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1. Identificação do Processo 

Informação interna 

 

2. Objeto  

Aquisição de solução de WAF – Web Application Firewall, Firewall de Aplicações Web, com recursos para 

monitorar, filtrar, bloquear pacotes de dados e ataques cibernéticos, assim como efetuar o balanceamento de 

carga entre aplicações web.   

3. Detalhamento do objeto 

A solução é composta por hardware (incluindo servidores, Gbics, conectores, etc.), software, licenças, módulos, 

sistema de gerenciamento centralizado e demais recursos necessários para seu funcionamento, contemplando os 

serviços de instalação, configuração, operação assistida, capacitação técnica para 7 (sete) profissionais, suporte, 

garantia e manutenção de solução, pelo período de 36 (trinta e seis) meses conforme especificação técnica no 

item 5. 

4. Detalhamento do Lote 

 

4.1. O objeto está inserido em lote único conforme abaixo: 

 

ITEM QTDE. UN. DESCRIÇÃO 

01 1 UN 

Hardware necessário para o funcionamento e que atenda ao 

desempenho solicitado na especificação técnica desse Termo de 

Referência. (incluindo servidores, Gbics, conectores, etc.) 

 

02 

 

 

 

1 UN 
Software e licenciamento. Conforme o item 5.9 desse Termo de 

Referência.  

03 

 

 

1 

 

 

 

 PS 

 

Instalação e configuração. Conforme o item 5.10 desse Termo de 

Referência.  

 

 

 

 

 

 

04 1  PS 

 

Operação assistida. Conforme o item 5.11 desse Termo de 

Referência.  
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05 1  PS 

 

Suporte, manutenção e atualização de versão por 36 meses. 

Conforme o item 5.12 desse Termo de Referência.  

 

06 1  PS 

 

Garantia por 36 meses. Conforme o item 5.13 desse Termo de 

Referência.  

 

07 1  PS 
Capacitação técnica. Conforme o item 5.8 desse Termo de 

Referência.  

 

4.2. Apesar desta contratação ser composta por 7 (sete) itens, o processo será em um único lote, incluindo todos 

os produtos e serviços necessários, tendo em vista que a aquisição e a prestação dos serviços por fornecedores 

diferentes acarretariam em prejuízo da qualidade e celeridade da resolução de problemas. 

 

5. Especificação Técnica 

 

5.1 Características Gerais 

5.1.1 Não serão aceitos produtos ou serviços do tipo demo, trial, softwares gratuitos e na nuvem. 

5.1.2 A solução de WAF poderá ser fornecida em appliance físico ou virtual. 

5.1.3 Caso a solução seja fornecida em appliance virtual, o(s) servidor(es) físico(s) que suportará(ão) a solução 

deve(m) ser homologados pelo fabricante da solução. A homologação deverá ser comprovada por 

documento formal emitido pelo fabricante. 

5.1.4 A solução deve ser capaz de visualizar, via console, as informações de saúde e desempenho de todo o 

ambiente da solução, incluído softwares e equipamentos. 

5.1.5 Possuir suporte a SNMP v2c e v3. 

5.1.6 Enviar mensagens por e-mail e traps SNMP. 

5.1.7 Os componentes da solução poderão ser executados num mesmo equipamento, ou poderão ser 

distribuídos em múltiplos equipamentos, de acordo com a característica de cada produto, respeitadas as 

características de funcionamento e performance exigidas neste edital. 

5.1.8 A solução deverá ter o pleno funcionamento independentemente de conexão (física ou lógica) com o 

fabricante, exceto para atualizações de versões e de segurança. 

5.1.9 Suportar IPV6. 

5.1.10 A solução deverá possuir a capacidade para suportar a adição de novos componentes escaláveis sem 

causar interrupções no funcionamento da solução. 

