TRE/AL;

r) Reponsabilizar-se integralmente com todas as despesas inerentes à execu-
ção dos serviços, tais como, combustíveis, manutenção, seguros, taxas, impostos, tri-
butos e salários;

s) Zelar pela boa e completa execução dos serviços e facilitar, por todos os mei-
os ao seu alcance, a ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo TRE/AL,
atendendo prontamente às observações e exigências que lhe forem solicitadas.

6 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.

6.1. O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório,  que só
será emitido se os equipamentos estiverem de acordo com as especificações técnicas.

6.2. Após a entrega, os serviços e equipamentos serão submetidos à avaliação e ho-
mologação pelos responsáveis técnicos do Tribunal.

6.3.  O exame para comprovação das características técnicas consistirá em avalia-
ções e testes não-destrutivos, por amostragem realizados em duas etapas:

a) Primeira: inspeção visual de todos os equipamentos entregues;

b) Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho, em, no mínimo, 10%
(dez por cento) e não menos do que 01 (um) dos equipamentos recebidos. O Tribu-
nal poderá, a seu critério, executar os testes nos demais equipamentos, dentro de
um critério de razoabilidade, podendo chegar a 100% dos quantitativos, mas dentro
de um prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos e contados de cada lote de equipa-
mentos.

6.4.  As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos
que acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e disponíveis
no sítio do fabricante.

6.5.  A  comissão  do  Tribunal  deverá,  após  a  comprovação  do  perfeito
funcionamento dos serviços e equipamentos e adequação às especificações técnicas, emitir
e assinar o Termo de Recebimento Definitivo.

6.6.  O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização.
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6.7. O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do
objeto, será de 05  (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de
aceite ou recusando o item objeto do fornecimento.

6.8. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio.

6.9.  O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao
consumidor.

6.10.    O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 15 (quinze) dias,
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na
Seção 21.

7 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

7.1. Com fundamento no artigo 7º da Lei  nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos
artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada prévia e ampla
defesa, às seguintes penalidades:

a. Advertência:

a.1. A  Contratada  será  notificada  formalmente  em caso de  descumprimento de
obrigação contratual e terá que apresentar as devidas justificativas em um prazo de
até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da notificação; e

a.2. Caso  não  haja  manifestação  dentro  desse  prazo  ou  se  entenda  serem
improcedentes as justificativas apresentadas, a Contratada será advertida.

b. Multa de:

b.1. 0,5% por dia, sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso de
atraso injustificado na entrega dos equipamentos, limitada a incidência a 20 (vinte)
dias corridos;

b.1.1. No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por prazo su-
perior a 20 (vinte) dias corridos, com a aceitação pela Administração, será aplica-
da a multa de 5% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e

b.1.2. No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por prazo su-
perior a 20 (vinte) dias corridos, com a não aceitação pela Administração, será
aplicada a penalidade de 10% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso
de inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do re-
gistro de preços do Fornecedor;

b.2. 0,5% por dia, sobre o valor do equipamento, no caso de atraso injustificado na
solução do chamado de garantia, limitada a incidência de 30 (trinta) dias corridos;

b.2.1.  No caso de atraso injustificado na solução do chamado de garantia por
prazo superior a 30 (trinta) dias corridos, aplica-se adicionalmente, a multa de
1% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e
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b.2.2. A multa por atraso relacionada ao item anterior será auferida por Or-
dem de Fornecimento e aplicada somente uma única vez a cada mês, indepen-
dente da quantidade de equipamentos sem solução.

b.3.  5%  sobre  o  valor  constante  da  Ordem  de  Fornecimento,  no  caso  de
inexecução parcial da obrigação assumida;

b.4. 10% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução total da
obrigação,  podendo  haver,  ainda,  o  cancelamento  do  registro  de  preços  do
Fornecedor;

b.5. 5% sobre o valor global estimado da Ata de Registro de Preços, na hipótese de
recusa  em assinar  a  Ata  ou  o  instrumento  do contrato,  ou  retirar  a  Ordem de
Fornecimento.

c. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF pelo
prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades legais; e

d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

7.2. O  cometimento  reiterado  de  atrasos  injustificados  dos  prazos  previstos  para
entrega/solução  de  chamado  de  garantia  dos  equipamentos  poderá  resultar  no
cancelamento do registro de preços com a Contratada.

7.3. As  sanções  previstas  nos  itens  "7.1.a",  “7.1.c”  e  “7.1.d”  poderão  ser  aplicadas,
cumulativamente ou não, à pena de multa.

7.4. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado de
pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado judicialmente;

7.5. Excepcionalmente,  ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do valor
presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento administrativo.

7.6. Se a Contratada não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro de 5
(cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância será
descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do
art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês..

7.7. Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade competente
sempre se valerá dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em
fatos comprovados.

7.8. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a
prestação dos serviços, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito,
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência,
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente,
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro
reconhecido pela Administração.

7.9. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº
8.666/1993.
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7.10. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada,
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio
por cento) ao mês.

7.11. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta
ao licitante contratado.

7.12.O período de atraso será contado em dias corridos.

7.13. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa
através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o índice
utilizado para atualização do valor será o IPCA.

7.14. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da
publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico.

7.15. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e  10.520/2002, aplicando-lhes,
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as
disposições do Direito Privado.

7.16. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência,
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União.

8- DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 10 (dez) dias, após o recebimento da Nota Fiscal respectiva, devendo a
contratada atender aos seguintes requisitos:

a) Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da emissão
(nota fiscal eletrônica, se for o caso), acompanhada da Certidão Negativa de Débito –
CND, comprovando regularidade com o INSS; do Certificado de Regularidade do FGTS –
CRF, comprovando regularidade com o FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de Débi-
tos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da
Receita Federal; e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela
Justiça do Trabalho; e da prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domi-
cílio ou sede do Fornecedor; e

b) Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor.

8.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

8.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

8.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos
fiscais determinados pela legislação tributária.

8.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento que
comprove tal opção, para que sobre o valor do pagamento não incidam as retenções de que
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trata o item anterior.

8.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação
da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP,

Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:

I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644
         365                             365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

8.7. Nenhum  pagamento  será  efetuado  à  Contratada  enquanto  pendente  de
liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de
preços ou a atualização monetária.

9 - DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS.

9.1.     É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de registro
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1  º   do art. 65 da Lei n  º   8.666, de 1993  , de
acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013, atualizado pelo Decreto nº
9.488/2018.

10 – DA PUBLICAÇÃO.

10.1.      O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União.

11 – DO FORO.

11.1.  Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de
Alagoas,  para  dirimir  as  questões originadas deste  contrato,  com exclusão de  qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento, em duas
vias de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas partes.
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Maceió, 14 de setembro de 2022.

Pelo TRE/AL:

Desembargador Otávio Leão Praxedes
Presidente

Pela Empresa:
                                                      Ricardo Luiz de Oliveira

Representante 
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E-mail - 1151040

Data de Envio: 
  14/09/2022 17:09:23

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS <slc@tre-al.jus.br>

Para:
    teledata@tld.com.br

Assunto: 
   Ata de Registro de Preços nº 12/2022 - TRE-AL, para assinatura

Mensagem: 
   Prezados,

Encaminho, em anexo, a Ata de Registro de Preços nº 12/2022 - TRE/AL (Processo SEI n.º 0006267-
49.2021.02.8000), para imprimi-la em 02 (duas) vias, assinar em cada uma delas e devolver as vias para
o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, SLC / COMAP, Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, 6º andar, Farol,
CEP: 57.051-090 - Maceió/AL.

Obs: Caso possuam TOKEN, assinar o documento de forma eletrônica, na data de hoje, preferencialmente,
e devolver para o email: slc@tre-al.jus.br, com a maior brevidade possível.

Por gentileza, RESPONDER acusando o recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,

Denise Maria de Araújo
SLC - TRE/AL
slc@tre-al.jus.br
(82) 2122.7764/7765/99637-3090
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E-mail - 1151045

Data de Envio: 
  14/09/2022 17:11:13

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS <slc@tre-al.jus.br>

Para:
    teledata@tld.com.br

Assunto: 
   Ata de Registro de Preços nº 12/2022 - TRE-AL, para assinatura

Mensagem: 
   Prezados,

Encaminho, em anexo, a Ata de Registro de Preços nº 12/2022 - TRE/AL(Processo SEI n.º 0006267-
49.2021.02.8000), para imprimi-la em 02 (duas) vias, assinar em cada uma delas e devolver as vias para
o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, SLC / COMAP, Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, 6º andar, Farol,
CEP: 57.051-090 - Maceió/AL.

Obs: Caso possuam TOKEN, assinar o documento de forma eletrônica, na data de hoje, preferencialmente,
e devolver para o email: slc@tre-al.jus.br, com a maior brevidade possível.

Por gentileza, RESPONDER acusando o recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,

Denise Maria de Araújo
SLC - TRE/AL
slc@tre-al.jus.br
(82) 2122.7764/7765/99637-3090

Anexos:
    ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 12- aquisição de solução de firewall - Informática - Itens com subitens -
PA 0006267-49.2021.pdf
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 12/2022

Processo nº 0006267-49.2021.6.02.8000
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 81/2022

Aos 14 dias do mês setembro de 2022, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS,
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União –  Pessoa Jurídica de Direito Público Interno,
inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 –
Farol,  CEP:  57051-090, Maceió/AL, neste ato representado por seu Presidente,
Desembargador Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira
de Identidade nº 215.430 SSP/AL,  inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68,  residente e
domiciliado nesta Cidade, resolve registrar os preços ofertados pela empresa TLD TeleData
Comércio e Serviços Ltda, CNPJ nº 33.927.849/0001-64, sediada na Rua Sd. Luiz Gonzaga
das Virgens, 111, Edf. Liz Corporate, 4º andar, sala 402 – Caminho das Árvores, Salvador –
BA, Telefones: (71) 3343-3426/3343-3433, E-mail:  teledata@tld.com.br,   representada por
Ricardo Luiz de Oliveira, Diretor Comercial, RG nº 735283826, para eventual aquisição dos
equipamentos  abaixo relacionados, conforme condições descritas no Anexo I do Pregão
Eletrônico nº 81/2022, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e da Lei  nº
10.520, de 17 de julho de 2002, em consonância com o que  faculta o art. 191 da Lei nº
14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), do Decreto nº 10. 024, de 20
de setembro de 2019, do Decreto  nº 7.892,  de 23 de janeiro de 2013, e alterações,  e
demais normas legais aplicáveis.

