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SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC 

 

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL 

 

PREGÃO ELETRÔNICO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 17/2020 

 
O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Distrito Federal, Senac-DF, 

torna público, para conhecimento dos interessados, a realização de licitação, na modalidade 

Pregão, em sua forma Eletrônica, do TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, regida pela Resolução 

Senac nº 958/2012, publicada no D.O.U. nº 187, de 26/09/2012, obedecendo aos termos e às 

condições estabelecidas neste ato convocatório. 

1 - DA ABERTURA 

1.1 - A abertura do certame será no dia, hora e local abaixo indicado: 

DATA: 17/09/2020 

HORA: 10 horas 

LOCAL: Portal de compras do Governo Federal: www.comprasgovernamentais.gov.br 

CÓDIGO DA UASG: 926781 

2 - DO OBJETO 

2.1 -  A presente licitação tem por objeto o registro de preço para a eventual contratação de 

empresa especializada para fornecimento de solução de segurança, rede sem fio, serviços de 

instalação, suporte e manutenção para provimento de infraestrutura necessária para a 

implantação do serviço wi-fi nas unidades do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – 

Administração Regional do Distrito Federal – Senac-DF, conforme especificações contidas neste 

Instrumento Convocatório e seus Anexos. 

2.2 - O Senac-DF não se obriga a adquirir o objeto desta licitação, podendo realizar 

contratação com terceiros sempre que se mostre mais vantajoso para a Entidade. 

2.3 - Integram este Edital os seguintes Anexos: 

a) Anexo I – Especificações dos Equipamentos e Serviços; 

b) Anexo II – Especificação Técnica dos Ativos (hardwares e softwares); 

c) Anexo III – Modelo Sumário de Comprovações Técnicas; e  

d) Anexo IV – Minuta da Ata de Registro de Preços. 

2.4. O Edital e Anexos encontram-se disponíveis para conhecimento e obtenção pelos 

interessados, no site do Senac-DF, www.df.senac.br ou no portal de compras do Governo 

Federal, www.comprasgovernamentais.gov.br. 
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2.5. Todos os horários estabelecidos neste Edital, avisos e durante a Sessão Pública, 

obedecerão, para todos os efeitos, o horário oficial de Brasília – DF. 

2.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 

primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e endereço eletrônico, salvo comunicação do 

Pregoeiro em contrário. 

2.7. Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema do Comprasnet, a 

presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Senac-DF, 

aprovado pela Resolução Senac nº 958/2012. 

2.8. Não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar nº 

123/2006. 

2.8.1. Caso ocorra a convocação para lance de desempate, esta deverá ser desconsiderada. A 

referida convocação é automática, entretanto conforme subitem anterior, não se aplica à 

presente licitação, pelo motivo exposto o desempate não é aplicável e não será aceito, 

consequentemente as empresas que ofertarem lance de desempate não serão convocadas. 

3 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

3.1 - Poderão participar desta licitação os fornecedores que satisfaçam as condições e as 

exigências do presente Edital e seus Anexos, inclusive quanto à regularidade da documentação, 

e que estejam devidamente cadastradas junto ao Órgão Provedor do Sistema, e que: 

a) atenderem as condições deste Edital e seus Anexos; 

b) não tenham participação, seja a que título for, de dirigentes ou empregados do Sistema 

Fecomércio-DF; 

c) não sejam entidades estrangeiras ou sociedade que não funcionem no país; 

d) não estiverem sob decretação de falência, dissolução ou liquidação; e 

e) não estejam suspensos de licitar ou contratar com o Senac-DF. 

3.2. Como requisito para a participação neste Pregão, a licitante deverá manifestar, em campo 

próprio do Sistema Eletrônico, que: 

a) cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade 

com as exigências deste Edital e seus Anexos; e 

b) não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, 

nem menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a 

partir dos 14 (quatorze) anos, nos termos da Constituição da Republica Federativa do Brasil, 

Art.7º, Inciso XXXIII. 
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4 - DO CREDENCIAMENTO 

4.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados 

no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e perante o sistema 

eletrônico provido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão - SLTI, por meio do site 

www.comprasgovernamentais.gov.br. 

4.1.1. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão 

deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto à SLTI, onde também 

deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções 

detalhadas para sua correta utilização. 

4.2. O credenciamento junto ao provedor do Sistema implica a responsabilidade legal da 

licitante e de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização 

das transações inerentes a este Pregão Eletrônico. 

4.3. O uso da senha de acesso da licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo 

qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor 

do Sistema ou ao Senac-DF, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido 

da senha, ainda que por terceiros. 

4.4. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao 

provedor do sistema para imediato bloqueio do acesso. 

4.5. O Senac-DF não é unidade cadastradora do Sistema Eletrônico. Os licitantes interessados 

em participar da licitação deverão verificar no site do Comprasnet, as unidades cadastradoras 

do sistema para a entrega da documentação pertinente. 

5. DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

5.1. A licitante deverá encaminhar Proposta Financeira, exclusivamente por meio do sistema 

eletrônico, no site www.comprasgovernamentais.gov.br, até a data e horário marcados para 

abertura da sessão, quando então encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de 

propostas. 

5.1.1. Até o horário marcado para abertura da sessão, as licitantes poderão retirar ou substituir 

as propostas apresentadas. 

5.2. A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 

sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os 

atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou 

ao Senac-DF responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda 

que por terceiros. 
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5.3. Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação das propostas financeiras serão 

de responsabilidade exclusiva da licitante, não cabendo qualquer responsabilidade ao Senac-DF, 

inclusive, pelas transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico ou de 

eventual desconexão. 

5.4. A apresentação da Proposta Financeira implicará em plena aceitação, por parte da licitante, 

das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

5.5. A elaboração da Proposta Financeira é de inteira responsabilidade da licitante, não lhe 

cabendo a desistência, sob pena de aplicação das sanções previstas neste Edital e seus Anexos 

ou na Resolução Senac nº 958/2012. 

5.6. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e 

seus Anexos, que forem omissas ou apresentem irregularidades insanáveis. 

5.7. É facultado ao pregoeiro realizar diligências para sanar falhas formais da proposta a 

exemplo de: erros numéricos, erros de cálculo, divergência entre preços unitários, subtotais e 

final. 

5.8. Quaisquer inserções que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsão neste 

Edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se na proposta o que não for conflitante 

com as disposições aqui contidas. 

6. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema 

eletrônico, no site www.comprasgovernamentais.gov.br, na data, horário e local indicados 

neste Edital, por comando do Pregoeiro. 

6.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá 

exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico. 

6.3. Caberá a licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo 

licitatório, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 

inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão. 

7. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

7.1. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não 

estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. 

7.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

7.3. O Sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo Pregoeiro, sendo 

que somente estas participarão da fase de lances, dando início à fase competitiva. 

8. DA FORMULAÇÃO DE LANCES 
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8.1. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes com as propostas aceitas poderão encaminhar 

lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do 

recebimento e do valor do lance. 

8.2. As licitantes poderão, durante o horário fixado para o recebimento de lances, oferecer 

lances sucessivos, com valores inferiores ao último por eles ofertados e registrados no sistema, 

observados o horário fixado para abertura da sessão e regras estabelecidas neste Edital. 

8.3. Os lances apresentados e levados em consideração, para efeito de julgamento, serão de 

exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração. 

8.4. Não serão aceitos 2 (dois) ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado primeiro. 

8.5. Durante o transcurso da sessão pública deste Pregão, as licitantes serão informadas, em 

tempo real, do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelas demais 

licitantes, vedada à identificação do detentor do lance. 

8.6. No caso de desconexão com o Pregoeiro no decorrer da sessão de lances do pregão, o 

sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a oferta dos lances. 

8.7. O pregoeiro, quando possível, dará continuidade a sua atuação no certame, sem prejuízo 

dos atos realizados. 

8.8. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão de lances 

do pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos 

participantes, no endereço eletrônico utilizado para divulgação. 

8.9. O certame terá o tempo fixo de 10 minutos para todos enviarem lances sucessivos e uma 

etapa seguinte de prorrogações sucessivas de até dois minutos de duração, cada vez que 

houver novos lances, conforme modo de disputa aberto. 

8.10. Caso a licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na 

hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, 

para efeito de ordenação das propostas. 

9. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

9.1. O julgamento da proposta será pelo menor preço global apresentado. 

9.2. Encerrada a etapa de lances o Pregoeiro examinará a proposta classificada em 1º 

(primeiro) lugar quanto ao preço, bem como quanto ao cumprimento das especificações do 

objeto. 

10. DA NEGOCIAÇÃO 

10.1. Após o encerramento da etapa de lances, o Pregoeiro poderá solicitar contraproposta 

diretamente à licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida 
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melhor proposta, observando o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação, 

não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas no Edital. 

10.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas 

demais licitantes. 

10.3 - O percentual de desconto, ofertado sobre a proposta original antes da apresentação dos 

lances, deverá ser distribuído proporcionalmente sobre todos os preços cotados nos itens. 

11. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

11.1. O Pregoeiro convocará a licitante classificada provisoriamente em 1º (primeiro) lugar para 

enviar os documentos exigidos para habilitação, conforme item 12 e a Proposta Financeira 

adequada ao último lance, por meio da funcionalidade "Enviar Anexo" do sistema eletrônico, na 

extensão PDF, no prazo estabelecido de 2 (duas) horas, sob pena de não aceitação da 

proposta. 

11.1.1. Caso a licitante convocado enfrente dificuldade em atender a convocação, deverá 

informar, dentro do prazo previsto no item 11.1, deste edital, quando lhe será concedido um 

prazo adicional a critério do pregoeiro. 

11.1.2. Excepcionalmente, o pregoeiro poderá disponibilizar o e-mail institucional 

licitacao@df.senac.br caso a licitante tenha dificuldades em anexá-los ao sistema ou este não 

comporte o tamanho dos arquivos. 

11.1.3. Os demais licitantes participantes da sessão poderão solicitar ao pregoeiro vistas dos 

arquivos enviados nos termos do subitem anterior, somente pelo e-mail institucional 

licitacao@df.senac.br, no prazo máximo de 20 (vinte) minutos após encerrado o prazo de envio 

da documentação. 

11.1.4. Encerrado o prazo do subitem anterior, as vistas dos autos seguirão o descrito no item 

14.7 deste edital. 

11.2. A Proposta Financeira a ser encaminhada deverá conter as seguintes informações: 

11.2.1. Prazo de validade, não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 

apresentação; 

11.2.2. Preço unitário e total de cada item, de acordo com as quantidades e os lances 

ofertados, em algarismos e por extenso (total), expresso em moeda corrente nacional (R$); 

11.2.3. Declaração expressa de estarem inclusos nos preços propostos todos os custos 

operacionais, equipamentos, EPIs, transportes, encargos previdenciários, trabalhistas, 

tributários, comerciais, taxas, fretes, impostos e quaisquer outras despesas que incidam direta 

ou indiretamente ao objeto deste Edital. Na falta de tal declaração, serão consideradas inclusas 

nos preços todas e quaisquer despesas vinculadas ao objeto desta licitação; 
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11.2.4. O número desta licitação, razão social da licitante, número de CNPJ, telefone, e-mail, se 

houver, e o respectivo endereço com CEP, dados bancários para fins de pagamento com a 

indicação do nome e número do banco, agência e conta corrente de titularidade da licitante, 

vinculada ao CNPJ constante da Proposta; 

11.2.5. Descrição detalhada de todas as características dos produtos ofertados, de acordo com 

as especificações contidas nos Anexos deste Edital; 

11.3. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues 

acompanhados da tradução para a língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado e 

também devidamente consularizados e registrados no Cartório de Títulos e Documentos. 

11.3.1. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também 

deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e 

Documentos. 

11.4. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal 

deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos 

somente em nome da matriz. 

11.5. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que 

contenham as características do equipamento ofertado, tais como catálogos, folhetos, manuais 

ou prospectos, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo 

indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu posterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena 

de não aceitação da proposta. 

11.6. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação exigida, será 

desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital. 

11.7. Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema eletrônico 

poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer momento, em prazo a 

ser estabelecido pelo Pregoeiro. 

11.7.1. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados 

a Comissão Permanente de Licitação, na sede do Senac-DF, localizada no SIA Trecho 03 Lotes 

625/695, Ed. SIA Centro Empresarial, Cobertura “C”, Brasília-DF – CEP 71.200-030. 

11.7.2. Os documentos emitidos por cartório on line poderão ser apresentados, desde que 

acompanhados de seus respectivos certificados digitais, para conferência do Pregoeiro. 

11.8. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e 

justificada da licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita 

pelo Pregoeiro. 

11.9. O Pregoeiro poderá solicitar parecer da área técnica ou de servidor que detenha 

conhecimento técnico do objeto, para orientar sua decisão. 
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11.10. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preço 

estimado ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 

11.10.1. Considerar-se-á inexequível a proposta que não venha a ter demonstrada sua 

viabilidade por meio de documentação que comprove que os custos envolvidos na contratação 

são coerentes com os de mercado. 

11.10.2. Caso o pregoeiro entenda que o preço é inexequível, com base na realidade do 

mercado, deverá estabelecer prazo para que a licitante demonstre a exequibilidade de seu 

preço. 

11.11. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 

incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações 

de propriedade da própria licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da 

remuneração. 

11.12. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta 

ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

11.13. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta à 

licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor 

preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 

11.14. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta motivadamente e 

passar à subsequente, poderá negociar com a licitante para que seja obtido preço melhor. 

11.15. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas 

demais licitantes. 

11.16. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova 

data e horário para sua continuidade. 

11.17. Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital e declarada a licitante 

vencedora, o Pregoeiro consignará esta decisão em ata própria, que será disponibilizada no 

sistema eletrônico, encaminhando-se o processo à autoridade competente para homologação e 

adjudicação. 

12. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

12.1 - Para habilitação nesta licitação, a licitante deverá apresentar a seguinte documentação: 

12.1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA 

a) apresentação da cédula de identidade ou documento equivalente;  

b) prova de registro, no órgão competente, no caso de empresário individual; 

c) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado no órgão 

competente; e 
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d) ato de nomeação ou de eleição dos administradores, devidamente registrado no órgão 

competente, na hipótese de terem sido nomeados ou eleitos em separado. 

12.1.2 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

a) Apresentar um ou mais Atestados de Capacidade Técnica, em nome da LICITANTE, em papel 

timbrado do atestante (cliente da LICITANTE), comprovando ter fornecido equipamentos e 

serviços para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta (federal, estadual, 

municipal, do Distrito Federal ou empresa privada), comprovando sua aptidão para o comércio 

desse tipo de equipamento com as mesmas características técnicas similares aos do objeto 

deste Instrumento Convocatório, devendo constar o objeto contratual e a declaração de que as 

expectativas do cliente foram/estão sendo atendidas quanto ao cumprimento de prazos e 

qualidade dos serviços prestados; 

b) Para efeito de quantidades, serão considerados atestados com um percentual mínimo de 

30% (trinta por cento) do quantitativo total do objeto licitado;  

c) Também deverá constar nos atestados o nome do responsável pela declaração;  

d) Não serão aceitos atestados de capacidade técnica e demais documentos comprobatórios 

emitidos por empresas participantes do mesmo grupo econômico da LICITANTE e/ou do 

FABRICANTE. 

12.1.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

a) Certidão de negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de 

execução patrimonial. A certidão que não possuir prazo de validade não poderá ter sua emissão 

superior a 90 (noventa) dias da data de recebimento dos envelopes. 

12.1.4 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

(http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp);  

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual (http://www.sintegra.gov.br/)) ou 

Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de 

atividade e compatível com o objeto da licitação; 

c) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, a Procuradoria – Geral da 

Fazenda Nacional e o Sistema de Seguridade Social (INSS), emitida pela Secretaria da Receita 

Federal, referente aos tributos e contribuições federais e a Dívida Ativa da União (Certidão 

Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos negativos), na forma 
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da Lei e com prazo de validade em vigor, da sede ou domicílio da licitante, ou da filial quando 

esta for a Licitante;  

(http://www.receita.fazenda.gov.br/aplicacoes/ATSPO/certidao/CndconjuntaInter/InformaNICertidao.asp?Tipo=1) 

d) Certidão Negativa de Tributos Estaduais ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, 

expedida pela Fazenda Estadual para participação em Licitações Públicas, da sede ou domicílio 

da licitante, ou da filial quando esta for a Licitante, ou ainda, Certidão de não contribuinte; 

e) Certidão Negativa de Tributos Municipais ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, 

expedida pela Fazenda Municipal, da sede ou domicílio da licitante, ou da filial quando esta for à 

Licitante, ou ainda, Certidão de não contribuinte; 

f) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, da sede da 

Licitante; (https://webp.caixa.gov.br/cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asp) 

g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho, 

com base no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas; (http://www.tst.gov.br/certidao) 

12.2. A documentação acima deverá ser apresentada na forma da lei vigente. 

12.3. O Pregoeiro poderá consultar as certidões a que se referem às alíneas c, d, e, f e g do 

subitem 12.1.4 no Sistema de Cadastro de Fornecedor - SICAF, para verificação das condições 

de habilitação das licitantes. 

12.3.1. Caso a licitante esteja com algum documento ou informação vencido ou não atualizado 

no SICAF, ser-lhe-á assegurado o direito de encaminhar, na própria sessão, a documentação 

atualizada. 

12.4. No caso de documentos extraídos da internet, será facultado ao Pregoeiro realizar 

pesquisa para efeito de confirmação da veracidade ou validade desses. 

12.5. A prova a que se refere às alíneas “a” e “b” do subitem 12.1.4 poderá ser feita por meio 

de documentos que os contenham. 

12.6. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição 

aos documentos requeridos neste Edital. 

12.7. É facultado ao pregoeiro realizar diligências para sanar falhas formais na documentação 

de habilitação. 

12.7.1. No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá realizar diligência 

para averiguar eventual adequação de documentos desde que não alterem a substância das 

propostas, dos documentos e sua validade jurídica, desde que devidamente justificado. 



 

                            

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 
Departamento Regional do Distrito Federal 
 
SIA Trecho 03 Lotes 625/695, Ed. SIA Centro Empresarial, Cobertura “C”, Brasília-DF – CEP 71.200-030 
Tel.: 61 3313-8828    www.df.senac.br 

11 

12.7.2. Quando do julgamento da habilitação, o pregoeiro poderá realizar diligência para 

averiguar eventual adequação de documentos de regularidade fiscal, mediante consulta via 

internet em sites oficiais que emitam certidões on-line, registrando em ata a sua ocorrência, 

reconhecendo-lhes os efeitos para fins de habilitação. 

12.7.3. As diligências mencionadas no subitem 12.7 ficarão prejudicadas caso o acesso via 

internet esteja indisponível, por qualquer que seja a razão, ou as informações contidas nos 

referidos sites não sejam suficientes para atestar a regularidade fiscal da licitante, fato que 

ensejará a inabilitação da empresa. 

12.7.4. A apresentação de documentos com a validade expirada acarretará a inabilitação da 

licitante, caso não seja regularizada a situação na forma do item 12.3.1 do presente 

instrumento convocatório. 

13 – DA IMPUGNAÇÃO E DOS ESCLARECIMENTOS 

13.1 - Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, qualquer 

licitante interessado poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o Edital do 

Pregão. 

13.2. Os pedidos de esclarecimentos e/ou impugnações deverão ser dirigidos ao Pregoeiro e 

encaminhados, na forma eletrônica, para o e-mail licitacao@df.senac.br, ou na impossibilidade, 

protocolados no Protocolo deste Senac-DF, localizado no SIA Trecho 03 Lotes 625/695, Ed. SIA 

Centro Empresarial, Cobertura “C”, Brasília-DF, CEP 71.200-030, no horário de 10h às 16h, de 

segunda a sexta-feira, em dias úteis. 

13.3. Os pedidos de esclarecimentos e/ou impugnações deverão ser enviados em papel 

timbrado da licitante e devidamente assinado, obedecendo ao horário estabelecido no subitem 

13.2. 

13.4. Em caso de impugnação interposta por Pessoa Jurídica deverá ser também digitalizado e 

juntado o instrumento de procuração ou contrato social, em original ou cópia autenticada, aptos 

a demonstrarem que o signatário das peças detém poderes para representar a licitante. 

13.5 - Caberá à CPL decidir sobre a petição no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados a partir 

do dia do seu recebimento, estendendo esse prazo conforme a complexidade. 

13.6. O Senac-DF não se responsabiliza por e-mails que, por qualquer motivo, não forem 

recebidos em virtude de problemas no servidor ou navegador do emissor. 

13.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 

certame. 

13.8 - Acolhida a petição contra o Edital ou havendo necessidade de prazo maior para 

julgamento da questão, nova data será designada pelo Pregoeiro para a realização do certame, 

informando às licitantes por meio do sistema. 
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13.9 – Os avisos, informações e convocações referentes ao processo licitatório 

(esclarecimento/impugnação, laudos técnicos, resultados e atas), serão divulgadas mediante 

publicação no site do Senac – DF, ficando as empresas interessadas em participar, obrigada a 

acessá-lo. 

14 - DOS RECURSOS 

14.1 - Somente caberá recurso da decisão que declarar a licitante vencedora, da qual caberá 

recurso da decisão que inabilitar a licitante. 

14.2. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma 

imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer. 

14.2.1 - O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, 

rejeitando-a em campo próprio do Sistema. 

14.2.2 - A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá apresentar as razões de 

recurso, no prazo de 3 (três) dias úteis, ficando as demais licitantes, desde logo, intimados 

para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término 

do prazo do recorrente, sendo lhes assegurada vista imediata aos elementos indispensáveis à 

defesa de seus interesses. 

14.3 - A falta de manifestação imediata e motivada da licitante quanto à intenção de recorrer, 

importará na decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a encaminhar o processo 

para adjudicação e homologação. 

14.4 - O acolhimento do recurso invalidará apenas os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

14.5 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório. 

14.6 - Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais, bem 

como os que forem enviados por fax ou e-mail. 

14.7 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na Gerência 

de Serviços, no seguinte endereço: SIA Trecho 03 Lotes 625/695, Ed. SIA Centro Empresarial, 

Cobertura “C”, Brasília-DF – CEP 71.200-030, no horário de 10h às 16h, de segunda a sexta-

feira, em dias úteis 

14.8 - Caso a licitante classificada em primeiro lugar seja desclassificada, depois de julgados os 

recursos interpostos e até a homologação/adjudicação do processo licitatório, será procedida a 

chamada das licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para que a segunda 

classificada, que preencha as condições de habilitação, seja declarada vencedora, nas condições 

de sua Proposta Financeira. 