5.1.11 Apresentar uma relação descritiva dos componentes fornecidos, incluindo seus códigos comerciais. 

5.1.12 Os appliances ou servidores devem ter as seguintes características: 

5.1.12.1 O equipamento será instalado em rack padrão 19” e deve ser apropriado para estas instalações. 

5.1.12.2 Deve conter fonte AC com tensão de entrada 100-127VAC e 200-240VAC. 

5.1.12.3 Deve ser fornecido com fonte de alimentação redundante hot swappable internas ao appliance. 

5.1.12.4 Deve suportar operações com temperaturas externas ao equipamento entre 0 o e 40 o celsius. 
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5.1.13 A solução de gerenciamento deve possuir hardware necessário para o seu funcionamento e que atenda 

ao desempenho solicitado na especificação técnica sem impactar o desempenho das funções de WAF.  

5.1.14 Deve permitir a instalação/substituição de transceptores e/ou módulos de interfaces e fonte de 

alimentação sem ter que remover o aparelho do rack. 

5.1.15 Não será aceito equipamento do tipo NGFW (Next Generation Firewall). 

 

5.2 Características do Appliance              

5.2.1 O appliance (hardware ou virtual) do WAF deve ter pelo menos as seguintes características: 

5.2.1.1 Deve ser capaz de executar todas as suas funções de aprendizado, análise e proteção de tráfego web 

considerando pelo menos uma taxa de transferência de 2 Gbps. 

5.2.2 A solução deve ter vários mecanismos de implantação (deployment) com pelo menos uma ponte 

transparente na linha (Bridge L2), Proxy Reverso. Deve possuir a capacidade de monitorar e auditar todos 

os acessos de modo (passivo) a fim de monitorar o tráfego sem fazer alterações na rede.  

5.2.3 A solução deve permitir a integração nos modos proxy reverso explícito e proxy reverso transparente 

(Bridge L2). 

5.2.4 A solução deve ter um impacto de milissegundos na latência da rede. 

5.2.5 O sistema deve permitir a integração e envio de alertas para terceiros ou ferramentas de correlação 

(SIEM). Será permitido que a integração seja realizada através da exportação de eventos utilizando 

SYSLOG ou através de RestAPI. 

5.2.6 O equipamento deve suportar o protocolo de gerenciamento de rede SNMP a ser monitorado por 

ferramentas de terceiros. 

5.2.7 Todos os componentes da solução de WAF com recursos para efetuar o balanceamento de carga entre 

aplicações a exemplo de Gbics SFPs, etc. devem ser do mesmo fabricante dos appliances, ou serem 

homologados pelo mesmo, ou compatíveis com outros fabricantes, podendo a PRODEMGE realizar 

diligência junto ao mesmo para esta comprovação quando da recepção técnica da solução.As 

funcionalidades de WAF e balanceamento de carga entre aplicações web podem ser ofertadas no mesmo 

applicance ou em appliances distintos. 

5.2.8 A solução de WAF com balanceamento de carga entre aplicações Web deve ser composta de no mínimo 

um cluster com dois applicances. 

5.2.9 Caso a solução de WAF seja ofertada separadamente da solução balanceamento de carga entre 

aplicações Web, tanto a solução de WAF quanto a solução de balanceamento deve ser composta de no 

mínimo um cluster com dois applicances cada. 

5.2.10 A solução de WAF e a solução de balanceamento entre aplicações web devem ser do mesmo fabricante. 

5.2.11 Os produtos ofertados deverão vir acompanhados de todos os cabos e acessórios necessários à 

completa instalação, configuração e operação dos mesmos. Não se incluem nestes os cabos de rede 

(patch cords) necessários à conexão dos equipamentos à rede da Prodemge. 

5.2.12 A capacidade de processamento da solução deverá seguir as melhores práticas de cada fabricante, 

considerando todos os requisitos de capacidade definidos nesta especificação, tais como: trafego, 

conectividade, conexões, requisições nível 7, requisições SSL, transações e compressão. 

5.2.13 Deve possui CPU e memoria suficientes para atender os throughputs definidos no edital tanto para WAF 

quanto para o balanceador sem degradação de performance da solução quando ativada simultaneamente 

as duas funcionalidades. 