1 – DO OBJETO.

1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo, na
forma do Edital de Pregão Eletrônico nº 81/2022:

Item SubIten
s

Descrição Marca Unidade Quant
total

Vr Unit R$ Vr Total
R$

  01

   01
Solução  de
Segurança e Gerência
de  Redes  NGFW
Tipo 01

Fortinet/
FortiGate-

1101E

 
  Unid

     
   01 1.186.955,50 1.186.955,50

   02

Solução  de
Segurança e Gerência
de  Redes  NGFW
Tipo  2  Fortinet/
FortiGate-40F  FG-
40F  42  R$  6.834,30
R$  287.040,60  FC-
10-0040F-247-02-36
3  Licenciamento  e
Atualização  de
Funcionalidades  para
Solução  de
Segurança e Gerência
de  Redes  NGFW
Tipo 2

Fortinet/
FortiGate-

40F 

     

 Unid

   

42  6.834,30 287.040,60 

   03

Licenciamento  e
Atualização  de
Funcionalidades
para  Solução  de
Segurança  e
Gerência  de
Redes  NGFW
Tipo 2 

Fortinet/
FortiGate4
0F Unified

Threat
Protection

(UTP) 

Unid 42 6.437,20 270.362,40 
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04
Switch  de  Rede
Tipo 1 

Fortinet/
FortiSwitch

-1024E 

   Unid 04 137.607,90 550.431,60 

05
Switch  de  Rede
Tipo 2 

Fortinet/
FortiSwitch-
148F 

       Unid         04   10.720,90    42.883,60

06
      Transceiver 

Fortinet/  FN-
TRAN-
SFP+SR  -
10GE SFP+ 

 
    Unid        24   1.051,40 25.233,60

07
Cabo DAC Tipo
1 

Fortinet/
40GE
QSFP+ 

    Unid        08   2.108,50 16.868,00

08
Cabo DAC Tipo
2 

Fortinet/
40GE
QSFP+ 

     Unid         08   2.821,60 22.572,80

09
Unidade
Centralizada  de
Armazenamento
de Logs 

Fortinet/
FortiAnalyzer

-300G 

    Unid        01 90.951,90 90.951,90

10
Unidade  de
Gerência
Centralizada  de
Equipamentos 

Fortinet/
FortiManag
er - VM 

    Unid        01 98.000,00 98.000,00

11

Serviços
Profissionais  de
Implantação  e
Configuração
para  Solução  De
Segurança  e
Gerência  De
Redes  NGFW
Tipo 1 

 Serviços      -        01 95.000,00 95.000,00

 12

Serviços
Profissionais  de
Implantação  e
Configuração
para  Solução  De
Segurança  e
Gerência  De
Redes  NGFW
Tipo 2 

 Serviços      -         42   650,00 27.300,00

 

 13

Serviços
Profissionais  de
Implantação  e
Configuração
para  Switch  de
Rede Tipos 1 e 2

  Serviços      -

      08 4.000,00 
 
32.000,00

14

Serviços
Profissionais de
Implantação  e
Configuração
para  Unidade
Centralizada
de
Armazenament
o  de  Logs  e
Relatoria

  Serviços      -      01 9.000,00 9.000,00 

 15

Serviços
Profissionais de
Implantação  e
Configuração
Unidade  de
Gerência
Centralizada
de
Equipamentos 

  Serviços      -      01 9.000,00 9.000,00 

Treinamento
Oficial  do

Fortinet/
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 16
Fabricante  para
Solução  de
Segurança  e
Gerência  de
Redes NGFW 

NSE
4/FortiGat
e Security
Training 

     -
    04 21.000,00 84.000,00

 17

Treinamento
Oficial  do
Fabricante
paraUnidade
de  Gerência
Centralizada 

Fortinet/
NSE
4/FortiGate
Infrastruct
ureTraining

    
     -

   
   04 7.800,00 31.200,00

 18

Treinamento
Oficial  do
Fabricante  para
Unidade
Centralizada  de
Armazenamento
de  Logs  e
Relatoria

Fortinet/
NSE
/FortiAnaly
zer
Training 

   
  

     04 7.800,00 31.200,00

 19
Serviços
Profissionais  sob
Demanda 

  Serviços      -
   150 600,00 90.000,00

Valor  Total  (Três  Milhões  de  Reais)
R$                

3.000.000,00

1.2. Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do vencedor
do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja cancelamento do registro do
fornecedor, conforme previsto no subitem 16.3.1 do edital do PE nº 81/2022:

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos

2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços será de 12 (doze) meses a
partir da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial da União.

3 – DOS PRAZOS DE ENTREGA E DE GARANTIA

3.1. O prazo máximo para o fornecimento é de 90 (noventa) dias corridos, após o
recebimento da ordem de fornecimento, nota de empenho ou documento equivalente, por
e-mail.

3.2.  O prazo de garantia dos bens deverá ser de, no mínimo, 36 (trinta e seis) meses.
Para o caso específico dos subitens 06, 07, 08 (transceivers e cabos) a garantia deve ser
de, no mínimo, 12 (doze) meses.

4 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.

4.1. São obrigações do Órgão Gerenciador:

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de
classificação indicada na licitação;

b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a
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compatibilidade com as obrigações assumidas;

c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação
às novas condições de mercado;

d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade
dos preços registrados na Ata;

e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata;

f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações;

g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto
ao interesse em fornecer o objeto do registro a outro(s) órgão(s) da Administração
Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 16.15
do edital.

4.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante:

a) Atestar as notas fiscais/faturas, por servidor/comissão competente, emitidas pela
Contratada,  recusando-as  quando  inexatas  ou  incorretas,  efetuando  todos  os
pagamentos nas condições pactuadas, pós o recebimento definitivo;

bAcompanhar e fiscalizar a execução do objeto da Ata de Registro de Preços e
do(s) contrato(s) dela decorrentes,  por meio de servidor(es) designado(s),  de
modo a garantir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta;

c) Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado o  presen-
te termo, toda a documentação referente ao mesmo;

d) Proporcionar todas as facilidades indispensáveis   à boa execução das obriga-
ções contratuais; e

e)  Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à Contratada o
contraditório e ampla defesa. 

5 - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA.

5.1. São obrigações do detentor da Ata:

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente
Ata;

b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da
presente Ata;

c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o
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regime de direito público;

d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do objeto registrado a outro
órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse
de utilizar a presente Ata, conforme item 16.15.

5.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado:

a) Fornecer o(s) equipamento(s) conforme especificações, quantidades, prazos
e demais condições estabelecidas no Edital, na Ata de Registro de Preços, na Ordem
de Fornecimento, na Proposta e no Contrato;

b) Fornecer a documentação necessária à instalação e à operação dos produtos
(manuais, termos de garantia, etc.), completa, atualizada e em português do Brasil,
caso exista, ou em inglês;

c) Disponibilizar Central de Atendimento para a abertura e fechamento de   cha-
mados técnicos, conforme períodos, horários e condições estabelecidas no Edital e
em seus Anexos;

d) Comunicar formal e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da Ad-
ministração sobre mudanças nos dados para contato com a Central de            Atendi-
mento;

e) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pelo representante da Administração, referentes a qualquer problema detectado ou
ao andamento de atividades da garantia;

f) Comunicar imediatamente ocorrências de qualquer natureza que impeçam o
bom andamento do serviço;

g) Responder  por  quaisquer  prejuízos  que  seus  profissionais  causarem  ao
patrimônio da Administração ou a terceiros, por ocasião da execução do objeto, pro-
cedendo imediatamente aos reparos ou às indenizações cabíveis e assumindo o ônus
decorrente;

h) Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos equipamentos e pela
execução dos serviços de garantia técnica, primando pela qualidade, desempenho,
eficiência e produtividade na execução dos trabalhos, dentro dos prazos estipulados
e cujo descumprimento será considerado infração passível de aplicação das penalida-
des previstas no Termo de Referência;

i) Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal e imediatamente, todas
as ocorrências anormais e/ou que possam comprometer a execução do objeto;

j) Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da Administração ou
de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto, respeitan-
do todos os critérios estabelecidos, aplicáveis aos dados, informações, regras de ne-
gócios, documentos, entre outros pertinentes, sob pena de responsabilidade civil, pe-
nal e administrativa;

k) Cumprir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderentes e obe-
deçam rigorosamente às normas e aos procedimentos estabelecidos na Política de
Segurança da Informação do TRE/AL;

l) Responsabilizar-se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as ati-
vidades necessárias para prestar a garantia on-site, se for o caso.
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m) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pela Administração, referentes a qualquer problema detectado ou ao andamento de
atividades da garantia técnica;

n) Responsabilizar-se por todas as despesas de instalação inicial, suporte técni-
co remoto bem como deslocamento dos seus técnicos ao local da instalação e manu-
tenção dos equipamentos, seja para retirada e/ou entrega, incluindo todas as despe-
sas de transporte, frete e seguro correspondentes;

o) Não transferir a outrem os compromissos assumidos, no todo ou em parte
dos serviços objeto desta contratação;

p) Assegurar a correta integração e funcionalidade dos serviços, em função do
projeto e das especificações técnicas constantes no Termo de Referência;

q) Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrente do cumprimen-
to das obrigações assumidas sem qualquer ônus ao TRE/AL;

r) Reponsabilizar-se integralmente com todas as despesas inerentes à execu-
ção dos serviços, tais como, combustíveis, manutenção, seguros, taxas, impostos, tri-
butos e salários;

s) Zelar pela boa e completa execução dos serviços e facilitar, por todos os mei-
os ao seu alcance, a ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo TRE/AL,
atendendo prontamente às observações e exigências que lhe forem solicitadas.

6 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.

6.1. O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório,  que só
será emitido se os equipamentos estiverem de acordo com as especificações técnicas.

6.2. Após a entrega, os serviços e equipamentos serão submetidos à avaliação e ho-
mologação pelos responsáveis técnicos do Tribunal.

