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SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA  
 

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 
 

DEPARTAMENTO REGIONAL DE SERGIPE 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 
 

LICITAÇÃO 
____________________________________________________________ 

 
CONCORRÊNCIA Nº 22/2019 

 
O SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI, Departamento Regional de Sergipe, inscrito no CNPJ sob o n.º 
03.789.474/0001-52, e o SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI, Departamento 
Regional de Sergipe, inscrito no CNPJ sob o n.º 03.795.415/0001-97, ambos com sede à Avenida Dr. Carlos 
Rodrigues da Cruz, nº 826, Casa da Indústria, Edifício Albano Franco, Bairro Capucho, Aracaju/SE, CEP: 
49081-015, através da sua Comissão Permanente de Licitação - CPL, instituída pela Portaria SUCORP n.º 
015/2016 de 16 de dezembro de 2016, torna público que na data, hora e local abaixo especificados, fará 
realizar Sessão Pública para recebimento e abertura dos envelopes contendo documentos de habilitação e 
propostas de preços alusivas à CONCORRÊNCIA Nº 22/2019, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, regendo-se 
o processo seletivo pelo Regulamento de Licitações e Contratos do SESI/SENAI e pelas disposições deste 
Edital e seus Anexos. 
 
 
ABERTURA: 
DATA: 30/10/2019 
HORA: 9 horas (horário local de Aracaju/SE) 
 
LOCAL: 
Sede do SESI/SENAI-DR/SE, localizado na Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, Casa da Indústria, Centro 
Administrativo Albano Franco, nº 826, – Bairro Capucho, Aracaju/SE, CEP: 49081-015. 
 
Não havendo expediente na data marcada para abertura da licitação, ficará a reunião adiada para o 
primeiro dia útil subsequente, salvo disposições em contrário. 
 
CONTATO: 
Comissão Permanente de Licitação 
E-mail: cpl@fies.org.br 
 
OBSERVAÇÃO: 
Será de inteira responsabilidade do licitante manter-se atualizado sobre as alterações realizadas no 
edital, através de Erratas e/ou Comunicados, divulgados em jornal e também no site www.se.senai.br, 
link LICITAÇÕES. 
 

http://www.se.sesi.org.br
mailto:cpl@fies.org.br
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1 - DO OBJETO 
 
1.1. O presente instrumento convocatório tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviço 
de locação de equipamentos de segurança, controle, otimização da Rede Lan e Wan, e monitoramento 
da Rede do SESI/SENAI-DR/SE, incluindo o serviço de instalação, suporte técnico, treinamento e 
garantias, conforme especificações dispostas nos Anexos I e II deste edital. 
 
2 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
 
2.1. Poderão participar da presente licitação todas as empresas que atuem no ramo pertinente ao objeto 
licitado, desde que satisfaçam todas as condições estabelecidas no presente Edital. 
 
2.2. O (A) Licitante poderá acompanhar todos os atos públicos da licitação e neles se manifestar, solicitando ou 
prestando esclarecimentos, requerendo o registro do que julgue conveniente na Ata da Sessão, bem como 
apresentando as impugnações e interpondo os recursos previstos em lei: 
 
a) Através de seu representante legal, que deverá apresentar o contrato social, estatuto ou eventual 
alteração, comprovando essa qualidade; ou, 
 
b) Por intermédio de Procurador ou Preposto, cujos poderes para a prática dos atos mencionados no caput 
deverão constar de instrumento próprio, público ou particular, neste último caso com firma reconhecida em 
cartório.  
 
2.2.1. A ausência de representante legal, de procurador ou de preposto devidamente credenciado pela 
Licitante não ocasionará a sua inabilitação, mas impedirá a sua manifestação durante as Sessões realizadas, 
tomando-se como válidas as deliberações adotadas pelos demais representantes credenciados, em relação 
aos atos em que lhe seja facultado opinar. 
 
2.3. Será vedada a participação de empresas que: 
 
2.3.1. Sejam declaradas inidôneas ou estejam inadimplentes com obrigações perante as entidades da FIES – 
Federação das Indústrias do Estado de Sergipe (SENAI e SESI); 
 
2.3.2. Estejam impedidas de licitar e contratar com as entidades da FIES (SENAI e SESI); 
 
2.3.3. Estejam inscritas no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, Cadastro Nacional 
de Condenações Cíveis e/ou Relação de Inidôneos do TCU; 
 
2.3.4. Apresentem-se associadas ou em consórcio. 
 
2.4. Caso os representantes das empresas não tenham condições de se apresentar pessoalmente na 
entrega dos envelopes, estes poderão ser encaminhados, via postal, até a data e hora prevista no 
preâmbulo deste edital.  
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3 - APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 
 
3.1. A documentação e a proposta deverão ser entregues no local, dia e hora determinados no preâmbulo 
deste Edital, em 02 (dois) envelopes distintamente identificados com as letras “A” e “B”, separados e lacrados, 
contendo na face externa os seguintes e respectivos textos: 
 
Envelope “A” – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO: 
 
AO SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI-DR/SE 
AO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI-DR/SE 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA Nº 22/2019 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: (RAZÃO SOCIAL E CNPJ DO LICITANTE) 
 
Envelope “B” – PROPOSTA DE PREÇO: 
 
AO SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI-DR/SE 
AO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI-DR/SE 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA Nº 22/2019 
PROPOSTA COMERCIAL: (RAZÃO SOCIAL E CNPJ DO LICITANTE) 
 
4 - DA HABILITAÇÃO (CONTEÚDO DO ENVELOPE “A”) 
 
4.1. A Documentação que deverá estar contida no Envelope “A”, destinada a comprovar que o (a) proponente 
está habilitado (a) para participar da Licitação, consistirá de: 
 
4.1.1. Atos constitutivos, estatutos ou contrato social em vigor e todas as alterações, ou consolidado, em se 
tratando de sociedades comerciais, devidamente registrados perante o órgão competente, onde deverá estar 
contemplado, dentre os objetivos sociais, a execução de atividades da mesma natureza do objeto desta 
Licitação. No caso de sociedades anônimas, anexar documentos da eleição de seus atuais administradores;  
 
4.1.2. Prova de inscrição regular no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas – CNPJ; 
 
4.1.3. Prova de regularidade com a Fazenda Federal (PGFN) e Previdência Social (INSS), através da 
respectiva certidão emitida pela Secretaria da Receita Federal; 
 
4.1.4. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal, através das respectivas Certidões; 
 
4.1.5. Certificado de Regularidade com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), emitido pela Caixa 
Econômica Federal;  
 

http://www.se.sesi.org.br


 
 

FIES 
Federação das Indústrias 
do Estado de Sergipe 

SESI 
Serviço Social da 
Indústria 

SENAI 
Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial 

Departamento 
Regional de 
Sergipe 

Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, nº 826  
Edifício Albano Franco 
Centro Administrativo Dr. Augusto Franco 
 

 

Tel.: (79) 3226-7402 – Aracaju – Sergipe – CEP 49081-015 – http://www.se.sesi.org.br 

 
4.1.6. Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida pelo distribuidor da comarca que seja sede da 
pessoa jurídica; 
 
4.1.7. Cópia de Carteira de Identidade e CPF, autenticadas, de pelo menos um dos sócios, ou proprietário, da 
empresa licitante, ou documento oficial com foto. No caso de sociedades anônimas, anexar documentos da 
eleição de seus atuais administradores. 
 
Parágrafo único - É obrigação da(s) licitante(s) vencedora(s) manter(em), durante a vigência do Contrato, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta 
Licitação. 
 
4.2. As certidões que não constem prazo de validade serão consideradas válidas por 90 (noventa) dias, 
contados da data de sua emissão. 
 
4.3. A CREDENCIAL de que trata o subitem 2.2 será entregue à Comissão Permanente de Licitação FORA do 
envelope da HABILITAÇÃO, a qual indicará a pessoa a ser credenciada por instrumento público ou particular 
de procuração, acompanhada da respectiva carteira de identidade ou documento oficial com foto, com plenos 
poderes para deliberações. 

  
4.4. Quando a empresa licitante for representada pelo próprio Sócio Administrador, este deverá apresentar a 
CREDENCIAL constituída de cópia do Contrato Social e Carteira de Identidade ou documento oficial com 
foto. 
 
4.5. A critério da Comissão de Licitação poderão ser solicitados esclarecimentos, assim como ser efetuadas 
diligências, visando confirmar a veracidade das informações e documentos apresentados, bem como a 
capacidade técnica, gerencial e administrativa da empresa licitante para execução ou fornecimento do objeto 
do certame. 
 
4.5.1. Em qualquer situação a CPL poderá solicitar pareceres técnicos ou jurídicos a pessoas externas, a fim 
de possibilitar um melhor julgamento dos documentos e propostas apresentadas. 
 
4.6. Os documentos de habilitação deverão ser apresentados em fotocópias autenticadas, sendo aceitos, 
também, aqueles emitidos exclusivamente pela internet. No caso em que os documentos não estejam 
autenticados, deverão ser apresentados os originais para conferência, no momento do certame. Não será 
levado em consideração qualquer documento remetido por fax ou e-mail que se destine à participação neste 
certame. 
 
4.7. Os documentos de habilitação serão, no ato, rubricados em todas as folhas e anexos, pela Comissão de 
Licitação e pelos presentes. 
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5 - DAS PROPOSTAS (ENVELOPES “B”) 
 
5.1. A proposta de preço deverá ser apresentada em papel timbrado, onde conste a denominação social da 
licitante, o número de inscrição no CNPJ, endereço completo, número de telefone, e-mail e dados bancários. 
Serão elaboradas no idioma pátrio, com especificações de preço em moeda corrente do país, em uma via, sem 
rasuras, emendas, omissões ou entrelinhas, devidamente assinadas na última folha e rubricadas nas demais, 
pelo representante legal ou procurador do licitante, sob pena de desclassificação a critério da Comissão de 
Licitação. 
 
5.1.1. A cotação de preço da proposta deve ser elaborada utilizando as tabelas dispostas no Anexo I deste 
edital; 
 
5.1.2. Deverá ser informado o fabricante dos itens cotados na proposta de preço, sob pena de 
desclassificação.  
 
5.1.3. No preço deverão estar incluídas todas as despesas, tais como, salários, encargos sociais, impostos, 
taxas, transporte e todas as outras necessárias ao cumprimento do objeto licitado. 
 
5.2. O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados da data 
fixada para o recebimento das mesmas. 
 
5.3. A proposta deverá conter o prazo de entrega, treinamento e disponibilização da Solução que será de até 
40 (quarenta) dias úteis, como também o prazo da prestação do serviço que será de 12 (doze) meses 
contados a partir do prazo para disponibilização. 
 
5.4. Não serão levadas em consideração as propostas formuladas em desacordo com as exigências deste 
Instrumento Convocatório. 
 
5.5. Deverá ser apresentado dentro do Envelope “B”, no dia e hora da abertura do certame, 
juntamente com a Proposta de Preço, sob pena de desclassificação:  
 
5.5.1. DECLARAÇÃO, assinada por seu representante legal, em que a licitante se obriga a realizar o serviço 
definido no Edital e de acordo com as condições estabelecidas nas cláusulas deste instrumento. 
 
5.5.2. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA exigida no Termo de Referência, conforme Anexo II deste edital. 
 
5.6. As propostas serão, no ato, rubricadas em todas as folhas e anexos, pela Comissão de Licitação e pelos 
presentes. 
 
6 - DA HABILITAÇÃO - JULGAMENTO 
 
6.1. No dia, hora e local previstos no preâmbulo deste Edital, reunir-se-á a CPL para proceder à sessão de 
instalação e recepção dos envelopes de HABILITAÇÃO e de PROPOSTA COMERCIAL, assim como, se for o 
caso, de seu respectivo julgamento. 

http://www.se.sesi.org.br
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6.2. No horário aprazado, o Presidente da CPL declarará instalada a sessão de recepção dos envelopes A – 
HABILITAÇÃO e B – PROPOSTA COMERCIAL desta licitação, fazendo registrar em ata os nomes das 
empresas que se fizerem presentes. 
 
6.3. Os portadores dos envelopes ou representantes das Empresas (um por empresa) serão convidados para 
apresentar os respectivos instrumentos de credenciamento. 
 
6.3.1. A Carta de Preposição ou Procuração que não venha a ser acolhida pela Comissão será devolvida ao 
portador e a empresa LICITANTE participará do Certame sem representação legal. 
 
6.4. Após o credenciamento das LICITANTES, a CPL receberá os correspondentes envelopes: HABILITAÇÃO 
e PROPOSTA COMERCIAL. 
 
6.5. A Comissão de Licitação procederá primeiramente à abertura da proposta de preços, Envelope ”B”, 
conforme disposto no Artigo 16 do Regulamento de Licitações do SESI/SENAI. 
 
6.6. Será classificado no certame o licitante que atender as exigências de apresentação da proposta de preço 
e apresentar o menor preço global. Os demais licitantes, que atenderem as exigências de apresentação da 
proposta de preços, serão classificados em ordem crescente de preço apresentado. 
 
6.7. Não serão consideradas as propostas que contenham rasuras, borrões ou emendas sendo, também, 
desconsideradas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em parte, qualquer disposição deste 
edital, assim como aquelas propostas manifestamente inexequíveis. 
 
6.8. Não se admitirá PROPOSTA que apresente qualquer oferta de vantagem não prevista neste instrumento, 
nem preço ou vantagem baseada nas PROPOSTAS dos demais LICITANTES. Ocorrendo estas hipóteses, 
serão as PROPOSTAS desclassificadas. 
 
6.9. Após a classificação das propostas de preços, e após julgados eventuais questionamentos interpostos, a 
Comissão de Licitação procederá à abertura do Envelope “A” – Documento de Habilitação - exclusivamente do 
licitante classificado como primeiro colocado. 
 
6.10. Se o licitante classificado em primeiro lugar for inabilitado e após julgados eventuais questionamentos, 
proceder-se-á a abertura do envelope de habilitação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 
obedecendo ao procedimento previsto no artigo 16, parágrafo único, do Regulamento de Licitações e 
Contratos do SESI/SENAI, para que o seguinte classificado, que preencha as condições de habilitação, seja 
declarado licitante vencedor, nas condições de sua proposta. 
 
6.11. As decisões referentes à habilitação, aos julgamentos e aos questionamentos serão comunicadas 
diretamente aos licitantes e lavrada em ata, se presente seus prepostos no ato em que for adotada a decisão, 
ou por publicação numa das formas previstas no parágrafo primeiro do artigo 5º do Regulamento de Licitações 
e Contratos do SESI/SENAI, ou ainda por outro meio formal. 
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6.12. A proposta, uma vez apresentada, após sua abertura, vincula o licitante aos termos do presente edital e 
das disposições do Regulamento de Licitações e Contratos do SESI/SENAI. 
 
6.13. Evidenciando-se que o preço unitário e o preço total indicados na PROPOSTA COMERCIAL não 
correspondem entre si, apenas o preço unitário será considerado pela CPL como válido, e o total será 
retificado, de forma a conferir com aquele. 
 
6.13.1. Havendo divergência evidenciada entre o quantitativo do item da proposta e do edital, a Comissão 
poderá corrigi-lo sendo o valor total retificado.  
 
6.14. Havendo igualdade entre 2 (duas) ou mais PROPOSTAS COMERCIAIS, com referência ao menor preço 
global, para efeito de desempate dentre elas, haverá sorteio a ser realizado na presença dos licitantes que, 
uma vez convocados, comparecerem ao ato.  
 
6.15. A CPL somente procederá à adjudicação desta Licitação após o transcurso do prazo recursal ou na 
hipótese de ocorrência de desistência expressa de todas as LICITANTES em promover recursos do julgamento 
das PROPOSTAS e dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 
 
7 - DOS RECURSOS 
 
7.1. Das decisões da Comissão Permanente de Licitação - CPL cabem recursos por escrito à Comissão de 
Licitação do SESI/SENAI-DR/SE, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, na forma do art. 22 do Regulamento 
de Licitações e Contratos do SESI/SENAI.  
 
7.2. Os recursos interpostos contra as decisões referentes à habilitação ou à inabilitação de licitantes, bem 
como aqueles pertinentes ao julgamento das propostas, terão efeito suspensivo. 
 
7.3. Interposto(s) o(s) recurso(s), o fato será comunicado às demais proponentes para, se quiserem, impugná-
lo(s) no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da comunicação. 
 
7.4. Qualquer impugnação ou esclarecimento a este instrumento só poderá ser feita em até 5 (cinco) dias 
úteis antes da data fixada para a abertura do certame. 
 
7.5. Os recursos serão julgados pelo Diretor Regional ou por quem este delegar competência, no prazo de até 
10 (dez) dias úteis. 
 
7.6. É defeso a qualquer licitante tentar impedir o andamento desta licitação, utilizando-se de recursos 
meramente protelatórios, sob pena de lhe serem aplicadas as sanções administrativas cabíveis. 
 
7.7. Não serão conhecidos os recursos interpostos via e-mail, como também aqueles fora do prazo 
legal. 
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7.8. A Comissão Permanente de Licitação disponibilizará aos interessados, desde a data de início do prazo 
para interposição de recursos até o seu término, vistas ao processo de licitação no local indicado neste Edital, 
em dias úteis, de segunda à sexta-feira, das 07 às 11 horas e das 13 às 15 horas. 
 
7.9. Os recursos deverão ser: 
 
7.9.1. Impressos em papel timbrado e devidamente fundamentados; 
 
7.9.2. Assinados pelo representante da licitante, ou procurador habilitado; 
 
7.9.3. Protocolados na Sede do SESI/SENAI-DR/SE, instalado na Avenida Carlos Rodrigues da Cruz, nº 826, 
Centro Administrativo Dr. Augusto Franco, Bairro Capucho, Aracaju/SE. 
 
7.10. Na contagem dos prazos recursais, excluir-se-á o dia de começo e incluir-se-á o do vencimento. Porém, 
caso o início ou término do prazo venha cair em dia de sábado, domingo ou feriado ou ainda em dia sem 
expediente no SESI/SENAI-DR/SE, o início ou o fim ocorrerá no primeiro dia útil subsequente. 
 