5.2.14 Os equipamentos que serão responsáveis pela inspeção de tráfego web e pelo balanceamento de carga 

para soluções ofertadas em appliances distintos, deverão suportar, cada um de forma independente, o 

throughput de pelo menos 2 ( dois) Gbps tanto para a funcionalidade de firewall de aplicação Web como 

para a funcionalidade de balanceamento de carga entre aplicações.  
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5.2.15 As soluções de WAF com balanceamento ofertadas no mesmo appliance deverão suportar o throughput 

de pelo menos 2 (dois) Gbps em cada appliance do cluster. 

 

5.3 Balanceamento, Cache e Aceleração Web 

5.3.1 Deve suportar no mínimo 2 Gbps (dois Gigabits por segundo) de inspeção de tráfego na camada 7. Para 

alcançar esse throughput  será aceito que o equipamento faça cache, em memória RAM ou SSD, do 

conteúdo estático, como por exemplo imagens, após a sua primeira inspeção. Todo conteúdo estático 

permitido em cache não será reinspecionado até a expiração do cache. 

5.3.2 Possuir capacidade de operar, no mínimo, 2 (dois) Gbps de tráfego SSL. 

5.3.3 Deve suportar no mínimo 20.000 transações por segundo de SLL Offload de protocolos SSL/TLS 

utilizando cifras RSA de até 2048 bits. Deve suportar no mínimo 2 Gbps de performance para bulk 

encryption. 

5.3.4 Deve suportar no mínimo 20.000 conexões por segundo na camada 4 (quatro) e 1 milhão de conexões 

concorrentes. 

5.3.5 Deve suportar no mínimo 190.000 requisições por segundo na camada 7 (sete). 

5.3.6 A solução fornecida deverá operar em cluster oferecendo alta disponibilidade com tolerância a falhas, 

independentemente da quantidade de elementos que compõe o cluster.  

5.3.7 Na falha de um dos elementos do cluster, não poderá haver nenhuma degradação ou indisponibilidade 

das aplicações.  

5.3.8 A solução deve ser capaz de trabalhar com recursos de alta disponibilidade, permitindo a ligação de dois 

ou mais equipamentos possibilitando configurar um único IP dos recursos protegidos nos dois ou mais 

equipamentos. 

5.3.9 Deve ser fornecido todos os recursos possíveis de redundância sem nenhuma despesa com licenças 

adicionais. 

5.3.10 A solução deve permitir a configuração das interfaces de alta disponibilidade do cluster (heartbeat), com 

opções para:  

5.3.10.1 Compartilhar a rede de heartbeat com a rede de dados; 

5.3.10.2 Utilizar uma rede exclusiva para o heartbeat. 

5.3.11 A solução deverá ser capaz de trabalhar no modo Ativo/Standby, com equipamento de mesmo fabricante. 

5.3.12 A solução deverá ser capaz de trabalhar no modo Ativo/Ativo, mantendo o status das conexões.  

5.3.13 Aceita-se como Ativo-Ativo a utilização de dois endereços Virtuais, onde cada endereço fica ativo em um 

elemento e em espera no outro. 

5.3.14 A solução deve suportar múltiplas tabelas de rotas independentes. 

5.3.15 O equipamento, quando habilitado para mais de uma função (Server Load Balancing (SLB), Aceleração 

Web, etc.), deverá permitir a definição da importância da função, determinando quantidade de 

processamento (CPU e memória) serão alocados para cada tipo de funcionalidade. 

5.3.16 A solução deve possuir capacidade para gerenciar os recursos disponíveis de acordo com as funções 

habilitadas nos equipamentos SLB, GSLB, aceleração Web, etc. 