6.3.  O exame para comprovação das características técnicas consistirá em avalia-
ções e testes não-destrutivos, por amostragem realizados em duas etapas:

a) Primeira: inspeção visual de todos os equipamentos entregues;

b) Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho, em, no mínimo, 10%
(dez por cento) e não menos do que 01 (um) dos equipamentos recebidos. O Tribu-
nal poderá, a seu critério, executar os testes nos demais equipamentos, dentro de
um critério de razoabilidade, podendo chegar a 100% dos quantitativos, mas dentro
de um prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos e contados de cada lote de equipa-
mentos.

6.4.  As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos
que acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e disponíveis
no sítio do fabricante.

6.5.  A  comissão  do  Tribunal  deverá,  após  a  comprovação  do  perfeito
funcionamento dos serviços e equipamentos e adequação às especificações técnicas, emitir
e assinar o Termo de Recebimento Definitivo.

6.6.  O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização.
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6.7. O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do
objeto, será de 05  (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de
aceite ou recusando o item objeto do fornecimento.

6.8. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio.

6.9.  O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao
consumidor.

6.10.    O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 15 (quinze) dias,
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na
Seção 21.

7 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

7.1. Com fundamento no artigo 7º da Lei  nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos
artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada prévia e ampla
defesa, às seguintes penalidades:

a. Advertência:

a.1. A  Contratada  será  notificada  formalmente  em caso de  descumprimento de
obrigação contratual e terá que apresentar as devidas justificativas em um prazo de
até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da notificação; e

a.2. Caso  não  haja  manifestação  dentro  desse  prazo  ou  se  entenda  serem
improcedentes as justificativas apresentadas, a Contratada será advertida.

b. Multa de:

b.1. 0,5% por dia, sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso de
atraso injustificado na entrega dos equipamentos, limitada a incidência a 20 (vinte)
dias corridos;

b.1.1. No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por prazo su-
perior a 20 (vinte) dias corridos, com a aceitação pela Administração, será aplica-
da a multa de 5% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e

b.1.2. No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por prazo su-
perior a 20 (vinte) dias corridos, com a não aceitação pela Administração, será
aplicada a penalidade de 10% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso
de inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do re-
gistro de preços do Fornecedor;

b.2. 0,5% por dia, sobre o valor do equipamento, no caso de atraso injustificado na
solução do chamado de garantia, limitada a incidência de 30 (trinta) dias corridos;

b.2.1.  No caso de atraso injustificado na solução do chamado de garantia por
prazo superior a 30 (trinta) dias corridos, aplica-se adicionalmente, a multa de
1% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e
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b.2.2. A multa por atraso relacionada ao item anterior será auferida por Or-
dem de Fornecimento e aplicada somente uma única vez a cada mês, indepen-
dente da quantidade de equipamentos sem solução.

b.3.  5%  sobre  o  valor  constante  da  Ordem  de  Fornecimento,  no  caso  de
inexecução parcial da obrigação assumida;

b.4. 10% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução total da
obrigação,  podendo  haver,  ainda,  o  cancelamento  do  registro  de  preços  do
Fornecedor;

b.5. 5% sobre o valor global estimado da Ata de Registro de Preços, na hipótese de
recusa  em assinar  a  Ata  ou  o  instrumento  do contrato,  ou  retirar  a  Ordem de
Fornecimento.

c. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF pelo
prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades legais; e

d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

7.2. O  cometimento  reiterado  de  atrasos  injustificados  dos  prazos  previstos  para
entrega/solução  de  chamado  de  garantia  dos  equipamentos  poderá  resultar  no
cancelamento do registro de preços com a Contratada.

7.3. As  sanções  previstas  nos  itens  "7.1.a",  “7.1.c”  e  “7.1.d”  poderão  ser  aplicadas,
cumulativamente ou não, à pena de multa.

7.4. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado de
pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado judicialmente;

7.5. Excepcionalmente,  ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do valor
presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento administrativo.

7.6. Se a Contratada não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro de 5
(cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância será
descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do
art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês..

7.7. Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade competente
sempre se valerá dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em
fatos comprovados.

7.8. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a
prestação dos serviços, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito,
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência,
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente,
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro
reconhecido pela Administração.

7.9. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº
8.666/1993.

Ata de Registro de Preços nº 12/2022- assinada pela empresa (1151134)         SEI 0006267-49.2021.6.02.8000 / pg. 863



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

7.10. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada,
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio
por cento) ao mês.

7.11. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta
ao licitante contratado.

7.12.O período de atraso será contado em dias corridos.

7.13. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa
através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o índice
utilizado para atualização do valor será o IPCA.

7.14. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da
publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico.

7.15. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e  10.520/2002, aplicando-lhes,
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as
disposições do Direito Privado.

7.16. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência,
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União.

8- DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 10 (dez) dias, após o recebimento da Nota Fiscal respectiva, devendo a
contratada atender aos seguintes requisitos:

a) Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da emissão
(nota fiscal eletrônica, se for o caso), acompanhada da Certidão Negativa de Débito –
CND, comprovando regularidade com o INSS; do Certificado de Regularidade do FGTS –
CRF, comprovando regularidade com o FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de Débi-
tos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da
Receita Federal; e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela
Justiça do Trabalho; e da prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domi-
cílio ou sede do Fornecedor; e

b) Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor.

8.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

8.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

8.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos
fiscais determinados pela legislação tributária.

8.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento que
comprove tal opção, para que sobre o valor do pagamento não incidam as retenções de que
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trata o item anterior.

8.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação
da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP,

Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:

I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644
         365                             365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

8.7. Nenhum  pagamento  será  efetuado  à  Contratada  enquanto  pendente  de
liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de
preços ou a atualização monetária.

9 - DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS.

9.1.     É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de registro
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1  º   do art. 65 da Lei n  º   8.666, de 1993  , de
acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013, atualizado pelo Decreto nº
9.488/2018.

10 – DA PUBLICAÇÃO.

10.1.      O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União.

11 – DO FORO.

11.1.  Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de
Alagoas,  para  dirimir  as  questões originadas deste  contrato,  com exclusão de  qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento, em duas
vias de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas partes.
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Maceió, 14 de setembro de 2022.

Pelo TRE/AL:

Desembargador Otávio Leão Praxedes
Presidente

Pela Empresa:
                                                      Ricardo Luiz de Oliveira

Representante 

RICARDO LUIZ DE 
OLIVEIRA:684548135
00

Assinado de forma digital por 
RICARDO LUIZ DE 
OLIVEIRA:68454813500 
Dados: 2022.09.14 17:33:21 -03'00'
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E-mail - 1151151

Data de Envio: 
  14/09/2022 17:57:24

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS <slc@tre-al.jus.br>

Para:
    presidencia@tre-al.jus.br
    mariosouza@tre-al.jus.br

Assunto: 
  Ata de Registro de Preços TRE/AL nº 12/2022 para assinatura

Mensagem: 
  Prezados,

Segue, em anexo, a Ata de Registro de Preços TRE/AL nº 12/2022 para assinatura do Senhor Presidente
do TRE/AL.

Atenciosamente,

Anexos:
    ARP 12-2022 assinada pela empresa.pdf

E-mail SLC 1151151         SEI 0006267-49.2021.6.02.8000 / pg. 867



E-mail - 1151152

Data de Envio: 
  14/09/2022 17:58:15

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS <slc@tre-al.jus.br>

Para:
    presidencia@tre-al.jus.br
    mariosouza@tre-al.jus.br

Assunto: 
  Ata de Registro de Preços TRE/AL nº 12/2022 para assinatura

Mensagem: 
  Prezados,

Segue, em anexo, a Ata de Registro de Preços TRE/AL nº 12/2022 para assinatura do Senhor Presidente
do TRE/AL.

Atenciosamente,

Anexos:
    ARP 12-2022 assinada pela empresa.pdf
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E-mail - 1151154

Data de Envio: 
  14/09/2022 17:58:44

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS <slc@tre-al.jus.br>

Para:
    presidencia@tre-al.jus.br
    mariosouza@tre-al.jus.br

Assunto: 
  Ata de Registro de Preços TRE/AL nº 12/2022 para assinatura

Mensagem: 
  Prezados,

Segue, em anexo, a Ata de Registro de Preços TRE/AL nº 12/2022 para assinatura do Senhor Presidente
do TRE/AL.

Atenciosamente,

Anexos:
    ARP 12-2022 assinada pela empresa.pdf
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E-mail - 1151155

Data de Envio: 
  14/09/2022 17:58:57

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS <slc@tre-al.jus.br>

Para:
    presidencia@tre-al.jus.br

Assunto: 
  Ata de Registro de Preços TRE/AL nº 12/2022 para assinatura

Mensagem: 
  Prezados,

Segue, em anexo, a Ata de Registro de Preços TRE/AL nº 12/2022 para assinatura do Senhor Presidente
do TRE/AL.

Atenciosamente,

Anexos:
    ARP 12-2022 assinada pela empresa.pdf
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DESPACHO

Maceió, 15 de setembro de 2022.
À SAD e STI
(Em paralelo à SEGI/COINF para conhecimento)
 
Srs. Secretários,
 
Considerando do Procedimento SEI nº 0008527-

65.2022.6.02.8000 os Depachos COINF 1149790 e 
 SGO 1150323, bem assim a autorização contida no Despacho
GPRES 1151311, solicito avaliar dos saldos já disponíveis
neste Regional:

 
 
 

ORÇAMENTO 2022 13/09/2022
  
Custeio de TI R$ 898.057,38
Custeio Segurança da Informação R$ 1.024.402,83
Custeio Total R$ 1.922.460,21
Investimento de TI R$ 195.622,38
Investimento Segurança da Informação R$ 1.200.000,00
Investimento Total R$ 1.395.622,38
TOTAL GERAL R$ 3.318.082,59

 
Dos presentes autos, referentes aos valores de

Custeio em Segurança da Informação a emissão de ordem de
fornecimento e empenho para - Ata RP TRE/AL nº 12/2022 -
1151134:

 

LOTE ÚNICO*    

ITEM DESCRITIVO QTD
Registrada

Qtd
Demanda

Valor
Unit Valor

Toral R$
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Registrada Demanda R$ Toral R$

06 Transceiver 24 24 1.051,40 25.233,60

07 Cabo DAC Tipo 1 08 03 2.108,50 6.325,50

11

Serviços
Profissionais de
Implantação e
Configuração
para Solução De
Segurança e
Gerência De
Redes NGFW
Tipo 1