7.11. A apresentação da proposta, sem que haja prévia impugnação aos termos do edital, implicará 
automaticamente na aceitação plena das condições nele estipuladas, bem como dos preceitos contidos no 
Regulamento de Licitações e Contratos do SESI/SENAI. 
 
8 - HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E CONTRATAÇÃO 
 
8.1. Homologada esta Licitação, o seu objeto poderá ser contratado com a Adjudicada. 
 
8.2. Em caso de contratação, a LICITANTE, adjudicatária, depois de convocada pelo SESI/SENAI-DR/SE, terá 
o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assinar o contrato, desde que atendidas todas as exigências do Edital, 
inclusive mantendo seus documentos de habilitação vigentes, conforme itens 4.1.3 a 4.1.6. 
 
8.2.1. No caso de descumprimento do prazo estabelecido para a assinatura do instrumento, como também a 
não apresentação da regularidade de habilitação, será facultado ao SESI/SENAI-DR/SE revogar esta licitação 
ou convidar os proponentes remanescentes, na ordem de classificação, para assinar o contrato em igual prazo 
e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados. 
 
8.3. Caso a adjudicatária, uma vez convocada a assinar o Termo de Contrato, vier a desistir de celebrar o 
Instrumento, ser-lhe-á atribuída a penalidade de suspensão temporária de licitar com o SESI/SENAI-DR/SE 
pelo período de até 2 (dois) anos consecutivos, respeitado o direito de recurso com efeito devolutivo.  
 
8.4. A LICITANTE que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que, a critério do SESI/SENAI-DR/SE, se façam necessários nos serviços objeto 
desta licitação, até o limite estabelecido pelo Regulamento de Licitações e Contratos do SESI/SENAI. 
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9 – DO SERVIÇO, DOS PREÇOS E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
9.1. Os serviços cotados neste edital deverão ser executados de acordo com as condições estabelecidas no 
Termo de Referência deste instrumento, conforme Anexo II, nos endereços indicados abaixo: 
 
SESI-DR/SE 
 

 Sede do SESI-DR/SE 
Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, nº 826, Edf. Albano Franco, Bairro Capucho, Aracaju – SE. 
 

 Centro de Saúde Maria Virginia Leite Franco 
Rua Jane Bonfim, s/nº, Bairro Santos Dumont, Aracaju – SE. 
 

 CEFEM – Centro de Educação do Ensino Fundamental e Médio Jair Meneguelli 
Av. Tancredo Neves, nº 5600, Bairro América, Aracaju – SE. 
 

 Escola de Ensino Fundamental Roberto Simonsen 
Rua Pará, s/nº, Bairro 18 do Forte, Aracaju – SE. 
 

 Centro Educacional Sesinho 
Av. Simeão Sobral, nº 301, Bairro Industrial, Aracaju – SE. 

 
 Complexo Desportivo do SESI 

Rua João Ávila Neto, s/nº, Bairro Inácio Barbosa, Aracaju – SE. 
 

 Ginásio de Esportes Augusto Franco - Aracaju 
Av. Caçula Barreto, nº 401, Bairro Farolândia, Aracaju – SE. 

 
SENAI-DR/SE 
 

 Sede do SENAI-DR/SE 
Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, nº 826, Edf. Albano Franco, Bairro Capucho, Aracaju – SE. 
 

 CETCC – Centro de Educação e Tecnologia Coelho e Campos 
Rua Propriá, nº 201, Bairro Centro, Aracaju – SE. 
 

 CETAF-EST – Centro de Educação e Tecnologia Albano Franco - Estância 
Rua Raimundo Silveira Souza, nº 512, Bairro Centro, Estância – SE. 
 

 CETAF-AJU – Centro de Educação e Tecnologia Albano Franco - Aracaju 
Av. Tancredo Neves, nº 2001, Bairro Inácio Barbosa, Aracaju – SE. 

 
9.1.1. Todos os custos diretos e indiretos necessários para garantir o fornecimento do objeto desta licitação 
são de responsabilidade da Contratada, como também todos os custos de aquisição, transporte, 
armazenamento ou utilização deverão estar incluídos nos preços unitários propostos.  
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9.1.2. A Contratada responderá por quaisquer danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo, na execução do contrato. 
 
9.2. Caberá a Contratada disponibilizar 3 (três) endereços de correio eletrônico, para fins de recebimento de 
todo e qualquer documento, inclusive Pedidos de Compras, que serão considerados recebidos, para todos os 
fins de direito, após serem encaminhados pela Contratante. 
 
9.3. Os serviços deverão atender rigorosamente às especificações constantes nos Anexos I e II. Se a licitante 
prestar serviços a ela adjudicados, com especificações diferentes, o SESI/SENAI-DR/SE os recusará e os 
colocará à disposição da contratada para substituição. 
 
9.4. Os serviços mesmo que executados, ficarão sujeitos à reparação ou substituição pela contratada, desde 
que comprovada a existência de defeito, cuja verificação só se tenha tornado possível no decorrer de sua 
utilização. 
 
9.5. Será considerada como recusa formal do fornecedor a não execução dos serviços após o vencimento do 
prazo estabelecido, salvo motivo de força maior, caso fortuito ou situações comprovadamente imprevisíveis, 
assim reconhecidos por parte do SESI/SENAI-DR/SE mediante justificativa por escrito apresentado pela 
contratada, através de ofício, devidamente protocolado na sede do SESI/SENAI-DR/SE, na área de Gestão de 
Contratos, antes do vencimento do prazo. 
 
9.6. Por atrasos decorrentes da inobservância dos compromissos assumidos, não reconhecidos pelo 
SESI/SENAI-DR/SE como justificados, aplicar-se-á a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global do 
Contrato. 
 
9.7. A Contratada deverá emitir 2 (duas) Notas Fiscais para cada mês de serviço prestado, sendo uma em 
nome do SESI-DR/SE e outra em nome do SENAI-DR/SE, e entregá-las na GCTI – Gerência Compartilhada de 
Tecnologia da Informação, até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da prestação do serviço. 
 
9.7.1.  A entrega, treinamento e disponibilização da Solução não geram obrigação de pagamento por parte do 
SESI/SENAI-DR/SE. 
 
9.7.3.  Não serão recebidas Notas Fiscais/Faturas emitidas entre o dia 21 (vinte um) e o último dia do 
mesmo mês. 
 
9.8. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega dos materiais solicitados e/ou execução 
dos serviços e de conferida e atestada a fatura pelo setor competente. 
 
9.9. A solicitação de pagamento da Contratada ficará subordinada ainda a apresentação das Notas Fiscais 
acompanhadas de relatório, contendo a descrição do serviço executado, quantidade, preços unitários e toda a 
documentação atualizada apresentada do item 4.1.3 ao item 4.1.6 deste edital. 
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9.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, o valor devido será atualizado financeiramente, até a 
data do efetivo pagamento, tendo como base o INPC da Fundação Getúlio Vargas.  
 
9.11. O SESI/SENAI-DR/SE se reserva no direito de não efetuar o pagamento se, no ato da atestação, verificar 
a existência de situações contrárias ao proposto, aceito e contratado. 
 
9.12. O SESI/SENAI-DR/SE poderá deduzir do montante a pagar, os valores correspondentes a multas e 
indenizações devidas pela Contratada nos termos deste edital.  
 
9.13. Havendo necessidade de reajuste de preço fixado, a Contratada poderá solicitar com antecedência 
mínima de 30 (trinta) dias, desde que justificado, o qual deverá ser analisado pela Direção Regional, podendo 
ou não ser aprovado. Durante essa solicitação os preços praticados vigentes deverão ser mantidos. 
 
10 - DO TERMO CONTRATUAL 
 
10.1. As obrigações decorrentes da adjudicação do objeto licitado serão instrumentalizadas através de 
Contratos de Fornecimento, firmados com o SESI-DR/SE e com o SENAI-DR/SE, conforme minutas 
apresentadas nos Anexos III e IV deste edital. 
 
10.2. As obrigações decorrentes desta Licitação, as cláusulas e condições definidas no presente Edital serão 
consideradas como parte integrante do Contrato, obrigando-se o licitante pela sua integral observância até que 
se finde a relação jurídica celebrada.    
 
10.3. O pagamento efetuado à contratada não a isentará de suas obrigações e responsabilidades vinculadas 
aos serviços executados, especialmente aquela relacionada com a qualidade dos mesmos. 
 
11 - DAS SANÇÕES E DA RESCISÃO CONTRATUAL 
 
11.1. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido no item 8.2, 
acarretará a critério da Administração do SESI/SENAI-DR/SE, a cominação de multa de 0,3% (zero vírgula três 
por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso sobre o valor homologado independentemente da aplicação de 
outras sanções legais. A partir do trigésimo primeiro dia será considerado inexecução total do contrato. 
 
11.2. Pela inexecução total ou parcial do Contrato/Pedido de Compra, o SESI/SENAI-DR/SE poderá, garantida 
a prévia defesa, aplicar à (ao) CONTRATADA (O) as seguintes sanções: 

 
I - Advertência desde que a Contratada tenha sido comunicada por escrito, através de ofício da Contratante, 
sobre a existência de falhas, devidamente registradas pelo SESI/SENAI-DR/SE, sem, contudo, ter adotado as 
providências pertinentes, no prazo estipulado pela Contratante; 

 
II - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato, no caso de falta ou irregularidade 
considerada grave ou após a 2ª advertência por escrito;  
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III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com as entidades do 
SESI/SENAI (FIES) pelo prazo de até 2 (dois) anos consecutivos, nos seguintes casos, dentre outros:  
 
a) Na execução insatisfatória do objeto do Contrato;  
 
b) Se a adjudicatária apresentar documento falso ou falsificado no todo ou em parte, com o objetivo de 
participar da licitação;  

 
c) Se a adjudicatária se recusar a assinar o contrato, deixando expirar o prazo para tanto estabelecido neste 
Edital. 
 
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com as entidades do SESI/SENAI (FIES), enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, perante o a 
autoridade competente, nos seguintes casos, dentre outros: 
  
a) quando a adjudicatária tiver sofrido condenação definitiva por ter praticado, por meio doloso, fraude fiscal no 
recolhimento de qualquer tributo; 
 
b) quando a adjudicatária demonstrar, a qualquer tempo, não possuir idoneidade para licitar e contratar com as 
entidades do SESI/SENAI em virtude de atos ilícitos praticados; 
 
c) quando a adjudicatária praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação. 
 
11.3. As sanções previstas nos incisos I, III e IV poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada 
a defesa prévia do interessado, no prazo de 5 (cinco) dias úteis; 
 
11.4. A sanção estabelecida no inciso IV deste edital será aplicada pela Diretoria Regional do SESI/SENAI-
DR/SE, facultada a defesa do interessado, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a 
reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação. 
 
11.5. Além dos casos já definidos neste instrumento a aplicação de 2 (duas) multas importará em rescisão por 
culpa da Contratada. 
 
11.6. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa. 
 
11.7. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada da 
autoridade competente. 
 
11.8. Na hipótese de se concretizar a rescisão contratual, poderá o SESI/SENAI-DR/SE, a seu exclusivo 
critério, realizar nova Licitação, ou contratar os proponentes classificados em colocação subsequente, desde 
que estes concordem em fornecer nas mesmas condições do Licitante vencedor. 
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11.9. Do ato que aplicar a penalidade, caberá recurso, representação ou pedido de reconsideração, nos termos 
do Regulamento de Licitações e Contratos do SESI/SENAI.  
 
12 - DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
12.1. As despesas decorrentes da contratação originada desta licitação serão custeadas com os recursos 
consignados na seguinte classificação orçamentária: 
 
SESI-DR/SE 
Centro de Custo e Item Contábil: rateado entre as Unidades do SESI-DR/SE 
Classe de Valor: de acordo com cada Unidade do SESI-DR/SE 
Conta Orçamentária: 3.101060400102 
 
SENAI-DR/SE 
Centro de Custo e Item Contábil: rateado entre as Unidades do SENAI-DR/SE 
Classe de Valor: de acordo com cada Unidade do SENAI-DR/SE 
Conta Orçamentária: 31010604003 
 
 

13 - DA RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL 
 
13.1. Os licitantes deverão cumprir, durante a vigência do contrato oriundo desta licitação, o disposto na 
legislação aplicável ao combate do trabalho infantil, trabalho escravo, trabalho adolescente (salvo na condição 
de aprendiz), assédio moral ou sexual, ou crime contra o meio ambiente, sob pena de vencimento antecipado 
do contrato com a sustação imediata de qualquer desembolso.  
 
14 - DO CANCELAMENTO DA LICITAÇÃO 
 
14.1. Fica reservado à Direção Regional do SESI/SENAI-DR/SE o direito de alterar as quantidades, anular, 
homologar total ou parcialmente esta licitação. 
 
14.2. A revogação do procedimento licitatório não gera obrigação de indenizar, e induz a nulidade do contrato. 
 
15 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
15.1. Existindo qualquer alteração no Edital, durante a vigência do prazo correspondente, reabrir-se-á a sua 
contagem, usando-se para divulgação os meios utilizados no início, salvo quando inquestionavelmente a 
alteração não afetar a formulação da proposta.  
15.2. A Comissão Permanente de Licitação responderá aos pedidos de esclarecimentos através de fax ou e-
mail, enviando cópia da consulta e da resposta a todos os interessados que tenham retirado o Edital.  
 
15.2.1. A Comissão de Licitação poderá expedir e encaminhar todo e qualquer comunicado relacionado ao 
processo licitatório, de interesse das Licitantes, através de e-mail, carta, ou ainda, publicação em veículo da 
imprensa local, sendo considerada válida tal comunicação, inclusive, para efeito de contagem de prazos de 
impugnação ou oferta de recursos previstos no Regulamento de Licitações Contratos do SESI/SENAI. 
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15.2.2. Para efetuar os comunicados previstos no subitem anterior, a Comissão de Licitação observará os 
endereços, telefones e demais dados informados pela Licitante, não se responsabilizando pelo extravio da 
informação em razão de equivoco nas informações prestadas ou de modificação intercorrente quando não 
tenha sido devidamente comunicada por escrito. 
 
15.3. Os casos omissos e as dúvidas suscitadas serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação, 
ouvindo em qualquer hipótese o Senhor Diretor Regional, em conformidade com o Regulamento de Licitações 
e Contratos do SESI/SENAI.  
 
15.4. Não havendo expediente no SESI/SENAI-DR/SE na data designada para o recebimento dos envelopes, 
os mesmos serão recebidos no primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e hora. 
 
15.5. A Comissão não se responsabilizará e não levará em consideração envelopes entregues fora do horário 
previsto no preâmbulo deste Edital, nem pelo extravio de documentos ou propostas que não tenham sido 
entregues pessoalmente. 
 
15.6. Para quaisquer questões oriundas do presente Edital, fica eleito o foro da Comarca de Aracaju/SE, com 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
15.7. Faz parte deste instrumento convocatório: 
 

a) ANEXO I – TABELA DESCRITIVA / QUANTITATIVA (cotação de preço) 
b) ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA 
c) ANEXO III – MINUTA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SESI-DR/SE 
d) ANEXO IV – MINUTA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI-DR/SE 

 
 
 

Aracaju - SE, 08 de outubro de 2019. 
 
 
 

_______________________________________ 
ANTÔNIO CABRAL NETO 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
Instituído pela Portaria nº 015/2016 SUCORP 

de 16 de dezembro de 2016 
 
 
 
_______________________________________             _______________________________________ 
  PAULO SÉRGIO DE ANDRADE BERGAMINI                                                  EDUARDO PRADO DE OLIVEIRA 
           Diretor Regional do SENAI-DR/SE                                                              Diretor Regional do SESI-DR/SE 
                Instituído pela Portaria n.º 10/2008 CNI                                           Termo de Posse da Diretoria FIES 
                        de 10 de dezembro de 2008                                            de 09 de maio de 2019 
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ANEXO I 
 

TABELA DESCRITIVA / QUANTITATIVA 
 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADES 
SESI/SENAI UNID. QUANT. VALOR UNIT. 

MENSAL (R$) 
VALOR    

ANUAL (R$) 

1 
Solução de Gerenciamento Unificado 
de Ameaças em Alta Disponibilidade - 
Tipo I 

SEDE UN  2    

2 Solução de Gerenciamento Unificado 
de Ameaças - Tipo II 

CEFEM; CETCC; 
CETAF-AJU; CETAF-EST UN  4    

3 Solução de Gerenciamento Unificado 
de Ameaças - Tipo III 

ROBERTO SIMONSEN; 
COMPLEXO DESPORTIVO; 

CENTRO DE SAÚDE;  
GINÁSIO ARACAJU; 

SESINHO-CLUBE 

UN  5    

4 Solução de Relatoria e Retenção de 
Logs  SEDE UN  1    

5 Solução de Gerenciamento 
Centralizado SEDE UN  1    

VALOR GLOBAL (R$):  

 
 

      
OBS:  1. Os preços da tabela acima devem ser apresentados em Reais (R$). 

2. O "Valor Unit. Mensal" deve ser considerado para cada Solução; 
3. O "Valor Anual" é obtido através do seguinte cálculo: "Quant" x "Valor Unit. Mensal" x 12 meses. 

 LEGENDA: 
UN - Unidade 

 

http://www.se.sesi.org.br


 
 

FIES 
Federação das Indústrias 
do Estado de Sergipe 

SESI 
Serviço Social da 
Indústria 

SENAI 
Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial 

Departamento 
Regional de 
Sergipe 

Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, nº 826  
Edifício Albano Franco 
Centro Administrativo Dr. Augusto Franco 
 

 

Tel.: (79) 3226-7402 – Aracaju – Sergipe – CEP 49081-015 – http://www.se.sesi.org.br 

ANEXO II 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. Objeto da Contratação 
 
Este Termo de Referência, tem por objeto a locação, com instalação, suporte técnico, treinamento, garantias e 
subscrições do fabricante para equipamentos de segurança da informação, gerenciamento unificado de 
ameaças cibernéticas, controle, otimização das redes Lan e Wan, monitoramento e repositório de Logs da 
Rede do SESI/SENAI/DR-SE, de acordo com as especificações técnicas obrigatórias, quantitativos e 
observações constantes neste Termo de Referência.  
 