5.3.17 A solução deverá suportar e estar licenciado para todas as aplicações comuns de um Switch Layer 7 

(sete): 

5.3.17.1 Server Load-Balancing; 

5.3.17.2 Firewall Load-Balancing; 

5.3.17.3 Proxy Load-Balancing. 

5.3.18 A solução deverá possuir recursos para balancear servidores com qualquer hardware, sistema 

operacional e tipo de aplicação. 
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5.3.19 Suportar Balanceamento apenas em direção ao servidor, onde a resposta do servidor real é enviada 

diretamente ao cliente. 

5.3.20 A solução deve permitir o encapsulamento, em camada 3, do tráfego entre o balanceador e o servidor 

para tráfego IPv4 e IPv6, quando o balanceamento é realizado apenas em direção ao servidor, onde a 

resposta do servidor real é enviada diretamente ao cliente. 

5.3.21 A solução deve ser capaz de abrir um número reduzido de conexões TCP com o servidor e inserir os 

HTTP requests gerado pelos clientes nestas conexões, reduzindo a necessidade de estabelecimento de 

conexões nos servidores e aumentando a performance do serviço. 

5.3.22 A solução deve suportar e estar licenciado para os seguintes métodos de balanceamento: 

5.3.22.1 Round Robin; 

5.3.22.2 Least Connections; 

5.3.22.3 Weighted Percentage (por peso); 

5.3.22.4 Servidor ou equipamento com resposta mais rápida baseado no tráfego real; 

5.3.22.5 Weighted Percentage dinâmico (baseado no número de conexões); 

5.3.22.6 Dinâmico, baseado em parâmetros de um determinado servidor ou equipamento, coletados via SNMP ou 

WMI. 

5.3.23 A solução deve ser capaz de balancear as novas sessões, preservando as sessões existentes no mesmo 

servidor e implementando persistência de sessão dos seguintes tipos: 

5.3.23.1 Por cookie – inserção de um novo cookie na sessão;  

5.3.23.2 Por cookie – utilização do valor do cookie da aplicação, sem adição de cookie; 

5.3.23.3 Por endereço IP destino; 

5.3.23.4 Por Endereço IP origem; 

5.3.23.5 Por sessão SSL; 

5.3.23.6 Através da análise da URL acessada; 

5.3.23.7 Através da análise de qualquer parâmetro no header HTTP; 

5.3.23.8 Através da análise de qualquer informação da porção de dados (camada 7). 

5.3.24 A solução deve utilizar Cache Array Routing Protocol (CARP) no algoritmo de HASH ou utilizando algum 

protocolo ou solução similar.  

5.3.25 A solução deverá suportar os seguintes métodos de monitoramento dos servidores reais: 

5.3.25.1 Layer 3 – ICMP; 

5.3.25.2 Conexões TCP e UDP pela respectiva porta no servidor; 

5.3.26 Devem existir monitores predefinidos para, no mínimo, os seguintes protocolos: ICMP, HTTP, HTTPS,  

FTP,  SMB, RADIUS,  NNTP,  RPC, LDAP, IMAP, SMTP, POP3, SIP,  SOAP, SNMP. Caso não exista 

um monitor pré-definido deve ser possível criar um monitor de forma manual. 

5.3.27 A solução deverá possuir recursos para limitar o número de sessões estabelecidas com cada servidor 

físico. 

5.3.28 A solução deverá possuir recursos para limitar o número de sessões estabelecidas com cada servidor 

virtual. 

5.3.29 A solução deverá possuir recursos para limitar o número de sessões estabelecidas com cada grupo de 

servidores. 

5.3.30 A solução deve possuir as seguintes funcionalidades de segurança ativas e licenciadas: 

5.3.30.1 Network Address Translation (NAT); 

5.3.30.2 Proteção contra Denial of Service (DoS); 

5.3.30.3 Proteção contra Syn flood; 

5.3.30.4 Implementar Listas de Controle de Acesso (ACL); 

5.3.30.5 Permitir o controle da resposta ICMP por servidor virtual; 
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5.3.30.6 Realizar Limpeza de cabeçalho HTTP; 

5.3.30.7 Análise em Camada 7 de Protocolos, com alertas para violações na camada de Protocolo HTTP. 

5.3.31 Possuir recursos para executar compressão de conteúdo HTTP, para reduzir a quantidade de 

informações enviadas ao cliente. 