14.9 - Concluídos os procedimentos, inclusive com os resultados de eventuais recursos, a CPL 

encaminhará o processo à autoridade competente para homologação e adjudicação. 
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15 – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

15.1 - Homologado o resultado da licitação será assinada a Ata de Registro de Preço nos termos 

da minuta constante do Anexo IV, que firmará o compromisso para eventual contratação, com 

o fornecedor primeiro classificado de cada item e, se for o caso, com os 2º e 3º classificados 

que aceitarem fornecer pelo preço do vencedor, obedecida a ordem de classificação do Pregão. 

15.2 – Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, o Senac-DF não estará 

obrigado a adquirir os materiais e serviços registrados, exclusivamente, pelo Sistema de 

Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação quando julgar conveniente, sem 

que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao fornecedor, sendo, entretanto, 

assegurado ao beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de 

condições. 

15.3 - O não comparecimento da adjudicatária para assinatura da Ata de Registro de Preço, 

implicará multa, conforme item 16, e perda do direito ao registro de preço. 

15.4 - O prazo de vigência da Ata de Registro de Preço será de 12 (doze) meses, a contar da 

data de sua assinatura, podendo ser prorrogada, no máximo, por igual período, desde que 

pesquisa de mercado demonstre que o preço se mantém vantajoso. 

15.5 - Os preços da licitante vencedora não serão registrados se esta não cumprir com as 

condições legais de documentação exigida, ou por motivo de força maior que inviabilize o 

fornecimento dos materiais e serviços. 

15.6 - É facultado à Administração do Senac-DF, convocar as outras licitantes remanescentes 

classificadas para procederem ao registro de preços, no prazo e nas mesmas condições 

financeiras constantes da proposta vencedora. 

15.7 - O Senac-DF poderá, até a assinatura da Ata de Registro de Preços, desclassificar a 

licitante vencedor, por despacho fundamentado, sem direito a indenização ou ressarcimento e 

sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se tiver informação fundada de qualquer fato ou 

circunstância, anterior ou posterior ao julgamento da licitação, que desabone a qualificação 

técnica, habilitação jurídica, qualificação econômico-financeira ou regularidade daquela licitante. 

16 - DAS SANÇÕES 

16.1 - Em caso de inexecução total, não entrega da amostra no prazo estabelecido, ou qualquer 

outra inadimplência, a licitante estará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, 

no que couber garantida prévia defesa, as seguintes sanções: 

I – advertência; 

II – Multa: 
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a) 10% (dez por cento), sobre o valor da compra/serviço, e cancelamento da Ata de Registro 

de Preços, quando decorridos 05 (cinco) dias de inadimplemento e caracterizada a recusa ou 

impossibilidade da CONTRATADA em prestar os serviços; 

b) 10% (dez por cento), sobre o valor da compra/serviço, quando a CONTRATADA recusar 

retirar ou aceitar a Ata de Registro de Preços. 

c) 2% (dois por cento), acrescida de 0,3% (zero vírgula três por cento) ao dia, limitada ao 

valor da mesma, em caso de atraso na entrega. Após o terceiro dia útil e a critério da 

Administração do Senac-DF, no caso de entrega com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do 

objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem 

prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

d) 20% (vinte por cento) sobre o valor contratado, em caso de atraso na entrega do objeto, por 

período superior ao previsto na alínea “c”, ou de inexecução parcial da obrigação assumida; 

e) 30% (trinta por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação 

assumida; 

III – Suspensão do direito de participar de licitações com o Senac-DF pelo prazo de até 02 

(dois) anos. 

16.2 - O valor da multa poderá ser realizado por pagamento espontâneo, descontado de 

eventuais pagamentos devidos pelo Senac-DF ou mediante cobrança judicial. 

16.3 – O inadimplemento total das obrigações contratuais assumidas, dará ao Senac-DF o 

direito de rescindir unilateralmente o contrato ou documento equivalente, sem prejuízo de 

outras penalidades, inclusive a suspensão do direito de licitar ou contratar com o Senac-DF por 

prazo não superior a 2 (dois) anos, nos seguintes casos: 

I - cometer fraude fiscal; 

II - apresentar documento falso; 

III - fizer declaração falsa; 

IV - comportar-se de modo inidôneo; 

V - não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo de 5 (cinco) dias corridos, contados da 

notificação; 

VI - deixar de entregar a documentação exigida no certame; 

VII - não mantiver a proposta. 

17 - DO PAGAMENTO 

17.1 - A licitante vencedora apresentará Nota Fiscal de acordo com a entrega dos materiais e 

serviços, para liquidação e pagamento da despesa pelo Senac-DF, por intermédio de boleto ou 

ordem bancária na conta corrente da CONTRATADA ou mediante apresentação de fatura (nota 
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fiscal com código de barras), no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da apresentação dos 

documentos, devidamente atestados. 

17.2 - Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendurar a liquidação de qualquer 

obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência. Sendo esse atraso 

decorrente do inadimplemento de obrigações acarretará perda do direito ao pleito de 

reajustamento de preços. 

17.3 - Somente será efetuado o pagamento dos materiais e serviços solicitados no Pedido de 

Compra, de acordo com as necessidades do Senac-DF. Fica expressamente estabelecido que 

os preços incluam todos os custos diretos e indiretos para o fornecimento dos materiais e 

serviços de acordo com as condições previstas neste Edital e nos demais documentos da 

licitação. 

18 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

18.1 – O Senac-DF reserva-se o direito de cancelar a presente licitação na forma previstas no 

Art. 40, da Resolução Senac nº 958/2012, sem que caiba à licitante, direito a indenização ou 

reclamação de qualquer espécie. 

18.2 - Na vigência da Ata de Registro de Preços, a fornecedora deverá manter todas as 

condições que a incluíram no certame. 

18.3 - Eventuais omissões do presente Edital serão resolvidas pelo Pregoeiro e a CPL, com 

base nas normas específicas, vigentes e aplicáveis. 

18.4 -  As decisões referentes a este Pregão serão divulgadas no site www.df.senac.br e no 

Comprasnet, sendo de inteira responsabilidade da licitante o acompanhamento da divulgação 

de cada fase. 

18.5 - Sem prejuízo do caráter público de todos os atos do procedimento licitatório, na sessão 

do pregão, a análise do processo ficará restrita ao Pregoeiro e à CPL. 

18.6 - A CPL, a qualquer tempo, antes da data da apresentação das propostas, poderá 

proceder a alterações concernentes a esta licitação, enviando o correspondente adendo às 

empresas que tenham retirado o Edital, sendo facultado à CPL, se for o caso, adiar a data da 

abertura da licitação. 

18.7 - Será facultado a CPL, em qualquer fase da Licitação, a promoção de diligência destinada 

a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação 

ou de documentos que deveriam constar originariamente da proposta/documentação. 

18.8 - Sob nenhum pretexto serão recebidas propostas em desacordo com o Edital e que não 

forem entregues conforme as normas de apresentação e prazos ali determinados. 

18.9 - Na contagem dos prazos estabelecidos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do 

vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos. 
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18.10 - O Distrito Federal é o domicílio e foro competente para dirimir quaisquer dúvidas 

referentes à licitação e a procedimentos dela resultantes, renunciando as partes a qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja. 

18.11 - A participação nesta licitação implica em conhecimento e aceitação integral do Edital, 

seus anexos, bem como na observância de regulamentos, normas administrativas e técnicas 

aplicáveis. 

18.12 - A empresa que apresentar proposta estará vinculada a ela e se responsabilizará pelo 

fornecimento dos materiais e serviços nas condições oferecidas. 

18.13 - É facultado ao Pregoeiro suspender a sessão sempre que necessário. 

18.14 - Os prazos presentes neste Instrumento Convocatório podem vir a ser estendidos a 

critério da Comissão Permanente de Licitação, salvaguardando, obviamente os princípios 

inerentes à Licitação, devido às medidas de enfrentamento à Pandemia Mundial decorrente do 

vírus Covid-19. 

 

Brasília, 04 de setembro de 2020 

 

Antonio Julien Bertin Koffi N’Guessan 
Gerência de Serviços 

Senac – DF 
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PREGÃO ELETRÔNICO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 17/2020 

ANEXO I 

ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS 

 

1. OBJETO 

O objeto deste certame é o registro de preço para a eventual Contratação de empresa 

especializada para fornecimento de solução de segurança, rede sem fio, serviços de instalação, 

suporte e manutenção para provimento de infraestrutura necessária para a implantação do 

serviço wi-fi nas unidades do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Administração 

Regional do Distrito Federal – Senac-DF, em conformidade com as especificações aqui contidas.  

2. JUSTIFICATIVA PARA AQUISIÇÃO 

A tecnologia da informação é uma importante ferramenta para o desenvolvimento de atividades 

tanto administrativas quanto de cunho pedagógico.  

Com a adoção de pacotes como o Office 365 da Microsoft, foi disponibilizada uma plataforma de 

soluções educacionais, a qual poderá ser acessada por todos alunos e docentes da instituição.  

Tal demanda tornou-se um projeto a nível nacional, patrocinado pelo Departamento Nacional 

do Senac, e será coordenado pelo Departamento Regional do Mato Grosso do Sul.  

Essa plataforma deverá ser acessada através de dispositivos tanto do Senac-DF, quanto de 

dispositivos dos próprios alunos e docentes e, para que isso ocorra, torna-se necessária a 

implantação de internet sem fio (Wireless) com ampla cobertura em todos os Centros de 

Educação Profissional. 

Recentemente foram adquiridos equipamentos através do Plano Nacional de Investimentos – 

PNI, patrocinado pelo Departamento Nacional do Senac, o qual previa a aquisição de 

equipamentos para a renovação da infraestrutura administrativa do Senac-DF. Entretanto, por 

se tratar de uma demanda recente, os equipamentos ora licitados não puderam ser incluídos no 

processo realizado anteriormente. 

Para a ligação dos novos pontos de acesso que proverão o serviço de Wi-Fi, é necessário que 

sejam adquiridos os equipamentos definidos no objeto da presente Especificação de Materiais e 

Serviços. 

 3. JUSTIFICATIVA PARA INDICAÇÃO DE MARCAS 
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A menção das marcas existentes nesta Especificação de Materiais e Serviços foi aprovada pela 

Administração, conforme previsto no Artigo 13, Parágrafo 1º da Resolução Senac Nº 958/2012, 

baseado nos seguintes quesitos técnicos:  

1. Os equipamentos adquiridos recentemente através do Plano Nacional de Investimento - 

PNI estão em fase de implantação, possuindo limitações para integração com 

equipamentos de outros fabricantes. O que pode gerar incompatibilidades, inoperâncias 

e até a impossibilidade de integração.  

Isso se deve ao fato desses possuírem sistemas operacionais próprios que exigem 

compatibilidade total para conexão, gestão e integração, o que não será possível com a 

aquisição de outra solução diversa. Isso não é uma característica exclusiva dos 

equipamentos já adquiridos, mas uma prática comum entre fabricantes de hardware e 

software do mercado; 

2. Existem softwares de gerenciamento dos fabricantes dos equipamentos já contratados 

que não possuem compatibilidade com equipamentos de fabricantes diversos. Assim, no 

caso da aquisição de equipamentos diferentes dos já adquiridos, deverão ser adquiridas 

outras soluções de softwares de gerenciamento, o que além de aumentar o valor do 

investimento, acarretará o aumento da complexidade de manutenção e gerenciamento; 

3. Eliminação da necessidade de capacitações da equipe responsável pela gestão dos 

equipamentos em soluções diversas às já contratadas; 

4. Garantia da compatibilidade e padronização do parque de equipamentos do Senac-DF. 

Outro fator importante a ser considerado é que a aquisição de equipamentos dos mesmos 

fabricantes, especificamente dos modelos já licitados, garantirá o investimento já feito através 

do PNI, tendo em vista a eliminação dos riscos de integração devido a diminuição da 

complexidade e a garantia de compatibilidade. 

4. JUSTIFICATIVA PARA O LOTE ÚNICO 

A aquisição de uma solução única visa a obtenção de uma maior interoperabilidade, 

compatibilidade e gerenciamento centralizado da solução aqui licitada, o que dificilmente 

poderá ser conseguido através da aquisição de soluções de fornecedores diversos, face a 

grande diversidade de equipamentos e softwares de gerenciamento existentes no mercado. 

Além disso, a aquisição de uma solução de um único fornecedor reduz sensivelmente a 

possibilidade de indisponibilidade da solução em função de problemas advindos de uma 

composição de vários fabricantes distintos para cada equipamento, diminui os custos com 

capacitação, e principalmente,  os riscos de implantação e operação devido a problemas de 
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incompatibilidades que muitas vezes só poderão ser detectados após a contratação e 

implantação da solução pretendida, o que poderá acarretar prejuízos ao SENAC-DF, e 

consequentemente o fracasso do projeto. Outro fator importante a ser considerado, é que a 

diversidade de fornecedores impactará diretamente no cumprimento dos prazos para solução 

de problemas em caso de falhas, devido a dificuldade de consenso em diagnósticos para a 

detecção e resolução de problemas, e o aumento da complexidade no processo de abertura de 

chamados e na execução dos serviços previstos no contrato. Aliado a isso, e como mencionado 

anteriormente, por haver uma grande diversidade de fabricantes que possuem capacidade para 

fornecer a solução aqui proposta, entendemos que a aquisição dos itens em lote único não é 

um fator limitante para a competitividade e a economicidade desse processo licitatório. 

5. DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES  

5.1  A LICITANTE interessada deverá apresentar declaração do FABRICANTE dos produtos 

ofertados, direcionada ao SENAC-DF, referente a este processo, em papel timbrado, 

comprovando:  

i. Que prestará garantia dos equipamentos durante a vigência do contrato, 

conforme exigências descritas no item 11 deste anexo, sendo que, a assistência 

técnica dos ATIVOS será de sua responsabilidade, inclusive todos os custos, e 

será prestada por Rede de Assistência Técnica Autorizada do FABRICANTE; 

ii. Que os equipamentos pertencem à linha corporativa do FABRICANTE, sendo de 

linha de produção continuada e comprometendo-se a fornecer peças de reposição 

novas e originais durante todo o período de garantia; 

iii. Que os equipamentos e todos os seus componentes são novos (sem uso anterior) 

e pertencem a linha de produção atual, sem previsão de descontinuidade pelo 

FABRICANTE; 

iv. Que disponibilizará no máximo em 5 (cinco) dias contados da assinatura do 

contrato, serviços de Central de Atendimento, com ferramentas que atendam as 

características mínimas desta Especificação de Materiais e Serviços, e com 

atendimento de primeiro nível, possibilitando abertura de chamados via 0800 (ou 

outro número DDG) e via site da internet, possibilitando assim o 

acompanhamento dos chamados abertos;  

v. Que a LICITANTE é um revendedor autorizado a comercializar e prestar os 

serviços de garantia exigidos; 
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vi. Declaração do FABRICANTE dos produtos ofertados, direcionada ao SENAC-DF, 

referente a este processo, informando que a LICITANTE é FABRICANTE ou seu 

revendedor autorizado; 

vii. Que a LICITANTE possui seu credenciamento para instalação, configuração e 

suporte técnico da solução ofertada. 

5.2  A LICITANTE interessada deverá apresentar comprovação das características técnicas 

dos ativos ofertados:  

i. Relatório com sumário (ANEXO – MODELO SUMÁRIO DE COMPROVAÇÕES 

TÉCNICAS) indicando em qual página da proposta técnica da LICITANTE se 

encontra a comprovação da exigência da capacidade técnica e das especificações 

técnicas dos ativos ofertados. Esse relatório deverá ser acompanhado de 

catálogos/folders/prospectos técnicos dos ativos, comprovando o atendimento às 

características constantes do ANEXO – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS ATIVOS 

(HARDWARES E SOFTWARES); 

ii. Declaração informando o nome de todos os softwares que compõem a solução, 

acompanhados, quando houver, dos respectivos manuais ou folders/prospectos 

técnicos para comprovação das funcionalidades e/ou características constantes da 

Especificação de Materiais e Serviços.  

6. LOCAIS DE ENTREGA, INSTALAÇÃO E ATENDIMENTO 

6.1  O prazo de entrega dos equipamentos não poderá ser superior a 30 (trinta) dias 

corridos após a emissão da ordem de compra; 

6.2  Os equipamentos deverão ser entregues e instalados no SENAC-DF, pelo próprio 

FABRICANTE ou por técnico(s) da empresa fornecedora devidamente certificada pelo 

FABRICANTE dos equipamentos; 

6.3  Todas as atividades relacionadas à implantação do objeto deste Instrumento serão 

prestadas em instalações localizadas nos endereços abaixo: 

Localidade Endereço 

CEP Plano Piloto 
SEUP/SUL EQS 703/903 CONJUNTO A, CEP 70.310-500 ASA 
SUL BRASILIA 

CEP Taguatinga QNG, ÁREA ESPECIAL 39, - CEP: 72.130-001 - TAGUATINGA NORTE 

CEP Jessé Freire 
SETOR COMERCIAL SUL QUADRA 06 BLOCO A, Nº 172 ANDAR 1, 2, 
3 E 4, CEP 70.306-908 ASA SUL BRASILIA 

CEP Ceilândia 
QNN 1 CONJ. B LOTE 4/6 AVENIDA HÉLIO PRATES – CEILÂNDIA 
CENTRO - CEP: 72.225-014 

CEP Gama QUADRA 5 CONJUNTO F LOTE 07- SETOR SUL   L, CEP 72.410-306 -  
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Localidade Endereço 
GAMA/DF 

CEP TTH SETOR COMERCIAL SUL QUADRA 05 BLOCO C LOTES 27 E 28 Nº 05, 
CEP 70.305-000 - ASA SUL BRASILIA 

CEP Sobradinho AE 5, QUADRA 4, CONJ. E - SOBRADINHO I - CEP: 73.025-045 

Faculdade Senac SEP/S EQ 713/913 CJ E – Asa Sul 

 

7. ESCOPO DO FORNECIMENTO 

7.1  A CONTRATADA deverá fornecer equipamentos, nos quantitativos a seguir detalhados, 

os quais deverão estar em conformidade com as especificações descritas no ANEXO – 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS ATIVOS (HARDWARES E SOFTWARES)  

LOTE ÚNICO 

Item Ativos e serviços 
Marca - Modelo (Part 

Number) Quantidades 

1 Solução de segurança tipo I 

Fortinet – FortiGate-60E 
com licença Unified Threat 
Protection 24x7 (FG-60E e 
FC-10-0060E-950-02-48) 

4 

2 Solução de segurança tipo II 

Fortinet - FortiGate-100E 
com licença Unified Threat 
Protection 24x7 (FG-100E 
e FC-10-FG1HE-950-02-
48) 

6 

3 Solução de segurança tipo III 

Fortinet - FortiGate-200E 
com licença Unified Threat 
Protection 24x7 (FG-200E 
e FC-10-00207-950-02-48) 

2 

4 Conectividade, rede sem fio 

Fortinet - FortiAP-221E 
com licença FortiCare 
Contract 24x7 (FAP-221E e 
FC-10-PE221-247-02-48) 

146 

5 Instalação e configuração lógica 
para solução de segurança tipo I - 4 

6 
Instalação e configuração lógica 

para solução de segurança tipos II e 
III 

- 8 

7 

Instalação de configuração lógica da 
rede sem fio (por localidade, 

indepedente da quantidade de 
equipamentos) 

- 8 

 



 

                            

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 
Departamento Regional do Distrito Federal 
 
SIA Trecho 03 Lotes 625/695, Ed. SIA Centro Empresarial, Cobertura “C”, Brasília-DF – CEP 71.200-030 
Tel.: 61 3313-8828    www.df.senac.br 

22 

7.2  No ANEXO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS ATIVOS (HARDWARES E SOFTWARES) 

deste Edital são contempladas todas as Especificações Técnicas de Hardwares, 

Softwares, Serviços de Implantação e Recursos Técnicos, entre outros detalhamentos 

necessários à perfeita execução dos serviços; 

7.3  Os equipamentos estão sendo contados unitariamente, tendo por base levantamento 

realizado nas unidades, fazendo parte da quantidade total de equipamentos informados 

no quadro abaixo: 

SEQ. LOCALIDADE 
Estimativa de Equipamentos por 

Localidade 
Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 

1 CEP PLANO PILOTO - - - 32 
2 CEP TAGUATINGA - 2 - 22 
3 CEP JESSÉ FREIRE - - - 25 
4 CEP GAMA - 2 - 14 
5 CEP CEILÂNDIA 1 2 - 14 
6 CEP TURISMO E HOSPITALIDADE 2 - - 4 
7 CEP SOBRADINHO 1 - - 9 
8 FACULDADE SENAC - - 2 26 

 4 6 2 146 

8. PROVA / AMOSTRA TÉCNICA 

8.1  O SENAC-DF, após divulgação da LICITANTE classificada com Proposta de Menor Preço 

e habilitada para o presente certame, poderá solicitar à LICITANTE amostra da solução 

completa e funcional da solução licitada, com pelo menos 01 (um) ativo novo de cada 

modelo ofertado. Esses perfis de ativo deverão conter os softwares e ferramentas 

adicionais descritas e exigidas nesta Especificação de Materiais e Serviços, a fim de 

comprovar o desempenho e atendimento às especificações (hardwares e softwares) 

exigidas; 

8.2  Entende-se por amostra completa e funcional, uma amostra que contenha todos os 

elementos para demonstrar de forma completa as suas funcionalidades, em versões 

idênticas às apresentadas pela LICITANTE em sua proposta; 

8.3  Todos os custos necessários à apresentação da amostra serão de responsabilidade 

única da LICITANTE e pela sua simples apresentação não garantem direito qualquer à 

contratação ou ainda a reembolso; 

8.4  As amostras deverão ser apresentadas em até 15 (quinze) dias corridos contados da 

data de solicitação pelo SENAC-DF e a sua não apresentação acarretará a 

desclassificação da LICITANTE sem prejuízo das sanções previstas em lei;  
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8.5  A análise quanto ao atendimento das especificações técnicas será efetuada pela equipe 

técnica da unidade de Tecnologia da Informação do SENAC-DF, responsável pela 

elaboração desta Especificação de Materiais e Serviços; 

8.6  No caso de equipamentos que tenham que funcionar com equipamentos pré-existentes, 

a qualquer momento a equipe técnica da unidade de Tecnologia da Informação do 

SENAC-DF poderá solicitar à LICITANTE informações adicionais sobre as amostras que 

estiverem sendo avaliadas, bem como, que essa realize configurações para que os 

equipamentos sejam colocados em funcionamento juntamente com outros em produção, 

visando assim, garantir a compatibilidade e a interoperabilidade dos equipamentos 

ofertados; 