 
2. Fundamentação da Contratação 

 
1.  Relação Demanda x Necessidade 

 
Diante do dinamismo no surgimento de novas tecnologias e a crescente demanda pela utilização dos recursos 
de TI em apoio às diversas atividades que sustentam o negócio do SESI SENAI, faz-se necessário a 
continuidade e atualização dos sistemas de segurança de acesso à Rede e Internet, Rede LAN e Rede WAN 
de forma a disponibilizar um ambiente adequado,  seguro e controlado a partir do gerenciamento centralizado 
para que todos os usuários da Rede possam exercer as suas atividades de rotina, bem como possibilitar a 
comunicação segura das unidades e clientes externos à rede corporativa SESI SENAI/DR–SE.  

 
A contratação dos serviços está formatada visando manter o atendimento das demandas continuas de 
implementação da segurança, controle de utilização e otimização da Rede do SESI/SENAI.    
 

2.  Motivação 
 
Atualmente o SESI/SENAI/DR-SE, possui um contrato de locação de equipamentos de segurança, controle, 
otimização da Rede Lan e Wan e monitoramento da Rede do SESI/SENAI-DR/SE, Contrato de Prestação de 
Serviços número 01/2014, originário da CARTA CONVITE N.º 16/2014. A Atual solução atende aos requisitos 
da demanda e tem sido posta à prova pela unidade técnica ao longo de 5 anos, não cabendo qualquer 
restrição, entretanto, conforme disposições do regulamento de Licitações e Contratos do SESI /SENAI o 
contrato supracitado não é passível de renovação.  
 
O dinamismo no surgimento de novas tecnologias, a demanda pela utilização dos sistemas e recursos 
computacionais, bem como, os aspectos legais e regulatórios, tornam o projeto indispensável em resposta à 
necessidade da continuidade dos serviços.   
 
Demandas permanentes em manter-se alta disponibilidade, desempenho, proteção das   informações e 
proteção dos diversos segmentos de rede LAN e WAN do SESI /SENAI/DR-SE, reiteram a necessidade de 
continuidade dos serviços.  
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3.  Resultados a serem alcançados 

 
Continuidade dos serviços de Segurança da informação na rede das unidades ao modelo definido pelo 
SESI/SENAI/DR-SE;  
 
 Proteção dos dados do SESI/SENAI/DR-SE implementando e garantido disponibilidade de serviços; 

FIREWAL, VPN, IPS, CONTROLE DE APLICAÇÕES, PROTEÇÃO A INFOERMAÇÕES 
CONFIDENCIAIS (DLP), PROTEÇÃO A AMEAÇAS AVANÇADAS, PROTEÇÃO A AMEAÇAS 
AVANÇADAS DE DIA ZERO, FILTROS WEB, CONTROLE DE CONTEÚDO.  

 
 Otimização dos serviços do LINK WAN e LINKS de INTERNET; SDWAN e com controle de acesso das 

informações; 
 
 Gerenciamento e operação centralizados dos dispositivos de Segurança da Rede através de um ponto 

central, permitindo ações pró-ativas e preventivas em toda rede 
 

 Retenção centralizada de logs e emissão de relatórios gerenciais de uso da rede SESI/SENAI/DR-SE 
 

4.       Exigências Técnicas e Operacionais 
 
Os equipamentos são especificados nos principais componentes e subcomponentes que os integram, 
objetivando garantir a total conectividade e interoperabilidade entre seus componentes (hardware e software), 
que deverão resultar no perfeito funcionamento de cada equipamento e do conjunto, com níveis de 
desempenho adequados aos fins a que se destinam no contexto de atualização, melhorias na segurança e 
performance do SESI/SENAI/DR-SE.  

 
A Empresa licitante deve apresentar certidão de Registro ou inscrição da empresa licitante e de seu 
responsável técnico no CREA, em sua plena validade. 

 
As propostas deverão prever e especificar o período de garantia e subscrições do fabricante e atendimento 
ON-SITE em até 4 horas e reposição de peças em até 72 horas, durante toda vigência contratual;  
 
As propostas deverão prever e especificar a transferência de conhecimento à equipe da SESI/SENAI/DR-SE, 
de toda solução ofertada com carga horária mínima de 16 horas;  

 
Comprovação de Aptidão através de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecidos por pessoas 
jurídicas de direito público ou privado para o desempenho de atividades pertinentes e compatíveis em 
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação em nome da empresa, apresentados na data 
prevista para a entrega da proposta, comprovando a experiência da licitante no objeto da licitação. 
 
Não serão considerados atestados de capacidade técnica os emitidos por pessoas jurídicas integrantes do 
mesmo grupo comercial, industrial ou de qualquer atividade econômica de que faça parte a proponente. O (s) 
atestado (s) deverá (ão) estar, necessariamente, acompanhado (s) por original ou cópia autenticada.  
 
Deverão ser apresentados documentos que comprovem a existência de técnicos certificados pelo fabricante, 
no mínimo 3 (três), das soluções ofertadas. O vínculo profissional deverá ser comprovado através de uma das 
seguintes formas, devidamente autenticadas:  
 

Registro de Contrato de Trabalho, Contrato social e alterações consolidadas.  
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Declaração do fabricante dos itens objeto da oferta, dirigida ao SESI/SENAI/DR-SE, comprovando a relação de 
parceria entre o fabricante e licitante.  
 
É facultado a licitante efetuar vistoria técnica no local de implantação, para análise dos detalhes técnicos para 
execução das instalações e, ocorrendo dúvidas, o SESI/SENAI deverá ser acionado para os devidos 
esclarecimentos. 
 
As propostas deverão prever e especificar a instalação configuração e testes de toda contemplando; 

 
ETAPAS DESCRIÇÃO 

 1º - Projeto  

Reunião Inicial - Necessidades e intenções do projeto  
Análise de Estrutura Atual  
Reunião 2 - Debate, sugestões e plano de trabalho  
Apresentação de Projeto Executivo  

2º - Atualização e Configuração  

Atualização dos Equipamentos   
Customização e Configurações dos Equipamentos em 
Laboratório  
Validar Configurações em produção _ Testes  
Carga de Script nos equipamentos  
Testes Funcionais - Operação Assistida  

3º - Treinamento e Entrega de 
Projeto   

Treinamento Hand´s On para solução contratada  
Entrega Projeto Final  
Esclarecimentos Finais 

 
 
A Empresa licitante, não poderá transferir a outrem os compromissos assumidos, no todo ou em parte, os 
serviços. 
 
 
5.  Descrição básica dos equipamentos 

 
Logo abaixo segue quantidade e Descrições Básicas; 
 

Item Descrição Quantidade 

1 
SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO UNIFICADO DE AMEAÇAS com Alta 

disponibilidade -  Tipo I 2 
2 SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO UNIFICADO DE AMEAÇAS Tipo II 4 
3 SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO UNIFICADO DE AMEAÇAS Tipo III 5 
4 SOLUÇÃO DE RELATORIA E RETENÇÃO DE LOGS 1 
5 SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO CENTRALIZADO 1 

 
 
6. Requisitos da Solução/Especificações Detalhadas 
 
A Solução de Gerenciamento Unificado de Ameaças que integrarão a oferta dos Serviços pelas licitantes 
deverá possuir o escopo mínimo (técnico operacional):  
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A Solução poderá entregar a solução composta em um único equipamento ou em equipamentos distintos, nas 
quantidades demandadas, desde que atendam integralmente a todas as funcionalidades técnicas exigidas 
neste Termo de Referência. 
 
ITEM 1 – SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO UNIFICADO DE AMEAÇAS EM ATLA DISPONIBILIDADE – 
TIPO I  
 
A Solução poderá entregar a solução composta em um único equipamento ou em equipamentos distintos, nas 
quantidades demandadas, desde que atendam integralmente a todas as funcionalidades técnicas exigidas 
neste Termo de Referência. 
 
A solução de segurança em alta disponibilidade (HA) deverá ser composta de elementos de hardware do tipo 
appliance e software, integrados com as funcionalidades mínimas listadas abaixo: 
 Firewall 
 VPN IPSec (Client-to-site e Site-to-site)  
 VPN SSL 
 Detecção e Prevenção de Intrusos (IPS) 
 Anti-X e/ou Anti-Malware e/ou Anti-Grayware 
 Funcionalidade de Traffic Shapping e/ou Qualidade de Serviço (QoS) 
 Funcionalidade de Filtro de Conteúdo Web (URL Filtering) 
 Antivírus 
 Antispam 
 Otimização de Wan 
 Controle de Aplicações 
 Prevenção contra perda/roubo/vazamento de informação (DLP) 
 SD-WAN 
 Sandbox 

 
Todos os detalhes técnicos específicos de cada funcionalidade da solução estão descritos a seguir e 
constituem o conjunto de funcionalidades obrigatórias da solução completa. 

 
QUANTO AS FUNCIONALIDADES DE FIREWALL 
 
 Firewall baseado em appliance. Para maior segurança, não serão aceitos equipamentos de propósito 

genérico (PCs ou servidores) sobre os quais podem instalar-se e/ou executar um sistema operacional 
regular como Microsoft Windows, FreeBSD, SUN solaris, Apple OS-X e GNU/Linux; 

 Possuir controle de acesso à internet por endereço IP de origem e destino;  
 Possuir controle de acesso à internet por sub-rede; 
 Suporte a tags de VLAN (802.1q); 
 Para equipamentos com throughput maior que 1Gbps de Firewall, o mesmo deverá suportar agregação 

de links, segundo padrão IEEE 802.3ad; 
 Possuir ferramenta de diagnóstico do tipo tcp dump; 
 Possuir integração com Servidores de Autenticação RADIUS, LDAP e Microsoft Active Directory; 
 Possuir métodos de autenticação de usuários para qualquer aplicação que se execute sob os 

protocolos TCP (HTTP, HTTPS, FTP e Telnet); 
 Possuir a funcionalidade de tradução de endereços estáticos – NAT (Network Address Translation), um 

para um, N-para-um e vários para um; 
 Permitir controle de acesso à internet por períodos do dia, permitindo a aplicação de políticas por 

horário e por dia da semana; 
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 Permitir controle de acesso à internet por domínio, exemplo: gov.br, org.br, edu.br; 
 Possuir a funcionalidade de fazer tradução de endereços dinâmicos, muitos para um, PAT; 
 Suporte a roteamento dinâmico RIP V1, V2, OSPF; 
 Possuir funcionalidades de DHCP Cliente, Servidor e Relay; 
 Possuir funcionalidade de gerenciamento e contabilidade de tráfego IP segundo o padrão Sflow; 
 Suportar aplicações multimídia como: H.323, SIP; 
 Tecnologia de firewall do tipo Stateful; 
 Possuir 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; 

 Deve permitir o funcionamento em modo transparente tipo “bridge”; 
 Permitir a criação de VLANS no padrão IEEE 802.1q;  
 Possuir conexão entre estação de gerência e appliance criptografada tanto em interface gráfica quanto 

em CLI (linha de comando); 
 Permitir filtro de pacotes sem controle de estado “stateless” para verificação em camada 2; 
 Permitir forwarding de camada 2 para protocolos não IP; 
 Suportar forwarding de multicast; 
 Permitir criação de serviços por porta ou conjunto de portas dos seguintes protocolos, TCP, UDP, 

ICMP e IP; 
 Permitir o agrupamento de serviços; 
 Permitir o filtro de pacotes sema utilização de NAT; 
 Permitir a abertura de novas portas por fluxo de dados para serviços que requerem portas dinâmicas; 
 Possuir mecanismo de anti-spoofing; 
 Permitir criação de regras definidas pelo usuário; 
 Permitir o serviço de autenticação para HTTP e FTP; 
 Deve 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; 
 Possuir a funcionalidade de balanceamento e contingência de link; 
 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, e Donkey, GNUTella, KaZaa, Skype e WinNY. 

 
QUANTO AS FUNCIONALIDADES DE QUALIDADE DE SERVIÇO 
 
 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; 

 Permitir modificação de valores DSCP para o DiffServ; 
 Limitar individualmente a banda utilizada por programas de compartilhamento de arquivos do tipo peer-

to-peer; 
 Deverá integrar-se ao serviço de diretório padrão LDAP, inclusive; 
 Deverá prover funcionalidade de identificação transparente de usuários cadastrados no Microsoft 

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

Microsoft Active Directory e LDAP; 
 Deverá controlar (limitar ou expandir) individualmente a banda utilizada por sub-rede de origem e 

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

destino. 
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QUANTO AS FUNCIONALIDADES DE CONTEUDO À INTERNET 
 
 Funcionalidade de Antivírus; 
 Possuir funções de Antivírus, Anti-spyware; 
 Possuir antivírus em tempo real, para ambiente de gateway internet integrado a plataforma de 

segurança para os seguintes protocolos: HTTP, SMTP, IMAP, POP3 e FTP; 
 Possuir verificação de vírus para aplicativos de mensagens instantâneas (AIM, MSN, Yahoo 

Messenger, ICQ); 
 Permitir o bloqueio de malwares (adware, spyware, hijackers, keyloggers, etc.); 
 Permitir o bloqueio de download de arquivos por extensão, nome do arquivo e tipos de arquivo; 
 Permitir o bloqueio de download de arquivos por tamanho; 
 Funcionalidade de Anti-spam; 
 Possuir verificação de funcionalidade de anti-spam a verificação do cabeçalho SMTP do tipo MIME; 
 Possuir filtragem de e-mail por palavras chaves; 
 Permitir adicionar rótulo ao assunto da mensagem quando classificado como SPAM; 
 Possuir para a funcionalidade de Anti-Spam o recurso de RBL; 
 Permitir a checagem de reputação da URL no corpo mensagem de correio eletrônico; 
 Funcionalidade de Filtro de conteúdo Web; 
 Possuir solução de filtro de conteúdo web integrado a solução de segurança; 
 Possuir pelo menos 60 categorias para classificação de sites web; 
 Possuir base mínima contendo, 40milhões de sites internet web já registrados e classificados; 
 Possuir a funcionalidade de cota de tempo de utilização por categoria; 
 Possuir categoria exclusiva, no mínimo, para os seguintes tipos de sites web como: 

o Proxy Anônimo; 
o Webmail; 
o Instituições de Saúde; 
o Notícias; 
o Phishing; 
o Hackers; 
o Pornografia; 
o Racismo; 
o Websites Pessoais; 
o Compras; 

 Permitir a monitoração do tráfego internet sem bloqueio de acesso aos usuários; 
 Permitir a criação de pelo menos5 (cinco) categorias personalizas; 
 Permitir a re-classificação de sites web, tanto por URL quanto por endereço IP; 
 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; 
 Integrar-se ao serviço de diretório padrão LDAP, inclusive o Microsoft Active Directory, reconhecendo 

contas e grupos de usuários cadastrados; 
 Prover funcionalidade de identificação transparente de usuários cadastrados no Microsoft Active 

Directory; 
 Exibir mensagem de bloqueio customizável pelos Administradores para resposta aos usuários na 

tentativa de acesso a recursos proibidos pela política de segurança da empresa; 
 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, activeX através de: base 
de URL própria atualizável; 

 Permitir o bloqueio de páginas web através da construção de filtros específicos com mecanismo de 
busca textual; 
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 Permitir a criação de listas personalizadas de URLs permitidas – lista branca e bloqueadas – lista 
negra; 

 Deverá permitir o bloqueio de URLs inválidas cujo o campo CN do certificado SSL não contém um 
domínio válido; 

 Filtro de conteúdo baseado em categorias em tempo real; 
 Garantir que as atualizações regulares do produto sejam realizadas sem interromper a execução dos 

serviços de filtragem de conteúdo web; 
 Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio por grupo de usuários do serviço de diretório 

LDAP; 
 Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio por endereço IP de origem; 
 Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio por sub-rede de origem; 
 Deverá ser capaz de categorizara página web tanto pela sua URL como pelo seu endereço IP; 
 Deverá permitir o bloqueio de redirecionamento HTTP; 
 Deverá permitir o bloqueio de páginas web por Classificação como páginas que facilitam a busca de 

Áudio, Vídeo e URLs originadas de Spam; 
 Deverá permitir a criação de listas personalizadas de URLs permitidas – lista branca e bloqueadas – 

lista negra; 
 Deverá possuir a funcionalidade de proxy explicito ou transparente. 

 
QUANTO AS FUNCIONALIDADES DEDETECÇÃO DE INTRUSÃO 
 
 Capacidade de detecção de mais de 200 ataques; 
 O Sistema de detecção e proteção de intrusão deverá estar orientado à proteção de redes; 
 Possuir tecnologia de detecção baseada em assinatura; 
 O sistema de detecção e proteção de intrusão deverá possuir integração à plataforma de segurança; 
 Possuir capacidade de remontagem de pacotes para identificação de ataques; 
 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; 

 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; 

 Mecanismos de detecção/proteção de ataques; 
 Reconhecimento de padrões; 
 Análise de protocolos; 
 Detecção de anomalias; 
 Detecção de ataques de RPC (Remote procedure call); 
 Proteção contra-ataques de Windows ou NetBios; 
 Proteção contra-ataques de SMTP (Simple Message Transfer Protocol) IMAP (Internet Message 

Access Protocol, Sendmail ou POP (Post Office Protocol); 
 Proteção contra-ataques DNS (Domain Name System); 
 Proteção contra-ataques a FTP,SSH , Telnet e rlogin; 
 Proteção contra-ataques de ICMP (Internet Control Message Protocol); 
 Métodos de notificação: 

o Alarmes na console de administração. 
o Alertas via correio eletrônico. 

 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; 

 Capacidade de resposta/logs ativa a ataques; 
 Terminação de sessões via TCPresets; 
 Armazenamento de logs de sessões; 
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 Atualizar automaticamente as assinaturas para o sistema de detecção de intrusos; 
 O Sistema de detecção de Intrusos deverá mitigar os efeitos dos ataques de negação de serviços; 
 Deverá permitir a criação de assinaturas personalizadas; 
 Possuir filtros de ataques por anomalias; 
 Permitir filtros de anomalias de tráfego estatístico de: flooding, scan, source e destination session limit; 
 Permitir filtros de anomalias de protocolos; 
 Suportar reconhecimento de ataques de DoS, reconnaissance, exploits e evasion; 
 Suportar verificação de ataque na camada de aplicação; 
 Suportar verificação de tráfego em tempo real, via aceleração de hardware; 
 Possuir as seguintes estratégias de bloqueio: pass, drop, reset. 