5.3.32 Deve ser possível definir qual tipo de compressão será habilitada (gzip1 a gzip9, deflate). 

5.3.33 Deve ser possível definir compressão especificamente para certos tipos de objetos. 

5.3.34 A solução deve possuir recursos para fazer aceleração de SSL, onde os certificados digitais são 

instalados no equipamento e as requisições HTTP são enviadas aos servidores sem criptografia. 

5.3.35 A solução deve ser capaz de ser configurada para recriptografar em SSL a requisição ao enviar para o 

servidor, permitindo as demais otimizações em ambiente 100% criptografado. 

5.3.36 Suportar a utilização de memória RAM como cache de objetos HTTP, para responder às requisições dos 

usuários sem utilizar recursos dos servidores. 

5.3.37 Possuir capacidade, no uso do recurso de cache, em definir quais tipos de objeto serão armazenados em 

cache e quais nunca devem ser cacheados. 

5.3.38 Garantir que o recurso de cache possa ajustado em relação a quantidade de memória que será utilizada 

para armazenar objetos. 

5.3.39 Possuir a capacidade para determinar qual o tamanho máximo do objeto a ser cacheado. 

5.3.40 Possuir a capacidade para determinar qual o tamanho do menor objeto a ser cacheado. 

5.3.41 Possuir a capacidade para determinar a URI (Uniform Resource Identifiers) que deve ser cacheada. 

5.3.42 Possuir a capacidade para ler, alterar e ignorar o parâmetro cache-control no cabeçalho HTTP. 

5.3.43 Possuir a capacidade para inserir e alterar o parâmetro age header no cabeçalho HTTP. 

5.3.44 Suporte a otimização do protocolo TCP para ajustes a parâmetros das conexões clientes e servidor. 

5.3.45 A solução deve suportar Internet Content Adaptation Protocol (ICAP). 

5.3.46 Deve ser capaz de realizar DHCP relay. 

5.3.47 A Solução deve ter a capacidade de permitir a criação de MIBs customizadas. 

5.3.48 A Solução deve ter suporte a sFlow. 

5.3.49 A solução deve ter suporte a, no mínimo, TLS 1.2, SHA 2 Cipher e SHA256 hash. 

5.3.50 A solução deve ser capaz de colocar em fila as requisições TCP que excedam a capacidade de conexões 

do grupo de servidores ou de um servidor. O balanceador não deverá descartar as conexões que 

excedam o número de conexões do servidor ou do grupo de servidores. 

5.3.51 Deve ser possível configurar o tamanho máximo da fila. 

5.3.52 Deve ser possível configurar o tempo máximo de permanência na fila. 

5.3.53 A solução deve realizar Controle de Banda Estático para grupos de aplicações e rede. 

5.3.54 A solução deve realizar Controle de Banda Dinâminco para grupos de aplicações e rede. 

5.3.55 A solução deve realizar Controle de Banda baseado em domínio de roteamento. 

5.3.56 A solução deve possuir suporte ao espelhamento de conexões FTP, Telnet, HTTP, UDP, SSL. 

5.3.57 Permitir que regras customizadas em linguagem aberta possam ser utilizadas para customizar a 

distribuição dinâmica de tráfego e aumentar a proteção contra-ataques; 

5.3.58 Permitir a criação de políticas através de interface gráfica web para manipulação de tráfego através de 

lógica para pelo menos os seguintes operadores: GEOIP, http-basic-auth, http-cookie, http-header, http-

host, http-method, http-referer, http-set-cookie, http-status,  http-uri e http-version. 