8.7  Caso as amostras não apresentem as características solicitadas, a LICITANTE será 

desclassificada, dando-se continuidade às verificações a partir do segundo colocado no 

pregão, e assim sucessivamente, cumprindo o prazo aludido no subitem 8.4; 

8.8  Os exemplares serão devolvidos juntamente com a entrega do Parecer de Aprovação ou 

Reprovação emitida pelo SENAC-DF;  

8.9  No caso da avaliação de softwares que compuserem o objeto do presente Edital, a 

LICITANTE habilitada será convocada para realizar a demonstração de todas as 

funcionalidades solicitadas nesta Especificação de Materiais e Serviços; 

8.10 Nesse momento, a LICITANTE deverá apresentar o software funcionando, não 

sendo aceitas cópias de telas, manuais ou outros meios para comprovar suas 

funcionalidades; 

8.11 A LICITANTE deverá disponibilizar todos os equipamentos, softwares e demais 

recursos necessários para a montagem do ambiente de execução do hardware e do 

software a ser avaliado; 

8.12 No caso da necessidade de obtenção de informações referentes as configurações 

para a homologação dos softwares e demais equipamentos no ambiente do SENAC-DF, 

os técnicos da LICITANTE responsáveis pelo acompanhamento do processo de 

homologação, deverão solicitar à CPL essas informações com antecedência de 5 (cinco) 

dias corridos antes da data agendada para início do processo de homologação as 

amostras. Nesse caso, aplicam-se as regras de confidencialidade e sigilo previstas nesta 

Especificação de Materiais e Serviços; 

8.13 O SENAC-DF não terá nenhum ônus quanto às amostras, responsabilizando-se a 

LICITANTE por todos os custos de aquisição, entrega e retirada dos equipamentos. 
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9. HOMOLOGAÇÃO DAS AMOSTRAS 

O processo de homologação das amostras consistirá na verificação do atendimento de todas as 

características do objeto, apresentados nos itens do ANEXO – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

DOS ATIVOS (HARDWARES E SOFTWARES), das amostras ofertadas pela LICITANTE;  

9.1 Serão considerados equipamentos e softwares homologados, somente os que atenderem 

100% (Cem por cento) das características técnicas descritas no anexo citado no 

parágrafo anterior;  

9.2  Caso algum equipamento não atenda plenamente o que está sendo solicitado no item 

anterior, a LICITANTE será informada sobre as pendências pelo SENAC-DF, e terá o 

prazo de 5 (cinco) dias corridos para corrigir os problemas apontados;  

9.3  Caso os problemas não sejam solucionados no prazo previsto, a LICITANTE será 

automaticamente desclassificada, sendo a próxima LICITANTE habilitada, convocada 

para apresentar suas amostras, dando assim, continuidade ao processo licitatório;  

9.4  A qualquer momento, os técnicos do SENAC-DF responsáveis pelo processo de 

homologação, poderão solicitar à LICITANTE, informações complementares que se 

fizerem necessárias para a validação do processo de homologação das amostras, ou 

esclarecimento de eventuais dúvidas;  

9.5  Para a validação de capacidade de throughput e/ou outras características que exijam 

simulação de tráfego, ou outros tipos de carga, os técnicos do SENAC-DF poderão 

solicitar a LICITANTE que realize testes com ferramentas apropriadas para tais 

simulações. Nesse caso, as ferramentas deverão ser disponibilizadas pela LICITANTE 

sem custos adicionais, devendo ficar disponíveis até a conclusão da homologação das 

amostras. Ainda neste caso, os relatórios gerados pela ferramenta deverão ser 

disponibilizados para compor o relatório de homologação; 

9.6  Visando garantir a compatibilidade e a interoperabilidade com os equipamentos pré-

existentes, só serão homologados equipamentos que apresentarem 100% (cem por 

cento) de compatibilidade com os equipamentos em produção/legados;   

9.7  Por se tratar de um processo global para aquisição de equipamentos, não havendo 

possibilidade de fracionamento do objeto licitado, caso ocorra a reprovação de uma das 

amostras analisadas, o restante dos equipamentos não será analisado. Neste caso, a 

próxima LICITANTE habilitada, será convocada para apresentar suas amostras, dando 

assim, continuidade ao processo licitatório. 

10.  PLANEJAMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DAS SOLUÇÕES  
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10.1. A CONTRATADA deverá criar e enviar documentação contendo Cronograma de 

Execução, contendo as etapas e prazos a serem observados na execução do projeto, 

em formato MS-Project; 

10.2. A CONTRATADA deverá criar Plano de Instalação, Configuração e/ou Migração, 

contendo a arquitetura da solução, suas ligações no ambiente, procedimentos que serão 

realizados na montagem, relatório de site survey, instalação e configuração da solução 

de segurança dentro do prazo estabelecido no cronograma de execução do Projeto. Esta 

etapa deverá prever a realização de migração das atuais configurações (exemplo: 

políticas e objetos de firewall, VPN, webfilter, ect...) da atual solução para a nova; 

10.3. A CONTRATADA deverá criar Plano de Testes, contendo os procedimentos de 

testes da solução instalada e a correção dos eventuais problemas identificados após a 

execução das atividades do Plano de Instalação e Configuração, dentro do prazo 

estabelecido no cronograma de execução do Projeto. 

10.4. A CONTRATADA deverá fazer a instalação, configuração e ou migração da solução 

conforme estipulado no planejamento acima; 

10.5. A CONTRATADA deverá realizar a instalação da ferramenta de gerenciamento e 

administração dos equipamentos; 

10.6. A instalação dos equipamentos das Soluções de Segurança, deverão ser feitas de 

forma presencial para mitigação de riscos e impacto. 

10.7. A CONTRATADA, deverá realizar Site Survey mesmo que eletrônico para 

recomendar posicionamento dos Pontos de Acesso; 

10.8. Após a realização do Site Survey, em cada unidade, a CONTRATADA deverá 

elaborar e encaminhar ao SENAC-DF relatórios contendo todas as necessidades para a 

instalação física dos equipamentos em cada unidade que os receberão, caso essas 

existam; 

10.9. Havendo a necessidade de realização e adequações e até mesmo pequenas obras 

para a instalação dos equipamentos, essas deverão ser negociadas conjuntamente com 

o SENAC-DF, e os prazos para sua realização deverão ser considerados no cronograma 

de instalação solicitado neste item; 

10.10. A CONTRATADA deverá fazer a configuração lógica dos pontos de acesso; 

10.11. A CONTRATADA poderá realizar a configuração dos equipamentos de forma 

remota, de acordo com janela programada entre CONTRATADA e a CONTRATANTE.  
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10.12. O Planejamento, instalação, configuração e ou migração da solução deverá ser 

feita profissional devidamente qualificado e certificado pelo FABRICANTE com pelo 

menos 2 (dois) anos de carteira assinada; 

10.13. Os serviços referentes à instalação e configuração previstos neste edital, serão 

pagos pelo SENAC-DF conforme a execução do cronograma solicitado neste item, 

devendo a CONTRATADA emitir termo de aceite que deverá ser atestado pelos técnicos 

do SENAC-DF responsáveis por acompanhar as atividades por ela executadas; 

10.14. O descumprimento dos prazos previstos no cronograma poderá ensejar as 

sanções previstas neste edital. 

11.  GARANTIA E SUPORTE DOS EQUIPAMENTOS 

11.1. A garantia deverá ser executada pelo FABRICANTE, podendo ser realizada pela 

LICITANTE, desde que essa seja uma revenda autorizada do FABRICANTE. Nesse caso, 

a LICITANTE deverá fornecer declaração do FABRICANTE, direcionada ao SENAC-DF 

específica para este certame, comprovando tal capacidade; 

11.2. O FABRICANTE também deverá declarar que, em caso de descredenciamento da 

LICITANTE, durante o período de garantia do objeto ora contratado, indicará outra 

revenda, ou ele próprio assumirá a garantia, atendendo todos os requisitos contratuais, 

prazos e garantias aqui previstos, sem prejuízos ao SENAC-DF; 

11.3. A LICITANTE deverá fornecer declaração do FABRICANTE direcionada ao SENAC-

DF, informando que todos os itens objeto desse processo licitatório, e especificados no 

ANEXO – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS ATIVOS (HARDWARES E SOFTWARES) são por 

ele industrializados e/ou homologados; 

11.4. A empresa FABRICANTE dos equipamentos deverá: 

11.4.1 Possuir Assistência Técnica Autorizada, devidamente credenciada e contratada 

no Distrito Federal, sendo essa responsável pelo atendimento ao SENAC-DF 

durante todo o período de vigência da garantia;  

11.4.2 Caso a LICITANTE não seja o próprio FABRICANTE, essa deverá fornecer em 

sua proposta comercial, declaração do FABRICANTE direcionada ao SENAC-DF, 

específica para este certame, contendo a relação atualizada de sua rede de 

Assistência Técnica autorizada local, que irá prestar os serviços de garantia 

dos equipamentos;  

11.4.3 Caso a LICITANTE não seja o próprio FABRICANTE, essa deverá fornecer em 

sua proposta comercial, declaração do FABRICANTE direcionada ao SENAC-DF, 
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específica para este certame, demonstrando que os produtos ofertados 

possuem garantia e suporte de acordo com o exigido neste edital; 

11.4.4 Dispor de um número telefônico tipo DDG, ou com custo de chamada local, 

para suporte técnico e abertura de chamados técnicos;  

11.4.5 Garantir que, caso a assistência técnica autorizada esteja impedida de realizar 

atendimentos ao SENAC-DF, esses serão realizados por outra empresa de sua 

rede autorizada indicada pelo FABRICANTE, ou por ele mesmo, sem custos 

adicionais para o SENAC-DF;  

11.4.6 Arcar com todos os custos de transporte dos equipamentos, caso haja 

necessidade de envio desses para outras localidades; 

11.4.7 Fornecer componentes, partes e peças novas para eventual substituição dos 

existentes. Não serão aceitos componentes, partes e peças recondicionados, 

usados ou que não sejam comprovadamente, originários do próprio 

FABRICANTE;  

11.4.8 Disponibilizar em seu site na internet, durante todo o período de vigência da 

garantia, a versão mais atual, e todas as versões anteriores de FIRMWARE 

para aos equipamentos ofertados; 

11.4.9 Prover em seu site da internet todas as atualizações de FIRMWARE devendo a 

aplicação permitir a atualização online e sem ônus para o SENAC-DF. 

11.4.10 Disponibilizar correções de firmware e/ou drivers, durante todo o período 

de vigência da garantia, para a correção de eventuais incompatibilidades com 

sistemas operacionais mais atuais e demais componentes que compõem a 

solução licitada;  

11.4.11 Informar sempre ao SENAC-DF toda alteração em sua rede de 

atendimento que impacte direta ou indiretamente no atendimento e no 

cumprimento do SLA previsto nesta Especificação de Materiais e Serviços; 

11.4.12 Cumprir o SLA previsto neste edital. 

11.5. Os equipamentos fornecidos deverão possuir garantia mínima de 4 (quatro) anos 

do FABRICANTE, comprovado através de declaração deste direcionada ao SENAC-DF; 

11.6. O tempo de reparo para falhas de hardware deverá ser em até 72 (setenta e 

duas) horas após a abertura de chamado técnico junto ao FABRICANTE; 
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11.7. A garantia e atendimento serão "on-site” (8x5): 8 (oito) horas por dia, 5 (cinco) 

dias por semana das 09:00 às 17:00; 

11.8. O atendimento remoto (24x7): 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias 

por semana; 

11.9. No momento da entrega poderá ser verificado junto ao FABRICANTE a validade e 

as condições de garantia dos equipamentos através de consulta das etiquetas de 

serviço e/ou número de série dos equipamentos em seu site, sendo que, se a garantia 

não estiver de acordo com o solicitado nesta Especificação de Materiais e Serviços, todo 

o lote será recusado; 

11.10. A garantia deverá cobrir a reposição de partes, peças e mão de obra, além de 

todos custos operacionais envolvidos no seu cumprimento; 

11.11. Declaração do FABRICANTE dos produtos ofertados, direcionada ao SENAC-DF, 

referente a este processo, de que os serviços  de  garantia  ofertados  na  proposta  do  

FABRICANTE  ou  revendedor  cobrem  as  condições  exigidas  nesta Especificação de 

Materiais e Serviços  e,  caso  eventualmente  a  assistência  técnica  autorizada  esteja  

impedida  de  realizar  atendimentos,  os mesmos  serão  realizados  por  outra  

autorizada  (indicada  pelo  FABRICANTE)  ou  pelo  próprio  FABRICANTE  sem  ônus 

adicionais para o SENAC-DF;  

11.12. Todas as partes e peças necessárias para operacionalização e compatibilização do 

conjunto deverão ser fornecidas pelo FABRICANTE;  

11.13. Deverão ser informados todos os componentes relevantes da solução proposta 

com seus respectivos códigos do FABRICANTE (marca, modelo, fabricante e part 

numbers), descrição e quantidades;  

11.14. O FABRICANTE dos equipamentos deverá prover em seu site da internet todas as 

atualizações de drivers e softwares opcionais que porventura acompanhem os mesmos. 

Essas devem ser disponibilizadas em suas versões mais recentes no intuito de que os 

equipamentos estejam sempre atualizados com as versões mais recentes de softwares 

e drivers para os mesmos sem ônus para o SENAC-DF. 

12. SUPORTE REMOTO E ATUALIZAÇÃO 

12.1. Serviços de atendimento em primeiro nível aos administradores da solução, 

suporte técnico, resolução de problemas; 
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12.2. A CONTRATADA será a responsável pelo suporte de todos os módulos utilizados 

na solução, devendo dispor de pessoal devidamente qualificado na solução para 

atendimento telefônico no horário das 9h às 17h em dias úteis; 

12.3. Em caso de incidente que impossibilite ou bloqueie a utilização da solução, o 

início do atendimento não deverá exceder 4 (quatro) horas contadas após a notificação; 

12.4. Para os demais incidentes, o início do atendimento deverá ser fornecido pela 

CONTRATADA em até 48 (quarenta e oito) horas após a notificação; 

12.5. A CONTRATADA deverá fornecer todas as atualizações que porventura sejam 

lançadas de softwares empregados na solução, sem nenhum custo adicional para a 

CONTRATANTE, durante todo o período de vigência da garantia; 

12.6. O suporte deverá estar disponível durante todo o período de garantia previsto 

nesta Especificação de Materiais e Serviços; 

12.7. A CONTRATADA deverá possuir serviço de suporte remoto capaz de abrir 

chamados de forma centralizada, em caso de ocorrências de defeitos e/ou falhas nos 

equipamentos contratados; 

12.8. A CONTRATADA deverá possuir número telefônico em Brasília/DF para abertura 

de chamados, não possuindo, serão aceitos outros números que não gerem custos, ou 

possuam custos de ligação local; 

12.9. O serviço deverá ser realizado por técnicos credenciados pelo FABRICANTE e 

devidamente identificados; 

12.10. O atendimento deverá cobrir no mínimo as atividades de: 

12.10.1 Atendimento por telefone ou e-mail em horário comercial; 

12.10.2 Correção de falhas e eliminação de interrupções de funcionamento da 

solução; 

12.10.3 Endereçamento, suporte e acompanhamento da solução de erros da 

solução; 

12.10.4 Esclarecimento de dúvidas de utilização e processamento dos sistemas 

(dúvidas operacionais e conceituais); 

12.10.5 Orientação em caso de procedimentos especiais; 

12.10.6 Orientação para correções manuais, quando aplicável; 

12.10.7 Atualização do sistema de segurança decorrente de upgrades de software. 
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12.11. Para cada notificação, deverá ser aberto chamado técnico e no encerramento de 

cada chamado técnico. Nesse caso, a CONTRATADA, quando solicitado, deverá emitir 

relatório técnico contendo, no mínimo: 

12.11.1 Número do chamado; 

12.11.2 Data e hora de abertura do chamado; 

12.11.3 Severidade do chamado (informado pela contratante); 

12.11.4 Identificação do problema; 

12.11.5 Solução aplicada; 

12.11.6 Data e hora do início e do término do atendimento para resolução do 

problema. 

13. NÍVEIS DE SERVIÇO (SLA) 

13.1. Os equipamentos fornecidos deverão possuir garantia mínima de 4 (quatro) anos, 

"on-site" com SLA de atendimento de no máximo 1 (um) dia útil após o registro do 

problema ocorrido;  

13.2. O prazo para solução será de no máximo 48 (quarenta e oito) horas após a 

abertura do chamado técnico junto ao FABRICANTE, para reposição de peças, mão de 

obra e atendimento no local;  

13.3. A garantia e atendimento serão "on-site” (8x5): 8 (oito) horas por dia, 5 (cinco) 

dias por semana das 09:00 às 17:00; 

13.4. O atendimento remoto (24x7): 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias 

por semana; 

13.5. Estão incluídos no prazo informado no item anterior, todos os prazos necessários 

para o fornecimento de peças de reposição que dependam de fornecedores fora do 

Distrito Federal; 

13.6. Os atendimentos “on-site” (8x5) deverão ser realizados em dias úteis no horário 

das 09:00 às 17:00; 

13.7. O prazo de solução, conforme previsto no item 13.2, será contado a partir do 

momento em que os equipamentos estiverem liberados para realização do reparo;   

13.8. Caso o equipamento tenha que ser recolhido para reparo, a CONTRATADA deverá 

disponibilizar provisoriamente ao SENAC-DF, um equipamento de backup do mesmo 
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modelo no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas úteis após o início do 

atendimento;  

13.8.1 Ainda nesse caso, o equipamento retirado para reparo externo deverá ser 

devolvido obrigatoriamente em até 72 (setenta e duas) horas após a sua 

retirada.  

13.9. Todos os custos para execução da garantia correrão por conta do FABRICANTE;  

13.10. O FABRICANTE, sempre que solicitado pelo SENAC-DF, deverá fornecer relatórios 

sobre os atendimentos registrados em sua Central de Atendimento, para verificação do 

cumprimento dos Níveis de Serviço acordados entre as partes e descritos nesta 

Especificação de Materiais e Serviços;  

13.11. O não cumprimento do SLA aqui estabelecido poderá acarretar as sanções 

previstas neste Edital. 

14. DILIGÊNCIA 

14.1. O SENAC-DF a seu critério, e para dirimir eventuais dúvidas, poderá diligenciar as 

instalações das LICITANTES, rede autorizada declarada pelo FABRICANTE, ou de 

clientes indicados em atestados técnicos, para a comprovação de quaisquer 

características e documentos exigidos neste Instrumento, principalmente aqueles 

referentes a declarações do FABRICANTE, atestados e comprovações técnicas dos 

serviços, ativos e softwares ofertados; 

14.2. As diligências poderão ocorrer a qualquer tempo durante a licitação e/ou da 

vigência do contrato; 

14.3. O SENAC-DF documentará a diligência de forma a gerar provas de atendimento a 

este Instrumento ou a desclassificação da LICITANTE; 

14.4. O impedimento de diligência, ou o fornecimento de informações divergentes ao 

declarado, eliminará automaticamente a LICITANTE do certame, ocorrendo o distrato 

quando da vigência do contrato; 

14.5. Em caso de diligências que necessitem de deslocamentos com distâncias 

superiores a 400 Km (quatrocentos quilômetros), a LICITANTE deverá custear as 

despesas com deslocamento (aéreo), hospedagem e alimentação de 1 (um) funcionário 

designado pelo CONTRATANTE para sua realização no local onde a solução esteja 

implantada (Sede da LICITANTE ou cliente da LICITANTE). 

15. CONSÓRCIOS 
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15.1. É vedada a participação de consórcio de empresas para atendimento do objeto 

requerido;  

15.2. O presente objeto trata-se de contrato para disponibilização de ativos de 

tecnologia, com características claramente definidas, e não contém elementos cuja 

diversidade possa restringir o fornecimento de equipamentos por uma única empresa 

do ramo de mercado.  

16.  DA PROPRIEDADE DE EQUIPAMENTOS A SEREM FORNECIDOS 

16.1. Após a aquisição dos equipamentos pelo SENAC-DF, a CONTRATADA deverá 

informar ao FABRICANTE, a mudança de propriedade dos equipamentos fornecidos, e 

este deverá efetuar a mudança de propriedade em seus cadastros;  

16.2. Para efeito de cumprimento da garantia, os equipamentos deverão ser 

registrados junto ao FABRICANTE / Assistência Técnica Autorizada, como propriedade 

do SENAC-DF. 

17. DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS / PREÇOS ESTIMADOS 

ITEM DESCRIÇAO QUANT. 
PREÇO ESTIMADO (R$) 

UNITÁRIO TOTAL 

1 Solução de segurança tipo I 4 25.177,96 100.711,84 

2 Solução de segurança tipo II 6 45.166,55 270.999,32 

3 Solução de segurança tipo III 2 75.173,25 150.346,49 

4 Conectividade, rede sem fio 146 4.297,33 627.410,67 

5 
Instalação e configuração lógica para 
solução de segurança tipo I 

4 4.266,67 17.066,67 

6 
Instalação e configuração lógica para 
solução de segurança tipos II e III 8 9.283,33 74.266,67 

7 

Instalação de configuração lógica da 
rede sem fio (por localidade, 
indepedente da quantidade de 
equipamentos) 

8 15.300,00 122.400,00 

VALOR TOTAL ESTIMADO (R$) 1.363.201,66 
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PREGÃO ELETRÔNICO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 17/2020 

ANEXO II 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA DOS ATIVOS (HARDWARES E SOFTWARES) 

Neste ANEXO – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS ATIVOS (HARDWARES E SOFTWARES) serão 

detalhadas todas as características técnicas dos hardwares e softwares que farão parte do 

escopo contratado e detalhados nesta Especificação Técnica de Materiais e Serviços. 