 
QUANTO AS FUNCIONALIDADES DE VPN 
 
 Possuir algoritmos de criptografia para túneis VPN: AES, DES, 3DES; 
 Suporte a certificados PKI X.509 para construção de VPNs; 
 Possuir suporte a VPNsIPSeC site-to-site, VPNsIPSecclient-to-site; 
 Possuir suporte a VPN SSL; 
 Possuir capacidade de realizar SSL VPNs utilizando certificados digitais; 
 A VPN SSL deve possibilitar o acesso a toda infra-estrutura da empresa de acordo com a política de 

segurança, através de um plug-in ActiveX e/ou Java; 
 Possuir hardware acelerador criptográfico para incrementar o desempenho da VPN; 
 A VPN SSL deverá suportar cliente para plataforma Windows, Linux e Mac OS;  
 Deve permitir a arquitetura de vpn hub and spoke; 
 Suporte a VPN do tipo PPTP, L2TP; 
 Suporte a inclusão em autoridades certificadoras (enrollment) mediante SCEP (Simple Certificate 

Enrollment Protocol) e mediante arquivos._ Controle de Aplicações; 
 Deverá reconhecer no mínimo 700 aplicações; 
 Deverá possuir pelo menos 10 categorias para classificação de aplicações; 
 Deverá possuir categoria exclusiva, no mínimo, para os seguintes tipos de aplicações como: 

o P2P; 
o Instant Messaging; 
o Web; 
o Transferência de arquivos; 
o VOIP. 

 Deverá permitir a monitoração do tráfego de aplicações sem bloqueio de acesso aos usuários; 
 Deverá integrar-se ao serviço de diretório padrão LDAP, inclusive o Microsoft Active Directory, 

reconhecendo grupos de usuários cadastrados; 
 Deverá prover funcionalidade de identificação; 
 Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio de aplicações por grupo de usuários do 

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

serviço de diretório LDAP; 
 Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio por endereço IP de origem; 
 Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio por sub-rede de origem e destino; 
 Deverá permitir a inspeção/bloqueio de códigos maliciosos para no mínimo as seguintes categorias: 

o Instant Messaging; 
o Transferência de arquivos. 

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

 Deverá implementar, no mínimo, as seguintes técnicas de otimização: 
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o Otimização de protocolos; 
o Byte caching; 
o Web caching. 
o Deverá otimizar no mínimo os seguintes protocolos: 
o CIFS; 
o FTP; 
o HTTP; 
o MAPI. 

 Deverá criptografar a comunicação entre os appliances envolvidos na otimização do tráfego através de 
protocolos IPSEC ou SSH; 

 Deverá implementar alta disponibilidade ativo-passivo e ativo-ativo. 
 
QUANTO A FUNCIONALIDADE DE SD-WAN 
 
 A solução Sd-wan deve ser viabilizada com recursos de segurança integrados de: Firewall, VPN, 

Antivírus, IPS e Filtro de Segurança Web; 
 A solução Sd-wan deve suportar NAT em contexto de saída (Nat Outbound) para um pool de IPs 

públicos; 
 A solução Sd-wan deve suportar micro-segmentação de tráfego onde seja possível aplicar políticas de 

IPS e Antivírus entre segmentos de LAN; 
 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. 
 Solução deve ser capaz de prover Zero Touch provisioning; 
 A solução de Zero Touch provisioning deve ser capaz de suportar endereçamento estáticos e 

dinâmicos, e que seja suportado múltiplos links WAN; 
 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; 

 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; 

 A configuração VPN IPSEC deverá oferecer suporte para DH Group: 14 e 15. 
 Solução deve ser capaz de prover uma arquitetura de Auto Discovery VPN - ADVPN (RFC 7018) onde 

seja possível a utilização de máquinas virtuais em Cloud Pública (AWS, Azure, etc) em uma topologia 
HUB x Spoke com as respectivas Filiais; 

 A solução, independente em sua modalidade física ou virtual, deve suportar aos seguintes requisitos: 
o IPv6; 
o VRRP ou Equivalente; 
o VRF; 
o BGP; 
o OSPF; 
o RIPv2; 
o Dynamic Multipath 
o Policy Based Routing 

 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; 

 Reconhecimento em camada 7 totalmente segregado da camada 4; 
 O reconhecimento de aplicações deve ser realizado independente de porta e protocolo, inspecionando 

o payload de pacote de dados; 
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 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); 

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

 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; 

 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; 

 A solução deve permitir a configuração de políticas de QoS em camada 7, associadas percentualmente 
à largura de banda da Interface SD-WAN; 

 A solução deve permitir a consulta via SNMPv2/v3 referente aos seguintes dados: 
o Estado atual dos links SD-WAN 
o Latência 
o Jitter 
o Packet Loss 
o Pacotes enviados / Pacotes Recebidos 
o Link Bandwitdh 
o VRF associada 

 A solução deve possibilitar a distribuição de Peso em cada um dos links que compõe o SD-WAN, a 
critério do administrador, de forma em que o algoritmo de balanceamento utilizado possa ser baseado 
em: 

o Número de Sessões, 
o Volume de Tráfego, 
o IP de Origem e Destino e 
o Transbordo de Link (Spillover) 

 Solução deve ser capaz de suportar uma arquitetura de transporte Multicast IPv4 e IPv6 através de 
tuneis VPN IPSEC construídos em ADVPN. 

 A Solução SD-Wan deve oferecer visualização gráfica de: 
o Aplicações mais utilizadas com respectiva largura de banda; 
o Shapping de Tráfego SD-WAN 
o IPs de Destino mais utilizados com respectivo número de Sessões e Largura de Banda 

associados. 
 A solução SDWAN deve suportar marcação de pacotes DSCP nas definições e regras para tráfego 

SDWAN.    
 
QUANTO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO 
 
 Interface gráfica de usuário (GUI) via HTTPS para fazer administração das políticas de segurança e 

que forme parte da arquitetura nativa da solução, por segurança, ou ainda, a solução pode ter interface 
proprietária, desde que a mesma seja fornecida com todos os componentes de hardware e software 
necessários e em alta-disponibilidade; 

 Interface baseada em linha de comando para administração da solução; 
 Comunicação cifrada e autenticada com usuário e senha, tanto como para a interface gráfica de 

usuário como a console de administração de linha de comandos (SSH); 
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 Possuir comunicação entre os componentes de forma criptografada 
 
QUANTO AOS PADRÕES E CERTIFICADOS 
 
 Certificação ICSA para o Firewall; 
 Certificação ICSA IPSEC (VPN IPSec); 
 Certificação ICSA para Sistema de Detecção de Intrusão; 
 Certificação ICSA para Antivírus; 
 Certificação FIPS 140-2 para Firewall; 
 Certificação Common Criteria como EAL4+. 
 Controle total de todos os métodos de detecção de ataques a suíte de aplicativos de segurança; 
 Suporte a Detecção de Dual Pass reduzindo significativamente o volume de spam; 
 Extrema flexibilidade com capacidade de definir políticas de filtragem antispam para cada domínio, 

grupo de usuários e usuários; 
 Fornecer política de controle de acesso baseado em categorias, o site e as páginas; 
 Suporte por telefone disponível durante os tempos aplicáveis ao contrato anexo a este termo; 
 Suporte por E-MAIL disponível durante os tempos aplicáveis ao contrato anexo a este termo; 

 
Performance e Características Gerais 

 Possuir Fonte de alimentação com chaveamento automático 110/220 V – 50-60Hz; 
 A fonte fornecida deve suportar sozinha a operação da unidade com todos os módulos de interface 

ativos; 
 Permitir estações de rede, usuários e túneis VPN; 
 Incluir licença para a funcionalidade de VPN SSL; 
 Incluir licença para atualização de vacina de antivírus/anti-spyware; 
 Incluir licença de atualização para filtro de conteúdo web; 
 Incluir Licenças de Funcionamento em Alta Disponibilidade (ativo-ativo e ativo–passivo); 
 Fornecer documentação técnica, bem como manual de uso, em inglês ou português; 
 Firewall com capacidade de processamento (pacotes de 512 bytes UDP) de 18 Gbps; 
 IPS com capacidade de processamento de 1.5 Mbps; 
 IPSEC VPN com capacidade de pelo menos 11 Gbps; 
 SSL VPN com capacidade de pelo menos 700 Mbps; 
 Suporte a 1.5 milhões conexões simultâneas; 
 Devem ser licenciados pelo menos 500 licenças de VPN SSL; 
 Suporte a pelo menos 50.000 novas conexões por segundo; 
 Suporte a pelo menos 2.500 túneis de VPN Site-Site; 
 Throughput de inspeção SSL mínimo de 950 Mbps; 
 Throughput NGFW mínimo de 780 Mbps; 
 Throughput Threat Protection mínimo de 600 Mbps; 
 Possuir no mínimo 12 interfaces GE RJ45, 2 interfaces GE SFP e 2 interfaces  GE SFP+; 

  
ITEM 2 – SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO UNIFICADO DE AMEAÇAS – TIPO II  
 
A Solução poderá entregar a solução composta em um único equipamento ou em equipamentos distintos, nas 
quantidades demandadas, desde que atendam integralmente a todas as funcionalidades técnicas exigidas 
neste Termo de Referência. 
 
A solução de segurança deverá ser composta de elementos de hardware do tipo appliance e software, 
integrados com as funcionalidades mínimas listadas abaixo: 
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 Firewall; 
 VPN IPSec (Client-to-site e Site-to-site);  
 VPN SSL; 
 Detecção e Prevenção de Intrusos (IPS); 
 Anti-X e/ou Anti-Malware e/ou Anti-Grayware; 
 Funcionalidade de Traffic Shapping e/ou Qualidade de Serviço (QoS); 
 Funcionalidade de Filtro de Conteúdo Web (URL Filtering); 
 Antivírus; 
 Antispam; 
 Otimização de Wan; 
 Controle de Aplicações; 
 Prevenção contra perda/roubo/vazamento de informação (DLP); 
 SD-WAN; 
 Sandbox; 

 
Todos os detalhes técnicos específicos de cada funcionalidade da solução estão descritos a seguir e 
constituem o conjunto de funcionalidades obrigatórias da solução completa. 

 
QUANTO AS FUNCIONALIDADES DE FIREWALL 
 
 Firewall baseado em appliance. Para maior segurança, não serão aceitos equipamentos de propósito 

genérico (PCs ou servidores) sobre os quais podem instalar-se e/ou executar um sistema operacional 
regular como Microsoft Windows, FreeBSD, SUN solaris, Apple OS-X e GNU/Linux. 

 Possuir controle de acesso à internet por endereço IP de origem e destino;  
 Possuir controle de acesso à internet por sub-rede; 
 Suporte a tags de VLAN (802.1q); 
 Para equipamentos com throughput maior que 1Gbps de Firewall, o mesmo deverá suportar agregação 

de links, segundo padrão IEEE 802.3ad; 
 Possuir ferramenta de diagnóstico do tipo tcp dump; 
 Possuir integração com Servidores de Autenticação RADIUS, LDAP e Microsoft Active Directory; 
 Possuir métodos de autenticação de usuários para qualquer aplicação que se execute sob os 

protocolos TCP (HTTP, HTTPS, FTP e Telnet); 
 Possuir a funcionalidade de tradução de endereços estáticos – NAT (Network Address Translation), um 

para um, N-para-um e vários para um; 
 Permitir controle de acesso à internet por períodos do dia, permitindo a aplicação de políticas por 

horário e por dia da semana; 
 Permitir controle de acesso à internet por domínio, exemplo: gov.br, org.br, edu.br; 
 Possuir a funcionalidade de fazer tradução de endereços dinâmicos, muitos para um, PAT; 
 Suporte a roteamento dinâmico RIP V1, V2, OSPF; 
 Possuir funcionalidades de DHCP Cliente, Servidor e Relay; 
 Possuir funcionalidade de gerenciamento e contabilidade de tráfego IP segundo o padrão Sflow; 
 Suportar aplicações multimídia como: H.323, SIP; 
 Tecnologia de firewall do tipo Stateful; 
 Possuir 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; 

 Deve permitir o funcionamento em modo transparente tipo “bridge” 
 Permitir a criação de VLANS no padrão IEEE 802.1q; 
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 Possuir conexão entre estação de gerência e appliance criptografada tanto em interface gráfica quanto 
em CLI (linha de comando); 

 Permitir filtro de pacotes sem controle de estado “stateless” para verificação em camada 2; 
 Permitir forwarding de camada 2 para protocolos não IP; 
 Suportar forwarding de multicast; 
 Permitir criação de serviços por porta ou conjunto de portas dos seguintes protocolos, TCP, UDP, 

ICMP e IP; 
 Permitir o agrupamento de serviços; 
 Permitir o filtro de pacotes sema utilização de NAT; 
 Permitir a abertura de novas portas por fluxo de dados para serviços que requerem portas dinâmicas; 
 Possuir mecanismo de anti-spoofing; 
 Permitir criação de regras definidas pelo usuário; 
 Permitir o serviço de autenticação para HTTP e FTP; 
 Deve 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; 
 Possuir a funcionalidade de balanceamento e contingência de link; 
 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, e Donkey, GNUTella, KaZaa, Skype e WinNY. 

 
QUANTO AS FUNCIONALIDADES DE QUALIDADE DE SERVIÇO 
 
 Permitir o controle e a priorização do tráfego, priorizando e garantindo banda para as aplicações 

(inbound/outbound) através da classificação dos pacotes (Shaping), criação defilas de prioridade, 
gerência de congestionamento e QoS; 

 Permitir modificação de valores DSCP para o DiffServ; 
 Limitar individualmente a banda utilizada por programas de compartilhamento de arquivos do tipo peer-

to-peer; 
 Deverá integrar-se ao serviço de diretório padrão LDAP, inclusive; 
 Deverá prover funcionalidade de identificação transparente de usuários cadastrados no Microsoft 

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

Microsoft Active Directory e LDAP; 
 Deverá controlar (limitar ou expandir) individualmente a banda utilizada por sub-rede de origem e 

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

destino; 
 
QUANTO AS FUNCIONALIDADES DE CONTEUDO À INTERNET 
 
 Funcionalidade de Antivírus; 
 Possuir funções de Antivírus, Anti-spyware; 
 Possuir antivírus em tempo real, para ambiente de gateway internet integrado a plataforma de 

segurança para os seguintes protocolos: HTTP, SMTP, IMAP, POP3 e FTP; 
 Possuir verificação de vírus para aplicativos de mensagens instantâneas (AIM, MSN, Yahoo 

Messenger, ICQ); 
 Permitir o bloqueio de malwares (adware, spyware, hijackers, keyloggers, etc.); 
 Permitir o bloqueio de download de arquivos por extensão, nome do arquivo e tipos de arquivo. 
 Permitir o bloqueio de download de arquivos por tamanho; 
 Funcionalidade de Anti-spam; 
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 Possuir verificação de afuncionalidade de anti-spam a verificação do cabeçalho SMTP do tipo MIME; 
 Possuir filtragem de e-mail por palavras chaves; 
 Permitir adicionar rótulo ao assunto da mensagem quando classificado como SPAM; 
 Possuir para a funcionalidade de Anti-Spam o recurso de RBL; 
 Permitir a checagem de reputação da URL no corpo mensagem de correio eletrônico; 
 Funcionalidade de Filtro de conteúdo Web; 
 Possuir solução de filtro de conteúdo web integrado a solução de segurança; 
 Possuir pelo menos 60 categorias para classificação de sites web; 
 Possuir base mínima contendo, 40milhões de sites internet web já registrados e classificados; 
 Possuir a funcionalidade de cota de tempo de utilização por categoria; 
 Possuir categoria exclusiva, no mínimo, para os seguintes tipos de sites web como: 

o Proxy Anônimo; 
o Webmail; 
o Instituições de Saúde; 
o Notícias; 
o Phishing; 
o Hackers; 
o Pornografia; 
o Racismo; 
o Websites Pessoais; 
o Compras; 

 Permitir a monitoração do tráfego internet sem bloqueio de acesso aos usuários; 
 Permitir a criação de pelo menos5 (cinco) categorias personalizas; 
 Permitir a re-classificação de sites web, tanto por URL quanto por endereço IP; 
 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; 
 Integrar-se ao serviço de diretório padrão LDAP, inclusive o Microsoft Active Directory, reconhecendo 

contas e grupos de usuários cadastrados; 
 Prover funcionalidade de identificação transparente de usuários cadastrados no Microsoft Active 

Directory; 
 Exibir mensagem de bloqueio customizável pelos Administradores para resposta aos usuários na 

tentativa de acesso a recursos proibidos pela política de segurança da empresa; 
 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, activeX através de: base 
de URL própria atualizável; 

 Permitir o bloqueio de páginas web através da construção de filtros específicos com mecanismo de 
busca textual; 

 Permitir a criação de listas personalizadas de URLs permitidas – lista branca e;bloqueadas – lista 
negra; 

 Deverá permitir o bloqueio de URLs inválidas cujo o campo CN do certificado SSL não contém um 
domínio válido; 

 Filtro de conteúdo baseado em categorias em tempo real; 
 Garantir que as atualizações regulares do produto sejam realizadas sem interromper a execução dos 

serviços de filtragem de conteúdo web; 
 Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio por grupo de usuários do serviço de diretório 

LDAP; 
 Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio por endereço IP de origem; 
 Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio por sub-rede de origem; 
 Deverá ser capaz de categorizara página web tanto pela sua URL como pelo seu endereço IP; 
 Deverá permitir o bloqueio de redirecionamento HTTP; 

http://www.se.sesi.org.br


 
 

FIES 
Federação das Indústrias 
do Estado de Sergipe 

SESI 
Serviço Social da 
Indústria 

SENAI 
Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial 

Departamento 
Regional de 
Sergipe 

Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, nº 826  
Edifício Albano Franco 
Centro Administrativo Dr. Augusto Franco 
 

 

Tel.: (79) 3226-7402 – Aracaju – Sergipe – CEP 49081-015 – http://www.se.sesi.org.br 

 Deverá permitir o bloqueio de páginas web por Classificação como páginas que facilitam a busca de 
Áudio, Vídeo e URLs originadas de Spam; 

 Deverá permitir a criação de listas personalizadas de URLs permitidas – lista branca e bloqueadas – 
lista negra; 

 Deverá possuir a funcionalidade de proxy explicito ou transparente; 
 
QUANTO AS FUNCIONALIDADES DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO 
 
 Capacidade de detecção de mais de 200 ataques; 
 O Sistema de detecção e proteção de intrusão deverá estar orientado à proteção de redes; 
 Possuir tecnologia de detecção baseada em assinatura; 
 O sistema de detecção e proteção de intrusão deverá possuir integração à plataforma de segurança; 
 Possuir capacidade de remontagem de pacotes para identificação de ataques; 
 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; 

 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; 

 Mecanismos de detecção/proteção de ataques: 
o Reconhecimento de padrões; 
o Análise de protocolos; 
o Detecção de anomalias; 
o Detecção de ataques de RPC (Remote procedure call); 
o Proteção contra-ataques de Windows ou NetBios; 

 Proteção contra-ataques de SMTP (Simple Message Transfer Protocol) IMAP (Internet Message 
Access Protocol, Sendmail ou POP (Post Office Protocol); 

 Proteção contra-ataques DNS (Domain Name System); 
 Proteção contra-ataques a FTP, SSH, Telnet e rlogin; 
 Proteção contra-ataques de ICMP (Internet Control Message Protocol). 
 Métodos de notificação: 

o Alarmes na console de administração; 
o Alertas via correio eletrônico. 