5.3.59 Deve ser possível tomar as seguintes ações através dessas políticas: 

5.3.59.1 Bloqueio de tráfego; 

5.3.59.2 Reescrita e manipulação de URL; 

5.3.59.3 Registro de tráfego (log); 

5.3.59.4 Adição de informação no cabeçalho HTTP; 
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5.3.59.5 Redirecionamento do tráfego para um membro específico; 

5.3.59.6 Selecionar uma política específica para Aplicação Web. 

5.3.59.7 Devera possuir inteligência artificial para detecção além das assinaturas pré definidas. 

 

5.4 Interfaces 

5.4.1 Cada appliance que compõem a solução de firewall de aplicação web com balanceamento de carga entre 

aplicações web, deve possuir no mínimo as seguintes quantidades de interfaces físicas.  

5.4.2 Este quantitativo é para cada appliance que compõem as soluções de WAF e balanceamento ofertadas 

separadamente. 

5.4.3 Não serão aceitas combinações de equipamentos para atingir o número mínimo de portas solicitadas. 

5.4.4 Quantitativo de interfaces: 

5.4.5 Possuir o mínimo de 1 (uma) interface 10GbE SFP+ Fiber (multi mode) em cada componente da solução. 

5.4.6 Possuir o mínimo de 3 (três) interfaces GbE 1000BASE-TX Full Duplex, conector RJ-45 em cada 

componente da solução. 

5.4.7 Possuir o mínimo de 1 (uma) interfaces Ethernet RJ-45 autosense (10/100/1000 Mbps) para 

gerenciamento. 

5.4.8 Possuir no mínimo 1 (uma) interface para configuração através de CLI (Command Line Interface). 

5.4.9 Possuir no mínimo 1 (uma) porta USB. 

5.4.10 Deve possuir dispositivos luminosos que indiquem estado e atividade das interfaces de rede. 

 

5.5 Características de Proteção de aplicações Web 

5.5.1 A solução pode executar automaticamente varreduras de rede que permitem a descoberta de novos 

servidores e serviços nos protocolos HTTP e HTTPS. 

5.5.2 A solução deve proteger a infraestrutura web das aplicações de ataques contra a camada de aplicação 

(Camada 7). 

5.5.3 A solução deve fornecer a possibilidade de bloquear transações WEB de maneira preventiva, antes que 

elas cheguem via rede ao servidor. 

5.5.4 Deve ser capaz de correlacionar eventos ou violações de políticas. 

5.5.5 A solução deve detectar, alertar e bloquear opcionalmente, em tempo real, qualquer comportamento 

malicioso conhecido e/ou desconhecido. 

5.5.6 A solução deve ter um modo de aprendizado que permita definir quais ações são esperadas e aceitas 

pelos usuários. 

5.5.7 No modo de aprendizado, o sistema deve aprender a estrutura e os elementos do aplicativo e essas 

informações devem estar disponíveis para automatizar a configuração do modelo de segurança positivo. 

Pelo menos você deve aprender sobre: Hosts válidos, URLs, parâmetros, cookies, tipo de conteúdo dos 

parâmetros 

5.5.8 No modo de aprendizado, deve aprender além do comportamento esperado do usuário e essas 

informações devem estar disponíveis para automatizar a configuração do modelo de segurança positivo. 

No mínimo, você deve aprender sobre: Caracteres aceitos, tamanho do valor esperado. 

5.5.9 O modo de aprendizagem pode ser ativado e desativado manualmente para estender o tempo de 

reconhecimento do padrão de comportamento. 

5.5.10 O modo de aprendizagem deve poder permanecer ativo mesmo quando está em modo de proteção ou 

bloqueio, permitindo a incorporação de novos parâmetros ou características do mesmo sem ter que fazê-

lo manualmente. De tal forma que a configuração de segurança positiva é atualizada automaticamente e 

constantemente. 
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5.5.11 Com relação a quaisquer ataques ou outra atividade não autorizada, a solução deve ser capaz de tomar 

as medidas adequadas, pelo menos: Terminar solicitações e respostas, bloquear a sessão TCP, 

colocados em quarentena temporária ou bloquear o usuário do aplicativo, colocar em quarentena 

temporária ou bloquear o endereço IP de origem. 