ITEM DESCRIÇAO QUANTIDADES 

1 Solução de segurança tipo I 4 

2 Solução de segurança tipo II 6 

3 Solução de segurança tipo III 2 

4 Conectividade, rede sem fio 146 

5 
Instalação e configuração lógica para solução de 

segurança tipo I 
4 

6 
Instalação e configuração lógica para solução de 

segurança tipos II e III 
8 

7 
Instalação de configuração lógica da rede sem fio (por 

localidade, indepedente da quantidade de equipamentos) 
8 

1. Os equipamentos ofertados devem ser novos (sem uso anterior) e devem pertencer à 

linha de produção atual e sem previsão de encerramento pelo FABRICANTE;  

2. Os equipamentos deverão pertencer à linha corporativa do FABRICANTE, não sendo 

aceitos equipamentos destinados ao uso doméstico;  

3. Para fins de comprovação das características técnicas dos ativos, deve ser anexado à 

proposta técnica um catálogo do produto, detalhando todas as características constantes 

nessa especificação técnica;  

4. A LICITANTE deverá indicar junto a Habilitação Técnica os hardwares e softwares que 

atendam plenamente as especificações técnicas contidas nesta Especificação de 

Materiais e Serviços. Essas deverão ser comprovadas por meio do preenchimento do 

ANEXO – MODELO SUMÁRIO DE COMPROVAÇÕES TÉCNICAS, indicando em qual página 

da sua proposta se encontra a comprovação de cada exigência, acompanhadas por 

documentação técnica comprobatória;  
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5. A falta dos documentos e comprovações, o não preenchimento, ou o não-atendimento às 

exigências descritas nessa Especificação de Materiais e Serviços poderão implicar na 

desclassificação imediata da LICITANTE;  

6. Qualquer documento redigido em língua estrangeira, juntada ao processo, deve estar 

acompanhado de tradução firmada por tradutor juramentado, exceto quando a 

LICITANTE fizer a juntada de manuais técnicos, desde que estejam em inglês. Os 

documentos, certidões e declarações somente serão aceitos quando devidamente 

traduzidos;   

7. Somente no caso dos acessórios de notebooks e/ou ultrabooks, caso o FABRICANTE do 

equipamento não possua fabricação própria, esses poderão ser de outra marca, desde 

que, satisfaçam todas as características técnicas e de qualidade previstas nesta 

especificação. Isso deverá ser comprovado através de catálogo(s) do(s) seu(s) 

respectivo(s) fabricante(s); 

ESPECIFICAÇÕES DA SOLUÇÃO DE SEGURANÇA TIPO I – FORTIGATE-60E 
1. CAPACIDADE DA SOLUÇÃO DE SEGURANÇA TIPO I 
1.1 Firewall1 com throughput de 3 Gbps; 
1.2 IPS2 com throughput de 370 Mbps; 
1.3 NGFW2 com throughput de 240 Mbps; 
1.4 Threat Protection2 com throughput de 190 Mbps; 
1.5 VPN IPsec com capacidade de pelo menos 1.9 Gbps; 
1.6 VPN SSL com capacidade de pelo menos 140 Mbps; 
1.7 Suporte a 1.2 milhões de conexões simultâneas; 
1.8 Suporte a pelo menos 27.000 novas conexões por segundo; 
1.9 Suporte a pelo menos 200 túneis de VPN IPsec Site-to-Site; 
1.10 Suporte a pelo menos 50 usuários de VPN SSL; 
1.11 Suporte a pelo menos 10 sistemas virtuais; 
1.12 Possuir 10 interfaces GE RJ45; 
1.13 Suportar gerenciar 10 Pontos de Acesso em modo túnel. 
 
(1) Os números de throughput devem levar em consideração pacotes de 64 bytes UDP. 
(2). Os números de throughput devem levar em consideração a utilização de Enterprise 
Traffic Mix ou Real World Traffic, ou Tráfego de Mundo Real. 
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ESPECIFICAÇÕES DA SOLUÇÃO DE SEGURANÇA TIPO II – FORTIGATE-100E 
1. CAPACIDADE DA SOLUÇÃO DE SEGURANÇA TIPO II 
1.1 Firewall1 com throughput de 4.4 Gbps; 
1.2 IPS2 com throughput de 500 Mbps; 
1.3 NGFW2 com throughput de 360 Mbps; 
1.4 Threat Protection2 com throughput de 250 Mbps; 
1.5 VPN IPsec com capacidade de pelo menos 4 Gbps; 
1.6 VPN SSL com capacidade de pelo menos 250 Mbps; 
1.7 Suporte a 2 milhões de conexões simultâneas; 
1.8 Suporte a pelo menos 30.000 novas conexões por segundo; 
1.9 Suporte a pelo menos 2000 túneis de VPN IPsec Site-to-Site; 
1.10 Suporte a pelo menos 250 usuários de VPN SSL; 
1.11 Suporte a pelo menos 10 sistemas virtuais; 
1.12 Possuir 16 interfaces GE RJ45; 
1.13 Suportar gerenciar 32 Pontos de Acesso em modo túnel. 

 
(1) Os números de throughput devem levar em consideração pacotes de 64 bytes UDP. 
(2). Os números de throughput devem levar em consideração a utilização de Enterprise 
Traffic Mix ou Real World Traffic, ou Tráfego de Mundo Real. 
 

ESPECIFICAÇÕES DA SOLUÇÃO DE SEGURANÇA TIPO III – FORTIGATE-200E 
1. CAPACIDADE DA SOLUÇÃO DE SEGURANÇA TIPO III 
1.1 Firewall1 com throughput de 9 Gbps; 
1.2 IPS2 com throughput de 2.2 Gbps; 
1.3 NGFW2 com throughput de 1.8 Gbps; 
1.4 Threat Protection2 com throughput de 1.2 Gbps; 
1.5 VPN IPsec com capacidade de pelo menos 7.2 Gbps; 
1.6 VPN SSL com capacidade de pelo menos 900 Mbps; 
1.7 Suporte a 2 milhões de conexões simultâneas; 
1.8 Suporte a pelo menos 135.000 novas conexões por segundo; 
1.9 Suporte a pelo menos 2.000 túneis de VPN IPsec Site-to-Site; 
1.10 Suporte a pelo menos 500 usuários de VPN SSL; 
1.11 Suporte a pelo menos 10 sistemas virtuais; 
1.12 Possuir 18 interfaces GE RJ45; 
1.13 Possuir 4 interfaces GE SFP; 
1.14 Suportar gerenciar 10 Pontos de Acesso em modo túnel. 
 
(1) Os números de throughput devem levar em consideração pacotes de 64 bytes UDP. 
(2). Os números de throughput devem levar em consideração a utilização de Enterprise 
Traffic Mix ou Real World Traffic, ou Tráfego de Mundo Real. 
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ESPECIFICAÇÕES COMUNS AOS 3 TIPOS – FORTIGATE 60E, FORTIGATE-100E 
E FORTIGATE-200E 

1. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS E OBRIGATÓRIAS 
1.1 A solução de segurança deverá ser composta de elementos de hardware do tipo 

appliance e software com as funcionalidades mínimas listadas abaixo: 
 Firewall; 
 VPN IPSec (Client-to-site e Site-to-site) e VPN SSL; 
 Traffic Shapping e/ou Qualidade de Serviço (QoS); 
 Antivírus; 
 Anti-Spam; 
 Filtro de Conteúdo Web (URL Filtering); 
 Detecção e Prevenção de Intrusos (IPS); 
 Controle de Aplicações; 
 Balanceamento de link ou SD-WAN. 

1.2 As LICITANTES poderão fornecer a solução da seguinte forma: um único 
dispositivo ou múltiplos dispositivos, composto de hardware do tipo appliance e 
software, do mesmo FABRICANTE, com todas as funcionalidades listadas, 
instaladas nos mesmos appliances que compõem a solução; 

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

1.4 A solução deverá ser suportada 8x5 (oito por cinco) pela empresa que ofertá-la. 
 

2. FUNCIONALIDADES DE FIREWALL 
2.1 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 ou GNU/Linux; 

2.2 Suportar nativamente a criação de até 10 (dez) sistemas virtuais, permitindo a 
segregação do ambiente de segurança; 

2.3 Permitir a criação de administradores independentes, para cada um dos 
sistemas virtuais existentes, de maneira a possibilitar a criação de contextos 
virtuais que podem ser administrados por equipes distintas; 

2.4 Possuir controle de acesso à Internet por endereço IP de origem e destino; 
2.5 Possuir controle de acesso à Internet por sub-rede; 
2.6 Para equipamentos com throughput maior que 1 Gbps de Firewall, suportar tags 

de VLAN (802.1q); 
2.7 Para equipamentos com throughput maior que 1 Gbps de Firewall, permitir a 

criação de pelo menos 225 VLANS no padrão IEEE 802.1q; 
2.8 Deverá suportar agregação de links, segundo padrão IEEE 802.3ad; 
2.9 Possuir ferramenta de diagnóstico do tipo tcpdump ou similar; 
2.10 Possuir integração com servidores de autenticação RADIUS, LDAP e Microsoft 

Active Directory; 
2.11 Possuir métodos de autenticação de usuários para os protocolos TCP (HTTP, 

HTTPS e FTP); 
2.12 Possuir a funcionalidade de tradução de endereços estáticos – NAT (Network 

Address Translation), um para um, N-para-um e vários para vários; 
2.13 Permitir controle de acesso à Internet por períodos do dia, permitindo a 
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aplicação de políticas por horários e por dia da semana; 
2.14 Permitir controle de acesso à Internet por domínio, exemplo: gov.br, org.br, 

edu.br; 
2.15 Possuir a funcionalidade de fazer tradução de endereços dinâmicos, muitos para 

um, PAT; 
2.16 Suporte a roteamento dinâmico RIP v1 e v2, OSPF v2 e BGP 4; 
2.17 Possuir funcionalidades de DHCP Cliente, Servidor e Relay; 
2.18 Suportar aplicações multimídia como: H.323, SIP; 
2.19 Tecnologia de firewall do tipo Stateful; 
2.20 Possuir recurso para 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; 

2.21 Deve permitir o funcionamento em modo transparente tipo bridge; 
2.22 Possuir conexão entre estação de gerência e appliance criptografada tanto em 

interface gráfica quanto em CLI (linha de comando); 
2.23 Permitir filtro de pacotes sem controle de estado “stateless” para verificação em 

camada 2; 
2.24 Permitir forwarding de camada 2 para protocolos não IP; 
2.25 Suportar forwarding de multicast; 
2.26 Permitir criação de serviços por porta ou conjunto de portas dos seguintes 

protocolos, TCP, UDP, ICMP e IP; 
2.27 Permitir o agrupamento de serviços; 
2.28 Permitir o filtro de pacotes sem a utilização de NAT; 
2.29 Permitir a abertura de novas portas por fluxo de dados para serviços que 

requerem portas dinâmicas; 
2.30 Possuir mecanismo de anti-spoofing; 
2.31 Permitir criação de regras definidas pelo usuário; 
2.32 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; 

2.33 O dispositivo deverá ter técnicas de detecção de programas de 
compartilhamento de arquivos (peer-to-peer) e de mensagens instantâneas. 
 

3. FUNCIONALIDADES DE VPN 
3.1 Possuir algoritmos de criptografia para túneis de VPN IPSec: AES, DES, 3DES; 
3.2 Suporte a certificados PKI X.509 para construção de VPN IPSec; 
3.3 Possuir suporte a VPN IPSec site-to-site e VPN IPSec client-to-site; 
3.4 Possuir suporte a VPN SSL; 
3.5 Possuir capacidade de realizar VPN SSL utilizando certificados digitais; 
3.6 A VPN SSL deve possibilitar o acesso a toda infraestrutura da empresa de 

acordo com a política de segurança, por meio de um plug-in ActiveX e/ou Java; 
3.7 A VPN SSL deverá suportar cliente para plataforma Windows, Linux e Mac OS X; 
3.8 Deve permitir a arquitetura de VPN IPSec hub and spoke; 
3.9 Suporte a VPN do tipo PPTP, L2TP; 
3.10 Suporte à inclusão em autoridades certificadoras (enrollment) mediante SCEP 
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(Simple Certificate Enrollment Protocol) e mediante arquivos. 
 

4. FUNCIONALIDADES DE QUALIDADE DE SERVIÇO 
4.1 Permitir o controle e a priorização do tráfego, priorizando e garantindo banda 

para as aplicações (inbound/outbound) por meio da classificação dos pacotes 
(Shaping), criação de filas de prioridade, gerência de congestionamento e QoS; 

4.2 Permitir modificação de valores DSCP para o DiffServ; 
4.3 Limitar individualmente a banda utilizada por programas de compartilhamento 

de arquivos do tipo peer-to-peer; 
4.4 Deverá integrar-se ao serviço de diretório padrão LDAP, inclusive o Microsoft 

Active Directory, reconhecendo grupos de usuários cadastrados; 
4.5 Deverá prover funcionalidade de identificação transparente de usuários 

cadastrados no Microsoft Active Directory e LDAP; 
4.6 Deverá controlar (limitar ou expandir) individualmente a banda utilizada por 

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

sub-rede de origem e destino; 
4.8 Deverá controlar (limitar ou expandir) individualmente a banda utilizada por 

endereço IP de origem e destino. 
 

5. FUNCIONALIDADES DE ANTIVÍRUS 
5.1 Possuir funções de Antivírus e Anti-malware; 
5.2 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; 

5.3 Possuir verificação de vírus para aplicativos de mensagens instantâneas; 
5.4 Permitir o bloqueio de malwares (adware, spyware, hijackers, keyloggers, etc.); 
5.5 Permitir o bloqueio de download de arquivos por extensão, nome do arquivo e 

tipos de arquivo; 
5.6 Permitir o bloqueio de download de arquivos por tamanho. 

 
6. FUNCIONALIDADES DE ANTI-SPAM 
6.1 Possuir verificação do cabeçalho SMTP do tipo MIME; 
6.2 Possuir filtragem de e-mail por palavras chaves; 
6.3 Permitir adicionar rótulo ao assunto da mensagem quando classificado como 

SPAM; 
6.4 Possuir recurso de RBL; 
6.5 Permitir a checagem de reputação da URL no corpo mensagens de correio 

eletrônico. 
 

7. FUNCIONALIDADES DE FILTRO DE CONTEÚDO WEB 
7.1 Possuir solução de filtro de conteúdo web integrado a solução de segurança; 
7.2 Possuir pelo menos 60 (sessenta) categorias para classificação de sites web; 
7.3 Possuir base mínima contendo, 40 (quarenta) milhões de sites Internet web já 

registrados e classificados; 
7.4 Possuir a funcionalidade de cota de tempo de utilização por categoria; 
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7.5 Possuir categoria exclusiva, no mínimo, para os seguintes tipos de sites web: 
7.5.1 Proxy Anônimo; 
7.5.2 Web-based Email; 
7.5.3 Pedofilia; 
7.5.4 Notícias; 
7.5.5 Phishing; 
7.5.6 Hackers; 
7.5.7 Pornografia; 
7.5.8 Racismo; 
7.5.9 Websites Pessoais; 
7.5.10 Compras. 

7.6 Permitir a monitoração do tráfego Internet sem bloqueio de acesso aos 
usuários; 

7.7 Permitir a criação de pelo menos 5 (cinco) categorias personalizadas; 
7.8 Permitir a reclassificação de sites web, tanto por URL quanto por endereço IP; 
7.9 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; 

7.10 Integrar-se ao serviço de diretório padrão LDAP, inclusive o Microsoft Active 
Directory, reconhecendo contas e grupos de usuários cadastrados; 

7.11 Prover funcionalidade de identificação transparente de usuários cadastrados no 
Microsoft Active Directory; 

7.12 Exibir mensagens de bloqueio customizável pelos Administradores para resposta 
aos usuários na tentativa de acesso a recursos proibidos pela política de 
segurança da empresa; 

7.13 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; 

7.14 Permitir o bloqueio de páginas web por meio da construção de filtros específicos 
com mecanismo de busca textual; 

7.15 Permitir a criação de listas personalizadas de URLs permitidas (lista branca) e 
bloqueadas (lista negra); 

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

7.17 Filtro de conteúdo baseado em categorias em tempo real; 
7.18 Garantir que as atualizações regulares do produto sejam realizadas sem 

interromper a execução dos serviços de filtragem de conteúdo web; 
7.19 Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio por grupo de usuários 

do serviço de diretório LDAP; 
7.20 Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio por endereço IP de 

origem; 
7.21 Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio por sub-rede de 

origem; 
7.22 Deverá ser capaz de categorizar a página web tanto pela sua URL como pelo 

seu endereço IP; 
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7.23 Deverá permitir o bloqueio de redirecionamento HTTP. 
 

8. FUNCIONALIDADES DE PREVENÇÃO DE INTRUSÃO 
8.1 Capacidade de detecção e proteção de mais de 200 (duzentos) ataques; 
8.2 O sistema de detecção e proteção de intrusão deverá estar orientado à proteção 

de redes; 
8.3 Possuir tecnologia de detecção baseada em assinatura; 
8.4 O sistema de detecção e proteção de intrusão deverá possuir integração à 

plataforma de segurança; 
8.5 Possuir capacidade de remontagem de pacotes para identificação de ataques; 
8.6 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; 

8.7 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; 

8.8 Mecanismos de detecção/proteção de ataques: 
8.8.1 Reconhecimento de padrões; 
8.8.2 Análise de protocolos; 
8.8.3 Detecção de anomalias; 
8.8.4 Detecção de ataques de RPC (Remote Procedure Call); 
8.8.5 Proteção contra-ataques de Windows ou NetBios; 
8.8.6 Proteção contra-ataques de SMTP (Simple Message Transfer Protocol) IMAP 

(Internet Message Access Protocol), POP (Post Office Protocol); 
8.8.7 Proteção contra-ataques DNS (DNS cache poisoning); 
8.8.8 Proteção contra-ataques a FTP, SSH, Telnet e rlogin; 
8.8.9 Proteção contra-ataques de ICMP (Internet Control Message Protocol). 

8.9 Métodos de notificação: 
8.9.1 Alarmes na console de administração; 
8.9.2 Alertas via correio eletrônico; 
8.9.3 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. 

8.10 Capacidade de resposta/logs ativa a ataques: 
8.10.1 Terminação de sessões via TCP resets; 
8.10.2 Armazenamento de logs de sessões; 

8.11 Atualizar automaticamente as assinaturas para o sistema de detecção de 
intrusos; 

8.12 O sistema de detecção de intrusos deverá mitigar os efeitos dos ataques de 
negação de serviços; 

8.13 Deverá permitir a criação de assinaturas personalizadas; 
8.14 Possuir filtros de ataques por anomalias; 
8.15 Permitir filtros de anomalias de tráfego estatístico de: flooding, scan, source e 

destination session limit; 
8.16 Permitir filtros de anomalias de protocolos; 
8.17 Suportar reconhecimento de ataques de DoS, reconnaissance, exploits e 
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evasion; 
8.18 Suportar verificação de ataque na camada de aplicação; 
8.19 Possuir as seguintes estratégias de bloqueio: pass, drop, reset. 

 
9. FUNCIONALIDADES DE CONTROLE DE APLICAÇÕES 
9.1 Deverá reconhecer no mínimo 700 (setecentas) aplicações; 
9.2 Deverá possuir pelo menos 10 (dez) categorias para classificação de aplicações; 
9.3 Deverá possuir categoria exclusiva, no mínimo, para os seguintes tipos de 

aplicações como: P2P, Colaboração, Web, Armazenamento de Arquivos e VOIP; 
9.4 Deverá permitir a monitoração do tráfego de aplicações sem bloqueio de acesso 

aos usuários; 
9.5 Deverá integrar-se ao serviço de diretório padrão LDAP, inclusive o Microsoft 

Active Directory, reconhecendo grupos de usuários cadastrados; 
9.6 Deverá prover funcionalidade de identificação transparente de usuários 

cadastrados no Microsoft Active Directory; 
9.7 Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio de aplicações por 

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

grupo de usuários do serviço de diretório LDAP; 
9.9 Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio por endereço IP de 

origem; 
9.10 Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio por sub-rede de 

origem e destino; 
9.11 Deverá garantir que as atualizações regulares do produto sejam realizadas sem 

interromper a execução dos serviços de controle de aplicações. 
 

10.BALANCEAMENTO DE LINK OU SD-WAN 
10.1 Deverá garantir que as atualizações regulares do produto sejam realizadas sem 

interromper a execução dos serviços de controle de aplicações; 
10.2 A solução deve suportar as seguintes opções de roteamento: RIP, OSPF, iBGP, 

eBGP, Policy Routing e Static Routing; 
10.3 A solução deverá ser capaz de monitorar e identificar falhas mediante a 

associação de health check, permitindo testes de resposta por ping ou http;  
10.4 Deverá ser permitido a criação de políticas de roteamento e balanceamento com 

base nos seguintes critérios: 
10.4.1 Latência do link;  
10.4.2 Jitter; 
10.4.3 Perda de pacotes. 

10.5 A solução deverá permitir balanceamento baseado nos seguintes algoritmos: 
10.5.1 Por Volume de tráfego; 
10.5.2 Por sessões; 
10.5.3 Através de escoamento de tráfego (Spillover); 
10.5.4 Baseado em endereço IP de origem/destino; 
10.5.5 Baseado em origem. 

10.6 A solução deverá possibilitar a criação de políticas de roteamento com base em: 
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10.6.1 Endereço de origem; 
10.6.2 Grupo de usuários;  
10.6.3 Endereço de destino; 
10.6.4 Aplicações de nuvem (tais como Adobe, Microsoft Azure, Dropbox, 

Facebook); 
10.6.5 Interface de destino. 

10.7 A solução deverá permitir uma configuração granular para remover ou inserir os 
links participantes do grupo de SDWAN, de acordo com a necessidade de 
roteamento da aplicação específica (Ex. SDWAN para VOZ apenas links 1 e 2, 
SDWAN para Multimídia links 1, 2 e 3, HTTP/HTTPS todos os links 1, 2, 3 e 4); 

10.8 A solução de configuração granular de links deverá possibilitar configurar para 
cada tipo de política e regra de roteamento de aplicação, os critérios de 
monitoramento e detecção de falhas. 
 

11.CARACTERISTICAS DE CONTROLADORA WIRELESS 
11.1 Deverá ser capaz de gerenciar de forma centralizadas os Pontos de Acesso, 

limitando à quantidade por Solução de Segurança TIPO I e TIPO II. 
 

12.CERTIFICAÇÕES 
12.1 Certificação ICSA Labs para o Firewall. 