 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; 

 Capacidade de resposta/logs ativa a ataques; 
 Terminação de sessões via TCPresets; 
 Armazenamento de logs de sessões; 
 Atualizar automaticamente as assinaturas para o sistema de detecção de intrusos; 
 O Sistema de detecção de Intrusos deverá mitigar os efeitos dos ataques de negação de serviços; 
 Deverá permitir a criação de assinaturas personalizadas; 
 Possuir filtros de ataques por anomalias; 
 Permitir filtros de anomalias de tráfego estatístico de: flooding, scan, source e destination session limit; 
 Permitir filtros de anomalias de protocolos; 
 Suportar reconhecimento de ataques de DoS, reconnaissance, exploits e evasion; 
 Suportar verificação de ataque na camada de aplicação; 
 Suportar verificação de tráfego em tempo real, via aceleração de hardware; 
 Possuir as seguintes estratégias de bloqueio: pass, drop, reset. 
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QUANTO AS FUNCIONALIDADES DE VPN 
 
 Possuir algoritmos de criptografia para túneis VPN: AES, DES, 3DES; 
 Suporte a certificados PKI X.509 para construção de VPNs; 
 Possuir suporte a VPNsIPSeC site-to-site, VPNsIPSecclient-to-site; 
 Possuir suporte a VPN SSL; 
 Possuir capacidade de realizar SSL VPNs utilizando certificados digitais; 
 A VPN SSL deve possibilitar o acesso a toda infraestrutura da empresa de acordo com a política de 

segurança, através de um plug-in ActiveX e/ou Java; 
 Possuir hardware acelerador criptográfico para incrementar o desempenho da VPN; 
 A VPN SSL deverá suportar cliente para plataforma Windows, Linux e Mac OS;  
 Deve permitir a arquitetura de vpn hub and spoke; 
 Suporte a VPN do tipo PPTP, L2TP; 
 Suporte a inclusão em autoridades certificadoras (enrollment) mediante SCEP (Simple Certificate 

Enrollment Protocol) e mediante arquivos_Controle de Aplicações; 
 Deverá reconhecer no mínimo 700 aplicações; 
 Deverá possuir pelo menos 10 categorias para classificação de aplicações; 
 Deverá possuir categoria exclusiva, no mínimo, para os seguintes tipos de aplicações como: 

o P2P; 
o Instant Messaging; 
o Web; 
o Transferência de arquivos; 
o VOIP; 

 Deverá permitir a monitoração do tráfego de aplicações sem bloqueio de acesso aos usuários; 
 Deverá integrar-se ao serviço de diretório padrão LDAP, inclusive o Microsoft Active Directory, 

reconhecendo grupos de usuários cadastrados; 
 Deverá prover funcionalidade de identificação; 
 Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio de aplicações por grupo de usuários do 

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

serviço de diretório LDAP; 
 Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio por endereço IP de origem; 
 Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio por sub-rede de origem e destino; 
 Deverá permitir a inspeção/bloqueio de códigos maliciosos para no mínimo as seguintes categorias: 

o Instant Messaging; 
o Transferência de arquivos. 

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

 Deverá implementar, no mínimo, as seguintes técnicas de otimização: 
o Otimização de protocolos; 
o Byte caching; 
o Web caching. 

 Deverá otimizar no mínimo os seguintes protocolos: 
o CIFS; 
o FTP; 
o HTTP; 
o MAPI. 

 Deverá criptografar a comunicação entre os appliances envolvidos na otimização do tráfego através de 
protocolos IPSEC ou SSH; 

 Deverá implementar alta disponibilidade ativo-passivo e ativo-ativo. 
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QUANTO A FUNCIONALIDADE DE SD-WAN 
 
 A solução Sd-wan deve ser viabilizada com recursos de segurança integrados de: Firewall, VPN, 

Antivírus, IPS e Filtro de Segurança Web; 
 A solução Sd-wan deve suportar NAT em contexto de saída (Nat Outbound) para um pool de IPs 

públicos; 
 A solução Sd-wan deve suportar micro-segmentação de tráfego onde seja possível aplicar políticas de 

IPS e Antivírus entre segmentos de LAN; 
 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; 
 Solução deve ser capaz de prover Zero Touch provisioning; 
 A solução de Zero Touch provisioning deve ser capaz de suportar endereçamento estáticos e 

dinâmicos, e que seja suportado múltiplos links WAN; 
 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; 

 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; 

 A configuração VPN IPSEC deverá oferecer suporte para DH Group: 14 e 15; 
 Solução deve ser capaz de prover uma arquitetura de Auto Discovery VPN - ADVPN (RFC 7018) onde 

seja possível a utilização de máquinas virtuais em Cloud Pública (AWS, Azure, etc) em uma topologia 
HUB x Spoke com as respectivas Filiais. 

 A solução, independente em sua modalidade física ou virtual, deve suportar aos seguintes requisitos: 
o IPv6; 
o VRRP ou Equivalente; 
o VRF; 
o BGP; 
o OSPF; 
o RIPv2; 
o Dynamic Multipath; 
o Policy Based Routing; 
o Reconhecimento em camada 7 totalmente segregado da camada 4; 

 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; 

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

 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); 

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

 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;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; 
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 A solução deve permitir a configuração de políticas de QoS em camada 7, associadas percentualmente 
à largura de banda da Interface SD-WAN; 

 A solução deve permitir a consulta via SNMPv2/v3 referente aos seguintes dados: 
o Estado atual dos links SD-WAN; 
o Latência; 
o Jitter; 
o Packet Loss; 
o Pacotes enviados / Pacotes Recebidos; 
o Link Bandwitdh; 
o VRF associada. 

 A solução deve possibilitar a distribuição de Peso em cada um dos links que compõe o SD-WAN, a 
critério do administrador, de forma em que o algoritmo de balanceamento utilizado possa ser baseado 
em: 

o Número de Sessões; 
o Volume de Tráfego; 
o IP de Origem e Destino e Transbordo de Link (Spillover). 

 Solução deve ser capaz de suportar uma arquitetura de transporte Multicast IPv4 e IPv6 através de 
tuneis VPN IPSEC construídos em ADVPN; 

 A Solução SD-Wan deve oferecer visualização gráfica de: Aplicações mais utilizadas com respectiva 
largura de banda; 

 Shapping de Tráfego SD-WAN; 
 IPs de Destino mais utilizados com respectivo número de Sessões e Largura de Banda associados; 
 A solução SD-WAN deve suportar marcação de pacotes DSCP nas definições e regras para tráfego 

SD-WAN.    
 
QUANTO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO 
 
 Interface gráfica de usuário (GUI) via HTTPS para fazer administração das políticas de segurança e 

que forme parte da arquitetura nativa da solução, por segurança, ou ainda, a solução pode ter interface 
proprietária, desde que a mesma seja fornecida com todos os componentes de hardware e software 
necessários e em alta-disponibilidade; 

 Interface baseada em linha de comando para administração da solução; 
 Comunicação cifrada e autenticada com usuário e senha, tanto como para a interface gráfica de 

usuário como a console de administração de linha de comandos (SSH); 
 Possuir comunicação entre os componentes de forma criptografada 

 
QUANTO AOS PADRÕES E CERTIFICADOS 
 
 Certificação ICSA para o Firewall; 
 Certificação ICSA IPSEC (VPN IPSec); 
 Certificação ICSA para Sistema de Detecção de Intrusão; 
 Certificação ICSA para Antivírus; 
 Certificação FIPS 140-2 para Firewall; 
 Certificação Common Criteria como EAL4+; 
 Controle total de todos os métodos de detecção de ataques a suíte de aplicativos de segurança; 
 Suporte a Detecção de Dual Pass reduzindo significativamente o volume de spam; 
 Extrema flexibilidade com capacidade de definir políticas de filtragem antispam para cada domínio, 

grupo de usuários e usuários; 
 Fornecer política de controle de acesso baseado em categorias, o site e as páginas; 
 Suporte por telefone disponível durante os tempos aplicáveis ao contrato anexo a este termo; 
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 Suporte por E-MAIL disponível durante os tempos aplicáveis ao contrato anexo a este termo. 
 
Performance e Características Gerais 

 Possuir Fonte de alimentação com chaveamento automático 110/220 V – 50-60Hz; 
 A fonte fornecida deve suportar sozinha a operação da unidade com todos os módulos de interface 

ativos; 
 Permitir estações de rede, usuários e túneis VPN; 
 Incluir licença para a funcionalidade de VPN SSL; 
 Incluir licença para atualização de vacina de antivírus/anti-spyware; 
 Incluir licença de atualização para filtro de conteúdo web; 
 Incluir Licenças de Funcionamento em Alta Disponibilidade (ativo-ativo e ativo–passivo); 
 Fornecer documentação técnica, bem como manual de uso, em inglês ou português; 
 Firewall com capacidade de processamento (pacotes de 512 bytes UDP) de 4 Gbps; 
 IPS com capacidade de processamento de 400 Mbps; 
 IPSEC VPN com capacidade de pelo menos 2 Gbps; 
 SSL VPN com capacidade de pelo menos 200 Mbps; 
 Suporte a 1 milhões conexões simultâneas; 
 Devem ser licenciados pelo menos 200 licenças de VPN SSL  
 Suporte a pelo menos 30.000 novas conexões por segundo; 
 Suporte a pelo menos 200 túneis de VPN Site-Site; 
 Throughput de inspeção SSL mínimo de 120 Mbps; 
 Throughput NGFW mínimo de 300 Mbps; 
 Throughput Threat Protection minima de 200 Mbps; 
 Possuir no mínimo 8 interfaces GE RJ45, 2 interfaces GE SFP. 

 
ITEM 3 – SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO UNIFICADO DE AMEAÇAS – TIPO III  
 
A Solução poderá entregar a solução composta em um único equipamento ou em equipamentos distintos, nas 
quantidades demandadas, desde que atendam integralmente a todas as funcionalidades técnicas exigidas 
neste Termo de Referência. 
A solução de segurança deverá ser composta de elementos de hardware do tipo appliance e software, 
integrados com as funcionalidades mínimas listadas abaixo: 
 Firewall; 
 VPN IPSec (Client-to-site e Site-to-site);  
 VPN SSL; 
 Detecção e Prevenção de Intrusos (IPS); 
 Anti-X e/ou Anti-Malware e/ou Anti-Grayware; 
 Funcionalidade de Traffic Shapping e/ou Qualidade de Serviço (QoS); 
 Funcionalidade de Filtro de Conteúdo Web (URL Filtering); 
 Antivírus; 
 Antispam; 
 Otimização de Wan; 
 Controle de Aplicações; 
 Prevenção contra perda/roubo/vazamento de informação (DLP); 
 SD-WAN; 
 Sandbox. 
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Todos os detalhes técnicos específicos de cada funcionalidade da solução estão descritos a seguir e 
constituem o conjunto de funcionalidades obrigatórias da solução completa. 

 
QUANTO AS FUNCIONALIDADES DE FIREWALL 
 
 Firewall baseado em appliance. Para maior segurança, não serão aceitos equipamentos de propósito 

genérico (PCs ou servidores) sobre os quais podem instalar-se e/ou executar um sistema operacional 
regular como Microsoft Windows, FreeBSD, SUN solaris, Apple OS-X e GNU/Linux; 

 Possuir controle de acesso à internet por endereço IP de origem e destino;  
 Possuir controle de acesso à internet por sub-rede; 
 Suporte a tags de VLAN (802.1q); 
 Para equipamentos com throughput maior que 1Gbps de Firewall, o mesmo deverá suportar agregação 

de links, segundo padrão IEEE 802.3ad; 
 Possuir ferramenta de diagnóstico do tipo tcp dump; 
 Possuir integração com Servidores de Autenticação RADIUS, LDAP e Microsoft Active Directory; 
 Possuir métodos de autenticação de usuários para qualquer aplicação que se execute sob os 

protocolos TCP (HTTP, HTTPS, FTP e Telnet); 
 Possuir a funcionalidade de tradução de endereços estáticos – NAT (Network Address Translation), um 

para um, N-para-um e vários para um; 
 Permitir controle de acesso à internet por períodos do dia, permitindo a aplicação de políticas por 

horário se por dia da semana; 
 Permitir controle de acesso à internet por domínio, exemplo: gov.br, org.br, edu.br; 
 Possuir a funcionalidade de fazer tradução de endereços dinâmicos, muitos paraum, PAT; 
 Suporte a roteamento dinâmico RIP V1, V2, OSPF; 
 Possuir funcionalidades de DHCP Cliente, Servidor e Relay; 
 Possuir funcionalidade de gerenciamento e contabilidade de tráfego IP segundo o padrão Sflow; 
 Suportar aplicações multimídia como: H.323, SIP; 
 Tecnologia de firewall do tipo Stateful; 

 Possuir 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; 

 Deve permitir o funcionamento em modo transparente tipo “bridge”; 
 Permitir a criação de VLANS no padrão IEEE 802.1q; 
 Possuir conexão entre estação de gerência e appliance criptografada tanto em interface gráfica quanto 

em CLI (linha de comando); 
 Permitir filtro de pacotes sem controle de estado “stateless” para verificação em camada 2; 
 Permitir forwarding de camada 2 para protocolos não IP; 
 Suportar forwarding de multicast; 
 Permitir criação de serviços por porta ou conjunto de portas dos seguintes protocolos, TCP, UDP, 

ICMP e IP; 
 Permitir o agrupamento de serviços 
 Permitir o filtro de pacotes sema utilização de NAT; 
 Permitir a abertura de novas portas por fluxo de dados para serviços que requerem portas dinâmicas; 
 Possuir mecanismo de anti-spoofing; 
 Permitir criação de regras definidas pelo usuário; 
 Permitir o serviço de autenticação para HTTP e FTP; 
 Deve 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; 
 Possuir a funcionalidade de balanceamento e contingência de link; 
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 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, e Donkey, GNUTella, KaZaa, Skype e WinNY. 

 
QUANTO AS FUNCIONALIDADES DE QUALIDADE DE SERVIÇO 
 
 Permitir o controle e a priorização do tráfego, priorizando e garantindo banda para as aplicações 

(inbound/outbound) através da classificação dos pacotes 
 (Shaping), criação defilas de prioridade, gerência de congestionamento e QoS. 
 Permitir modificação de valores DSCP para o DiffServ 
 Limitar individualmente a banda utilizada por programas de compartilhamento de arquivos do tipo peer-

to-peer 
 Deverá integrar-se ao serviço de diretório padrão LDAP, inclusive 
 Deverá prover funcionalidade de identificação transparente de usuários cadastrados no Microsoft 

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

Microsoft Active Directory e LDAP 
 Deverá controlar (limitar ou expandir) individualmente a banda utilizada por sub-rede de origem e 

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

destino. 
 
QUANTO AS FUNCIONALIDADES DE CONTEUDO À INTERNET 
 
 Funcionalidade de Antivírus; 
 Possuir funções de Antivírus, Anti-spyware; 
 Possuir antivírus em tempo real, para ambiente de gateway internet integrado a plataforma de 

segurança para os seguintes protocolos: HTTP, SMTP, IMAP, POP3 e FTP; 
 Possuir verificação de vírus para aplicativos de mensagens instantâneas (AIM, MSN, Yahoo 

Messenger, ICQ); 
 Permitir o bloqueio de malwares (adware, spyware, hijackers, keyloggers, etc.); 
 Permitir o bloqueio de download de arquivos por extensão, nome do arquivo e tipos de arquivo; 
 Permitir o bloqueio de download de arquivos por tamanho; 
 Funcionalidade de Anti-spam; 
 Possuir verificação de funcionalidade de anti-spam a verificação do cabeçalho SMTP do tipo MIME; 
 Possuir filtragem de e-mail por palavras chaves; 
 Permitir adicionar rótulo ao assunto da mensagem quando classificado como SPAM; 
 Possuir para a funcionalidade de Anti-Spam o recurso de RBL; 
 Permitir a checagem de reputação da URL no corpo mensagem de correio eletrônico; 
 Funcionalidade de Filtro de conteúdo Web; 
 Possuir solução de filtro de conteúdo web integrado a solução de segurança; 
 Possuir pelo menos 60 categorias para classificação de sites web; 
 Possuir base mínima contendo, 40milhões de sites internet web já registrados e classificados; 
 Possuir a funcionalidade de cota de tempo de utilização por categoria; 
 Possuir categoria exclusiva, no mínimo, para os seguintes tipos de sites web como: 

o Proxy Anônimo; 
o Webmail; 
o Instituições de Saúde; 
o Notícias; 
o Phishing; 
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o Hackers; 
o Pornografia; 
o Racismo; 
o Websites Pessoais; 
o Compras; 

 Permitir a monitoração do tráfego internet sem bloqueio de acesso aos usuários; 
 Permitir a criação de pelo menos5 (cinco) categorias personalizas; 
 Permitir a re-classificação de sites web, tanto por URL quanto por endereço IP; 
 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; 
 Integrar-se ao serviço de diretório padrão LDAP, inclusive o Microsoft Active Directory, reconhecendo 

contas e grupos de usuários cadastrados; 
 Prover funcionalidade de identificação transparente de usuários cadastrados no Microsoft Active 

Directory; 
 Exibir mensagem de bloqueio customizável pelos Administradores para resposta aos usuários na 

tentativa de acesso a recursos proibidos pela política de segurança da empresa; 
 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, activeX através de: base 
de URL própria atualizável; 

 Permitir o bloqueio de páginas web através da construção de filtros específicos com mecanismo de 
busca textual; 

 Permitir a criação de listas personalizadas de URLs permitidas – lista branca e bloqueadas – lista 
negra; 

 Deverá permitir o bloqueio de URLs inválidas cujo o campo CN do certificado SSL não contém um 
domínio válido; 

 Filtro de conteúdo baseado em categorias em tempo real 
 Garantir que as atualizações regulares do produto sejam realizadas sem interromper a execução dos 

serviços de filtragem de conteúdo web 
 Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio por grupo de usuários do serviço de diretório 

LDAPDeverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio por endereço IP de origem 
 Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio por sub-rede de origem 
 Deverá ser capaz de categorizara página web tanto pela sua URL como pelo seu endereço IP 
 Deverá permitir o bloqueio de redirecionamento HTTP 
 Deverá permitir o bloqueio de páginas web por Classificação como páginas que facilitam a busca de 

Áudio, Vídeo e URLs originadas de Spam; 
 Deverá permitir a criação de listas personalizadas de URLs permitidas – lista branca e bloqueadas – 

lista negra; 
 Deverá possuir a funcionalidade de proxy explicito ou transparente. 