01 01 95.000,00 95.000,00

12

Serviços
Profissionais de
Implantação e
Configuração
para Solução De
Segurança e
Gerência De
Redes NGFW
Tipo 2

42 05 650,00 3.250,00

13

Serviços
Profissionais de
Implantação e
Configuração
para Switch de
Rede Tipos 1 e 2

08 02 4.000,00 8.000,00

14

Serviços
Profissionais de
Implantação e
Configuração
para Unidade
Centralizada de
Armazenamento
de Logs e
Relatoria

01 01 9.000,00 9.000,00

15

Serviços
Profissionais de
Implantação e
Configuração
Unidade de
Gerência
Centralizada de

01 01 9.000,00 9.000,00
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Equipamentos

16

Treinamento
Oficial do
Fabricante
para Solução de
Segurança e
Gerência de
Redes NGFW

04 04 21.000,00 84.000,00

17

Treinamento
Oficial do
Fabricante
para Unidade de
Gerência
Centralizada de
Equipamentos

04 04 7.800,00 31.200,00

18

Treinamento
Oficial do
Fabricante para
Unidade
Centralizada de
Armazenamento
de Logs e
Relatoria

04 04 7.800,00 31.200,00

 

TOTAL
CUSTEIO
Segurança

da
Informação

   302.209,10

 
Dos presentes autos, referentes aos valores de

Investimento em Segurança da Informação a emissão de
ordem de fornecimento e empenho para - Ata RP TRE/AL nº
12/2022 - 1151134:

 

LOTE ÚNICO*    

ITEM DESCRITIVO
QTD

Registrada
Qtd

Demanda
Valor

Unit R$ Valor Toral R$

01
Solução de Segurança
e Gerência de Redes 01 01 1.186.955,50 1.186.955,50
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NGFW Tipo 1

 
TOTAL

INVESTIMENTO
Segurança da
Informação

   1.186.955,50

 

Respeitosamente.

 

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 15/09/2022, às 13:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1151766 e o código CRC E199120F.

0006267-49.2021.6.02.8000 1151766v1
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E-mail - 1151968

Data de Envio: 
  15/09/2022 14:18:31

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS <slc@tre-al.jus.br>

Para:
    presidencia@tre-al.jus.br
    helio.pinheiro@hotmail.com

Assunto: 
  Ata de Registro de Preços TRE/AL nº 12/2022 para assinatura

Mensagem: 
  Prezados,

Segue, em anexo, a Ata de Registro de Preços TRE/AL nº 12/2022 para assinatura do Senhor Presidente
do TRE/AL.

Atenciosamente,

Anexos:
    ARP 12-2022 assinada pela empresa.pdf
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DESPACHO

Maceió, 15 de setembro de 2022.
De acordo com a emissão das ordens de

fornecimento indicadas pelo Coordenador de Infraestrutura.
Ao Secretário de Administração para análise e

demais procedimentos.
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 15/09/2022, às 14:56, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1152042 e o código CRC D9942648.

0006267-49.2021.6.02.8000 1152042v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 15 de setembro de 2022.
Ao Senhor Diretor-Geral,
 
Reporto-me ao Despacho COINF 1151766,

ratificado pelo Sr. Secretário de TI (doc. 1152042), para
sugerir a Vossa Senhoria, com a devida vênia, que seja
autorizada a emissão das notas de empenho nos termos
propostos pela Unidade demandante, conforme exposto no
Despacho COINF 1151766, a saber:

R$ 302.209,10 (trezentos e dois mil duzentos
e nove reais e dez centavos), em custeio; e

R$ 1.186.955,50 (um milhão cento e oitenta e
seis mil novecentos e cinquenta e cinco reais e
cinquenta centavos), em investimento.

 

As despesas serão realizadas à custa dos créditos
consignados a este Órgão para as ações destinadas à
segurança da informação.

Destaco que a ata já consta assinada pela empresa
detentora, faltando apenas a assinatura do Excelentíssimo
Senhor Presidente (doc. 1151134) e respectiva publicação.
Dessa forma, a emissão das notas de empenho estariam
condicionadas ao implemento dessas duas condições.

 
Respteiosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 15/09/2022, às 15:45, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1152122 e o código CRC 50991566.

0006267-49.2021.6.02.8000 1152122v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

CONCLUSÃO

Maceió, 15 de setembro de 2022.
 
Senhor Presidente,
 
Trata-se de proposição apresentada pela Secretaria da

Administração, por meio do despacho 1152122, com vistas à
obtenção de autorização para emissão de Nota de Empenho no
montante de R$ 302.209,10 (trezentos e dois mil, duzentos e
nove reais e dez centavos), em custeio; e R$ 1.186.955,50
(um milhão cento e oitenta e seis mil, novecentos e cinquenta
e cinco reais e cinquenta centavos), em
investimento, conforme despacho COINF (1151766), ratificado pelo
despacho STI 1152042, para atender as ações destinadas à
segurança da informação.

Destaca ainda o sr. Secretário de Administração que a
ata já consta assinada pela empresa detentora, faltando apenas a
assinatura de V. Exa. (1151134) com posterior publicação para que
surtam seus efeitos. Dessa forma, a emissão das notas de empenho
estariam condicionadas ao implemento dessas duas condições.

Com essas informações, submeto o feito à suprerior
consideração de V. Exa., sugerindo, com a devida vênia, que seja
autorizada a emissão de nota de empenho, consoante instrução
contida nestes autos.

 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 15/09/2022, às 19:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1152203 e o código CRC 59C44565.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 12/2022

Processo nº 0006267-49.2021.6.02.8000
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 81/2022

Aos 14 dias do mês setembro de 2022, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS,
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União –  Pessoa Jurídica de Direito Público Interno,
inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 –
Farol,  CEP:  57051-090, Maceió/AL, neste ato representado por seu Presidente,
Desembargador Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira
de Identidade nº 215.430 SSP/AL,  inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68,  residente e
domiciliado nesta Cidade, resolve registrar os preços ofertados pela empresa TLD TeleData
Comércio e Serviços Ltda, CNPJ nº 33.927.849/0001-64, sediada na Rua Sd. Luiz Gonzaga
das Virgens, 111, Edf. Liz Corporate, 4º andar, sala 402 – Caminho das Árvores, Salvador –
BA, Telefones: (71) 3343-3426/3343-3433, E-mail:  teledata@tld.com.br,   representada por
Ricardo Luiz de Oliveira, Diretor Comercial, RG nº 735283826, para eventual aquisição dos
equipamentos  abaixo relacionados, conforme condições descritas no Anexo I do Pregão
Eletrônico nº 81/2022, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e da Lei  nº
10.520, de 17 de julho de 2002, em consonância com o que  faculta o art. 191 da Lei nº
14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), do Decreto nº 10. 024, de 20
de setembro de 2019, do Decreto  nº 7.892,  de 23 de janeiro de 2013, e alterações,  e
demais normas legais aplicáveis.

1 – DO OBJETO.

1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo, na
forma do Edital de Pregão Eletrônico nº 81/2022:

Item SubIten
s

Descrição Marca Unidade Quant
total

Vr Unit R$ Vr Total
R$

  01

   01
Solução  de
Segurança e Gerência
de  Redes  NGFW
Tipo 01

Fortinet/
FortiGate-

1101E

 
  Unid

     
   01 1.186.955,50 1.186.955,50

   02

Solução  de
Segurança e Gerência
de  Redes  NGFW
Tipo  2  Fortinet/
FortiGate-40F  FG-
40F  42  R$  6.834,30
R$  287.040,60  FC-
10-0040F-247-02-36
3  Licenciamento  e
Atualização  de
Funcionalidades  para
Solução  de
Segurança e Gerência
de  Redes  NGFW
Tipo 2

Fortinet/
FortiGate-

40F 

     

 Unid

   

42  6.834,30 287.040,60 

   03

Licenciamento  e
Atualização  de
Funcionalidades
para  Solução  de
Segurança  e
Gerência  de
Redes  NGFW
Tipo 2 

Fortinet/
FortiGate4
0F Unified

Threat
Protection

(UTP) 

Unid 42 6.437,20 270.362,40 

Ata de Registro de Preços nº 12/2022 - assinada (1152647)         SEI 0006267-49.2021.6.02.8000 / pg. 881



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

04
Switch  de  Rede
Tipo 1 

Fortinet/
FortiSwitch

-1024E 

   Unid 04 137.607,90 550.431,60 

05
Switch  de  Rede
Tipo 2 

Fortinet/
FortiSwitch-
148F 

       Unid         04   10.720,90    42.883,60

06
      Transceiver 

Fortinet/  FN-
TRAN-
SFP+SR  -
10GE SFP+ 

 
    Unid        24   1.051,40 25.233,60

07
Cabo DAC Tipo
1 

Fortinet/
40GE
QSFP+ 

    Unid        08   2.108,50 16.868,00

08
Cabo DAC Tipo
2 

Fortinet/
40GE
QSFP+ 

     Unid         08   2.821,60 22.572,80

09
Unidade
Centralizada  de
Armazenamento
de Logs 

Fortinet/
FortiAnalyzer

-300G 

    Unid        01 90.951,90 90.951,90

10
Unidade  de
Gerência
Centralizada  de
Equipamentos 

Fortinet/
FortiManag
er - VM 

    Unid        01 98.000,00 98.000,00

11

Serviços
Profissionais  de
Implantação  e
Configuração
para  Solução  De
Segurança  e
Gerência  De
Redes  NGFW
Tipo 1 

 Serviços      -        01 95.000,00 95.000,00

 12

Serviços
Profissionais  de
Implantação  e
Configuração
para  Solução  De
Segurança  e
Gerência  De
Redes  NGFW
Tipo 2 

 Serviços      -         42   650,00 27.300,00

 

 13

Serviços
Profissionais  de
Implantação  e
Configuração
para  Switch  de
Rede Tipos 1 e 2

  Serviços      -

      08 4.000,00 
 
32.000,00

14

Serviços
Profissionais de
Implantação  e
Configuração
para  Unidade
Centralizada
de
Armazenament
o  de  Logs  e
Relatoria

  Serviços      -      01 9.000,00 9.000,00 

 15

Serviços
Profissionais de
Implantação  e
Configuração
Unidade  de
Gerência
Centralizada
de
Equipamentos 

  Serviços      -      01 9.000,00 9.000,00 

Treinamento
Oficial  do

Fortinet/
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 16
Fabricante  para
Solução  de
Segurança  e
Gerência  de
Redes NGFW 

NSE
4/FortiGat
e Security
Training 

     -
    04 21.000,00 84.000,00

 17

Treinamento
Oficial  do
Fabricante
paraUnidade
de  Gerência
Centralizada 

Fortinet/
NSE
4/FortiGate
Infrastruct
ureTraining

    
     -

   
   04 7.800,00 31.200,00

 18

Treinamento
Oficial  do
Fabricante  para
Unidade
Centralizada  de
Armazenamento
de  Logs  e
Relatoria

Fortinet/
NSE
/FortiAnaly
zer
Training 

   
  

     04 7.800,00 31.200,00

 19
Serviços
Profissionais  sob
Demanda 

  Serviços      -
   150 600,00 90.000,00

Valor  Total  (Três  Milhões  de  Reais)
R$                

3.000.000,00

1.2. Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do vencedor
do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja cancelamento do registro do
fornecedor, conforme previsto no subitem 16.3.1 do edital do PE nº 81/2022:

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos

2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços será de 12 (doze) meses a
partir da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial da União.