 
13.PADRONIZAÇÃO, LICENCIAMENTO, HARDWARE E DOCUMENTAÇÃO 
13.1 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; 

13.2 Licença de número ilimitado de estações de rede, usuários e túneis VPN IPSec; 
13.3 Incluir licença para a funcionalidade de VPN SSL; 
13.4 Incluir licença para atualização de vacina de antivírus/anti-malware; 
13.5 Incluir licença de atualização para filtro de conteúdo web; 
13.6 Fornecer documentação técnica, bem como manual de uso, em Inglês ou 

Português do Brasil. 
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1. CAPACIDADE CONECTIVIDADE, REDE SEM FIO 
1.1 Throughput mínimo de 300 Mbps; 
1.2 Suportar 802.11 a/b/g/n/ac; 
1.3 Quantidade mínima de rádios: 2; 
1.4 Quantidade mínima de antenas: 4; 
1.5 Frequências de operação: 2.4 GHz b/g/n ou 5 GHz a/n/ac; 
1.6 MIMO: 2x2; 
1.7 Potência de transmissão deve ser de 20 dBm no mínimo. 
1.8 Suportar até 14 SSIDs simultâneos por ponto de acesso; 
1.9 Suportar alimentação via 802.3af; 
1.10 Deve suportar temperatura de operação de 0 a 40 graus Celsius;  
1.11 Deve suportar umidade de operação de 5 a 90% sem condensação; 

2. OUTRAS CARACTERÍSTICAS 
2.1 Os equipamentos de ponto de acesso (Access Points) deverão ser de mesma 

marca (ou completamente compatíveis), sendo ele integrado à Soluções de 
Segurança (TIPO I e TIPO II) ou da Controladora Dedicada, ofertada para esta 
Especificação de Materiais e Serviços, conforme especificado abaixo:  
2.1.1 Os usuários da rede sem fio deverão ser controlados e autenticados pela 

Solução de Segurança ou Controladora Dedicada e utilizar os seguintes 
métodos de autenticação para os usuários: WPA e WPA2 com 802.1x ou 
Preshared key, WEP e Web Captive Portal, MAC lista negra e lista branca;  

2.1.2 Permitir a administração centralizada dos APs sem a necessidade de 
configurar os APs individualmente;  

2.1.3 A instalação dos equipamentos AP deverá ser do tipo “plug-and-play”, com 
detecção automática pelo Firewall; 

3. FUNCIONALIDADES DO PONTO DE ACESSO WIRELESS: 
3.1 Possuir ao menos 4 filas de tráfego no ponto de acesso; 
3.2 Ser fornecido com todos os acessórios necessários para que seja feita sua 

fixação em teto ou parede; 
3.3 Suportar a extensão multimídia WME; 
3.4 Possuir a capacidade de encontrar automaticamente a controladora; 
3.5 Permitir configurar, para cada SSID, se o tráfego será tunelado até a 

controladora ou se será comutado localmente; 
3.6 Suportar associação dinâmica de usuários à VLANs de acordo com parâmetros 

de autenticação na rede wi-fi; 
3.7 Possuir funcionalidade de ajuste de canal automático; 
3.8 A solução deverá fazer incremento de transmissão utilizando A-MPDU; 
3.9 A solução deverá fazer agregação de pacotes utilizando A-MSDU 
3.10 Possuir funcionalidade de ajuste de potência automática de forma a estender 

cobertura no caso de falha de pontos de acesso; 
3.11 Ser fornecido kit para montagem em parede ou teto; 

3.12 Possuir certificação da ANATEL com data anterior a da publicação do presente 
Edital. 
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4. FUNCIONALIDADE DA CONTROLADORA DEDICADA: 
4.1 Caso a Solução de Segurança ofertada, não tenha a funcionalidade de controlar 

os Pontos de Acesso, poderá ser fornecido “controladora dedicada” com as 
características abaixo:  
4.1.1 Possuir appliances/controladoras redundantes;  
4.1.2 Possuir fonte de alimentação interna com capacidade para operar em 

tensão alternada com seleção automática de tensão desde 110 até 220V 
em 50/60Hz;  

4.1.3 Cada appliance deve ser instalável em rack padrão de 19";  
4.1.4 Cada controladora poderá ser capaz de controlar no mínimo todos os 

Pontos de Acesso simultaneamente (não será permitido empilhamento).  
4.1.5 Os dois conjuntos de controladora devem possibilitar trabalho em alta 

disponibilidade (ativo-ativo ou ativo-passivo) conectados de maneira 
permanente  

4.1.6 Caso sejam necessárias licenças, todas devem ser fornecidas;  
4.1.7 No caso de indisponibilidade de uma das controladoras, a outra deverá 

assumir todas as funcionalidades do indisponível;  
4.1.8 As controladoras devem permitir uma topologia redundante, permitindo 

escalabilidade e alta disponibilidade. No caso de falha, todos os Pontos de 
Acesso deverão ser passiveis de controle a partir da controladora dedicada 
alternativa de forma automática.  

4.1.9 Possuir capacidade de suportar 100 pontos de acesso.  
4.1.10 Deve ser fornecido com todas as licenças necessárias para controlar todos 

os Pontos de Acesso simultaneamente;  
4.1.11 Deve possuir capacidade instalada para controlar pontos de acesso, 

simultaneamente, sem que seja necessária qualquer licença adicional às 
fornecidas;  

4.1.12 Possuir armazenamento com no mínimo a quantidade exigida pelo 
fabricante para suportar o sistema com a quantidade máxima de 
equipamentos solicitados neste termo;  

4.1.13 Possuir memória RAM com no mínimo a quantidade exigida pelo fabricante 
para suportar o sistema com a quantidade máxima de equipamentos 
solicitados nesta Especificação de Materiais e Serviços;  

4.1.14 Deverá ser fornecido cabo de console ou serial para acesso à porta de 
gerencia da Controladora Dedicada; 

4.1.15 Deve ser capaz de controlar Pontos de Acesso nos padrões 802.11, 
802.11a/ b/ g/ n/ e 802.11ac simultaneamente;  

4.1.16 Deve ser fornecido software que permita gerenciar as controladoras 
dedicadas;  

4.1.17 Cada equipamento, deverá possuir no mínimo 8 (oito) interfaces 
10/100/1000 BaseT ou porta combo.  

4.1.18 Gerenciar de forma centralizada todos os pontos de acesso da solução 
ofertada; 

4.1.19 Prover endereçamento IP automático para os clientes wireless através de 
serviço de servidor DHCP por SSID; 
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ESPECIFICAÇÕES DA SOLUÇÃO DE CONECTIVIDADE (REDE SEM FIO) – 
FORTIAP-221E 

4.1.20 Suportar a monitoração e supressão de ponto de acesso indevido; 
4.1.21 Prover autenticação para a rede wireless através de bases externas como 

LDAP, RADIUS ou TACACS+; 
4.1.22 Permitir a visualização dos clientes conectados; 
4.1.23 Prover suporte a Fast Roaming; 
4.1.24 Possuir Captive Portal por SSID; 
4.1.25 Permitir configurar o bloqueio de tráfego entre SSIDs; 
4.1.26 Deverá suportar Wi-Fi Protected Access (WPA) e WPA2 por SSID, 

utilizando-se de AES e/ou TKIP; 
4.1.27 Suportar 802.1x através de RADIUS; 
4.1.28 Permitir configurar parâmetros de rádio como: banda e canal; 
4.1.29 Possuir método de descoberta de novos pontos de acesso baseados em 

Broadcast ou Multicast; 
4.1.30 Possuir lista contendo pontos de acesso aceitos e pontos de acesso 

indevidos (Rogue); 
4.1.31 Possuir WIDS com ao menos os seguintes perfis: Asleap Attack, 

Association/Authentication Frame Flooding, Broadcasting De-
authentication, Spoofed De-authentication, Wireless Bridge; 

4.1.32 Possuir firewall integrado, baseado em identidade do usuário; 
4.1.33 Possibilitar definir número de clientes por SSID; 
4.1.34 Possuir mecanismo de criação automática de usuários visitantes e senhas 

auto-geradas e/ou manual, que possam ser enviadas por email ou SMS 
aos usuários, e com capacidade de definição de horário da expiração da 
senha; 

4.1.35 A comunicação entre o ponto de acesso e a controladora wi-fi deve poder 
ser efetuada de forma criptografada; 

4.1.36 Possuir mecanismo de ajuste de potência do sinal de forma a reduzir 
interferência entre canais entre dois pontos de acesso gerenciados; 

4.1.37 Permitir a identificação de pontos de acesso com firmware desatualizado e 
efetuar o upgrade via interface gráfica. 
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PREGÃO ELETRÔNICO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 17/2020 

ANEXO III 

MODELO SUMÁRIO DE COMPROVAÇÕES TÉCNICAS 

Neste ANEXO – MODELO SUMÁRIO DE COMPROVAÇÕES TÉCNICAS a LICITANTE deverá indicar 

o número da página da sua proposta que possui a comprovação da característica técnica 

exigida na Especificação de Materiais e Serviços, acompanhados pelos documentos abaixo: 

1. O PREENCHIMENTO DESTE ANEXO PELA LICITANTE É OBRIGATÓRIO. SOMENTE SERÃO 

ANALISADAS PROPOSTAS DE LICITANTES HABILITADOS, E QUE FOREM 

ACOMPANHADAS DESTE ANEXO DEVIDAMENTE PREENCHIDO;  

2. Não poderão ser incluídos, alterados, retirados da ordem, ou omitidos itens do presente 

Modelo Sumário de Comprovações técnicas; 

3. Comprovação das Especificações Técnicas dos Hardwares 

Forma de Comprovação: Catálogo dos Produtos  

4. Comprovação das Especificações Técnicas dos Softwares 

Forma de Comprovação: Catálogo dos Produtos 

4.1. Desejável declaração informando o nome de todos os softwares que compõem a 

solução; 

4.2. Manuais ou folders/prospectos técnicos para comprovação das funcionalidades 

e/ou características, quando exigido. 

5. É obrigatória a comprovação técnica de todas as características exigidas para os 

equipamentos e softwares aqui solicitados, independente da descrição da proposta do 

FORNECEDOR, através de documentos que sejam de domínio público  cuja  origem  seja  

exclusivamente  do  FABRICANTE  dos  produtos,  como  catálogos,  manuais,  ficha  de 

especificação  técnica,  informações  obtidas  em  sites  oficiais  do  FABRICANTE  

através  da  internet,  indicando  as respectivas URL (Uniform Resource Locator);  

6. A simples repetição das especificações da Especificação de Materiais e Serviços sem a 

devida comprovação pela LICITANTE acarretará a sua desclassificação; 

7. Qualquer documento redigido em língua estrangeira, juntada ao processo, deve estar 

acompanhado de tradução firmada por tradutor juramentado, exceto quando a 

LICITANTE fizer a juntada de manuais técnicos, desde que estejam em inglês; 
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8. Os documentos, certidões e declarações somente serão aceitos quando devidamente 

traduzidos;  

9. Nas especificações técnicas, quando houver qualquer menção a marcas, essas poderão 

ser consideradas como mera referência podendo a LICITANTE optar por componentes de 

marcas similares, desde que atendam plenamente as especificações mínimas definidas e 

sejam compatíveis entre todas as soluções (hardware e softwares) ofertadas; 

10. A falta dos documentos e comprovações, não preenchimento, ou o não-atendimento às 

exigências descritas neste anexo poderá implicar na desclassificação imediata da 

LICITANTE;  

11. As demais exigências técnicas da Especificação de Materiais e Serviços e seus anexos 

que não constam desse documento deverão ser apresentadas e comprovadas após a 

assinatura do contrato; 

12. Considerações Gerais: 

12.1. Serão aceitas cópias das especificações obtidas no site na Internet do 

FABRICANTE juntamente com o endereço do site. A escolha do material a ser 

utilizado fica a critério da LICITANTE; 

12.2. Todos os equipamentos a ser entregues deverão ser idênticos, ou seja, todos os 

componentes externos e internos com os mesmos modelos e marca dos utilizados 

nos equipamentos enviados para avaliação/homologação;  

12.3. Caso o componente não se encontre mais disponível no mercado, deve-se 

observar que o componente substituto deve ter, no mínimo, a mesma qualidade e 

especificações técnicas do componente fora de linha; 

12.4. Não serão aceitas variações de modelos ou marcas de componentes entre os 

equipamentos, devendo possuir rigorosamente a mesma configuração de hardware e 

software. 
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MODELO SUMÁRIO DE COMPROVAÇÃO TÉCNICA 
 

COMPROVAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
(Conforme Item 1 do Anexo – Especificação Técnica dos Ativos) 

DESCRIÇÃO DO ITEM Marca/Modelo 

ITEM 1 – FORTIGATE 60E 
 
 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 
(TIPO DE COMPROVAÇÃO: CATÁLOGO DOS PRODUTOS) 

Comprovação 
Página 

1. CAPACIDADE DA SOLUÇÃO DE SEGURANÇA TIPO I  

1.1. Firewall1 com throughput de 3 Gbps;  

1.2. IPS2 com throughput de 370 Mbps;  

1.3. NGFW2 com throughput de 240 Mbps;  

1.4. Threat Protection2 com throughput de 190 Mbps;  

1.5. VPN IPsec com capacidade de pelo menos 1.9 Gbps;  

1.6. VPN SSL com capacidade de pelo menos 140 Mbps;  

1.7. Suporte a 1.2 milhões de conexões simultâneas;  

1.8. Suporte a pelo menos 27.000 novas conexões por segundo;  

1.9. Suporte a pelo menos 200 túneis de VPN IPsec Site-to-Site;  

1.10. Suporte a pelo menos 50 usuários de VPN SSL;  

1.11. Suporte a pelo menos 10 sistemas virtuais;  

1.12. Possuir 10 interfaces GE RJ45;  

1.13. Suportar gerenciar 10 Pontos de Acesso em modo túnel.  

(1) Os números de throughput devem levar em consideração pacotes de 
64 bytes UDP. 

 

(2). Os números de throughput devem levar em consideração a 
utilização de Enterprise Traffic Mix ou Real World Traffic, ou Tráfego de 
Mundo Real. 

 

2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS E OBRIGATÓRIAS  

2.1. A solução de segurança deverá ser composta de elementos de 
hardware do tipo com appliance e software as funcionalidades 
mínimas listadas abaixo: 
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COMPROVAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
(Conforme Item 1 do Anexo – Especificação Técnica dos Ativos) 

DESCRIÇÃO DO ITEM Marca/Modelo 

ITEM 1 – FORTIGATE 60E 
 
 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 
(TIPO DE COMPROVAÇÃO: CATÁLOGO DOS PRODUTOS) 

Comprovação 
Página 

a) Firewall;  

b) VPN IPSec (Client-to-site e Site-to-site) e VPN SSL;  

c) Traffic Shapping e/ou Qualidade de Serviço (QoS);  

d) Antivírus;  

e) Anti-Spam;  

f) Filtro de Conteúdo Web (URL Filtering);  

g) Detecção e Prevenção de Intrusos (IPS);  

h) Controle de Aplicações;  

i) Balanceamento de link ou SD-WAN.  

2.2. As LICITANTES poderão fornecer a solução da seguinte forma: um 
único dispositivo ou múltiplos dispositivos, composto de hardware do 
tipo appliance e software, do mesmo FABRICANTE, com todas as 
funcionalidades listadas, instaladas nos mesmos appliances que 
compõem a solução; 

 

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

 

2.4. A solução deverá ser suportada 8x5 (oito por cinco) pela empresa 
que ofertá-la. 

 

3. FUNCIONALIDADES DE FIREWALL  

3.1. 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 ou GNU/Linux; 

 

3.2. Suportar nativamente a criação de até 10 (dez) sistemas virtuais, 
permitindo a segregação do ambiente de segurança; 
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COMPROVAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
(Conforme Item 1 do Anexo – Especificação Técnica dos Ativos) 

DESCRIÇÃO DO ITEM Marca/Modelo 

ITEM 1 – FORTIGATE 60E 
 
 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 
(TIPO DE COMPROVAÇÃO: CATÁLOGO DOS PRODUTOS) 

Comprovação 
Página 

3.3. Permitir a criação de administradores independentes, para cada um 
dos sistemas virtuais existentes, de maneira a possibilitar a criação 
de contextos virtuais que podem ser administrados por equipes 
distintas; 

 

3.4. Possuir controle de acesso à Internet por endereço IP de origem e 
destino; 

 

3.5. Possuir controle de acesso à Internet por sub-rede;  

3.6. Para equipamentos com throughput maior que 1 Gbps de Firewall, 
suportar tags de VLAN (802.1q); 

 

3.7. Para equipamentos com throughput maior que 1 Gbps de Firewall, 
permitir a criação de pelo menos 225 VLANS no padrão IEEE 
802.1q; 

 

3.8. Deverá suportar agregação de links, segundo padrão IEEE 802.3ad;  

3.9. Possuir ferramenta de diagnóstico do tipo tcpdump ou similar;  

3.10. Possuir integração com servidores de autenticação RADIUS, LDAP 
e Microsoft Active Directory; 

 

3.11. Possuir métodos de autenticação de usuários para os protocolos 
TCP (HTTP, HTTPS e FTP); 

 

3.12. Possuir a funcionalidade de tradução de endereços estáticos – 
NAT (Network Address Translation), um para um, N-para-um e 
vários para vários; 

 

3.13. Permitir controle de acesso à Internet por períodos do dia, 
permitindo a aplicação de políticas por horários e por dia da semana; 

 

3.14. Permitir controle de acesso à Internet por domínio, exemplo: 
gov.br, org.br, edu.br; 

 

3.15. Possuir a funcionalidade de fazer tradução de endereços 
dinâmicos, muitos para um, PAT; 

 

3.16. Suporte a roteamento dinâmico RIP v1 e v2, OSPF v2 e BGP 4;  
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COMPROVAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
(Conforme Item 1 do Anexo – Especificação Técnica dos Ativos) 

DESCRIÇÃO DO ITEM Marca/Modelo 

ITEM 1 – FORTIGATE 60E 
 
 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 
(TIPO DE COMPROVAÇÃO: CATÁLOGO DOS PRODUTOS) 

Comprovação 
Página 

3.17. Possuir funcionalidades de DHCP Cliente, Servidor e Relay;  

3.18. Suportar aplicações multimídia como: H.323, SIP;  

3.19. Tecnologia de firewall do tipo Stateful;  

3.20. Possuir recurso para 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; 

 

3.21. Deve permitir o funcionamento em modo transparente tipo 
bridge; 

 

3.22. Possuir conexão entre estação de gerência e appliance 
criptografada tanto em interface gráfica quanto em CLI (linha de 
comando); 

 

3.23. Permitir filtro de pacotes sem controle de estado “stateless” para 
verificação em camada 2; 

 

3.24. Permitir forwarding de camada 2 para protocolos não IP;  

3.25. Suportar forwarding de multicast;  

3.26. Permitir criação de serviços por porta ou conjunto de portas dos 
seguintes protocolos, TCP, UDP, ICMP e IP; 

 

3.27. Permitir o agrupamento de serviços;  

3.28. Permitir o filtro de pacotes sem a utilização de NAT;  

3.29. Permitir a abertura de novas portas por fluxo de dados para 
serviços que requerem portas dinâmicas; 

 

3.30. Possuir mecanismo de anti-spoofing;  

3.31. Permitir criação de regras definidas pelo usuário;  

3.32. Deve permitir IP/MAC binding, permitindo que cada endereço IP 
possa ser associado a um endereço MAC gerando maior controle dos 
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COMPROVAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
(Conforme Item 1 do Anexo – Especificação Técnica dos Ativos) 

DESCRIÇÃO DO ITEM Marca/Modelo 

ITEM 1 – FORTIGATE 60E 
 
 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 
(TIPO DE COMPROVAÇÃO: CATÁLOGO DOS PRODUTOS) 

Comprovação 
Página 

endereços internos e impedindo o IP spoofing; 

3.33. O dispositivo deverá ter técnicas de detecção de programas de 
compartilhamento de arquivos (peer-to-peer) e de mensagens 
instantâneas. 

 

4. FUNCIONALIDADES DE VPN  

4.1. Possuir algoritmos de criptografia para túneis de VPN IPSec: AES, 
DES, 3DES; 

 

4.2. Suporte a certificados PKI X.509 para construção de VPN IPSec;  

4.3. Possuir suporte a VPN IPSec site-to-site e VPN IPSec client-to-site;  

4.4. Possuir suporte a VPN SSL;  

4.5. Possuir capacidade de realizar VPN SSL utilizando certificados 
digitais; 

 

4.6. A VPN SSL deve possibilitar o acesso a toda infraestrutura da 
empresa de acordo com a política de segurança, por meio de um 
plug-in ActiveX e/ou Java; 

 

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

 

4.8. Deve permitir a arquitetura de VPN IPSec hub and spoke;  

4.9. Suporte a VPN do tipo PPTP, L2TP;  

4.10. Suporte à inclusão em autoridades certificadoras (enrollment) 
mediante SCEP (Simple Certificate Enrollment Protocol) e mediante 
arquivos. 