 
QUANTO AS FUNCIONALIDADES DEDETECÇÃO DE INTRUSÃO 
 
 Capacidade de detecção de mais de 200 ataques; 
 O Sistema de detecção e proteção de intrusão deverá estar orientado à proteção de redes; 
 Possuir tecnologia de detecção baseada em assinatura; 
 O sistema de detecção e proteção de intrusão deverá possuir integração à plataforma de segurança; 
 Possuir capacidade de remontagem de pacotes para identificação de ataques; 
 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; 
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 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; 

 Mecanismos de detecção/proteção de ataques: 
o Reconhecimento de padrões; 
o Análise de protocolos; 
o Detecção de anomalias; 
o Detecção de ataques de RPC (Remote procedure call); 
o Proteção contra-ataques de Windows ou NetBios; 
o Proteção contra-ataques de SMTP (Simple Message Transfer Protocol) IMAP (Internet 

Message Access Protocol, Sendmail ou POP (Post Office Protocol); 
o Proteção contra-ataques DNS (Domain Name System); 
o Proteção contra-ataques a FTP, SSH, Telnet e rlogin; 
o Proteção contra-ataques de ICMP (Internet Control Message Protocol). 

 Métodos de notificação: 
o Alarmes na console de administração; 
o Alertas via correio eletrônico. 

 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; 

 Capacidade de resposta/logs ativa a ataques; 
 Terminação de sessões via TCPresets; 
 Armazenamento de logs de sessões; 
 Atualizar automaticamente as assinaturas para o sistema de detecção de intrusos; 
 O Sistema de detecção de Intrusos deverá mitigar os efeitos dos ataques de negação de serviços; 
 Deverá permitir a criação de assinaturas personalizadas; 
 Possuir filtros de ataques por anomalias; 
 Permitir filtros de anomalias de tráfego estatístico de: flooding, scan, source e destination session limit; 
 Permitir filtros de anomalias de protocolos; 
 Suportar reconhecimento de ataques de DoS, reconnaissance, exploits e evasion; 
 Suportar verificação de ataque na camada de aplicação; 
 Suportar verificação de tráfego em tempo real, via aceleração de hardware; 
 Possuir as seguintes estratégias de bloqueio: pass, drop, reset. 

 
QUANTO AS FUNCIONALIDADES DE VPN 
 
 Possuir algoritmos de criptografia para túneis VPN: AES, DES, 3DES; 
 Suporte a certificados PKI X.509 para construção de VPNs; 
 Possuir suporte a VPNsIPSeC site-to-site, VPNsIPSecclient-to-site; 
 Possuir suporte a VPN SSL; 
 Possuir capacidade de realizar SSL VPNs utilizando certificados digitais; 
 A VPN SSL deve possibilitar o acesso a toda infra-estrutura da empresa de acordo com a política de 

segurança, através de um plug-in ActiveX e/ou Java; 
 Possuir hardware acelerador criptográfico para incrementar o desempenho da VPN; 
 A VPN SSL deverá suportar cliente para plataforma Windows, Linux e Mac OS;  
 Deve permitir a arquitetura de vpn hub and spoke; 
 Suporte a VPN do tipo PPTP, L2TP; 
 Suporte a inclusão em autoridades certificadoras (enrollment) mediante SCEP (Simple Certificate 

Enrollment Protocol) e mediante arquivos_Controle de Aplicações; 
 Deverá reconhecer no mínimo 700 aplicações; 
 Deverá possuir pelo menos 10 categorias para classificação de aplicações; 
 Deverá possuir categoria exclusiva, no mínimo, para os seguintes tipos de aplicações como: 
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o P2P; 
o Instant Messaging; 
o Web; 
o Transferência de arquivos; 
o VOIP. 

 Deverá permitir a monitoração do tráfego de aplicações sem bloqueio de acesso aos usuários; 
 Deverá integrar-se ao serviço de diretório padrão LDAP, inclusive o Microsoft Active Directory, 

reconhecendo grupos de usuários cadastrados; 
 Deverá prover funcionalidade de identificação; 
 Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio de aplicações por grupo de usuários do 

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

serviço de diretório LDAP; 
 Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio por endereço IP de origem; 
 Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio por sub-rede de origem e destino; 
 Deverá permitir a inspeção/bloqueio de códigos maliciosos para no mínimo as seguintes categorias: 

o Instant Messaging; 
o Transferência de arquivos. 

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

 Deverá implementar, no mínimo, as seguintes técnicas de otimização: 
o Otimização de protocolos; 
o Byte caching; 
o Web caching. 

 Deverá otimizar no mínimo os seguintes protocolos: 
o CIFS; 
o FTP; 
o HTTP; 
o MAPI. 

 Deverá criptografar a comunicação entre os appliances envolvidos na otimização do tráfego através de 
protocolos IPSEC ou SSH; 

 Deverá implementar alta disponibilidade ativo-passivo e ativo-ativo. 
 
QUANTO A FUNCIONALIDADE DE SD-WAN 
 
 A solução Sd-wan deve ser viabilizada com recursos de segurança integrados de: Firewall, VPN, 

Antivírus, IPS e Filtro de Segurança Web; 
 A solução Sd-wan deve suportar NAT em contexto de saída (Nat Outbound) para um pool de IPs 

públicos; 
 A solução Sd-wan deve suportar micro-segmentação de tráfego onde seja possível aplicar políticas de 

IPS e Antivírus entre segmentos de LAN; 
 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; 
 Solução deve ser capaz de prover Zero Touch provisioning; 
 A solução de Zero Touch provisioning deve ser capaz de suportar endereçamento estáticos e 

dinâmicos, e que seja suportado múltiplos links WAN; 
 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; 
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 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; 

 A configuração VPN IPSEC deverá oferecer suporte para DH Group: 14 e 15. 
 Solução deve ser capaz de prover uma arquitetura de Auto Discovery VPN - ADVPN (RFC 7018) onde 

seja possível a utilização de máquinas virtuais em Cloud Pública (AWS, Azure, etc) em uma topologia 
HUB x Spoke com as respectivas Filiais. 

 A solução, independente em sua modalidade física ou virtual, deve suportar aos seguintes requisitos: 
o IPv6 
o VRRP ou Equivalente 
o VRF 
o BGP 
o OSPF 
o RIPv2 
o Dynamic Multipath 
o Policy Based Routing 

 Reconhecimento em camada 7 totalmente segregado da camada 4; 
 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; 
 O reconhecimento de aplicações deve ser realizado independente de porta e protocolo, inspecionando 

o payload de pacote de dados; 
 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); 

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

 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; 

 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; 

 A solução deve permitir a configuração de políticas de QoS em camada 7, associadas percentualmente 
à largura de banda da Interface SD-WAN; 

 A solução deve permitir a consulta via SNMPv2/v3 referente aos seguintes dados: 
o Estado atual dos links SD-WAN 
o Latência 
o Jitter 
o Packet Loss 
o Pacotes enviados / Pacotes Recebidos 
o Link Bandwitdh 
o VRF associada 

 A solução deve possibilitar a distribuição de Peso em cada um dos links que compõe o SD-WAN, a 
critério do administrador, de forma em que o algoritmo de balanceamento utilizado possa ser baseado 
em: 

 Número de Sessões; 
 Volume de Tráfego; 
 IP de Origem e Destino e Transbordo de Link (Spillover); 
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 Solução deve ser capaz de suportar uma arquitetura de transporte Multicast IPv4 e IPv6 através de 
tuneis VPN IPSEC construídos em ADVPN; 

 A Solução SD-Wan deve oferecer visualização gráfica de: 
o Aplicações mais utilizadas com respectiva largura de banda Shapping de Tráfego SD-WAN IPs 

de Destino mais utilizados com respectivo número de Sessões e Largura de Banda 
associados; 

 A solução SDWAN deve suportar marcação de pacotes DSCP nas definições e regras para tráfego 
SDWAN.    

 
QUANTO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO 
 
 Interface gráfica de usuário (GUI) via HTTPS para fazer administração das políticas de segurança e 

que forme parte da arquitetura nativa da solução, por segurança, ou ainda, a solução pode ter interface 
proprietária, desde que a mesma seja fornecida com todos os componentes de hardware e software 
necessários e em alta-disponibilidade; 

 Interface baseada em linha de comando para administração da solução; 
 Comunicação cifrada e autenticada com usuário e senha, tanto como para a interface gráfica de 

usuário como a console de administração de linha de comandos (SSH); 
 Possuir comunicação entre os componentes de forma criptografada. 

 
QUANTO AOS PADRÕES E CERTIFICADOS 
 
 Certificação ICSA para o Firewall; 
 Certificação ICSA IPSEC (VPN IPSec); 
 Certificação ICSA para Sistema de Detecção de Intrusão; 
 Certificação ICSA para Antivírus; 
 Certificação FIPS 140-2 para Firewall; 
 Certificação Common Criteria como EAL4+; 
 Controle total de todos os métodos de detecção de ataques a suíte de aplicativos de segurança; 
 Suporte a Detecção de Dual Pass reduzindo significativamente o volume de spam; 
 Extrema flexibilidade com capacidade de definir políticas de filtragem antispam para cada domínio, 

grupo de usuários e usuários; 
 Fornecer política de controle de acesso baseado em categorias, o site e as páginas; 
 Suporte por telefone disponível durante os tempos aplicáveis ao contrato anexo a este termo; 
 Suporte por E-MAIL disponível durante os tempos aplicáveis ao contrato anexo a este termo. 

 
Performance e Características Gerais 

 Possuir Fonte de alimentação com chaveamento automático 110/220 V – 50-60Hz; 
 A fonte fornecida deve suportar sozinha a operação da unidade com todos os módulos de    

interface ativos; 
 Permitir estações de rede, usuários e túneis VPN; 
 Incluir licença para a funcionalidade de VPN SSL; 
 Incluir licença para atualização de vacina de antivírus/anti-spyware; 
 Incluir licença de atualização para filtro de conteúdo web; 
 Incluir Licenças de Funcionamento em Alta Disponibilidade (ativo-ativo e ativo–passivo); 
 Fornecer documentação técnica, bem como manual de uso, em inglês ou português; 
 Firewall com capacidade de processamento (pacotes de 512 bytes UDP) de 3 Gbps; 
 IPS com capacidade de processamento de 400 Mbps; 
 IPSEC VPN com capacidade de pelo menos 2 Gbps; 
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 SSL VPN com capacidade de pelo menos 150 Mbps; 
 Suporte a 1 milhões conexões simultâneas; 
 Devem ser licenciados pelo menos 200 licenças de VPN SSL;  
 Suporte a pelo menos 30.000 novas conexões por segundo; 
 Suporte a pelo menos 200 túneis de VPN Site-Site; 
 Throughput de inspeção SSL mínimo de 120 Mbps; 
 Throughput NGFW mínimo de 250 Mbps; 
 Throughput Threat Protection mínimo de 200 Mbps; 
 Possuir no mínimo 8 interfaces GE RJ45; 

 
Item 4 – SOLUÇÃO DE RELATORIA E RETENÇÃO DE LOGS 
 
A Solução poderá entregar a solução composta em um único equipamento ou em equipamentos distintos, nas 
quantidades demandadas, desde que atendam integralmente a todas as funcionalidades técnicas exigidas 
neste Termo de Referência garantindo totalmente integração da SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO 
UNIFICADO DE AMEAÇAS.  
 
A solução de relatoria e retenção de logs deverá ser composta de elementos de hardware do tipo appliance e 
software, integrados com as funcionalidades mínimas listadas abaixo: 
 
O sistema operacional deve ser específico para o uso. Não serão aceitos equipamentos baseados em 
sistemas operacionais de uso genérico, como Microsoft Windows; 
 
Todas as configurações necessárias deverão ser realizadas por interface WEB de administração, ou através 
de sistema de gerenciamento centralizado; 
Deve possuir tensão de alimentação trabalhando na faixa de 100 a 240V 
 
Performance e Características Gerais 

 Hardware em formato de Appliance para Rack 19”; 
 Mínimo de 4 (quatro) interfaces GE RJ45; 
 Disco interno de capacidade mínima de 10TB, para registros; 
 Capacidade de processamento mínima de 200 GB/DIA de logs; 
 Suportar modo analítico e modo coletor. 
 Suportar no mínimo 200 domínios virtuais. 
 

Item 5 – SOLUÇÃO DE GERÊNCIA CENTRALIZADA 
 
A Solução poderá ser composta em um único equipamento ou em equipamentos distintos, nas quantidades 
demandadas, desde que atendam integralmente a todas as funcionalidades técnicas exigidas neste Termo de 
Referência garantindo totalmente integração da SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO UNIFICADO DE 
AMEAÇAS.  
 
A solução de gerência centralizada deverá ser composta de elementos de hardware do tipo appliance e 
software, integrados com as funcionalidades mínimas listadas abaixo: 
 
 Hardware em formato de Appliance para Rack 19”; 
 Mínimo de 4 (quatro) interfaces Ethernet 10/100/1000 Mbps UTP RJ45; 
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 Disco interno de capacidade mínima de 1TB, para registros; 
 Suporte ao mínimo de 30 dispositivos gerenciados; 
 Suporte a gerenciar um mínimo de 1.000 instalações de software de segurança para PCs, descrito 

nesta especificação; 
 Possibilitar a segmentação do equipamento, apara atender a diferentes configurações; 
 Deverá agregar configurações de objetos e regras para todos os equipamentos descritos neste edital; 
 Possibilitar o agrupamento de dispositivos; 
 Possuir página com informações de estado de todos os equipamentos gerenciados; 
 Gerenciamento de atualizações para os dispositivos;  
 Criação de usuários administradores com diferentes níveis de permissão; 
 O sistema operacional deve ser específico para o uso. Não serão aceitos equipamentos baseados em 

sistemas operacionais de uso genérico, como Microsoft Windows; 
 Todas as configurações necessárias deverão ser realizadas por interface WEB de administração, ou 

através de sistema de gerenciamento centralizado; 
 Deve possuir tensão de alimentação trabalhando na faixa de 100 a 240V. 

 
6. Serviços de Atualização, renovação e configuração. 
 
Os serviços de atualização, renovação e configuração de todos os equipamentos descritos neste termo de 
referência, deverão ser realizados de acordo com o horário de funcionamento do SESI/SENAI/DR-SE, ou em 
horário e dias a serem combinados entre as partes, obedecendo aos critérios definidos abaixo: 
 
O prazo máximo para a execução total dos serviços de atualização, renovação, configuração e testes de 
funcionalidade será de 40 (quarenta) dias úteis a contar da data da assinatura do contrato. 
 
A Contratada deverá efetuar a instalação, configuração, integração e testes de funcionalidade dos produtos, 
buscando solucionar os eventuais problemas que possam ocorrer. 
 
A instalação, renovação, configuração e integração deverão ser efetuadas de acordo com o plano de 
implantação a ser elaborada em conjunto com a Contratada, visando obter o melhor uso dos produtos. 
 
A Contratada, depois de concluídos os serviços de instalação, renovação, configuração e integração deverá 
realizar junto aos técnicos do SESI/SENAI/DR-SE, testes de funcionalidade para constatar que os produtos 
foram instalados, configurados e integrados de acordo com os requisitos técnicos e parâmetros de 
configuração solicitados. 
 
Concluídos os testes de funcionalidade, a Contratada deverá elaborar uma documentação técnica, contendo 
todas as configurações efetuadas e as descrições das características e recursos utilizados. 
 
A Contratada deverá colocar à disposição do SESI/SENAI/DR-SE, analistas técnicos especializados para a 
execução das soluções a serem implantadas em sua rede corporativa: 
 Planejamento da implantação no ambiente do SESI/SENAI/DR-SE; 
 Instalações física no ponto de conexão com a Internet e as redes conectadas; 
 Reconfiguração dos parâmetros de roteamento dos equipamentos (roteadores e servidores) para 

adequação à nova infraestrutura; 
 Configuração dos dispositivos para políticas de acesso e estrutura de segurança, definidas no 

planejamento; 
 Integração com o Active Directory; 
 Configuração do Filtro de conteúdo WEB; 
 Configuração do antivírus e anti-spyware de gateway; 
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 Configuração do IPS; 
 Configuração dos parâmetros de QoS; 
 Configuração dos Clientes de VPN; 
 Testes e monitoração. 

 
7.  Licenciamento 
 
O Objeto deste Termo de Referência contempla o Licenciamento de todos os produtos (Hardware e softwares) 
descritos neste termo de referência garantindo o pleno funcionamento durante toda vigência contratual sem 
qualquer ônus adicional à contratante. 
 