3 – DOS PRAZOS DE ENTREGA E DE GARANTIA

3.1. O prazo máximo para o fornecimento é de 90 (noventa) dias corridos, após o
recebimento da ordem de fornecimento, nota de empenho ou documento equivalente, por
e-mail.

3.2.  O prazo de garantia dos bens deverá ser de, no mínimo, 36 (trinta e seis) meses.
Para o caso específico dos subitens 06, 07, 08 (transceivers e cabos) a garantia deve ser
de, no mínimo, 12 (doze) meses.

4 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.

4.1. São obrigações do Órgão Gerenciador:

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de
classificação indicada na licitação;

b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a
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compatibilidade com as obrigações assumidas;

c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação
às novas condições de mercado;

d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade
dos preços registrados na Ata;

e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata;

f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações;

g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto
ao interesse em fornecer o objeto do registro a outro(s) órgão(s) da Administração
Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 16.15
do edital.

4.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante:

a) Atestar as notas fiscais/faturas, por servidor/comissão competente, emitidas pela
Contratada,  recusando-as  quando  inexatas  ou  incorretas,  efetuando  todos  os
pagamentos nas condições pactuadas, pós o recebimento definitivo;

bAcompanhar e fiscalizar a execução do objeto da Ata de Registro de Preços e
do(s) contrato(s) dela decorrentes,  por meio de servidor(es) designado(s),  de
modo a garantir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta;

c) Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado o  presen-
te termo, toda a documentação referente ao mesmo;

d) Proporcionar todas as facilidades indispensáveis   à boa execução das obriga-
ções contratuais; e

e)  Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à Contratada o
contraditório e ampla defesa. 

5 - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA.

5.1. São obrigações do detentor da Ata:

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente
Ata;

b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da
presente Ata;

c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o

Ata de Registro de Preços nº 12/2022 - assinada (1152647)         SEI 0006267-49.2021.6.02.8000 / pg. 884



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

regime de direito público;

d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do objeto registrado a outro
órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse
de utilizar a presente Ata, conforme item 16.15.

5.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado:

a) Fornecer o(s) equipamento(s) conforme especificações, quantidades, prazos
e demais condições estabelecidas no Edital, na Ata de Registro de Preços, na Ordem
de Fornecimento, na Proposta e no Contrato;

b) Fornecer a documentação necessária à instalação e à operação dos produtos
(manuais, termos de garantia, etc.), completa, atualizada e em português do Brasil,
caso exista, ou em inglês;

c) Disponibilizar Central de Atendimento para a abertura e fechamento de   cha-
mados técnicos, conforme períodos, horários e condições estabelecidas no Edital e
em seus Anexos;

d) Comunicar formal e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da Ad-
ministração sobre mudanças nos dados para contato com a Central de            Atendi-
mento;

e) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pelo representante da Administração, referentes a qualquer problema detectado ou
ao andamento de atividades da garantia;

f) Comunicar imediatamente ocorrências de qualquer natureza que impeçam o
bom andamento do serviço;

g) Responder  por  quaisquer  prejuízos  que  seus  profissionais  causarem  ao
patrimônio da Administração ou a terceiros, por ocasião da execução do objeto, pro-
cedendo imediatamente aos reparos ou às indenizações cabíveis e assumindo o ônus
decorrente;

h) Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos equipamentos e pela
execução dos serviços de garantia técnica, primando pela qualidade, desempenho,
eficiência e produtividade na execução dos trabalhos, dentro dos prazos estipulados
e cujo descumprimento será considerado infração passível de aplicação das penalida-
des previstas no Termo de Referência;

i) Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal e imediatamente, todas
as ocorrências anormais e/ou que possam comprometer a execução do objeto;

j) Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da Administração ou
de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto, respeitan-
do todos os critérios estabelecidos, aplicáveis aos dados, informações, regras de ne-
gócios, documentos, entre outros pertinentes, sob pena de responsabilidade civil, pe-
nal e administrativa;

k) Cumprir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderentes e obe-
deçam rigorosamente às normas e aos procedimentos estabelecidos na Política de
Segurança da Informação do TRE/AL;

l) Responsabilizar-se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as ati-
vidades necessárias para prestar a garantia on-site, se for o caso.
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m) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pela Administração, referentes a qualquer problema detectado ou ao andamento de
atividades da garantia técnica;

n) Responsabilizar-se por todas as despesas de instalação inicial, suporte técni-
co remoto bem como deslocamento dos seus técnicos ao local da instalação e manu-
tenção dos equipamentos, seja para retirada e/ou entrega, incluindo todas as despe-
sas de transporte, frete e seguro correspondentes;

o) Não transferir a outrem os compromissos assumidos, no todo ou em parte
dos serviços objeto desta contratação;

p) Assegurar a correta integração e funcionalidade dos serviços, em função do
projeto e das especificações técnicas constantes no Termo de Referência;

q) Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrente do cumprimen-
to das obrigações assumidas sem qualquer ônus ao TRE/AL;

r) Reponsabilizar-se integralmente com todas as despesas inerentes à execu-
ção dos serviços, tais como, combustíveis, manutenção, seguros, taxas, impostos, tri-
butos e salários;

s) Zelar pela boa e completa execução dos serviços e facilitar, por todos os mei-
os ao seu alcance, a ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo TRE/AL,
atendendo prontamente às observações e exigências que lhe forem solicitadas.

6 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.

6.1. O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório,  que só
será emitido se os equipamentos estiverem de acordo com as especificações técnicas.

6.2. Após a entrega, os serviços e equipamentos serão submetidos à avaliação e ho-
mologação pelos responsáveis técnicos do Tribunal.

6.3.  O exame para comprovação das características técnicas consistirá em avalia-
ções e testes não-destrutivos, por amostragem realizados em duas etapas:

a) Primeira: inspeção visual de todos os equipamentos entregues;

b) Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho, em, no mínimo, 10%
(dez por cento) e não menos do que 01 (um) dos equipamentos recebidos. O Tribu-
nal poderá, a seu critério, executar os testes nos demais equipamentos, dentro de
um critério de razoabilidade, podendo chegar a 100% dos quantitativos, mas dentro
de um prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos e contados de cada lote de equipa-
mentos.

6.4.  As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos
que acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e disponíveis
no sítio do fabricante.

6.5.  A  comissão  do  Tribunal  deverá,  após  a  comprovação  do  perfeito
funcionamento dos serviços e equipamentos e adequação às especificações técnicas, emitir
e assinar o Termo de Recebimento Definitivo.

6.6.  O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização.
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6.7. O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do
objeto, será de 05  (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de
aceite ou recusando o item objeto do fornecimento.

6.8. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio.

6.9.  O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao
consumidor.

6.10.    O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 15 (quinze) dias,
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na
Seção 21.

7 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

7.1. Com fundamento no artigo 7º da Lei  nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos
artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada prévia e ampla
defesa, às seguintes penalidades:

a. Advertência:

a.1. A  Contratada  será  notificada  formalmente  em caso de  descumprimento de
obrigação contratual e terá que apresentar as devidas justificativas em um prazo de
até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da notificação; e

a.2. Caso  não  haja  manifestação  dentro  desse  prazo  ou  se  entenda  serem
improcedentes as justificativas apresentadas, a Contratada será advertida.

b. Multa de:

b.1. 0,5% por dia, sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso de
atraso injustificado na entrega dos equipamentos, limitada a incidência a 20 (vinte)
dias corridos;

b.1.1. No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por prazo su-
perior a 20 (vinte) dias corridos, com a aceitação pela Administração, será aplica-
da a multa de 5% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e

b.1.2. No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por prazo su-
perior a 20 (vinte) dias corridos, com a não aceitação pela Administração, será
aplicada a penalidade de 10% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso
de inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do re-
gistro de preços do Fornecedor;

b.2. 0,5% por dia, sobre o valor do equipamento, no caso de atraso injustificado na
solução do chamado de garantia, limitada a incidência de 30 (trinta) dias corridos;

b.2.1.  No caso de atraso injustificado na solução do chamado de garantia por
prazo superior a 30 (trinta) dias corridos, aplica-se adicionalmente, a multa de
1% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e
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b.2.2. A multa por atraso relacionada ao item anterior será auferida por Or-
dem de Fornecimento e aplicada somente uma única vez a cada mês, indepen-
dente da quantidade de equipamentos sem solução.

b.3.  5%  sobre  o  valor  constante  da  Ordem  de  Fornecimento,  no  caso  de
inexecução parcial da obrigação assumida;

b.4. 10% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução total da
obrigação,  podendo  haver,  ainda,  o  cancelamento  do  registro  de  preços  do
Fornecedor;

b.5. 5% sobre o valor global estimado da Ata de Registro de Preços, na hipótese de
recusa  em assinar  a  Ata  ou  o  instrumento  do contrato,  ou  retirar  a  Ordem de
Fornecimento.

c. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF pelo
prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades legais; e

d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

7.2. O  cometimento  reiterado  de  atrasos  injustificados  dos  prazos  previstos  para
entrega/solução  de  chamado  de  garantia  dos  equipamentos  poderá  resultar  no
cancelamento do registro de preços com a Contratada.