 

5. FUNCIONALIDADES DE QUALIDADE DE SERVIÇO  

5.1. Permitir o controle e a priorização do tráfego, priorizando e 
garantindo banda para as aplicações (inbound/outbound) por meio 
da classificação dos pacotes (Shaping), criação de filas de 
prioridade, gerência de congestionamento e QoS; 
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COMPROVAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
(Conforme Item 1 do Anexo – Especificação Técnica dos Ativos) 

DESCRIÇÃO DO ITEM Marca/Modelo 

ITEM 1 – FORTIGATE 60E 
 
 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 
(TIPO DE COMPROVAÇÃO: CATÁLOGO DOS PRODUTOS) 

Comprovação 
Página 

5.2. Permitir modificação de valores DSCP para o DiffServ;  

5.3. Limitar individualmente a banda utilizada por programas de 
compartilhamento de arquivos do tipo peer-to-peer; 

 

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

 

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

 

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

 

5.7. Deverá controlar (limitar ou expandir) individualmente a banda 
utilizada por sub-rede de origem e destino; 

 

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

 

6. FUNCIONALIDADES DE ANTIVÍRUS  

6.1. Possuir funções de Antivírus e Anti-malware;  

6.2. 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; 

 

6.3. Possuir verificação de vírus para aplicativos de mensagens 
instantâneas; 

 

6.4. Permitir o bloqueio de malwares (adware, spyware, hijackers, 
keyloggers, etc.); 

 

6.5. Permitir o bloqueio de download de arquivos por extensão, nome do 
arquivo e tipos de arquivo; 

 

6.6. Permitir o bloqueio de download de arquivos por tamanho.  

7. FUNCIONALIDADES DE ANTI-SPAM  
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COMPROVAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
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(TIPO DE COMPROVAÇÃO: CATÁLOGO DOS PRODUTOS) 

Comprovação 
Página 

7.1. Possuir verificação do cabeçalho SMTP do tipo MIME;  

7.2. Possuir filtragem de e-mail por palavras chaves;  

7.3. Permitir adicionar rótulo ao assunto da mensagem quando 
classificado como SPAM; 

 

7.4. Possuir recurso de RBL;  

7.5. Permitir a checagem de reputação da URL no corpo mensagens de 
correio eletrônico. 

 

8. FUNCIONALIDADES DE FILTRO DE CONTEÚDO WEB  

8.1. Possuir solução de filtro de conteúdo web integrado a solução de 
segurança; 

 

8.2. Possuir pelo menos 60 (sessenta) categorias para classificação de 
sites web; 

 

8.3. Possuir base mínima contendo, 40 (quarenta) milhões de sites 
Internet web já registrados e classificados; 

 

8.4. Possuir a funcionalidade de cota de tempo de utilização por 
categoria; 

 

8.5. Possuir categoria exclusiva, no mínimo, para os seguintes tipos de 
sites web: 

 

8.5.1. Proxy Anônimo;  

8.5.2. Web-based Email;  

8.5.3. Pedofilia;  

8.5.4. Notícias;  

8.5.5. Phishing;  

8.5.6. Hackers;  
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Página 

8.5.7. Pornografia;  

8.5.8. Racismo;  

8.5.9. Websites Pessoais;  

8.5.10. Compras.  

8.6. Permitir a monitoração do tráfego Internet sem bloqueio de acesso 
aos usuários; 

 

8.7. Permitir a criação de pelo menos 5 (cinco) categorias 
personalizadas; 

 

8.8. Permitir a reclassificação de sites web, tanto por URL quanto por 
endereço IP; 

 

8.9. 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; 

 

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

 

8.11. Prover funcionalidade de identificação transparente de usuários 
cadastrados no Microsoft Active Directory; 

 

8.12. Exibir mensagens de bloqueio customizável pelos Administradores 
para resposta aos usuários na tentativa de acesso a recursos 
proibidos pela política de segurança da empresa; 

 

8.13. 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; 

 

8.14. Permitir o bloqueio de páginas web por meio da construção de 
filtros específicos com mecanismo de busca textual; 

 

8.15. Permitir a criação de listas personalizadas de URLs permitidas  
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(lista branca) e bloqueadas (lista negra); 

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

 

8.17. Filtro de conteúdo baseado em categorias em tempo real;  

8.18. Garantir que as atualizações regulares do produto sejam 
realizadas sem interromper a execução dos serviços de filtragem de 
conteúdo web; 

 

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

 

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

 

8.21. Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio por sub-
rede de origem; 

 

8.22. Deverá ser capaz de categorizar a página web tanto pela sua URL 
como pelo seu endereço IP; 

 

8.23. Deverá permitir o bloqueio de redirecionamento HTTP.  

9. FUNCIONALIDADES DE PREVENÇÃO DE INTRUSÃO  

9.1. Capacidade de detecção e proteção de mais de 200 (duzentos) 
ataques; 

 

9.2. O sistema de detecção e proteção de intrusão deverá estar orientado 
à proteção de redes; 

 

9.3. Possuir tecnologia de detecção baseada em assinatura;  

9.4. O sistema de detecção e proteção de intrusão deverá possuir 
integração à plataforma de segurança; 

 

9.5. Possuir capacidade de remontagem de pacotes para identificação de 
ataques; 

 

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

9.7. 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; 

 

9.8. Mecanismos de detecção/proteção de ataques:  

9.8.1. Reconhecimento de padrões;  

9.8.2. Análise de protocolos;  

9.8.3. Detecção de anomalias;  

9.8.4. Detecção de ataques de RPC (Remote Procedure Call);  

9.8.5. Proteção contra ataques de Windows ou NetBios;  

9.8.6. Proteção contra ataques de SMTP (Simple Message Transfer 
Protocol) IMAP (Internet Message Access Protocol), POP (Post 
Office Protocol); 

 

9.8.7. Proteção contra ataques DNS (DNS cache poisoning);  

9.8.8. Proteção contra ataques a FTP, SSH, Telnet e rlogin;  

9.8.9. Proteção contra ataques de ICMP (Internet Control Message 
Protocol). 

 

9.9. Métodos de notificação:  

9.9.1. Alarmes na console de administração;  

9.9.2. Alertas via correio eletrônico;  

9.9.3. 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. 

 

9.10. Capacidade de resposta/logs ativa a ataques:  
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9.10.1. Terminação de sessões via TCP resets;  

9.10.2. Armazenamento de logs de sessões;  

9.11. Atualizar automaticamente as assinaturas para o sistema de 
detecção de intrusos; 

 

9.12. O sistema de detecção de intrusos deverá mitigar os efeitos dos 
ataques de negação de serviços; 

 

9.13. Deverá permitir a criação de assinaturas personalizadas;  

9.14. Possuir filtros de ataques por anomalias;  

9.15. Permitir filtros de anomalias de tráfego estatístico de: flooding, 
scan, source e destination session limit; 

 

9.16. Permitir filtros de anomalias de protocolos;  

9.17. Suportar reconhecimento de ataques de DoS, reconnaissance, 
exploits e evasion; 

 

9.18. Suportar verificação de ataque na camada de aplicação;  

9.19. Possuir as seguintes estratégias de bloqueio: pass, drop, reset.  

10. FUNCIONALIDADES DE CONTROLE DE APLICAÇÕES  

10.1. Deverá reconhecer no mínimo 700 (setecentas) aplicações;  

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

 

10.3. Deverá possuir categoria exclusiva, no mínimo, para os seguintes 
tipos de aplicações como: P2P, Colaboração, Web, Armazenamento 
de Arquivos e VOIP; 

 

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

 

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

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

 

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

 

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

 

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

 

10.10. Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio por sub-
rede de origem e destino; 

 

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

 

11. BALANCEAMENTO DE LINK OU SD-WAN  

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

 

11.2. A solução deve suportar as seguintes opções de roteamento: RIP, 
OSPF, iBGP, eBGP, Policy Routing e Static Routing; 

 

11.3. A solução deverá ser capaz de monitorar e identificar falhas 
mediante a associação de health check, permitindo testes de 
resposta por ping ou http;  

 

11.4. Deverá ser permitido a criação de políticas de roteamento e 
balanceamento com base nos seguintes critérios: 

 

11.4.1. Latência do link;   

11.4.2. Jitter;  
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11.4.3. Perda de pacotes.  

11.5. A solução deverá permitir balanceamento baseado nos seguintes 
algoritmos: 

 

11.5.1. Por Volume de tráfego;  

11.5.2. Por sessões;  

11.5.3. Através de escoamento de tráfego (Spillover);  

11.5.4. Baseado em endereço IP de origem/destino;  

11.5.5. Baseado em origem.  

11.6. A solução deverá possibilitar a criação de políticas de roteamento 
com base em: 

 

11.6.1. Endereço de origem;  

11.6.2. Grupo de usuários;   

11.6.3. Endereço de destino;  

11.6.4. Aplicações de nuvem (tais como Adobe, Microsoft Azure, 
Dropbox, Facebook); 

 

11.6.5. Interface de destino.  

11.7. A solução deverá permitir uma configuração granular para 
remover ou inserir os links participantes do grupo de SDWAN, de 
acordo com a necessidade de roteamento da aplicação específica 
(Ex. SDWAN para VOZ apenas links 1 e 2, SDWAN para Multimídia 
links 1, 2 e 3, HTTP/HTTPS todos os links 1, 2, 3 e 4); 

 

11.8. A solução de configuração granular de links deverá possibilitar 
configurar para cada tipo de política e regra de roteamento de 
aplicação, os critérios de monitoramento e detecção de falhas. 

 

12. CARACTERISTICAS DE CONTROLADORA WIRELESS  

12.1. Deverá ser capaz de gerenciar de forma centralizadas os Pontos  
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de Acesso, limitando à quantidade por Solução de Segurança TIPO I 
e TIPO II. 

13. CERTIFICAÇÕES  

13.1. Certificação ICSA Labs para o Firewall.  

14. PADRONIZAÇÃO, LICENCIAMENTO, HARDWARE E 
DOCUMENTAÇÃO 

 

14.1. 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; 

 

14.2. Licença de número ilimitado de estações de rede, usuários e 
túneis VPN IPSec; 

 

14.3. Incluir licença para a funcionalidade de VPN SSL;  

14.4. Incluir licença para atualização de vacina de antivírus/anti-
malware; 

 

14.5. Incluir licença de atualização para filtro de conteúdo web;  

14.6. Fornecer documentação técnica, bem como manual de uso, em 
Inglês ou Português do Brasil. 
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1. CAPACIDADE DA SOLUÇÃO DE SEGURANÇA TIPO II 
 

1.1. Firewall1 com throughput de 4.4 Gbps;  

1.2. IPS2 com throughput de 500 Mbps;  

1.3. NGFW2 com throughput de 360 Mbps;  

1.4. Threat Protection2 com throughput de 250 Mbps;  

1.5. VPN IPsec com capacidade de pelo menos 4 Gbps;  

1.6. VPN SSL com capacidade de pelo menos 250 Mbps;  

1.7. Suporte a 2 milhões de conexões simultâneas;  

1.8. Suporte a pelo menos 30.000 novas conexões por segundo;  

1.9. Suporte a pelo menos 2000 túneis de VPN IPsec Site-to-Site;  

1.10. Suporte a pelo menos 250 usuários de VPN SSL;  

1.11. Suporte a pelo menos 10 sistemas virtuais;  

1.12. Possuir 16 interfaces GE RJ45;  

1.13. Suportar gerenciar 32 Pontos de Acesso em modo túnel.  

 (1) Os números de throughput devem levar em consideração pacotes de 
64 bytes UDP. 

 

(2). Os números de throughput devem levar em consideração a 
utilização de Enterprise Traffic Mix ou Real World Traffic, ou Tráfego de 
Mundo Real. 

 

2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS E OBRIGATÓRIAS 
 

2.1. A solução de segurança deverá ser composta de elementos de 
hardware do tipo com appliance e software as funcionalidades 
mínimas listadas abaixo: 
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j) Firewall;  

k) VPN IPSec (Client-to-site e Site-to-site) e VPN SSL;  

l) Traffic Shapping e/ou Qualidade de Serviço (QoS);  

m) Antivírus;  

n) Anti-Spam;  

o) Filtro de Conteúdo Web (URL Filtering);  

p) Detecção e Prevenção de Intrusos (IPS);  

q) Controle de Aplicações;  

r) Balanceamento de link ou SD-WAN.  

2.2. As LICITANTES poderão fornecer a solução da seguinte forma: um 
único dispositivo ou múltiplos dispositivos, composto de hardware do 
tipo appliance e software, do mesmo FABRICANTE, com todas as 
funcionalidades listadas, instaladas nos mesmos appliances que 
compõem a solução; 

 

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

 

2.4. A solução deverá ser suportada 8x5 (oito por cinco) pela empresa 
que ofertá-la. 

 

3. FUNCIONALIDADES DE FIREWALL 
 

3.1. 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 ou GNU/Linux; 

 

3.2. Suportar nativamente a criação de até 10 (dez) sistemas virtuais, 
permitindo a segregação do ambiente de segurança; 
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3.3. Permitir a criação de administradores independentes, para cada um 
dos sistemas virtuais existentes, de maneira a possibilitar a criação 
de contextos virtuais que podem ser administrados por equipes 
distintas; 

 

3.4. Possuir controle de acesso à Internet por endereço IP de origem e 
destino; 

 

3.5. Possuir controle de acesso à Internet por sub-rede;  

3.6. Para equipamentos com throughput maior que 1 Gbps de Firewall, 
suportar tags de VLAN (802.1q); 

 

3.7. Para equipamentos com throughput maior que 1 Gbps de Firewall, 
permitir a criação de pelo menos 225 VLANS no padrão IEEE 
802.1q; 

 

3.8. Deverá suportar agregação de links, segundo padrão IEEE 802.3ad;  

3.9. Possuir ferramenta de diagnóstico do tipo tcpdump ou similar;  

3.10. Possuir integração com servidores de autenticação RADIUS, LDAP 
e Microsoft Active Directory; 

 

3.11. Possuir métodos de autenticação de usuários para os protocolos 
TCP (HTTP, HTTPS e FTP); 

 

3.12. Possuir a funcionalidade de tradução de endereços estáticos – 
NAT (Network Address Translation), um para um, N-para-um e 
vários para vários; 

 

3.13. Permitir controle de acesso à Internet por períodos do dia, 
permitindo a aplicação de políticas por horários e por dia da semana; 

 

3.14. Permitir controle de acesso à Internet por domínio, exemplo: 
gov.br, org.br, edu.br; 

 

3.15. Possuir a funcionalidade de fazer tradução de endereços 
dinâmicos, muitos para um, PAT; 

 

3.16. Suporte a roteamento dinâmico RIP v1 e v2, OSPF v2 e BGP 4;  
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3.17. Possuir funcionalidades de DHCP Cliente, Servidor e Relay;  

3.18. Suportar aplicações multimídia como: H.323, SIP;  

3.19. Tecnologia de firewall do tipo Stateful;  

3.20. Possuir recurso para 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; 

 

3.21. Deve permitir o funcionamento em modo transparente tipo 
bridge; 

 

3.22. Possuir conexão entre estação de gerência e appliance 
criptografada tanto em interface gráfica quanto em CLI (linha de 
comando); 

 

3.23. Permitir filtro de pacotes sem controle de estado “stateless” para 
verificação em camada 2; 

 

3.24. Permitir forwarding de camada 2 para protocolos não IP;  

3.25. Suportar forwarding de multicast;  

3.26. Permitir criação de serviços por porta ou conjunto de portas dos 
seguintes protocolos, TCP, UDP, ICMP e IP; 

 

3.27. Permitir o agrupamento de serviços;  

3.28. Permitir o filtro de pacotes sem a utilização de NAT;  

3.29. Permitir a abertura de novas portas por fluxo de dados para 
serviços que requerem portas dinâmicas; 

 

3.30. Possuir mecanismo de anti-spoofing;  

3.31. Permitir criação de regras definidas pelo usuário;  

3.32. Deve permitir IP/MAC binding, permitindo que cada endereço IP 
possa ser associado a um endereço MAC gerando maior controle dos 

 



 

                            

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 
Departamento Regional do Distrito Federal 
 
SIA Trecho 03 Lotes 625/695, Ed. SIA Centro Empresarial, Cobertura “C”, Brasília-DF – CEP 71.200-030 
Tel.: 61 3313-8828    www.df.senac.br 

66 

COMPROVAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
(Conforme Item 2 do Anexo – Especificação Técnica dos Ativos) 

DESCRIÇÃO DO ITEM Marca/Modelo 

ITEM 2 – FORTIGATE 100E 
 
 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 
(TIPO DE COMPROVAÇÃO: CATÁLOGO DOS PRODUTOS) 

Comprovação 
Página 

endereços internos e impedindo o IP spoofing; 

3.33. O dispositivo deverá ter técnicas de detecção de programas de 
compartilhamento de arquivos (peer-to-peer) e de mensagens 
instantâneas. 

 

4. FUNCIONALIDADES DE VPN 
 

4.1. Possuir algoritmos de criptografia para túneis de VPN IPSec: AES, 
DES, 3DES; 

 

4.2. Suporte a certificados PKI X.509 para construção de VPN IPSec;  

4.3. Possuir suporte a VPN IPSec site-to-site e VPN IPSec client-to-site;  

4.4. Possuir suporte a VPN SSL;  

4.5. Possuir capacidade de realizar VPN SSL utilizando certificados 
digitais; 

 

4.6. A VPN SSL deve possibilitar o acesso a toda infraestrutura da 
empresa de acordo com a política de segurança, por meio de um 
plug-in ActiveX e/ou Java; 

 

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

 

4.8. Deve permitir a arquitetura de VPN IPSec hub and spoke;  

4.9. Suporte a VPN do tipo PPTP, L2TP;  

4.10. Suporte à inclusão em autoridades certificadoras (enrollment) 
mediante SCEP (Simple Certificate Enrollment Protocol) e mediante 
arquivos. 

 

5. FUNCIONALIDADES DE QUALIDADE DE SERVIÇO 
 

5.1. Permitir o controle e a priorização do tráfego, priorizando e 
garantindo banda para as aplicações (inbound/outbound) por meio 
da classificação dos pacotes (Shaping), criação de filas de 
prioridad’e, gerência de congestionamento e QoS; 
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5.2. Permitir modificação de valores DSCP para o DiffServ;  

5.3. Limitar individualmente a banda utilizada por programas de 
compartilhamento de arquivos do tipo peer-to-peer; 

 

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

 

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

 

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

 

5.7. Deverá controlar (limitar ou expandir) individualmente a banda 
utilizada por sub-rede de origem e destino; 

 

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

 

6. FUNCIONALIDADES DE ANTIVÍRUS 
 

6.1. Possuir funções de Antivírus e Anti-malware;  

6.2. 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; 

 

6.3. Possuir verificação de vírus para aplicativos de mensagens 
instantâneas; 

 

6.4. Permitir o bloqueio de malwares (adware, spyware, hijackers, 
keyloggers, etc.); 

 

6.5. Permitir o bloqueio de download de arquivos por extensão, nome do 
arquivo e tipos de arquivo; 

 

6.6. Permitir o bloqueio de download de arquivos por tamanho.  

7. FUNCIONALIDADES DE ANTI-SPAM 
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7.1. Possuir verificação do cabeçalho SMTP do tipo MIME;  

7.2. Possuir filtragem de e-mail por palavras chaves;  

7.3. Permitir adicionar rótulo ao assunto da mensagem quando 
classificado como SPAM; 

 

7.4. Possuir recurso de RBL;  

7.5. Permitir a checagem de reputação da URL no corpo mensagens de 
correio eletrônico. 

 

8. FUNCIONALIDADES DE FILTRO DE CONTEÚDO WEB 
 

8.1. Possuir solução de filtro de conteúdo web integrado a solução de 
segurança; 

 

8.2. Possuir pelo menos 60 (sessenta) categorias para classificação de 
sites web; 

 

8.3. Possuir base mínima contendo, 40 (quarenta) milhões de sites 
Internet web já registrados e classificados; 

 

8.4. Possuir a funcionalidade de cota de tempo de utilização por 
categoria; 

 

8.5. Possuir categoria exclusiva, no mínimo, para os seguintes tipos de 
sites web: 

 

8.5.1.  Proxy Anônimo;  

8.5.2.  Web-based Email;  

8.5.3.  Pedofilia;  

8.5.4.  Notícias;  

8.5.5.  Phishing;  

8.5.6.  Hackers;  
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8.5.7.  Pornografia;  

8.5.8.  Racismo;  

8.5.9.  Wesites Pessoais;  

8.5.10. Compras.  

8.6. Permitir a monitoração do tráfego Internet sem bloqueio de acesso 
aos usuários; 

 

8.7. Permitir a criação de pelo menos 5 (cinco) categorias 
personalizadas; 

 

8.8. Permitir a reclassificação de sites web, tanto por URL quanto por 
endereço IP; 

 

8.9. 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; 

 

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

 

8.11. Prover funcionalidade de identificação transparente de usuários 
cadastrados no Microsoft Active Directory; 

 

8.12. Exibir mensagens de bloqueio customizável pelos Administradores 
para resposta aos usuários na tentativa de acesso a recursos 
proibidos pela política de segurança da empresa; 

 

8.13. 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; 

 

8.14. Permitir o bloqueio de páginas web por meio da construção de 
filtros específicos com mecanismo de busca textual; 

 

8.15. Permitir a criação de listas personalizadas de URLs permitidas  
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(lista branca) e bloqueadas (lista negra); 

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

 

8.17. Filtro de conteúdo baseado em categorias em tempo real;  

8.18. Garantir que as atualizações regulares do produto sejam 
realizadas sem interromper a execução dos serviços de filtragem de 
conteúdo web; 

 

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

 

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

 

8.21. Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio por sub-
rede de origem; 

 

8.22. Deverá ser capaz de categorizar a página web tanto pela sua URL 
como pelo seu endereço IP; 

 

8.23. Deverá permitir o bloqueio de redirecionamento HTTP.  

9. FUNCIONALIDADES DE PREVENÇÃO DE INTRUSÃO 
 

9.1. Capacidade de detecção e proteção de mais de 200 (duzentos) 
ataques; 

 

9.2. O sistema de detecção e proteção de intrusão deverá estar orientado 
à proteção de redes; 

 

9.3. Possuir tecnologia de detecção baseada em assinatura;  

9.4. O sistema de detecção e proteção de intrusão deverá possuir 
integração à plataforma de segurança; 

 

9.5. Possuir capacidade de remontagem de pacotes para identificação de 
ataques; 

 

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

9.7. 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; 

 

9.8. Mecanismos de detecção/proteção de ataques:  

9.8.1. Reconhecimento de padrões;  

9.8.2. Análise de protocolos;  

9.8.3. Detecção de anomalias;  

9.8.4. Detecção de ataques de RPC (Remote Procedure Call);  

9.8.5. Proteção contra ataques de Windows ou NetBios;  

9.8.6. Proteção contra ataques de SMTP (Simple Message 
Transfer Protocol) IMAP (Internet Message Access Protocol), POP 
(Post Office Protocol); 

 

9.8.7. Proteção contra ataques DNS (DNS cache poisoning);  

9.8.8. Proteção contra ataques a FTP, SSH, Telnet e rlogin;  

9.8.9. Proteção contra ataques de ICMP (Internet Control 
Message Protocol). 

 

9.9. Métodos de notificação:  

9.9.1. Alarmes na console de administração;  

9.9.2. Alertas via correio eletrônico;  

9.9.3. 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. 
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9.10. Capacidade de resposta/logs ativa a ataques:  

9.10.1. Terminação de sessões via TCP resets;  

9.10.2. Armazenamento de logs de sessões;  

9.11. Atualizar automaticamente as assinaturas para o sistema de 
detecção de intrusos; 

 

9.12. O sistema de detecção de intrusos deverá mitigar os efeitos dos 
ataques de negação de serviços; 

 

9.13. Deverá permitir a criação de assinaturas personalizadas;  

9.14. Possuir filtros de ataques por anomalias;  

9.15. Permitir filtros de anomalias de tráfego estatístico de: flooding, 
scan, source e destination session limit; 

 

9.16. Permitir filtros de anomalias de protocolos;  

9.17. Suportar reconhecimento de ataques de DoS, reconnaissance, 
exploits e evasion; 

 

9.18. Suportar verificação de ataque na camada de aplicação;  

9.19. Possuir as seguintes estratégias de bloqueio: pass, drop, reset.  

10. FUNCIONALIDADES DE CONTROLE DE APLICAÇÕES 
 

10.1. Deverá reconhecer no mínimo 700 (setecentas) aplicações;  

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

 

10.3. Deverá possuir categoria exclusiva, no mínimo, para os seguintes 
tipos de aplicações como: P2P, Colaboração, Web, Armazenamento 
de Arquivos e VOIP; 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

10.10. Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio por sub-
rede de origem e destino; 

 

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

 

11. BALANCEAMENTO DE LINK OU SD-WAN 
 

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

 

11.2. A solução deve suportar as seguintes opções de roteamento: RIP, 
OSPF, iBGP, eBGP, Policy Routing e Static Routing; 

 

11.3. A solução deverá ser capaz de monitorar e identificar falhas 
mediante a associação de health check, permitindo testes de 
resposta por ping ou http;  

 

11.4. Deverá ser permitido a criação de políticas de roteamento e 
balanceamento com base nos seguintes critérios: 

 

11.4.1. Latência do link;   
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11.4.2. Jitter;  

11.4.3. Perda de pacotes.  

11.5. A solução deverá permitir balanceamento baseado nos seguintes 
algoritmos: 

 

11.5.1. Por Volume de tráfego;  

11.5.2. Por sessões;  

11.5.3. Através de escoamento de tráfego (Spillover);  

11.5.4. Baseado em endereço IP de origem/destino;  

11.5.5. Baseado em origem.  

11.6. A solução deverá possibilitar a criação de políticas de roteamento 
com base em: 

 

11.6.1. Endereço de origem;  

11.6.2. Grupo de usuários;   

11.6.3. Endereço de destino;  

11.6.4. Aplicações de nuvem (tais como Adobe, Microsoft Azure, 
Dropbox, Facebook); 

 

11.6.5. Interface de destino.  

11.7. A solução deverá permitir uma configuração granular para 
remover ou inserir os links participantes do grupo de SDWAN, de 
acordo com a necessidade de roteamento da aplicação específica 
(Ex. SDWAN para VOZ apenas links 1 e 2, SDWAN para Multimídia 
links 1, 2 e 3, HTTP/HTTPS todos os links 1, 2, 3 e 4); 

 

11.8. A solução de configuração granular de links deverá possibilitar 
configurar para cada tipo de política e regra de roteamento de 
aplicação, os critérios de monitoramento e detecção de falhas. 
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12. CARACTERISTICAS DE CONTROLADORA WIRELESS 
 

12.1. Deverá ser capaz de gerenciar de forma centralizadas os Pontos 
de Acesso, limitando à quantidade por Solução de Segurança TIPO I 
e TIPO II. 