8.  Suporte técnico e Garantia 
 
O Objeto deste Termo de Referência contempla o fornecimento de serviços de Suporte Técnico, bem como 
Manutenção remota e presencial, de todos os produtos descritos neste termo. 
 
A proponente deverá fornecer suporte técnico presencial, por meio telefônico, sistema via website e correio 
eletrônico (e-mail), 24x7. 
 
O suporte técnico será prestado no idioma português; 
 
A CONTRATADA manterá Assistência Técnica na cidade de Aracaju - Sergipe durante toda a vigência deste 
instrumento, a qual deverá atender a todos os requisitos exigidos pelo Fabricante da solução, de modo a 
assegurar a manutenção da garantia de fábrica por todo o período contratado;  
 
O início do atendimento não poderá ultrapassar o prazo de 04 (quatro) horas, contado a partir da abertura de 
chamado técnico pela SESI/SENAI/DR-SE. 
 
O término do atendimento não poderá ultrapassar o prazo de 06 (seis) horas, contado a partir do início de 
atendimento de suporte técnico pela proponente, em casos de indisponibilidade dos serviços ou iminência de 
ataque. 
 
Na hipótese de substituição de peças, a CONTRATADA deverá fazê-lo no prazo máximo de 48 (quarenta e 
oito) horas, contados a partir do aceite do diagnóstico pelo CONTRATANTE. Feita a substituição, a 
CONTRATADA deverá garantir o produto durante toda vigência contratual 
 
O suporte técnico deve permitir o esclarecimento de dúvidas sobre instalação e específicas do ambiente 
instalado, assim como, permitir ser escalado para o fabricante. 
 
O suporte técnico deverá ser realizado preferencialmente de forma presencial, em exceto os casos de 
esclarecimento de dúvidas referente ao funcionamento de algum atributo ou forma de configuração dos 
sistemas que compõe a solução. 
 
O suporte técnico contemplará as atividades de reinstalação e reconfiguração e reintegração da solução ao 
nosso ambiente, quando solicitado pela SESI/SENAI/DR-SE, por motivos de alteração de localização física do 
DataCenter ou reposicionamento dos equipamentos envolvidos na solução. 
 
O suporte técnico contemplará apoio aproximado ao gerenciamento de segurança quanto às funcionalidades e 
especificidades da solução, conforme descrito abaixo: 
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Gerenciamento de Usuários: manutenção de usuários e grupos (criação, alteração e exclusão), 
definição de políticas de acesso e monitoração do acesso; 
 
Gerenciamento de Operação: backup de configuração de sistemas (regras), aplicação de “Patches” e 
novas atualizações de software, gerenciamento de modificações e análise de logs; 
 
Monitoração do firewall: alertas de invasões, análise de tráfego atípico, detecção de “Scans”, Spoofing, 
tentativas de autenticações sem permissão, etc; 

 
Ações corretivas: relacionadas ou não a eventos de emergências as quais podem ser uma falha no 
firewall, uma possível intrusão que possa comprometer a política de segurança da empresa, ou ainda 
uma não resposta do firewall; 
 
Modificações nas configurações das regras do firewall: consideradas ou não emergenciais, podendo 
ser agendadas com antecedência. Todas as notificações de mudanças serão analisadas num prazo 
máximo de 04 horas; 
 
Manutenção do Firewall: compreendendo a atualização de software e a manutenção de hardware 
maximizando o perfeito funcionamento do dispositivo; 
 
Detecção de ataques de rede: através do monitoramento constante de ataques ou tentativa de invasão 
de redes, incluindo “Port Scan”, “Denial of Services – DOS”, e ataques de autenticação; 
 
Suporte ao Anti-virus de Gateway: instalação, configuração e alteração de regras de anti-virus de 
gateway de forma a proteger o ambiente contra a entrada de vírus proveniente da Internet. Deverá 
ainda proteger contra a disseminação de vírus para a internet a partir do ambiente de rede; 
 
Detecção (IDS) e Prevenção de intrusão (IPS): instalação, configuração e alteração de mecanismos de 
proteção contra tentativas de invasão no ambiente corporativo. Deverá possuir algoritmos de análise 
de comportamento e perfil do tráfego, detectando ações estranhas ao comportamento normal 
prevenindo as ações de invasão da rede; 
 
Proteção Anti-Spyware: instalação, configuração e alteração de mecanismos de proteção do ambiente 
corporativo contra a entrada de códigos maliciosos (Spyware) proveniente da Internet; 
Controle de Instant Messager e P2P: suporte ao serviço de controle do tráfego de aplicações Pier-to-
Pier (P2P) e Instant Messager, possibilitando maior ganho de produtividade, melhor utilização dos 
recursos de rede (economia de links) e menor exposição às infestações por vírus e códigos maliciosos 
que utilizam o P2P como veículo de ataque; 
 
Filtro de conteúdo para navegação WEB: instalação, configuração e alteração e manutenção do 
serviço, possibilitando ganho de produtividade corporativa. Este serviço disciplina a utilização dos 
recursos de internet, evitando que usuários naveguem por sites não afeitos a suas atividades 
principais, diminuindo ainda, o nível de exposição da corporação a ações jurídicas provenientes de 
mau uso dos recursos de internet por parte de seus funcionários e colaboradores; 
 
VPN Site to Site: criação e gerenciamento de túneis de VPN para suprir a necessidade de 
interconexão de sites através de uma infraestrutura de rede pública (Internet). Monitoração dos túneis 
e coleta de estatísticas e apresentação de relatórios; 
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VPN User to Site: criação e gerenciamento de túneis de VPN para suprir a necessidade de 
interconexão de usuários remotos (Telecomuters) através de uma infraestrutura de rede pública 
(Internet). Monitoração dos túneis e coleta de estatísticas e apresentação de relatórios; 
 
Firewall em Alta disponibilidade: instalação, configuração, manutenção e gerenciamento dos recursos 
disponíveis para tal finalidade;  
 
Application Control (Controle de aplicação): instalação, configuração, manutenção e gerenciamento 
dos recursos disponíveis para priorização de tráfego e Link a ser consumido. 
 

Após a prestação de cada serviço de garantia/suporte técnico, a CONTRATADA deverá emitir o relatório 
correspondente, no qual deverão constar todos os dados relevantes sobre a data e hora do chamado, a 
identificação do equipamento que apresentou defeito, o diagnóstico, as intervenções e/ou substituições 
realizadas no equipamento, o nome do técnico que realizou os serviços, a hora de início e de término do 
atendimento. 
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ANEXO III 
 

MINUTA DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DO SESI-DR/SE Nº. XX/XXXX 
 

CONTRATO Nº XX/XXXX FIRMADO ENTRE 
O SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – 
SESI, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO 
REGIONAL DE SERGIPE E A EMPRESA 
XXXXXXXXXXXX. 

 
Pelo presente instrumento particular de Contrato, de um lado o SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI, 
Departamento Regional de Sergipe, inscrito no CNPJ sob o n.º 03.789.474/0001-52, com sede e foro na Av. 
Carlos Rodrigues da Cruz, nº 826, Ed. “Albano Franco”, Bairro Capucho, Aracaju/SE, CEP: 49081-015, neste 
ato denominado CONTRATANTE, representado neste ato pelo Sr. Eduardo Prado de Oliveira, portador do 
CPF n.º 016.045.895-15, como Diretor Regional do SESI-DR/SE, e a empresa XXXXXXXXXXXXXXX, Pessoa 
Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o nº. XX.XXX.XXX/XXXX-XX, com sede no(a) 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Telefone (XX) XXXX-XXXX neste ato representado pelo(a) Sr.(a) 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, portador(a) do CPF n.º XXX.XXX.XXX-XX, residente e domiciliado(a) 
XXXXXXXXXXXX, doravante denominada CONTRATADA, celebram entre si o presente CONTRATO DE 
FORNECIMENTO, conforme Proposta da CONTRATADA mediante CONCORRÊNCIA Nº 22/2019 – 
SESI/SENAI e pelo Regulamento de Licitações e Contratos do SESI além das cláusulas e condições a seguir 
aduzidas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  
 
1.1. O presente contrato tem por objeto a prestação de serviço de locação de equipamentos de segurança, 
controle, otimização da Rede Lan e Wan, e monitoramento da Rede do SESI-DR/SE, incluindo o serviço 
de instalação, suporte técnico, treinamento e garantias, conforme tabela do Item 3.1 deste instrumento e 
Anexo II do Edital da Concorrência nº 22/2019 – SESI/SENAI. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA ABRANGÊNCIA E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
2.1. Os serviços deverão ser executados de acordo com as condições estabelecidas nas Especificações 
Detalhadas, conforme Anexo II do Edital da Concorrência nº 22/2019 – SESI/SENAI, nos endereços 
indicados abaixo: 
  

 Sede do SESI-DR/SE 
Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, nº 826, Edf. Albano Franco, Bairro Capucho, Aracaju – SE. 
 

 Centro de Saúde Maria Virginia Leite Franco 
Rua Jane Bonfim, s/nº, Bairro Santos Dumont, Aracaju – SE. 
 

 CEFEM – Centro de Educação do Ensino Fundamental e Médio Jair Meneguelli 
Av. Tancredo Neves, nº 5600, Bairro América, Aracaju – SE. 
 

 Escola de Ensino Fundamental Roberto Simonsen 
Rua Pará, s/nº, Bairro 18 do Forte, Aracaju – SE. 
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 Centro Educacional Sesinho 
Av. Simeão Sobral, nº 301, Bairro Industrial, Aracaju – SE. 

 
 Complexo Desportivo do SESI 

Rua João Ávila Neto, s/nº, Bairro Inácio Barbosa, Aracaju – SE. 
 

 Ginásio de Esportes Augusto Franco - Aracaju 
Av. Caçula Barreto, nº 401, Bairro Farolândia, Aracaju – SE. 

 
2.1.1. Todos os custos diretos e indiretos necessários para garantir a prestação do serviço objeto deste 
contrato são de responsabilidade da Contratada, como também todos os custos de aquisição, transporte, 
armazenamento ou utilização deverão estar incluídos nos preços unitários propostos.  
 
2.1.2. A Contratada responderá por quaisquer danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo, na execução do contrato. 
 
2.2. Os 3 (três) endereços de correio eletrônico, para fins de recebimento de todo e qualquer documento, 
inclusive Pedidos de Compras, que serão considerados recebidos, para todos os fins de direito, após serem 
encaminhados pela Contratante, são: 
 

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 
2.3. O serviço deverá atender rigorosamente às especificações constantes na tabela do Item 3.1 e Anexo II do 
Edital da Concorrência nº 22/2019 – SESI/SENAI. Se a licitante prestar serviços a ela adjudicados, com 
especificações diferentes, o SESI-DR/SE os recusará e os colocará à disposição da contratada para 
substituição. 
 
2.4. Os serviços mesmo que executados ficarão sujeitos à reparação ou substituição pela contratada, desde 
que comprovada a existência de defeito, cuja verificação só se tenha tornado possível no decorrer de sua 
utilização. 
 
2.5. Será considerada como recusa formal do fornecedor a não prestação dos serviços após o vencimento do 
prazo estabelecido, salvo motivo de força maior, caso fortuito ou situações comprovadamente imprevisíveis, 
assim reconhecidos por parte do SESI-DR/SE mediante justificativa por escrito apresentado pela contratada, 
através de ofício, devidamente protocolado na sede do SESI-DR/SE, na área de Gestão de Contratos, antes 
do vencimento do prazo. 
 
2.6. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões de quantitativo que, a critério do SESI-DR/SE, se façam necessários nos materiais objeto deste 
contrato, até o limite estabelecido pelo Regulamento de Licitações e Contratos do SESI. 
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2.7. Por atrasos decorrentes da inobservância dos compromissos assumidos, não reconhecidos pelo SESI-
DR/SE como justificados, aplicar-se-á a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global do Contrato. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO  
 
3.1. O valor global do contrato é de R$ XXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), e será pago 
mensalmente de acordo com os serviços prestados, conforme tabela abaixo: 
 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADES 
SESI/SENAI UNID. QUANT. VALOR UNIT. 

MENSAL (R$) 
VALOR    

ANUAL (R$) 

1 
Solução de Gerenciamento Unificado 
de Ameaças em Alta Disponibilidade - 
Tipo I 

SEDE UN  1    

2 Solução de Gerenciamento Unificado 
de Ameaças - Tipo II CEFEM UN  1    

3 Solução de Gerenciamento Unificado 
de Ameaças - Tipo III 

ROBERTO SIMONSEN; 
COMPLEXO 

DESPORTIVO; CENTRO 
DE SAÚDE;  

GINÁSIO ARACAJU; 
SESINHO-CLUBE 

UN  5    

4 Solução de Gerenciamento 
Centralizado SEDE UN  1    

VALOR GLOBAL (R$):  
OBS.:  Os preços da tabela acima estão apresentados em Reais (R$). 

LEGENDA: 
UN - Unidade 

 
3.2. A Contratada deverá emitir uma Nota Fiscal para cada mês de serviço prestado e entregá-la na GCTI – 
Gerência Compartilhada de Tecnologia da Informação, até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da 
prestação do serviço. 
 
3.2.1. A entrega, treinamento e disponibilização da Solução não geram obrigação de pagamento por parte do 
SESI-DR/SE. 
 
3.2.3.  Não serão recebidas Notas Fiscais/Faturas emitidas entre o dia 21 (vinte um) e o último dia do 
mesmo mês. 
 
3.3. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega dos materiais solicitados e/ou execução 
dos serviços e de conferida e atestada a fatura pelo setor competente. 
 
3.4. A Nota Fiscal/Fatura deverá conter referência ao presente contrato, Razão Social, CNPJ, Banco, Agência 
e Conta Corrente da contratada para quitação, e deverá ser acompanhada dos seguintes documentos de 
regularidade fiscal: 
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3.4.1. Prova de regularidade com a Fazenda Federal (PGFN) e Previdência Social (INSS), através da 
respectiva certidão emitida pela Secretaria da Receita Federal; 
 
3.4.2. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal, através das respectivas Certidões;  
 
3.4.3. Certificado de Regularidade com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), emitido pela Caixa 
Econômica Federal; 
  
3.4.4. Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida pelo distribuidor da comarca que seja sede da 
pessoa jurídica. 
 
3.5. As certidões que não constem prazo de validade serão consideradas válidas por 90 (noventa) dias, 
contados da data de sua emissão. 
 
3.6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, o valor devido será atualizado financeiramente, até a data 
do efetivo pagamento, tendo como base o INPC da Fundação Getúlio Vargas. 
 
3.7. O SESI-DR/SE se reserva no direito de não efetuar o pagamento se, no ato da atestação, verificar a 
existência de situações contrárias ao proposto, aceito e contratado. 
 
3.8. O SESI-DR/SE poderá deduzir do montante a pagar, os valores correspondentes a multas e indenizações 
devidas pela Contratada nos termos deste contrato. 
 
3.9. Havendo necessidade de reajuste de preço fixado, a Contratada poderá solicitar com antecedência 
mínima de 30 (trinta) dias, desde que justificado, o qual deverá ser analisado pela Direção Regional, podendo 
ou não ser aprovado. Durante essa solicitação os preços praticados vigentes deverão ser mantidos. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA  
 
4.1. O prazo de vigência do presente instrumento contratual é de 40 (quarenta) dias úteis para entrega, 
treinamento e disponibilização da Solução, seguido, sem interrupção, de 12 (doze) meses para prestação 
do serviço de locação dos equipamentos de segurança, podendo ser prorrogado sucessivamente mediante 
Termo Aditivo e a critério das partes, conforme Regulamento de Contratos e Licitações do SESI. 
 
4.2. O detalhamento da vigência do presente instrumento segue as seguintes datas: 
 

a) Entrega, treinamento e disponibilização da solução: início em XX/XX/XXXX e término em XX/XX/XXXX; 
b) Serviço de locação dos equipamentos de segurança: início em XX/XX/XXXX e término em XX/XX/XXXX. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DAS SANÇÕES 
 
5.1. O atraso injustificado na prestação do serviço sujeitará a CONTRATADA a multa de 10% (dez por cento) 
sobre o valor global do Contrato. 
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5.2. A multa a que se refere o item acima não impede que o SESI-DR/SE rescinda unilateralmente o ato e 
aplique outras sanções previstas no art. 32 do Regulamento de Licitações e Contratos do SESI. 
 
5.3. Pela inexecução total ou parcial do Contrato, o SESI-DR/SE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à 
(ao) CONTRATADA (O) as seguintes sanções: 
 
I - Advertência desde que a Contratada tenha sido comunicada por escrito, através de ofício da Contratante, 
sobre a existência de falhas, devidamente registradas pelo SESI-DR/SE, sem, contudo, ter adotado as 
providências pertinentes, no prazo estipulado pela Contratante; 
 
II - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato, no caso de falta ou irregularidade 
considerada grave ou após a segunda advertência por escrito;  
 
III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com as entidades do SESI 
(SENAI e FIES)  pelo prazo de até 2 (dois) anos consecutivos, nos seguintes casos, dentre outros: 
  
a) Na execução insatisfatória do objeto do Contrato;  
 
b) Se a Contratada apresentar documento falso ou falsificado no todo ou em parte, durante a execução do 
contrato;  
 
 IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com as entidades do SESI (SENAI e FIES), enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, perante o a 
autoridade competente, nos seguintes casos, dentre outros:  
 
a) quando a Contratada tiver sofrido condenação definitiva por ter praticado, por meio doloso, fraude fiscal no 
recolhimento de qualquer tributo; 
 
b) quando a Contratada demonstrar, a qualquer tempo, não possuir idoneidade para licitar e contratar com as 
entidades do SESI em virtude de atos ilícitos praticados; 
 
c) quando a Contratada praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos do contrato. 
 
5.4. As sanções previstas nos incisos I, III e IV poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II; 
 
5.5. A sanção estabelecida no inciso IV deste contrato será aplicada pela Diretoria Regional do SESI, facultada 
a defesa do interessado, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida 
após 2 (dois) anos de sua aplicação; 
 
5.6. Além dos casos já definidos neste instrumento a aplicação de 2 (duas) multas dará direito ao SESI-DR/SE 
de rescindir o contrato por culpa da Contratada. 
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CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO 
 
6.1. O inadimplemento das cláusulas dispostas neste instrumento dará ao SESI-DR/SE o direito de rescindir o 
contrato, independentemente de prévia interpelação judicial ou extrajudicial, respondendo ainda a Contratada 
pelas penalidades e pelas perdas e danos decorrentes, ressalvadas as hipóteses de caso fortuito ou força 
maior, devidamente comprovadas e impeditivas da prestação do serviço. 
 