7.3. As  sanções  previstas  nos  itens  "7.1.a",  “7.1.c”  e  “7.1.d”  poderão  ser  aplicadas,
cumulativamente ou não, à pena de multa.

7.4. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado de
pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado judicialmente;

7.5. Excepcionalmente,  ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do valor
presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento administrativo.

7.6. Se a Contratada não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro de 5
(cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância será
descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do
art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês..

7.7. Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade competente
sempre se valerá dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em
fatos comprovados.

7.8. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a
prestação dos serviços, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito,
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência,
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente,
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro
reconhecido pela Administração.

7.9. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº
8.666/1993.
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7.10. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada,
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio
por cento) ao mês.

7.11. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta
ao licitante contratado.

7.12.O período de atraso será contado em dias corridos.

7.13. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa
através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o índice
utilizado para atualização do valor será o IPCA.

7.14. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da
publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico.

7.15. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e  10.520/2002, aplicando-lhes,
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as
disposições do Direito Privado.

7.16. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência,
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União.

8- DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 10 (dez) dias, após o recebimento da Nota Fiscal respectiva, devendo a
contratada atender aos seguintes requisitos:

a) Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da emissão
(nota fiscal eletrônica, se for o caso), acompanhada da Certidão Negativa de Débito –
CND, comprovando regularidade com o INSS; do Certificado de Regularidade do FGTS –
CRF, comprovando regularidade com o FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de Débi-
tos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da
Receita Federal; e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela
Justiça do Trabalho; e da prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domi-
cílio ou sede do Fornecedor; e

b) Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor.

8.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

8.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

8.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos
fiscais determinados pela legislação tributária.

8.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento que
comprove tal opção, para que sobre o valor do pagamento não incidam as retenções de que
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trata o item anterior.

8.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação
da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP,

Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:

I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644
         365                             365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

8.7. Nenhum  pagamento  será  efetuado  à  Contratada  enquanto  pendente  de
liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de
preços ou a atualização monetária.

9 - DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS.

9.1.     É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de registro
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1  º   do art. 65 da Lei n  º   8.666, de 1993  , de
acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013, atualizado pelo Decreto nº
9.488/2018.

10 – DA PUBLICAÇÃO.

10.1.      O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União.

11 – DO FORO.

11.1.  Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de
Alagoas,  para  dirimir  as  questões originadas deste  contrato,  com exclusão de  qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento, em duas
vias de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas partes.
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Maceió, 14 de setembro de 2022.

Pelo TRE/AL:

Desembargador Otávio Leão Praxedes
Presidente

Pela Empresa:
                                                      Ricardo Luiz de Oliveira

Representante 

RICARDO LUIZ DE 
OLIVEIRA:684548135
00

Assinado de forma digital por 
RICARDO LUIZ DE 
OLIVEIRA:68454813500 
Dados: 2022.09.14 17:33:21 -03'00'

OTAVIO LEAO 
PRAXEDES:3092M
145

Assinado de forma digital por 
OTAVIO LEAO 
PRAXEDES:3092M145 
Dados: 2022.09.16 11:36:41 
-03'00'
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AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2022

PROCESSO SEI Nº 5946-18.2022.4.03.8000
O Pregoeiro designado pela Portaria nº 6.043, de 08/08/2022, torna público

que o Diretor-Geral do Tribunal Regional Federal da 3ª Região homologou o
procedimento licitatório do Pregão Eletrônico nº 045/2022, para aquisição de veículo
automotor blindado novo para compor a frota oficial do Tribunal Regional Federal da 3ª
Região, adjudicado o item à empresa Ramires Motors Ltda., pelo valor total de R$
269.000,00.

São Paulo-SP, 15 de setembro de 2022.
ROGER WILLIANS DORNELLES DOS SANTOS

Pregoeiro

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA nº 222/2022. P.A. 0012143-06.2015.4.04.8000.
CONVENENTES: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO e TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE RORAIMA. OBJETO: Renovação da cessão do direito de uso do SEI, Sistema
Eletrônico de Informações, criado pelo TRF4, para o CESSIONÁRIO, para utilização em base
única, com a inclusão do SEI JULGAR. BASE LEGAL: art. 116 e parágrafos da Lei 8.666/93.
VIGÊNCIA: 19/09/2022 a 19/09/2027. ASSINATURA: 02/08/2022. SIGNATÁRIOS:
Desembargador Federal Ricardo Teixeira do Valle Pereira, Presidente do TRF 4ª Região e
Desembargador Cristóvão José Suter Correia da Silva, Presidente do Tribunal de Justiça do
Estado de Roraima.

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA nº 200/2022. P.A. 0002038-28.2019.4.04.8000.
CONVENENTES: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO e GOVERNO DO ESTADO DE
GOIÁS. OBJETO: Renovação da cessão do direito de uso do SEI, Sistema Eletrônico de
Informações, criado pelo TRF4, para o CESSIONÁRIO, para utilização em base única. BASE
LEGAL: art. 116 e parágrafos da Lei 8.666/93. VIGÊNCIA: 19/09/2022 a 19/09/2027.
ASSINATURA: 15/07/2022. SIGNATÁRIOS: Desembargador Federal Ricardo Teixeira do Valle
Pereira, Presidente do TRF 4ª Região e Ronaldo Ramos Caiado, Governador do Estado de
Goiás.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
AVISO DE REABERTURA DE PRAZO

PREGÃO Nº 28/2022

Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, processo Nº 4093-
10.2022.4.05. , publicada no D.O.U de 19/07/2022 . Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de
Preços para aquisição de equipamentos e materiais de TI para o Tribunal Regional Federal
da 5ª Região. Novo Edital: 19/09/2022 das 08h00 às 17h59. Endereço: Av. Cais do Apolo,
S/n - Edf. Ministro Djaci Falcão Bairro do Recife - RECIFE - PEEntrega das Propostas: a partir
de 19/09/2022 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
04/10/2022, às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

FRANCISCO REIS NOGUEIRA SOBRINHO
Pregoeiro

(SIDEC - 16/09/2022) 090031-00001-2022NE099999

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2022 - UASG 90031

Nº Processo: 7077-64.2022.4.05. Objeto: Contratação de serviços técnicos
profissionais de Engenharia para elaboração dos projetos (básicos e executivos) e planilhas
orçamentárias de referência para modernização do sistema de segurança de prevenção e
combate a incêndios da Sede do Tribunal Regional Federal da 5.ª Região.. Total de Itens
Licitados: 1. Edital: 19/09/2022 das 08h00 às 17h59. Endereço: Av. Cais do Apolo, S/n - Edf.
Ministro Djaci Falcão, Bairro do Recife - Recife/PE ou
https://www.gov.br/compras/edital/90031-5-00047-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 19/09/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 30/09/2022
às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: Não será permitida a
subcontratação, no todo ou em parte, do objeto deste certame licitatório.Em caso de
divergência entre as especificações técnicas do objeto descritas no Sistema SIASG do portal
Comprasgovernamentais e as descritas neste Edital, prevalecerão estas..

FRANCISCO REIS NOGUEIRA SOBRINHO
Pregoeiro

(SIASGnet - 15/09/2022) 90031-00001-2022NE099999

DIRETORIA-GERAL
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato n°52/2022. Contratante: TRF5ªR. Contratada: GRAVIDADE ZERO LTDA
CNPJ nº 45.013.658/0001-76 Objeto: Contratação de empresa especializada para realização
do evento "Programa Ser Digital". Fundamento Legal: inexigibilidade de licitação, Art. 25,
inc. II, c/c o art. 26, parágrafo único, inc. II e III, ambos da Lei nº 8.666/1993. PAV nº
0008589-82.2022.4.05.7000-TRF5ªRegião. Recursos Orçamentários: Valor: R$ 555.549,95
(quinhentos e cinqüenta e cinco mil, quinhentos e quarenta e nove reais e noventa e cinco
centavos) PTRES- 168460 e ED-339039. NE-684/2022 de 14/09/2022 na modalidade global,
no valor de R$ 383.329,47, e NE-685/2022 de 14/09/22 na modalidade global, no valor de
R$ 172.220,48. Vigência: 12 meses, contados a partir da data de sua assinatura. Assinatura:
15/09/2022. Assinam: Marcelo Nobre Tavares, Diretor da Diretoria Administrativa-TRF5ªR.,
e Renan Hannouche Torres, representante da Contratada.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços n° 22/2022. Órgão Gerenciador: TRF5ªR. Fornecedor: F
C BARBOSA COMÉRCIO E SERVIÇOS CNPJ-43.778.981/0001-05. Objeto:Fornecimento e
instalação de paredes de gesso acartonado tipo Drywall e portas para o TRF5ªR. (Órgão
Gerenciador) e para o Colégio Militar do Recife (Órgão Participante). Fundamento Legal: PG
nº 43/2022-TRF5ªR. Lei 10.520/02, Dec.3.555/00, Dec.nº10. Lei nº 10.520/02,
Dec.3.555/00, Dec.10.024/19, L.C.123/06, Dec.8.538/15, Dec.7.892/13, I.N.05/17-
SEGE/MPDG, I.N. nº 73/20-SEGE/ME, I.N.01/10-SLTI/MPOG e Lei 8.666/1993. PAV nº
0005172-24.2022.4.05.7000-TRF5ªR. Preço Global Registrado: R$ R$ 206.400,00 (duzentos
e seis mil e quatrocentos reais). Vigência: 12 (doze) meses, contados da data da assinatura.
Assinatura: 15/09/2022. Assinam: Marcelo Nobre Tavares, Diretor da Diretoria
Administrativa-TRF5ªRegião. e Fabrícia Costa Barbosa, representante da F C BARBOSA
COMÉRCIO E SERVIÇOS.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6ª REGIÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 049/2020, de serviços de monitoramento de
segurança eletrônica para a JFMG em Unaí. CONTRATANTE: a União, por meio da Justiça
Federal de Primeiro Grau em Minas Gerais. CONTRATADA: NCA VIGILANCIA ELETRONICA E
EQUIPAMENTOS EIRELI. OBJETO: 1) prorrogação do prazo de vigência para o período de
01/10/2022 a 30/09/2023, mantendo-se o valor mensal do contrato; 2) supressão da
referência à IN 24/2013/CNJ do preâmbulo e revogação do §4º, da Cláusula Treze do
Contrato; 3) inclusão de cláusula relativa à Lei n° 13.709/2018 - LGPD. BASE L EG A L :
Processo 0009956-09.2020.4.01.8008, Lei 8.666/93. Data de assinatura: assinado
digitalmente em 12/09/2022 pelo Diretor da Secretaria Administrativa, Dr. Maurício
Amorim de Albuquerque, pela Contratante; e em 16/09/2022 pela Sra. Nímia Coimbra
Araújo, pela Contratada.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 022/2021, de prestação de serviços conservação
e limpeza, copeiragem, serviços gerais e administrativos para a Justiça Federal em
Manhuaçu. CONTRATANTE: a União, por meio da Justiça Federal de Primeiro Grau em
Minas Gerais. CONTRATADA: TOTAL PRIME TERCEIRIZACAO E SERVICOS - EIRELI. OBJETO:
Prorrogação da vigência no período de 09/09/2022 a 08/03/2023; alteração da redação do
preambulo e do § 4º da Cláusula Dezesseis do contrato; Alteração da frequência da visita
do preposto; reajuste dos insumos pelo IPCA; inclusão de cláusula da LGPD. Novo valor
mensal estimado: R$10.382,36. BASE LEGAL: Processo SEI 0007565-47.2021.4.01.8008 e Lei
8.666/93. Data de assinatura: Assinado em 06/09/2022, pelo Diretor da Secretaria
Administrativa Dr. Mauricio Amorim de Albuquerque, pela Contratante, e em 09/09/2022
e pela Sra. Vanessa Imaculada de Freitas, pela Contratada, ambos por meio digital.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
R E T I F I C AÇ ÃO