 

13. CERTIFICAÇÕES 
 

13.1. Certificação ICSA Labs para o Firewall.  

14. PADRONIZAÇÃO, LICENCIAMENTO, HARDWARE E 
DOCUMENTAÇÃO 

 

14.1. 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; 

 

14.2. Licença de número ilimitado de estações de rede, usuários e 
túneis VPN IPSec; 

 

14.3. Incluir licença para a funcionalidade de VPN SSL;  

14.4. Incluir licença para atualização de vacina de antivírus/anti-
malware; 

 

14.5. Incluir licença de atualização para filtro de conteúdo web;  

14.6. Fornecer documentação técnica, bem como manual de uso, em 
Inglês ou Português do Brasil. 
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1. CAPACIDADE DA SOLUÇÃO DE SEGURANÇA TIPO III 
 

1.1. Firewall1 com throughput de 9 Gbps;  

1.2. IPS2 com throughput de 2.2 Gbps;  

1.3. NGFW2 com throughput de 1.8 Gbps;  

1.4. Threat Protection2 com throughput de 1.2 Gbps;  

1.5. VPN IPsec com capacidade de pelo menos 7.2 Gbps;  

1.6. VPN SSL com capacidade de pelo menos 900 Mbps;  

1.7. Suporte a 2 milhões de conexões simultâneas;  

1.8. Suporte a pelo menos 135.000 novas conexões por segundo;  

1.9. Suporte a pelo menos 2.000 túneis de VPN IPsec Site-to-Site  

1.10. Suporte a pelo menos 500 usuários de VPN SSL;  

1.11. Suporte a pelo menos 10 sistemas virtuais;  

1.12. Possuir 18 interfaces GE RJ45;  

1.13. Possuir 4 interfaces GE SFP;  

1.14. Suportar gerenciar 10 Pontos de Acesso em modo túnel.  

(1) Os números de throughput devem levar em consideração pacotes de 
64 bytes UDP. 

 

(2). Os números de throughput devem levar em consideração a 
utilização de Enterprise Traffic Mix ou Real World Traffic, ou Tráfego de 
Mundo Real. 

 

2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS E OBRIGATÓRIAS 
 

2.1. A solução de segurança deverá ser composta de elementos de 
hardware do tipo com appliance e software as funcionalidades 
mínimas listadas abaixo: 

 

s) Firewall; 
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t) VPN IPSec (Client-to-site e Site-to-site) e VPN SSL; 
 

u) Traffic Shapping e/ou Qualidade de Serviço (QoS); 
 

v) Antivírus; 
 

w) Anti-Spam; 
 

x) Filtro de Conteúdo Web (URL Filtering); 
 

y) Detecção e Prevenção de Intrusos (IPS); 
 

z) Controle de Aplicações; 
 

aa) Balanceamento de link ou SD-WAN. 
 

2.2. As LICITANTES poderão fornecer a solução da seguinte forma: um 
único dispositivo ou múltiplos dispositivos, composto de hardware do 
tipo appliance e software, do mesmo FABRICANTE, com todas as 
funcionalidades listadas, instaladas nos mesmos appliances que 
compõem a solução; 

 

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

 

2.4. A solução deverá ser suportada 8x5 (oito por cinco) pela empresa 
que ofertá-la. 

 

3. FUNCIONALIDADES DE FIREWALL 
 

3.1. 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 ou GNU/Linux; 

 

3.2. Suportar nativamente a criação de até 10 (dez) sistemas virtuais, 
permitindo a segregação do ambiente de segurança; 

 

3.3. Permitir a criação de administradores independentes, para cada um 
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dos sistemas virtuais existentes, de maneira a possibilitar a criação 
de contextos virtuais que podem ser administrados por equipes 
distintas; 

3.4. Possuir controle d’e acesso à Internet por endereço IP de origem e 
destino; 

 

3.5. Possuir controle de acesso à Internet por sub-rede; 
 

3.6. Para equipamentos com throughput maior que 1 Gbps de Firewall, 
suportar tags de VLAN (802.1q); 

 

3.7. Para equipamentos com throughput maior que 1 Gbps de Firewall, 
permitir a criação de pelo menos 225 VLANS no padrão IEEE 
802.1q; 

 

3.8. Deverá suportar agregação de links, segundo padrão IEEE 802.3ad; 
 

3.9. Possuir ferramenta de diagnóstico do tipo tcpdump ou similar; 
 

3.10. Possuir integração com servidores de autenticação RADIUS, LDAP 
e Microsoft Active Directory; 

 

3.11. Possuir métodos de autenticação de usuários para os protocolos 
TCP (HTTP, HTTPS e FTP); 

 

3.12. Possuir a funcionalidade de tradução de endereços estáticos – 
NAT (Network Address Translation), um para um, N-para-um e 
vários para vários; 

 

3.13. Permitir controle de acesso à Internet por períodos do dia, 
permitindo a aplicação de políticas por horários e por dia da semana; 

 

3.14. Permitir controle de acesso à Internet por domínio, exemplo: 
gov.br, org.br, edu.br; 

 

3.15. Possuir a funcionalidade de fazer tradução de endereços 
dinâmicos, muitos para um, PAT; 

 

3.16. Suporte a roteamento dinâmico RIP v1 e v2, OSPF v2 e BGP 4; 
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3.17. Possuir funcionalidades de DHCP Cliente, Servidor e Relay; 
 

3.18. Suportar aplicações multimídia como: H.323, SIP; 
 

3.19. Tecnologia de firewall do tipo Stateful; 
 

3.20. Possuir recurso para 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; 

 

3.21. Deve permitir o funcionamento em modo transparente tipo 
bridge; 

 

3.22. Possuir conexão entre estação de gerência e appliance 
criptografada tanto em interface gráfica quanto em CLI (linha de 
comando); 

 

3.23. Permitir filtro de pacotes sem controle de estado “stateless” para 
verificação em camada 2; 

 

3.24. Permitir forwarding de camada 2 para protocolos não IP; 
 

3.25. Suportar forwarding de multicast; 
 

3.26. Permitir criação de serviços por porta ou conjunto de portas dos 
seguintes protocolos, TCP, UDP, ICMP e IP; 

 

3.27. Permitir o agrupamento de serviços; 
 

3.28. Permitir o filtro de pacotes sem a utilização de NAT; 
 

3.29. Permitir a abertura de novas portas por fluxo de dados para 
serviços que requerem portas dinâmicas; 

 

3.30. Possuir mecanismo de anti-spoofing; 
 

3.31. Permitir criação de regras definidas pelo usuário; 
 

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

3.33. O dispositivo deverá ter técnicas de detecção de programas de 
compartilhamento de arquivos (peer-to-peer) e de mensagens 
instantâneas. 

 

4. FUNCIONALIDADES DE VPN 
 

4.1. Possuir algoritmos de criptografia para túneis de VPN IPSec: AES, 
DES, 3DES; 

 

4.2. Suporte a certificados PKI X.509 para construção de VPN IPSec; 
 

4.3. Possuir suporte a VPN IPSec site-to-site e VPN IPSec client-to-site; 
 

4.4. Possuir suporte a VPN SSL; 
 

4.5. Possuir capacidade de realizar VPN SSL utilizando certificados 
digitais; 

 

4.6. A VPN SSL deve possibilitar o acesso a toda infraestrutura da 
empresa de acordo com a política de segurança, por meio de um 
plug-in ActiveX e/ou Java; 

 

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

 

4.8. Deve permitir a arquitetura de VPN IPSec hub and spoke; 
 

4.9. Suporte a VPN do tipo PPTP, L2TP; 
 

4.10. Suporte à inclusão em autoridades certificadoras (enrollment) 
mediante SCEP (Simple Certificate Enrollment Protocol) e mediante 
arquivos. 

 

5. FUNCIONALIDADES DE QUALIDADE DE SERVIÇO 
 

5.1. Permitir o controle e a priorização do tráfego, priorizando e 
garantindo banda para as aplicações (inbound/outbound) por meio 
da classificação dos pacotes (Shaping), criação de filas de 
prioridad’e, gerência de congestionamento e QoS; 
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5.2. Permitir modificação de valores DSCP para o DiffServ; 
 

5.3. Limitar individualmente a banda utilizada por programas de 
compartilhamento de arquivos do tipo peer-to-peer; 

 

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

 

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

 

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

 

5.7. Deverá controlar (limitar ou expandir) individualmente a banda 
utilizada por sub-rede de origem e destino; 

 

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

 

6. FUNCIONALIDADES DE ANTIVÍRUS 
 

6.1. Possuir funções de Antivírus e Anti-malware; 
 

6.2. 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; 

 

6.3. Possuir verificação de vírus para aplicativos de mensagens 
instantâneas; 

 

6.4. Permitir o bloqueio de malwares (adware, spyware, hijackers, 
keyloggers, etc.); 

 

6.5. Permitir o bloqueio de download de arquivos por extensão, nome do 
arquivo e tipos de arquivo; 

 

6.6. Permitir o bloqueio de download de arquivos por tamanho. 
 

7. FUNCIONALIDADES DE ANTI-SPAM 
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7.1. Possuir verificação do cabeçalho SMTP do tipo MIME; 
 

7.2. Possuir filtragem de e-mail por palavras chaves; 
 

7.3. Permitir adicionar rótulo ao assunto da mensagem quando 
classificado como SPAM; 

 

7.4. Possuir recurso de RBL; 
 

7.5. Permitir a checagem de reputação da URL no corpo mensagens de 
correio eletrônico. 

 

8. FUNCIONALIDADES DE FILTRO DE CONTEÚDO WEB 
 

8.1. Possuir solução de filtro de conteúdo web integrado a solução de 
segurança; 

 

8.2. Possuir pelo menos 60 (sessenta) categorias para classificação de 
sites web; 

 

8.3. Possuir base mínima contendo, 40 (quarenta) milhões de sites 
Internet web já registrados e classificados; 

 

8.4. Possuir a funcionalidade de cota de tempo de utilização por 
categoria; 

 

8.5. Possuir categoria exclusiva, no mínimo, para os seguintes tipos de 
sites web: 

 

8.5.1. Proxy Anônimo; 
 

8.5.2. Web-based Email; 
 

8.5.3. Pedofilia; 
 

8.5.4. Notícias; 
 

8.5.5. Phishing; 
 

8.5.6. Hackers; 
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8.5.7. Pornografia; 
 

8.5.8. Racismo; 
 

8.5.9. Websites Pessoais; 
 

8.5.10. Compras. 
 

8.6. Permitir a monitoração do tráfego Internet sem bloqueio de acesso 
aos usuários; 

 

8.7. Permitir a criação de pelo menos 5 (cinco) categorias 
personalizadas; 

 

8.8. Permitir a reclassificação de sites web, tanto por URL quanto por 
endereço IP; 

 

8.9. 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; 

 

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

 

8.11. Prover funcionalidade de identificação transparente de usuários 
cadastrados no Microsoft Active Directory; 

 

8.12. Exibir mensagens de bloqueio customizável pelos Administradores 
para resposta aos usuários na tentativa de acesso a recursos 
proibidos pela política de segurança da empresa; 

 

8.13. 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; 

 

8.14. Permitir o bloqueio de páginas web por meio da construção de 
filtros específicos com mecanismo de busca textual; 

 

8.15. Permitir a criação de listas personalizadas de URLs permitidas 
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(lista branca) e bloqueadas (lista negra); 

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

 

8.17. Filtro de conteúdo baseado em categorias em tempo real; 
 

8.18. Garantir que as atualizações regulares do produto sejam 
realizadas sem interromper a execução dos serviços de filtragem de 
conteúdo web; 

 

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

 

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

 

8.21. Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio por sub-
rede de origem; 

 

8.22. Deverá ser capaz de categorizar a página web tanto pela sua URL 
como pelo seu endereço IP; 

 

8.23. Deverá permitir o bloqueio de redirecionamento HTTP. 
 

9. FUNCIONALIDADES DE PREVENÇÃO DE INTRUSÃO 
 

9.1. Capacidade de detecção e proteção de mais de 200 (duzentos) 
ataques; 

 

9.2. O sistema de detecção e proteção de intrusão deverá estar orientado 
à proteção de redes; 

 

9.3. Possuir tecnologia de detecção baseada em assinatura; 
 

9.4. O sistema de detecção e proteção de intrusão deverá possuir 
integração à plataforma de segurança; 

 

9.5. Possuir capacidade de remontagem de pacotes para identificação de 
ataques; 

 

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

9.7. 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; 

 

9.8. Mecanismos de detecção/proteção de ataques: 
 

9.8.1. Reconhecimento de padrões; 
 

9.8.2. Análise de protocolos; 
 

9.8.3. Detecção de anomalias; 
 

9.8.4. Detecção de ataques de RPC (Remote Procedure Call); 
 

9.8.5. Proteção contra ataques de Windows ou NetBios; 
 

9.8.6. Proteção contra ataques de SMTP (Simple Message Transfer 
Protocol) IMAP (Internet Message Access Protocol), POP (Post 
Office Protocol); 

 

9.8.7. Proteção contra ataques DNS (DNS cache poisoning); 
 

9.8.8. Proteção contra ataques a FTP, SSH, Telnet e rlogin; 
 

9.8.9. Proteção contra ataques de ICMP (Internet Control Message 
Protocol). 

 

9.9. Métodos de notificação: 
 

9.9.1. Alarmes na console de administração; 
 

9.9.2. Alertas via correio eletrônico; 
 

9.9.3. 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. 
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9.10. Capacidade de resposta/logs ativa a ataques: 
 

9.10.1. Terminação de sessões via TCP resets; 
 

9.10.2. Armazenamento de logs de sessões; 
 

9.11. Atualizar automaticamente as assinaturas para o sistema de 
detecção de intrusos; 

 

9.12. O sistema de detecção de intrusos deverá mitigar os efeitos dos 
ataques de negação de serviços; 

 

9.13. Deverá permitir a criação de assinaturas personalizadas; 
 

9.14. Possuir filtros de ataques por anomalias; 
 

9.15. Permitir filtros de anomalias de tráfego estatístico de: flooding, 
scan, source e destination session limit; 

 

9.16. Permitir filtros de anomalias de protocolos; 
 

9.17. Suportar reconhecimento de ataques de DoS, reconnaissance, 
exploits e evasion; 

 

9.18. Suportar verificação de ataque na camada de aplicação; 
 

9.19. Possuir as seguintes estratégias de bloqueio: pass, drop, reset. 
 

10. FUNCIONALIDADES DE CONTROLE DE APLICAÇÕES 
 

10.1. Deverá reconhecer no mínimo 700 (setecentas) aplicações; 
 

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

 

10.3. Deverá possuir categoria exclusiva, no mínimo, para os seguintes 
tipos de aplicações como: P2P, Colaboração, Web, Armazenamento 
de Arquivos e VOIP; 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

10.10. Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio por sub-
rede de origem e destino; 

 

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

 

11. BALANCEAMENTO DE LINK OU SD-WAN 
 

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

 

11.2. A solução deve suportar as seguintes opções de roteamento: RIP, 
OSPF, iBGP, eBGP, Policy Routing e Static Routing; 

 

11.3. A solução deverá ser capaz de monitorar e identificar falhas 
mediante a associação de health check, permitindo testes de 
resposta por ping ou http;  

 

11.4. Deverá ser permitido a criação de políticas de roteamento e 
balanceamento com base nos seguintes critérios: 

 

11.4.1. Latência do link;  
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11.4.2. Jitter; 
 

11.4.3. Perda de pacotes. 
 

11.5. A solução deverá permitir balanceamento baseado nos seguintes 
algoritmos: 

 

11.5.1. Por Volume de tráfego; 
 

11.5.2. Por sessões; 
 

11.5.3. Através de escoamento de tráfego (Spillover); 
 

11.5.4. Baseado em endereço IP de origem/destino; 
 

11.5.5. Baseado em origem. 
 

11.6. A solução deverá possibilitar a criação de políticas de roteamento 
com base em: 

 

11.6.1. Endereço de origem; 
 

11.6.2. Grupo de usuários;  
 

11.6.3. Endereço de destino; 
 

11.6.4. Aplicações de nuvem (tais como Adobe, Microsoft Azure, 
Dropbox, Facebook); 

 

11.6.5. Interface de destino. 
 

11.7. A solução deverá permitir uma configuração granular para 
remover ou inserir os links participantes do grupo de SDWAN, de 
acordo com a necessidade de roteamento da aplicação específica 
(Ex. SDWAN para VOZ apenas links 1 e 2, SDWAN para Multimídia 
links 1, 2 e 3, HTTP/HTTPS todos os links 1, 2, 3 e 4); 

 

11.8. A solução de configuração granular de links deverá possibilitar 
configurar para cada tipo de política e regra de roteamento de 
aplicação, os critérios de monitoramento e detecção de falhas. 
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COMPROVAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
(Conforme Item 3 do Anexo – Especificação Técnica dos Ativos) 

DESCRIÇÃO DO ITEM Marca/Modelo 

ITEM 3 – FORTIGATE 200E 
 
 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 
(TIPO DE COMPROVAÇÃO: CATÁLOGO DOS PRODUTOS) 

Comprovação 
Página 

12. CARACTERISTICAS DE CONTROLADORA WIRELESS 
 

12.1. Deverá ser capaz de gerenciar de forma centralizadas os Pontos 
de Acesso, limitando à quantidade por Solução de Segurança TIPO I 
e TIPO II. 

 

13. CERTIFICAÇÕES 
 

13.1. Certificação ICSA Labs para o Firewall. 
 

14. PADRONIZAÇÃO, LICENCIAMENTO, HARDWARE E 
DOCUMENTAÇÃO 

 

14.1. 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; 

 

14.2. Licença de número ilimitado de estações de rede, usuários e 
túneis VPN IPSec; 

 

14.3. Incluir licença para a funcionalidade de VPN SSL; 
 

14.4. Incluir licença para atualização de vacina de antivírus/anti-
malware; 

 

14.5. Incluir licença de atualização para filtro de conteúdo web; 
 

14.6. Fornecer documentação técnica, bem como manual de uso, em 
Inglês ou Português do Brasil. 
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COMPROVAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
(Conforme Item 4 do Anexo – Especificação Técnica dos Ativos) 

DESCRIÇÃO DO ITEM Marca/Modelo 

ITEM 4 – FORTIAP-221E 
 
 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 
(TIPO DE COMPROVAÇÃO: CATÁLOGO DOS PRODUTOS) 

Comprovação 
Página 

1. CAPACIDADE CONECTIVIDADE, REDE SEM FIO 
 

1.1. Throughput mínimo de 300 Mbps;  

1.2. Suportar 802.11 a/b/g/n/ac;  

1.3. Quantidade mínima de rádios: 2;  

1.4. Quantidade mínima de antenas: 4;  

1.5. Frequências de operação: 2.4 GHz b/g/n ou 5 GHz a/n/ac;  

1.6. MIMO: 2x2;  

1.7. Potência de transmissão deve ser de 20 dBm no mínimo.  

1.8. Suportar até 14 SSIDs simultâneos por ponto de acesso;  

1.9. Suportar alimentação via 802.3af;  

1.10. Deve suportar temperatura de operação de 0 a 40 graus Celsius;   

1.11. Deve suportar umidade de operação de 5 a 90% sem 
condensação; 

 

2. OUTRAS CARACTERÍSTICAS 
 

2.1. Os equipamentos de ponto de acesso (Access Points) deverão ser 
de mesma marca (ou completamente compatíveis), sendo ele 
integrado à Soluções de Segurança (TIPO I, TIPO II e TIPO III) ou 
da Controladora Dedicada, ofertada para esta Especificação de 
Materiais e Serviços, conforme especificado abaixo:  

 

2.1.1. Os usuários da rede sem fio deverão ser controlados e 
autenticados pela Solução de Segurança ou Controladora 
Dedicada e utilizar os seguintes métodos de autenticação 
para os usuários: WPA e WPA2 com 802.1x ou Preshared 
key, WEP e Web Captive Portal, MAC lista negra e lista 
branca;  

 

2.1.2. Permitir a administração centralizada dos APs sem a 
necessidade de configurar os APs individualmente;  

 

2.1.3. A instalação dos equipamentos AP deverá ser do tipo  
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COMPROVAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
(Conforme Item 4 do Anexo – Especificação Técnica dos Ativos) 

DESCRIÇÃO DO ITEM Marca/Modelo 

ITEM 4 – FORTIAP-221E 
 
 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 
(TIPO DE COMPROVAÇÃO: CATÁLOGO DOS PRODUTOS) 

Comprovação 
Página 

“plug-and-play”, com detecção automática pelo Firewall; 

3. FUNCIONALIDADES DO PONTO DE ACESSO WIRELESS: 
 

3.1. Possuir ao menos 4 filas de tráfego no ponto de acesso;  

3.2. Ser fornecido com todos os acessórios necessários para que seja 
feita sua fixação em teto ou parede; 

 

3.3. Suportar a extensão multimídia WME;  

3.4. Possuir a capacidade de encontrar automaticamente a 
controladora; 

 

3.5. Permitir configurar, para cada SSID, se o tráfego será tunelado até 
a controladora ou se será comutado localmente; 

 

3.6. Suportar associação dinâmica de usuários à VLANs de acordo com 
parâmetros de autenticação na rede wi-fi; 

 

3.7. Possuir funcionalidade de ajuste de canal automático;  

3.8. A solução deverá fazer incremento de transmissão utilizando A-
MPDU; 

 

3.9. A solução deverá fazer agregação de pacotes utilizando A-MSDU  

3.10. Possuir funcionalidade de ajuste de potência automática de forma 
a estender cobertura no caso de falha de pontos de acesso; 

 

3.11. Ser fornecido kit para montagem em parede ou teto;  

3.12. Possuir certificação da ANATEL com data anterior a da publicação 
do presente Edital. 

 

4. FUNCIONALIDADE DA CONTROLADORA DEDICADA: 
 

4.1. Caso a Solução de Segurança ofertada, não tenha a funcionalidade 
de controlar os Pontos de Acesso, poderá ser fornecido 
“controladora dedicada” com as características abaixo:  

 

4.1.1. Possuir appliances/controladoras redundantes;  

4.1.2. Possuir fonte de alimentação interna com capacidade para  
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COMPROVAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
(Conforme Item 4 do Anexo – Especificação Técnica dos Ativos) 

DESCRIÇÃO DO ITEM Marca/Modelo 

ITEM 4 – FORTIAP-221E 
 
 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 
(TIPO DE COMPROVAÇÃO: CATÁLOGO DOS PRODUTOS) 

Comprovação 
Página 

operar em tensão alternada com seleção automática de 
tensão desde 110 até 220V em 50/60Hz;  

4.1.3. Cada appliance deve ser instalável em rack padrão de 19";   

4.1.4. Cada controladora poderá ser capaz de controlar no 
mínimo todos os Pontos de Acesso simultaneamente (não 
será permitido empilhamento).  