6.2. Ficará também rescindido o presente Contrato nos seguintes casos: 
 
6.2.1. Falência ou liquidação da Contratada; 
 
6.2.2. Concordata ou incorporação da Contratada a outra firma ou empresa, ou ainda, fusão da Contratada 
com outra firma ou empresa, sem prévia concordância do Contratante; 
 
6.2.3. Cessão do Contrato ou subcontratação, no todo ou em parte, sem prévia autorização do Contratante. 
 
6.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo e serão precedidos 
de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente. 
 
6.4. Na hipótese de se concretizar a rescisão contratual, poderá o SESI-DR/SE, a seu exclusivo critério, 
realizar nova Licitação, ou contratar os proponentes classificados em colocação subsequente, desde que estes 
concordem em fornecer nas mesmas condições do Licitante vencedor. 
 
6.5. Fica assegurado desde já o contraditório e ampla defesa com os meios de recurso a ela inerentes.  
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL 
 
7.1. A Contratada deverá cumprir, durante a vigência deste contrato, o disposto na legislação aplicável ao 
combate do trabalho infantil, trabalho escravo, trabalho adolescente (salvo na condição de aprendiz), assédio 
moral ou sexual, ou crime contra o meio ambiente, sob pena de vencimento antecipado do contrato com a 
sustação imediata de qualquer desembolso.  
 
CLÁUSULA OITAVA – DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
8.1. As despesas decorrentes do objeto deste contrato serão custeadas com os recursos consignados nas 
seguintes contas: 
 
SESI-DR/SE 
Centro de Custo e Item Contábil: rateado entre as Unidades do SESI-DR/SE 
Classe de Valor: de acordo com cada Unidade do SESI-DR/SE 
Conta Orçamentária: 3.101060400102 
 
 
 

http://www.se.sesi.org.br


 
 

FIES 
Federação das Indústrias 
do Estado de Sergipe 

SESI 
Serviço Social da 
Indústria 

SENAI 
Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial 

Departamento 
Regional de 
Sergipe 

Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, nº 826  
Edifício Albano Franco 
Centro Administrativo Dr. Augusto Franco 
 

 

Tel.: (79) 3226-7402 – Aracaju – Sergipe – CEP 49081-015 – http://www.se.sesi.org.br 

 
CLÁUSULA NONA – DO FORO  
 
9.1. Elegem as partes, o foro da Cidade de Aracaju, Capital do Estado de Sergipe para dirimir as dúvidas e/ou 
questões oriundas da interpretação e execução do presente Contrato. 
 
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma na 
presença das testemunhas a seguir. 
 
 
 

Aracaju – SE, XX de XXXXXXXXXX de XXXX. 
 
 
 
 
____________________________________                                    ___________________________________ 
                 (Representante Legal)                          Eduardo Prado de Oliveira  
                      (CONTRATADA)                               Diretor Regional do   
                                                             SESI-DR/SE        
 
 
TESTEMUNHA:                                                                       TESTEMUNHA: 
CPF:                                                                                         CPF: 
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ANEXO IV 
 

MINUTA DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DO SENAI-DR/SE Nº. XX/XXXX 
 

CONTRATO Nº XX/XXXX FIRMADO ENTRE O 
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 
INDUSTRIAL – SENAI, ATRAVÉS DO 
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SERGIPE E 
A EMPRESA XXXXXXXXXXXX. 

 
Pelo presente instrumento particular de Contrato, de um lado o SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 
INDUSTRIAL – SENAI, Departamento Regional de Sergipe, inscrito no CNPJ sob o n.º 03.795.415/0001-97, 
com sede e foro na Av. Carlos Rodrigues da Cruz, nº 826, Ed. “Albano Franco”, Bairro Capucho, Aracaju/SE, 
CEP: 49081-015, neste ato denominado CONTRATANTE, representado neste ato pelo Sr. Eduardo Prado de 
Oliveira, portador do CPF n.º 016.045.895-15, como Presidente do Conselho Regional do SENAI-DR/SE, e 
pelo Sr. Paulo Sérgio de Andrade Bergamini, portador do CPF n.º 011.102.038-70, como Diretor Regional do 
SENAI-DR/SE, e a empresa XXXXXXXXXXXXXXX, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o 
nº. XX.XXX.XXX/XXXX-XX, com sede no(a) XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Telefone (XX) XXXX-XXXX neste ato 
representado pelo(a) Sr.(a) XXXXXXXXXXXXXXXXXX, portador(a) do CPF n.º XXX.XXX.XXX-XX, residente e 
domiciliado(a) XXXXXXXXXXXX, doravante denominada CONTRATADA, celebram entre si o presente 
CONTRATO DE FORNECIMENTO, conforme Proposta da CONTRATADA mediante CONCORRÊNCIA Nº 
22/2019 – SESI/SENAI e pelo Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI além das cláusulas e 
condições a seguir aduzidas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  
 
1.1. O presente contrato tem por objeto a prestação de serviço de locação de equipamentos de segurança, 
controle, otimização da Rede Lan e Wan, e monitoramento da Rede do SENAI-DR/SE, incluindo o 
serviço de instalação, suporte técnico, treinamento e garantias, conforme tabela do Item 3.1 deste 
instrumento e Anexo II do Edital da Concorrência nº 22/2019 – SESI/SENAI. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA ABRANGÊNCIA E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
2.1. Os serviços deverão ser executados de acordo com as condições estabelecidas nas Especificações 
Detalhadas, conforme Anexo II do Edital da Concorrência nº 22/2019 – SESI/SENAI, nos endereços 
indicados abaixo: 
  

 Sede do SENAI-DR/SE 
Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, nº 826, Edf. Albano Franco, Bairro Capucho, Aracaju – SE. 
 

 CETCC – Centro de Educação e Tecnologia Coelho e Campos 
Rua Propriá, nº 201, Bairro Centro, Aracaju – SE. 
 

 CETAF-EST – Centro de Educação e Tecnologia Albano Franco - Estância 
Rua Raimundo Silveira Souza, nº 512, Bairro Centro, Estância – SE. 
 

 CETAF-AJU – Centro de Educação e Tecnologia Albano Franco - Aracaju 
Av. Tancredo Neves, nº 2001, Bairro Inácio Barbosa, Aracaju – SE. 
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2.1.1. Todos os custos diretos e indiretos necessários para garantir a prestação do serviço objeto deste 
contrato são de responsabilidade da Contratada, como também todos os custos de aquisição, transporte, 
armazenamento ou utilização deverão estar incluídos nos preços unitários propostos.  
 
2.1.2. A Contratada responderá por quaisquer danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo, na execução do contrato. 
 
2.2. Os 3 (três) endereços de correio eletrônico, para fins de recebimento de todo e qualquer documento, 
inclusive Pedidos de Compras, que serão considerados recebidos, para todos os fins de direito, após serem 
encaminhados pela Contratante, são: 
 

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 
2.3. O serviço deverá atender rigorosamente às especificações constantes na tabela do Item 3.1 e Anexo II do 
Edital da Concorrência nº 22/2019 – SESI/SENAI. Se a licitante prestar serviços a ela adjudicados, com 
especificações diferentes, o SENAI-DR/SE os recusará e os colocará à disposição da contratada para 
substituição. 
 
2.4. Os serviços mesmo que executados ficarão sujeitos à reparação ou substituição pela contratada, desde 
que comprovada a existência de defeito, cuja verificação só se tenha tornado possível no decorrer de sua 
utilização. 
 
2.5. Será considerada como recusa formal do fornecedor a não prestação dos serviços após o vencimento do 
prazo estabelecido, salvo motivo de força maior, caso fortuito ou situações comprovadamente imprevisíveis, 
assim reconhecidos por parte do SENAI-DR/SE mediante justificativa por escrito apresentado pela contratada, 
através de ofício, devidamente protocolado na sede do SENAI-DR/SE, na área de Gestão de Contratos, antes 
do vencimento do prazo. 
 
2.6. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões de quantitativo que, a critério do SENAI-DR/SE, se façam necessários nos materiais objeto deste 
contrato, até o limite estabelecido pelo Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI. 
 
2.7. Por atrasos decorrentes da inobservância dos compromissos assumidos, não reconhecidos pelo SENAI-
DR/SE como justificados, aplicar-se-á a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global do Contrato. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO  
 
3.1. O valor global do contrato é de R$ XXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), e será pago 
mensalmente de acordo com os serviços prestados, conforme tabela abaixo: 
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ITEM DESCRIÇÃO UNIDADES 
SESI/SENAI UNID. QUANT. VALOR UNIT. 

MENSAL (R$) 
VALOR    

ANUAL (R$) 

1 
Solução de Gerenciamento Unificado 
de Ameaças em Alta Disponibilidade - 
Tipo I 

SEDE UN  1    

2 Solução de Gerenciamento Unificado 
de Ameaças - Tipo II 

CETCC; 
CETAF-AJU; CETAF-EST UN  3    

3 Solução de Relatoria e Retenção de 
Logs  SEDE UN  1    

VALOR GLOBAL (R$):  
 
OBS.:  Os preços da tabela acima estão apresentados em Reais (R$). 

LEGENDA: 
UN - Unidade 

 
3.2. A Contratada deverá emitir uma Nota Fiscal para cada mês de serviço prestado e entregá-la na GCTI – 
Gerência Compartilhada de Tecnologia da Informação, até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da 
prestação do serviço. 
 
3.2.1. A entrega, treinamento e disponibilização da Solução não geram obrigação de pagamento por parte do 
SENAI-DR/SE. 
 
3.2.3.  Não serão recebidas Notas Fiscais/Faturas emitidas entre o dia 21 (vinte um) e o último dia do 
mesmo mês. 
 
3.3. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega dos materiais solicitados e/ou execução 
dos serviços e de conferida e atestada a fatura pelo setor competente. 
 
3.4. A Nota Fiscal/Fatura deverá conter referência ao presente contrato, Razão Social, CNPJ, Banco, Agência 
e Conta Corrente da contratada para quitação, e deverá ser acompanhada dos seguintes documentos de 
regularidade fiscal: 
 
3.4.1. Prova de regularidade com a Fazenda Federal (PGFN) e Previdência Social (INSS), através da 
respectiva certidão emitida pela Secretaria da Receita Federal; 
 
3.4.2. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal, através das respectivas Certidões;  
 
3.4.3. Certificado de Regularidade com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), emitido pela Caixa 
Econômica Federal; 
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3.4.4. Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida pelo distribuidor da comarca que seja sede da 
pessoa jurídica. 
 
3.5. As certidões que não constem prazo de validade serão consideradas válidas por 90 (noventa) dias, 
contados da data de sua emissão. 
 
3.6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, o valor devido será atualizado financeiramente, até a data 
do efetivo pagamento, tendo como base o INPC da Fundação Getúlio Vargas. 
 
3.7. O SENAI-DR/SE se reserva no direito de não efetuar o pagamento se, no ato da atestação, verificar a 
existência de situações contrárias ao proposto, aceito e contratado. 
 
3.8. O SENAI-DR/SE poderá deduzir do montante a pagar, os valores correspondentes a multas e 
indenizações devidas pela Contratada nos termos deste contrato. 
 
3.9. Havendo necessidade de reajuste de preço fixado, a Contratada poderá solicitar com antecedência 
mínima de 30 (trinta) dias, desde que justificado, o qual deverá ser analisado pela Direção Regional, podendo 
ou não ser aprovado. Durante essa solicitação os preços praticados vigentes deverão ser mantidos. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA  
 
4.1. O prazo de vigência do presente instrumento contratual é de 40 (quarenta) dias úteis para entrega, 
treinamento e disponibilização da Solução, seguido, sem interrupção, de 12 (doze) meses para prestação 
do serviço de locação dos equipamentos de segurança, podendo ser prorrogado sucessivamente mediante 
Termo Aditivo e a critério das partes, conforme Regulamento de Contratos e Licitações do SENAI. 
 
4.2. O detalhamento da vigência do presente instrumento segue as seguintes datas: 
 

c) Entrega, treinamento e disponibilização da solução: início em XX/XX/XXXX e término em XX/XX/XXXX; 
d) Serviço de locação dos equipamentos de segurança: início em XX/XX/XXXX e término em XX/XX/XXXX. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DAS SANÇÕES 
 
5.1. O atraso injustificado na prestação do serviço sujeitará a CONTRATADA a multa de 10% (dez por cento) 
sobre o valor global do Contrato. 
 
5.2. A multa a que se refere o item acima não impede que o SENAI-DR/SE rescinda unilateralmente o ato e 
aplique outras sanções previstas no art. 32 do Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI. 
 
5.3. Pela inexecução total ou parcial do Contrato, o SENAI-DR/SE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à 
(ao) CONTRATADA (O) as seguintes sanções: 
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I - Advertência desde que a Contratada tenha sido comunicada por escrito, através de ofício da Contratante, 
sobre a existência de falhas, devidamente registradas pelo SENAI-DR/SE, sem, contudo, ter adotado as 
providências pertinentes, no prazo estipulado pela Contratante; 
 
II - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato, no caso de falta ou irregularidade 
considerada grave ou após a segunda advertência por escrito;  
 
III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com as entidades do SENAI 
(SESI e FIES)  pelo prazo de até 2 (dois) anos consecutivos, nos seguintes casos, dentre outros: 
  
a) Na execução insatisfatória do objeto do Contrato;  
 
b) Se a Contratada apresentar documento falso ou falsificado no todo ou em parte, durante a execução do 
contrato;  
 
 IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com as entidades do SENAI (SESI e FIES), enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, perante o a 
autoridade competente, nos seguintes casos, dentre outros:  
 
a) quando a Contratada tiver sofrido condenação definitiva por ter praticado, por meio doloso, fraude fiscal no 
recolhimento de qualquer tributo; 
 
b) quando a Contratada demonstrar, a qualquer tempo, não possuir idoneidade para licitar e contratar com as 
entidades do SENAI em virtude de atos ilícitos praticados; 
 
c) quando a Contratada praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos do contrato. 
 
5.4. As sanções previstas nos incisos I, III e IV poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II; 
 
5.5. A sanção estabelecida no inciso IV deste contrato será aplicada pela Diretoria Regional do SENAI, 
facultada a defesa do interessado, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser 
requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação; 
 
5.6. Além dos casos já definidos neste instrumento a aplicação de 2 (duas) multas dará direito ao SENAI-
DR/SE de rescindir o contrato por culpa da Contratada. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO 
 
6.1. O inadimplemento das cláusulas dispostas neste instrumento dará ao SENAI-DR/SE o direito de rescindir 
o contrato, independentemente de prévia interpelação judicial ou extrajudicial, respondendo ainda a Contratada 
pelas penalidades e pelas perdas e danos decorrentes, ressalvadas as hipóteses de caso fortuito ou força 
maior, devidamente comprovadas e impeditivas da prestação do serviço. 
 

http://www.se.sesi.org.br


 
 

FIES 
Federação das Indústrias 
do Estado de Sergipe 

SESI 
Serviço Social da 
Indústria 

SENAI 
Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial 

Departamento 
Regional de 
Sergipe 

Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, nº 826  
Edifício Albano Franco 
Centro Administrativo Dr. Augusto Franco 
 

 

Tel.: (79) 3226-7402 – Aracaju – Sergipe – CEP 49081-015 – http://www.se.sesi.org.br 

 
6.2. Ficará também rescindido o presente Contrato nos seguintes casos: 
 
6.2.1. Falência ou liquidação da Contratada; 
 
6.2.2. Concordata ou incorporação da Contratada a outra firma ou empresa, ou ainda, fusão da Contratada 
com outra firma ou empresa, sem prévia concordância do Contratante; 
 
6.2.3. Cessão do Contrato ou subcontratação, no todo ou em parte, sem prévia autorização do Contratante. 
 
6.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo e serão precedidos 
de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente. 
 
6.4. Na hipótese de se concretizar a rescisão contratual, poderá o SENAI-DR/SE, a seu exclusivo critério, 
realizar nova Licitação, ou contratar os proponentes classificados em colocação subsequente, desde que estes 
concordem em fornecer nas mesmas condições do Licitante vencedor. 
 
6.5. Fica assegurado desde já o contraditório e ampla defesa com os meios de recurso a ela inerentes.  
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL 
 
7.1. A Contratada deverá cumprir, durante a vigência deste contrato, o disposto na legislação aplicável ao 
combate do trabalho infantil, trabalho escravo, trabalho adolescente (salvo na condição de aprendiz), assédio 
moral ou sexual, ou crime contra o meio ambiente, sob pena de vencimento antecipado do contrato com a 
sustação imediata de qualquer desembolso.  
 
CLÁUSULA OITAVA – DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
8.1. As despesas decorrentes do objeto deste contrato serão custeadas com os recursos consignados nas 
seguintes contas: 
 
SENAI-DR/SE 
Centro de Custo e Item Contábil: rateado entre as Unidades do SENAI-DR/SE 
Classe de Valor: de acordo com cada Unidade do SENAI-DR/SE 
Conta Orçamentária: 31010604003 
 
 
CLÁUSULA NONA – DO FORO  
 
9.1. Elegem as partes, o foro da Cidade de Aracaju, Capital do Estado de Sergipe para dirimir as dúvidas e/ou 
questões oriundas da interpretação e execução do presente Contrato. 
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E, por estarem justos e contratados, assinam o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma na 
presença das testemunhas a seguir. 
 
 
 

Aracaju – SE, XX de XXXXXXXXXX de XXXX. 
 
 
 
____________________________________                     ___________________________________ 
       Paulo Sergio de Andrade Bergamini      Eduardo Prado de Oliveira 
                    Diretor Regional do                            Presidente do Conselho Regional do  
                        SENAI-DR/SE                                        SENAI-DR/SE       
 
 
 

____________________________________ 
(Representante Legal)  

(CONTRATADA) 
 
 
TESTEMUNHA:                                                               TESTEMUNHA: 
CPF:        CPF:
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