PROCESSO Nº 0002337-16.2022.6.01.8000. NO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 46/2022,
publicado no Diário Oficial da União-DOU SEÇÃO 03, nº 176, 15 de setembro de 2022, pág.
178, onde se lê: Valor Total: R$ 123.712,92, Vigência: 14/09/2022 a 13/09/2023. Valor
Total: R$ 123.712,92, leia-se: Vigência: 14/09/2022 a 13/03/2023. Valor Total: R$
123.712,92, Notas de Empenho: 542/2022 e 543/2022.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 43/2022; PA SEI nº 0007023-24.2022.6.02.8000; Fund. Legal: art. 24, II, da
8.666, de 21/06/1993, em consonância com o que faculta o art. 191 da Lei nº 14.133/2021
(Lei de Licitações e Contratos Administrativos). Partes: a União, através do TRE/AL, CNPJ nº
06.015.041/0001-38 e a empresa JOHN RICHARD LOCAÇÃO DE MÓVEIS LTDA., CNPJ nº
02.964.380/0001-00; Objeto: prestação de serviços de locação de cadeiras giratórias
espaldar baixo, tipo secretária, e mesas de escritório, de acordo com o especificado no
Anexo I, visando atender as necessidades da instalação do mobiliário necessário à
realização dos trabalhos da Comissão de Auditoria da Votação Paralela, nas Eleições 2022,
1º e 2º turno, se houver; Valor total: R$ 17.163,17 (dezessete mil, cento e sessenta e três
reais e dezessete centavos). Vigência: a partir da data da assinatura (16/09/2022), até o dia
31 de dezembro do corrente ano.

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 46/2022; PA SEI nº 0004573-45.2022.6.02.8000; Fund. Legal: art. 24, IV, da
8.666, de 21/06/1993, em consonância com o que faculta o art. 191 da Lei nº 14.133/2021
(Lei de Licitações e Contratos Administrativos). Partes: a União, através do TRE/AL, CNPJ nº
06.015.041/0001-38 e a empresa RISERV TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI., CNPJ nº
41.610.719/0001-21; Objeto: prestação de serviços de locação de manutenção preventiva
e corretiva de equipamentos de microinformática, transmissão de dados e periféricos de TI.
Valor total: R$ 364.694,51 (trezentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e noventa e
quatro reais e cinquenta e um centavos). Vigência: a partir da data da assinatura
(16/09/2022), até o dia 31 de dezembro do corrente ano.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA TRE/AL n° 11/2022; Proc. SEI nº 0001096-77.2022.6.02.8000; PE nº 80/2022; Fund.
Legal: Leis nºs 8.666/1993 e 10.520/2002, em consonância com o que faculta o art. 191 da
Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), Decreto nº 10.024/2019
e Decreto nº 7.892/2013, com alterações; Gerenciador da Ata: TRE/AL; Vigência: 12 meses,
contados da publicação do extrato no DOU; Assinatura: 16/09/2022; Objeto: aquisição do
Registro de Preço para contratação de empresa especializada para a confecção de paletes
de madeira; Relação contendo: fornecedor, CNPJ, item, unidade, quantidade, valor unitário,
valor total, respectivamente (consultar o PE nº 80/2022, no site: www.tre-al.jus.br -
Transparência - Gestão de Contratações - Atas de Registro de Preços); DEBORAH GOMES
LEMOS RODRIGUES 10308191498, CNPJ 43.848.003/0001-92, Item 01, unidade 300, R$
250,00, R$ 75.000,00.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA TRE/AL n° 12/2022; Proc. SEI nº 0006267-49.2021.6.02.8000; PE nº 81/2022, Fund.
Legal: Leis nºs 8.666/1993 e 10.520/2002, em consonância com o que faculta o art. 191 da
Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), Decreto nº 10.024/2019
e Decreto nº 7.892/2013, com alterações e demais normas legais aplicáveis; Gerenciador da
Ata: TRE/AL; Vigência: 12 meses, contados da publicação do extrato no DOU; Assinatura:
16/09/2022; Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de solução Firewall para o
Prédio Sede do TRE/AL, Cartórios Eleitorais, unidades e escritórios remotos da Justiça
Eleitoral em Alagoas, de acordo com as quantidades, especificações e condições descritas
no Termo de Referência, Edital e Anexos; Relação contendo: fornecedor, CNPJ, item,
subitem, marca/serviço, unidade, quantidade, valor unitário, valor total, respectivamente
(consultar o PE nº 81/2022, no site: www.tre-al.jus.br - Transparência - Gestão de
Contratações - Atas de Registro de Preços); TLD TELEDATA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA,
CNPJ 33.927.849/0001-64, Item 01, subitem 01, Fortinet/FortiGate1101E, unidade, 01, R$
1.186.955,50, R$ 1.186.955,50; subitem 02, Fortinet/FortiGate40F, unidade, 42, R$
6.834,30, R$ 287.040,60; subitem 03, Fortinet/FortiGate4 0F Unified, unidade, 42, R$
6.437,20, R$ 270.362,40; subitem 04, Fortinet/FortiSwitch-1024E, unidade, 04, R$
137.607,90, R$ 550.431,60; subitem 05, Fortinet/FortiSwitch148F, unidade, 04, R$
10.720,90, R$ 42.883,60, subitem 06, Fortinet/FNTRANSFP+SR, unidade, 24, R$ 1.051,40, R$
25.233,60, subitem 07, Fortinet/40GE QSFP, unidade, 08, R$ 2.108,50, R$ 16.868,00;
subitem 08, Fortinet/40GE QSFP, unidade, 08, R$ 2.821,60, R$ 22.572,80; subitem 09,
Fortinet/FortiAnalyzer-300G; unidade, 01, R$ 90.951,90, R$ 90.951,90; subitem 10, Fortinet/
FortiManager - VM; unidade, 01, R$ 98.000,00, R$ 98.000,00; subitem 11, serviços,
unidade, 01, R$ 95.000,00, R$ 95.000,00; subitem 12, serviços, unidade, 42, R$ 650,00; R$
27.300,00; subitem 13, serviços, unidade, 08, R$ 4.000,00, R$ 32.000,00; subitem 14,
serviços, unidade, 01, R$ 9.000,00; R$ 9.000,00; subitem 15, serviços, unidade, 01, R$
9.000,00; R$ 9.000,00; subitem 16, Fortinet/NSE 4/FortiGat, unidade, 04, R$ 21.000,00, R$
84.000,00; subitem 17, Fortinet/NSE 4/FortiGate, unidade, 04, R$ 7.800,00, R$ 31.200,00;
subitem 18, Fortinet/NSE/FortiAnaly, unidade, 04, R$ 7.800,00, R$ 31.200,00; subitem 19;
serviços, unidade, 150, R$ 600,00, R$ 90.000,00. Valor Total da Ata: R$ 3000.000,00.
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EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Oitavo Termo Aditivo ao Contrato nº 06/2019; Processo SEI nº 0008551-93.2022.6.02.8000;
Fund. Legal: art. 65, inciso I, "b", e §1º, da Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores
combinado com a Cláusula Quatorze do Contrato nº 06/2019; Partes: União, através do
TRE/AL, e a empresa ATIVA SERVIÇOS GERAIS EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
40.911.117/0001-41; Objeto: alteração quantitativa do contrato para acrescer a estimativa
de jornada suplementar; Valor total do aditivo: R$ 22.492,56 (vinte e dois mil,
quatrocentos e noventa e dois reais e cinquenta e seis centavos); Novo valor do contrato:
R$ 641.139,87 (seiscentos e quarenta e um mil, cento e trinta e nove reais e oitenta e sete
centavos). Assinatura: 16/09/2022.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 35/2022; Processo SEI nº 0006479-
70.2021.6.02.8000; Fund. Legal: art. 65, inciso I, "b", e §1º, da Lei nº 8.666/1993 e
alterações posteriores combinado com a Cláusula Doze do Contrato nº 35/2022; Partes:
União, através do TRE/AL, e a empresa J. L. M. DE ALMEIDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
86.960.721/0001-69; Objeto: alteração quantitativa dos serviços contratados, a fim de: a)
acrescer 2 veículos na Etapa 4 e 2 veículos na Etapa 5, na 5ª Zona Eleitoral (Viçosa/AL); b)
acrescer 1 veículo na Etapa 4 e 1 veículo na Etapa 5, na 9ª Zona Eleitoral (Murici/AL); c)
acrescer 1 veículo na Etapa 5, na 12ª Zona Eleitoral (Passo de Camaragibe/AL); d) suprimir
1 veículo na Etapa 7, na 12ª Zona Eleitoral (Passo de Camaragibe/AL). Valor total dos
acréscimos do aditivo: R$ 7.554,00 (sete mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais); Valor
total da supressão do aditivo: R$ 600,00 (seiscentos reais); Novo valor do contrato,
considerando os acréscimos e a supressão objeto do aditivo: R$ 516.763,30 (quinhentos e
dezesseis mil, setecentos e sessenta e três reais e trinta centavos). Assinatura:
16/09/2022.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 35/2022; Processo SEI nº 0006479-
70.2021.6.02.8000; Fund. Legal: art. 65, inciso I, "b", e §1º, da Lei nº 8.666/1993 e
alterações posteriores combinado com a Cláusula Doze do Contrato nº 35/2022; Partes:
União, através do TRE/AL, e a empresa J. L. M. DE ALMEIDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
86.960.721/0001-69; Objeto: alteração quantitativa do Contrato nº 35/2022, a fim de
acrescer uma nova etapa para execução dos serviços (Etapa 1-A), totalizando 37 (trinta e
sete) veículos e 222 (duzentas e vinte e duas) diárias. Valor total dos acréscimos do aditivo:
R$ 101.898,00 (cento e um mil e oitocentos e noventa e oito reais); Novo valor do
contrato, considerando o acréscimo objeto do aditivo: R$ 618.661,30 (seiscentos e dezoito
mil, seiscentos e sessenta e um reais e trinta centavos). Assinatura: 16/09/2022.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 85/2022 - UASG 70011