 

4.1.5. Os dois conjuntos de controladora devem possibilitar 
trabalho em alta disponibilidade (ativo-ativo ou ativo-
passivo) conectados de maneira permanente  

 

4.1.6. Caso sejam necessárias licenças, todas devem ser 
fornecidas;  

 

4.1.7. No caso de indisponibilidade de uma das controladoras, a 
outra deverá assumir todas as funcionalidades do 
indisponível;  

 

4.1.8. As controladoras devem permitir uma topologia 
redundante, permitindo escalabilidade e alta disponibilidade. 
No caso de falha, todos os Pontos de Acesso deverão ser 
passiveis de controle a partir da controladora dedicada 
alternativa de forma automática.  

 

4.1.9. Possuir capacidade de suportar 100 pontos de acesso.   

4.1.10. Deve ser fornecido com todas as licenças 
necessárias para controlar todos os Pontos de Acesso 
simultaneamente;  

 

4.1.11. Deve possuir capacidade instalada para controlar 
pontos de acesso, simultaneamente, sem que seja 
necessária qualquer licença adicional às fornecidas;  

 

4.1.12. Possuir armazenamento com no mínimo a 
quantidade exigida pelo fabricante para suportar o sistema 
com a quantidade máxima de equipamentos solicitados neste 
termo;  

 

4.1.13. Possuir memória RAM com no mínimo a quantidade 
exigida pelo fabricante para suportar o sistema com a 
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COMPROVAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
(Conforme Item 4 do Anexo – Especificação Técnica dos Ativos) 

DESCRIÇÃO DO ITEM Marca/Modelo 

ITEM 4 – FORTIAP-221E 
 
 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 
(TIPO DE COMPROVAÇÃO: CATÁLOGO DOS PRODUTOS) 

Comprovação 
Página 

quantidade máxima de equipamentos solicitados nesta 
Especificação de Materiais e Serviços;  

4.1.14. Deverá ser fornecido cabo de console ou serial para 
acesso à porta de gerencia da Controladora Dedicada; 

 

4.1.15. Deve ser capaz de controlar Pontos de Acesso nos 
padrões 802.11, 802.11a/ b/ g/ n/ e 802.11ac 
simultaneamente;  

 

4.1.16. Deve ser fornecido software que permita gerenciar 
as controladoras dedicadas;  

 

4.1.17. Cada equipamento, deverá possuir no mínimo 8 
(oito) interfaces 10/100/1000 BaseT ou porta combo.  

 

4.1.18. Gerenciar de forma centralizada todos os pontos de 
acesso da solução ofertada; 

 

4.1.19. Prover endereçamento IP automático para os 
clientes wireless através de serviço de servidor DHCP por 
SSID; 

 

4.1.20. Suportar a monitoração e supressão de ponto de 
acesso indevido; 

 

4.1.21. Prover autenticação para a rede wireless através de 
bases externas como LDAP, RADIUS ou TACACS+; 

 

4.1.22. Permitir a visualização dos clientes conectados;  

4.1.23. Prover suporte a Fast Roaming;  

4.1.24. Possuir Captive Portal por SSID;  

4.1.25. Permitir configurar o bloqueio de tráfego entre 
SSIDs; 

 

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

 

4.1.27. Suportar 802.1x através de RADIUS;  

4.1.28. Permitir configurar parâmetros de rádio como:  
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COMPROVAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
(Conforme Item 4 do Anexo – Especificação Técnica dos Ativos) 

DESCRIÇÃO DO ITEM Marca/Modelo 

ITEM 4 – FORTIAP-221E 
 
 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 
(TIPO DE COMPROVAÇÃO: CATÁLOGO DOS PRODUTOS) 

Comprovação 
Página 

banda e canal; 

4.1.29. Possuir método de descoberta de novos pontos de 
acesso baseados em Broadcast ou Multicast; 

 

4.1.30. Possuir lista contendo pontos de acesso aceitos e 
pontos de acesso indevidos (Rogue); 

 

4.1.31. Possuir WIDS com ao menos os seguintes perfis: 
Asleap Attack, Association/Authentication Frame Flooding, 
Broadcasting De-authentication, Spoofed De-authentication, 
Wireless Bridge; 

 

4.1.32. Possuir firewall integrado, baseado em identidade 
do usuário; 

 

4.1.33. Possibilitar definir número de clientes por SSID;  

4.1.34. Possuir mecanismo de criação automática de 
usuários visitantes e senhas auto-geradas e/ou manual, que 
possam ser enviadas por email ou SMS aos usuários, e com 
capacidade de definição de horário da expiração da senha; 

 

4.1.35. A comunicação entre o ponto de acesso e a 
controladora wi-fi deve poder ser efetuada de forma 
criptografada; 

 

4.1.36. Possuir mecanismo de ajuste de potência do sinal 
de forma a reduzir interferência entre canais entre dois 
pontos de acesso gerenciados; 

 

4.1.37. Permitir a identificação de pontos de acesso com 
firmware desatualizado e efetuar o upgrade via interface 
gráfica. 

 

 



 

                            

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 
Departamento Regional do Distrito Federal 
 
SIA Trecho 03 Lotes 625/695, Ed. SIA Centro Empresarial, Cobertura “C”, Brasília-DF – CEP 71.200-030 
Tel.: 61 3313-8828    www.df.senac.br 

95 

PREGÃO ELETRÔNICO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 17/2020 

ANEXO IV 

MINUTA DA ATA DE REGISTROS DE PREÇOS 

 
O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, Senac-DF. Endereço: SIA Sul, 

Trecho 03, Lotes 625/695, Ed. SIA Centro Empresarial, Cobertura “C”, Brasília-DF, CEP: 

71.200-030, CNPJ/MF: 03.296.968/0001-03, Telefone (61) 3313-8811. Representado pelo 

Presidente do Conselho Regional do Senac - DF, resolvem em face da classificação das 

propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Sistema de Registro de Preços nº 17/2020, 

registrar os preços para a eventual contratação de empresa especializada para fornecimento de 

solução de segurança, rede sem fio, serviços de instalação suporte e manutenção para provimento de 

infraestrutura necessária para a implantação do serviço wi-fi nas unidades do SERVIÇO NACIONAL DE 

APRENDIZAGEM COMERCIAL – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL – SENAC-DF, 

da empresa cujos itens foram homologados e adjudicados, doravante designado 

FORNECEDOR(A), em conformidade com o Edital, seus anexos e com as cláusulas e condições 

que seguem. 

1 - OBJETO 

1.1 -  A presente Ata tem por objeto o registro de preço para a eventual contratação de 

empresa especializada para fornecimento de solução de segurança, rede sem fio, serviços de 

instalação suporte e manutenção para provimento de infraestrutura necessária para a 

implantação do serviço wi-fi nas unidades do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – 

Administração Regional do Distrito Federal – Senac-DF, a seguir Preços Registrados e Empresa 

Fornecedora: 

2 - FORNECEDOR 

1) ................., com sede na ........, inscrita no CNPJ n.º............, neste ato representada pelo 

Sr. ........., portador da Carteira de Identidade n.º ......, e do CPF n.º ........ 

Nº DESCRIÇÃO QTD VALOR UNITÁRIO 

    

    

3 - VALIDADE DOS PREÇOS 
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3.1 - Esta Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data de sua 

assinatura, podendo ser prorrogada, no máximo, por igual período, desde que pesquisa de 

mercado demonstre que o preço se mantém vantajoso. 

3.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Senac-DF não estará 

obrigado a adquirir os materiais e serviços, exclusivamente, pelo Sistema de Registro de 

Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba 

recurso ou indenização de qualquer espécie ao fornecedor, sendo, entretanto, assegurada ao 

beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. 

3.3 - A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços, o fornecedor assume o compromisso 

de atender durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados e se obriga a cumprir, na 

íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente 

cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas. 

3.4 - A contratação decorrente desta Ata será formalizada pela emissão do Pedido de 

Compra, emitido pela Divisão de Administração e Finanças - DAF, a qual deverá ser retirada 

pelo fornecedor. 

4 - CONTROLE E ALTERAÇÃO DE PREÇOS 

4.1 - O preço registrado poderá ser revisto em face de eventual redução daqueles praticados no 

mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados. 

4.2 - Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao 

preço praticado no mercado, o Senac-DF convocará o fornecedor visando à negociação para 

redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado. 

4.3 - Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido, podendo 

nesta hipótese o Senac-DF convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de 

negociação. 

4.4 - Quando o preço de mercado se tornar superior ao preço registrado e o fornecedor, 

mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o 

Senac-DF poderá: 

I – liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a 

veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, se a comunicação ocorrer antes do 

pedido de fornecimento; 

II - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. Não havendo 

êxito nas negociações, o Senac-DF procederá à revogação da Ata de Registro de Preços, 

adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 
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5 - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E PAGAMENTO 

5.1 - Os materiais e serviços deverão ser entregues na totalidade do Pedido de Compra, nos 

endereços conforme Anexo I do Edital, dentro das condições previstas no edital e seus anexos, 

com a marca registrada nesta Ata de Registro de Preço. 

5.2 - Os serviços e equipamentos deverão ser entregues e instalados no SENAC-DF, pelo 

próprio FABRICANTE ou por técnico(s) da empresa fornecedora devidamente certificada pelo 

FABRICANTE dos equipamentos, mediante a apresentação da respectiva Nota Fiscal e do 

Pedido de Compra e de acordo com os prazos previstos no Anexo I do edital. 

5.3 – O pagamento ocorrerá em até 10 (dez) dias úteis, contados da apresentação da Nota 

Fiscal de acordo com a entrega dos materiais e serviços. 

5.4 - O pagamento será efetuado por intermédio de boleto ou ordem bancária na conta 

corrente da CONTRATADA ou mediante apresentação de fatura (nota fiscal com código de 

barras). 

5.5 - Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendurar a liquidação de qualquer obrigação 

que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência. Sendo esse atraso decorrente 

do inadimplemento de obrigações acarretará perda do direito ao pleito de reajustamento de 

preços. 

5.6 - Somente será efetuado o pagamento dos materiais e serviços solicitados no Pedido de 

Compra, de acordo com as necessidades do Senac-DF. Fica expressamente estabelecido que 

os preços incluam todos os custos diretos e indiretos para o fornecimento dos materiais e 

serviços de acordo com as condições previstas neste Edital e nos demais documentos da 

licitação. 

6 - OBRIGAÇÕES DO SENAC-DF 

6.1 - Prover, dar suporte e garantir o funcionamento de links de dados e voz, necessários para 

atendimento das necessidades da CONTRATADA, no que diz respeito a atividades de suporte 

remoto e registro de ocorrências;  

6.2 - Designar o número de auditores que considerar necessário como responsáveis, devendo 

os mesmos, principalmente:  

a) Comprovar e relatar, por escrito, as eventuais irregularidades na prestação de 

serviços; 

b) Sustar a execução de quaisquer trabalhos por estarem em desacordo com o 

especificado ou por outro motivo que caracterize a necessidade de tal medida. 

6.3 - Vistoriar ou fiscalizar a prestação dos serviços realizados pela CONTRATADA;  
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6.4 - Permitir, durante a vigência do contrato, o acesso dos representantes e/ou empregados 

da CONTRATADA ao local de prestação dos serviços, desde que devidamente identificados;  

6.5 - Promover o acompanhamento e fiscalização dos serviços, sob os aspectos qualitativos, 

anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à CONTRATADA as 

ocorrências de quaisquer fatos;  

6.6 - Fornecer condições adequadas de trabalho para a execução dos serviços, disponibilizando 

ambientes, mobiliários, equipamentos, softwares e outras ferramentas necessárias em 

qualidade e tempo hábil para a plena execução dos serviços;   

6.7 - O Fiscal do Contrato, designado pelo SENAC-DF, terá as seguintes atribuições: 

a) Expedir ordem de serviço para a execução das atividades; 

b) Verificar a execução dos serviços objetivando garantir a qualidade desejada; 

c) Comunicar ao representante da CONTRATADA sobre descumprimento do contrato 

e indicar os procedimentos necessários ao seu correto cumprimento; 

d) Solicitar à Administração a aplicação de penalidades por descumprimento de 

cláusula contratual;  

e) Atestar a execução do objeto do contrato. 

7 - OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 

7.1 - Prestar os serviços de acordo com as condições e Níveis de Serviço, descritos no contrato 

e na presente Especificação de Materiais e Serviços;  

7.2 - Fornecer, em qualquer época, os esclarecimentos e informações técnicas que venham a 

ser solicitadas pelo SENAC-DF sobre os serviços realizados;  

7.3 - Disponibilizar meios para que o SENAC-DF possa, quando julgar necessário, vistoriar e 

fiscalizar os serviços executados pela CONTRATADA. Tal vistoria deve compreender a 

possibilidade do SENAC-DF assistir aos procedimentos de atendimento e controle dos 

incidentes;  

7.4 - Usar mão de obra capacitada, agrupando permanentemente uma equipe homogênea e 

suficiente de técnicos, que assegurem a execução integral dos serviços nos prazos 

convencionados, com a qualidade que os serviços exigem;  

7.5 - Considerar que a ação da fiscalização do SENAC-DF não exonera a CONTRATADA de suas 

responsabilidades contratuais;  

7.6 - Assumir inteira responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que efetuar, 

assim como pelos danos decorrentes da realização dos mesmos;  
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7.7 - Assumir inteira responsabilidade por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, 

fiscais, comerciais e resultantes de acidentes de trabalho que venham a sofrer seu pessoal 

envolvido na execução dos serviços oriundos do presente contrato.  

7.8 - Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente ao SENAC-DF, ou a 

terceiros, em virtude de culpa ou dolo na execução do Contrato, desde que comprovadamente 

advindos da atividade da CONTRATADA ou seus subcontratados;  

7.9 - Indicar, desde o início da prestação dos serviços, o preposto e o seu substituto imediato 

que representarão a empresa perante o SENAC-DF;  

7.10 - No decorrer da garantia, designar um Gestor do Contrato onde o mesmo deverá ter as 

seguintes atribuições: 

a) Manutenção periódica dos níveis de serviço contratados; 

b) Gestão da equipe de atendimento da CONTRATADA; 

c) Ponto de contato focal do SENAC-DF; 

d) Gestão e acompanhamento dos processos entre o SENAC-DF e a CONTRATADA; 

e) Auditoria e acompanhamento constante dos serviços de manutenção efetuados; 

f) Avaliar o atendimento e o grau de satisfação em relação ao atendimento da 

CONTRATADA, planejando e controlando a qualidade do processo de 

atendimento com o objetivo de obter a satisfação dos usuários; 

g) Acompanhar e monitorar os indicadores de resultados e metas estabelecidas.  

7.11 - Criar e manter um portal via WEB para acesso à Ferramenta da Central de Serviços a fim 

de ser acessada pelas equipes solucionadoras do CONTRATANTE;  

7.12 - Manter sigilo sobre as informações recebidas do SENAC-DF em decorrência dos serviços 

prestados, não as divulgando de qualquer forma, sob qualquer pretexto, senão, a seus 

funcionários que tenham necessidade da informação para a execução dos serviços contratados 

pelo SENAC-DF, sob pena de responderem por perdas e danos, sem prejuízo da apuração da 

responsabilidade penal de seus representantes legais e funcionários.   

8 – OBRIGAÇÕES GERAIS DAS PARTES 

8.1 - As partes obrigam-se a dar mútua e recíproca colaboração técnica e comercial, trocando 

informações que se fizerem necessárias ao fiel desempenho das tarefas atribuídas a cada uma, 

dentro dos prazos determinados neste Contrato; 

8.2 - As partes obrigam-se, incondicionalmente, a manter sigilo sobre toda e qualquer 

informação obtida uma da outra, direta ou indiretamente, decorrente da execução deste 

Contrato, agindo com diligência para evitar sua divulgação verbal ou escrita, ou permitir o 
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acesso, seja por ação ou omissão a qualquer terceiro, não podendo revelar a estranhos, sob 

qualquer hipótese; 

8.3 - As partes reconhecem e concordam que cada uma detém e manterá todos os direitos de 

propriedade intelectual sobre toda e qualquer obra ou produto Tecnológico na sua área de 

tecnologia da informação, pré-existente à prestação dos serviços previstos nesta Ata de Registo 

de Preços, assim como sobre todos os aperfeiçoamentos, as modificações e/ou derivações dos 

mesmos; 

8.4 - Cada parte assegurará, no tocante ao seu fornecimento e serviços prestados, a plena e 

total responsabilidade por qualquer eventual infração aos direitos de terceiros. Esses direitos 

estão relacionados a patentes, propriedade industrial e/ou intelectual; 

8.5 - Cada parte continuará proprietária de suas marcas, patentes, produtos, serviços, 

metodologias, programas (softwares), copyright e direitos autorais e de propriedade industrial 

e/ou intelectual; 

8.6 - A CONTRATADA declara que os softwares e sistemas que utilizar para a execução dos 

serviços objeto deste Contrato são de sua propriedade ou por ela regularmente 

contratados/adquiridos, e que não infringem quaisquer patentes ou direitos autorais; 

responsabilizando-se, individualmente, pelas perdas e danos e lucros cessantes resultantes, 

inclusive honorários advocatícios, custos e despesas processuais, juros moratórios, ou 

quaisquer outras despesas decorrentes de qualquer ação judicial por acusação da espécie. 

9 - SANÇÕES 

9.1 - Em caso de inexecução total, ou qualquer outra inadimplência, a licitante estará sujeito, 

sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, no que couber garantida prévia defesa, às 

seguintes sanções: 

I – advertência; 

II – Multa: 

a) 10% (dez por cento), sobre o valor da compra/serviço, e cancelamento da Ata de Registro 

de Preços, quando decorridos 05 (cinco) dias de inadimplemento e caracterizada a recusa ou 

impossibilidade da CONTRATADA em prestar os serviços; 

b) 10% (dez por cento), sobre o valor da compra/serviço, quando a CONTRATADA recusar 

retirar ou aceitar a Ata de Registro de Preços. 

c) 2% (dois por cento), acrescida de 0,3% (zero vírgula três por cento) ao dia, limitada ao 

valor da mesma, em caso de atraso na entrega. Após o terceiro dia útil e a critério da 

Administração do Senac-DF, no caso de entrega com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do 
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objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem 

prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

d) 20% (vinte por cento) sobre o valor contratado, em caso de atraso na entrega do objeto, por 

período superior ao previsto na alínea “c”, ou de inexecução parcial da obrigação assumida; 

e) 30% (trinta por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação 

assumida; 

III – Suspensão do direito de participar de licitações com o Senac-DF pelo prazo de até 02 

(dois) anos. 

9.2 - O valor da multa poderá ser realizado por pagamento espontâneo, descontado de 

eventuais pagamentos devidos pelo Senac-DF ou mediante cobrança judicial. 

9.3 – O inadimplemento total das obrigações contratuais assumidas, dará ao Senac-DF o direito 

de rescindir unilateralmente o contrato ou documento compatível, sem prejuízo de outras 

penalidades, inclusive a suspensão do direito de licitar ou contratar com o Senac-DF por prazo 

não superior a 2 (dois) anos, nos seguintes casos: 

I - cometer fraude fiscal; 

II - apresentar documento falso; 

III - fizer declaração falsa; 

IV - comportar-se de modo inidôneo; 

V - não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo de 5 (cinco) dias corridos, contados da 

notificação; 

VI - deixar de entregar a documentação exigida no certame; 

VII - não mantiver a proposta. 

10 - USUÁRIOS PARTICIPANTES 

10.1 - Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços as entidades do Sistema S, mediante 

prévia consulta ao Senac-DF, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos 

preços a serem praticados, obedecidas a ordem de classificação. 

10.2 - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições 

nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos 

quantitativos registrados na Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações 

assumidas com o Senac-DF. 

10.3 - As aquisições ou contratações adicionais por outros Departamentos não poderão 

exceder, ao quíntuplo da quantidade registrada na presente Ata de Registro de Preços. As 
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contratações de cada entidade aderente não poderão exceder, individualmente, a 100% (cem 

por cento) dos quantitativos dos itens registrados. 

11 - CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 

11.1 - O FORNECEDOR terá seu registro cancelado quando: 

I - descumprir as condições assumidas nesta Ata de Registro de Preços; 

II - não entregar os materiais e serviços em sua totalidade no prazo estabelecido pelo Senac-

DF, sem justificativa aceitável e devidamente formalizada; 

III - não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles 

praticados no mercado; 

IV – quando, justificadamente, não for mais do interesse do Senac-DF. 

11.2 - O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a 

ampla defesa, serão formalizados por despacho da autoridade competente do Senac-DF. 

11.3 - O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preços na ocorrência de 

fato superveniente que venha a comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de 

caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado. 

Brasília,...... de .................... de 2020 

 
 

Diretor Regional  
Senac-DF 

 
 

Presidente do Conselho Regional 
Senac-DF 

 

 

 

FORNECEDOR(ES) 

 

Testemunhas: 

1ª. __________________________ 

2ª. __________________________ 

 
 

 