Nº Processo: 0004748-05.2022. Objeto: Contratação de suporte/garantia do
produto HPE IMC em uso neste Tribunal, conforme especificações descritas no Anexo I do
edital.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 19/09/2022 das 08h00 às 17h00. Endereço:
Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou
https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00085-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 19/09/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 04/10/2022
às 14h00 no site www.gov.br/compras.

ANDREA DE ALBUQUERQUE CESAR
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 15/09/2022) 70011-00001-2021NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO 073/2022, firmado entre a União, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral
da Bahia e a Empresa ATA AEROTAXI ABAETÉ LTDA. OBJETO: Prestação de Serviço de
Transporte Aéreo, mediante a disponibilização de 01 (uma) aeronave. VALOR TOTAL: R$
220.590,00. FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93 e Pregão nº 056/2022. DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: Elemento 3.3.3.90.33.03; Ação 02.061.0033.4269.0001. Processo SEI:
0014796-39.2022.6.05.8000. VIGÊNCIA: 02 meses, contados da data de sua assinatura.
ASSINATURA: 16/09/2022. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira pelo TRE-BA e os Sr.
Guilherme Miguel Marques de Mello, pela Contratada.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 74/2022, assinada entre a União, por intermédio do
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e a Empresa I C SERAFINI REFRIGERAÇÃO EPP, para
eventual aquisição de mobiliários, carrinhos, equipamentos diversos e condicionadores de
ar. FUNDAMENTO LEGAL: Leis nº 8.666/93 e n.º 10.520/2002; Decretos n.º 10.024/2019 e
7.892/2013; Resolução Administrativa TRE-BA nº 10/2007, PROCESSO: SEI N° 0003297-
58.2022.6.05.8000. VIGÊNCIA: 12 meses, contados da data da sua assinatura. ASSINATURA:
16/09/2022. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira, pelo TRE-BA, e o Sr. Ivan Coelho
Serafini.

. Item Especificação Qtd. Total Estimada Preço Unitário (R$)

. 8. Condicionador de ar "split system" do
tipo "Hi Wall" Marca / Modelo: Agratto
/ ICST12FR4-02

30 1.990,00

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
DIRETORIA-GERAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 1º Termo Aditivo ao Contrato N.º 63/2021 celebrado com ASSOCIAÇÃO DE PAIS E
AMIGOS DO DEFICIENTE AUDITIVO. Objeto: visa ao acréscimo de 49.743 folhas a serem
digitalizadas, correspondente ao valor de R$ 8.456,31 (oito mil, quatrocentos e cinquenta
e seis reais e trinta e um centavos), equivalente ao percentual de 24,8715% do valor total
inicial da contratação. Fundamento: no art. 65, §1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações, e na
autorização superior constante do Processo Administrativo Digital n.º 11.149/2022. Assina,
pelo TRE, Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE-CE. DATA: 14/09/2022

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 29/2022, firmado em 16/09/2022, com a empresa TORINO INFORMÁTICA
LTDA. (CNPJ: 03.619.767/0005-15); Objeto: O presente contrato tem por objeto o
fornecimento de 102 (cento e dois) ultrabooks para o Tribunal Regional Eleitoral do DF. A
descrição detalhada do objeto acima se encontra no Anexo I - Termo de Referência do
Edital 036/2021 - JF/SEJPR, com as adaptações necessárias contidas no Termo de
Referência do TRE-DF, que passa a ser o Anexo I deste contrato ; Processo: 0005618-
03.2022.6.07.8100; Vigência: 48 (quarenta e oito) meses; Valor total: R$ 700.740,00;
Signatários: Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Presidente do TRE/DF, e
Senhor Rodrigo do Amaral Rissio.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2022 - UASG 70015

Nº Processo: 21649420226088000. Objeto: Aquisição de Switches de Borda
para o Datacenter do TRE-ES.. Total de Itens Licitados: 2. Edital: 19/09/2022 das 12h00 às
17h59. Endereço: Av. Joao Batista Parra, 575, Praia do Sua, Praia do Suá - Vitória/ES ou
https://www.gov.br/compras/edital/70015-5-00047-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 19/09/2022 às 12h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 30/09/2022
às 14h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: Senhores licitantes, ocorrendo
divergência entre a descrição do produto constante no código SIASG (CATMAT) e no Termo
de Referência (Anexo I), prevalecerá a descrição deste último..

ALOYSIO GABRIEL MATTOS
Chefe da Seção de Licitação

(SIASGnet - 16/09/2022) 70015-00001-2022NE000156

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo– SEI nº 22.0.000008546-8. Objeto: Contratação da sociedade empresarial CBC -
COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS, CNPJ 57.494.031/0001-63, para fornecimento de
dez mil munições para arma de fogo destinadas a uso institucional, sendo nove mil do tipo
CBC 9MMLGR TREINA EOOG124GR NTA e mil do tipo CBC 9MMLUGER+P+EXPO 115GR
GOLD HEX, com rastreabilidade, no valor total de R$ 51.313,30. Fundamento legal art. 25,
I, da Lei nº 8666/93. Reconhecimento da inexigibilidade de licitação em 12/08/2022, pela
Senhora Giselle de Bastos Vieira Delfino e Castro, Secretária de Administração e Orçamento
em exercício. Ratificação da inexigibilidade de licitação em 26/08/2022, pelo Senhor Wilson
Gamboge Júnior, Diretor-Geral do TRE/GO.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 54/2022 - UASG 70023

Nº Processo: 2200000020714. Objeto: Registro de preços para eventual
aquisição de molas hidráulicas de piso, da marca DORMA e da marca SOPRANO, para
portas de vidro temperado, conforme condições, especificações, quantidades e exigências
estabelecidas no Edital e seus anexos (SEI 22.0.000002071-4). Total de Itens Licitados: 2.
Edital: 19/09/2022 das 09h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h59. Endereço: Praca Civica, 300
- Centro, - Goiânia/GO ou https://www.gov.br/compras/edital/70023-5-00054-2022.
Entrega das Propostas: a partir de 19/09/2022 às 09h00 no site www.gov.br/compras.
Abertura das Propostas: 11/10/2022 às 14h00 no site www.gov.br/compras. Informações
Gerais: .

GISELLE DE BASTOS VIEIRA DELFINO E CASTRO
Secretária de Administração e Orçamento

(SIASGnet - 16/09/2022) 70023-00001-2022NE000039

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 56/2022 - UASG 70023

Nº Processo: 2200000066412. Objeto: Registro de preços para eventual
aquisição de materiais de consumo para manutenção predial das edificações da Justiça
Eleitoral de Goiás, conforme condições, especificações, quantidades e exigências
estabelecidas no Edital e seus anexos (SEI 22.0.000006641-2). Total de Itens Licitados: 61.
Edital: 19/09/2022 das 09h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h59. Endereço: Praca Civica, 300
- Centro, - Goiânia/GO ou https://www.gov.br/compras/edital/70023-5-00056-2022.
Entrega das Propostas: a partir de 19/09/2022 às 09h00 no site www.gov.br/compras.
Abertura das Propostas: 14/10/2022 às 14h00 no site www.gov.br/compras. Informações
Gerais: .

GISELLE DE BASTOS VIEIRA DELFINO E CASTRO
Secretária de Administração e Orçamento

(SIASGnet - 16/09/2022) 70023-00001-2022NE000039

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registo de Preços nº 65/2022. SEI nº 00587.2022-7. Pregão 40/2022. Adjudicada:
MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA, CNPJ: 01.590.728/0008-50. Objeto: Registro de preços
para futura e eventual aquisição de material permanente, item 5 , conforme a seguir:

. ITEM D ES C R I Ç ÃO Ó R G ÃO
GERENCIADOR

Ó R G ÃO
PARTICIPANTE Q U A N T I DA D E

T OT A L
R EG I S T R A DA

R$ VALOR
UNIT.

R$ VALOR
T OT A L

. TRE MT 9º BATALHÃO
DE ENGª. DE
CO N S T R U Ç ÃO

. Q U A N T I DA D E
R EG I S T R A DA

Q U A N T I DA D E
R EG I S T R A DA

. 5 A  r -
Condicionado
T  C L
T AC 3 2 C H S A 1 -
INV.

11 15 26 R$
5.208,37

R$
135.417,62

. VALOR TOTAL DA ATA R$
135.417,62

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registo de Preços nº 68/2022. SEI nº 00587.2022-7. Pregão 40/2022. Adjudicada: GO VENDAS
ELETRÔNICAS LTDA , CNPJ: 36.521.392/0001-81. Objeto: Registro de preços para futura e eventual
aquisição de material permanente, item 14, conforme a seguir:

. ITEM D ES C R I Ç ÃO Ó R G ÃO
GERENCIADOR

R$ VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL

. TRE MT

. Q U A N T I DA D E
R EG I S T R A DA

. 14 Condicionador de ar
tipo split 30.000 BTUS
( C o t a reservada
para Micro Empresas
e Empresas de
Pequeno Porte).

4
R$ 5.679,14

R$ 22.716,56

. VALOR TOTAL DA ATA R$ 22.716,56
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