5.5.12 A solução deve ter um conjunto de padrões correspondentes aos ataques conhecidos. Esta base de 

dados de padrões deve poder ser atualizada periodicamente, automaticamente e sem ajuda. 

5.5.13 A solução deve permitir a definição para as regras e alarmes, condições lógicas em que o alarme ou o 

bloqueio não sejam ativos se não aconteceu o evento, pelo menos, um número de vezes definido dentro 

de um período de tempo definido e associado a um contexto de conexão definível. 

5.5.14 A solução deve ter a capacidade de proteger os serviços Web com base no SOAP. 

5.5.15 A solução deve ter a capacidade de receber e usar certificados e pares de chaves pública / privada para 

servidores da Web protegidos. 

5.5.16 A solução deve poder inspecionar e monitorar todos os dados HTTP/S do aplicativo, incluindo cabeçalhos 

HTTP, campos de formulário e o corpo de solicitações HTTP/S. 

5.5.17 A solução deve Inspecionar as solicitações e as respostas HTTP/S. 

5.5.18 A solução deve ser capaz de validar todos os tipos de dados inseridos, incluindo URLs, formulários, 

cookies, consultas, campos e parâmetros ocultos, métodos HTTP, elementos XML e ações SOAP. 

5.5.19 A solução deve ser capaz de identificar o usuário do aplicativo da Web. A identificação deve persistir até 

que o usuário tenha deixado o aplicativo. 

5.5.20 A solução deve ser capaz de identificar e manter um registro das sessões da Web no nível do aplicativo, 

por meio de cookies de rastreamento ou parâmetros do aplicativo. 

5.5.21 A solução deve ser capaz de aplicar uma correção virtual (virtual patching) para proteger as 

vulnerabilidades detectadas e deve ter integração com scanners de vulnerabilidade (pelo menos 3 

soluções ou serviços diferentes do mercado) para receber os seus resultados ou relatórios, interpretar e 

sugerir mudanças para aplicar como correção virtual. 

5.5.22 A solução deve suportar a detecção de ferramentas de download automático, bots, scripts, etc. através 

da geração de um requisito em JavaScript, a fim de bloquear todas as consultas que não possuem um 

navegador real por trás. 

5.5.23 A solução deve ser capaz de implementar controles anti-scrapping de forma nativa, permitindo bloquear 

tentativas automatizadas de roubar informações do site. 

5.5.24 A solução deve ser capaz de reconhecer IPs de fontes mal-intencionadas (como redes TOR, proxies 

anônimos, sites de Phishing, etc.) e também ter catalogação de IPs por geolocalização. Essas 

informações devem ser atualizadas periodicamente e deve ser possível integrar políticas de segurança 

como um critério. 

5.5.25 A solução deve fornecer proteção automatizada para todas as vulnerabilidades expressas no OWASP 

Top 10.  

5.5.26 A solução deve permitir a geração de exceções para as políticas de segurança de validação de protocolo 

por URL ou IP de origem. 

5.5.27 A solução deve permitir a inspeção das conexões SSL (SSL v3, TLS v1) implementadas nos servidores 

da web. Para isso, os certificados (chave pública e privada) podem ser importados. 

5.5.28 A solução deve validar se o conteúdo e a duração do protocolo HTTP, incluindo os cabeçalhos, corpo e 

cookies, estão corretos. Por sua vez, você deve ser capaz de restringir os métodos HTTP usados em um 

aplicativo da Web (GET, POST, PUT, etc.). 

5.5.29 A solução deve permitir ações e alertar para violações de protocolos inferiores ao aplicativo, incluindo 

inspeção de pacotes IP, TCP, UDP e seus cabeçalhos. 

5.5.30 A solução deve proteger os aplicativos da Web contra ataques comuns, como: 
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5.5.30.1  Injeção SQL (SQL Injection). 

5.5.30.2  Injeção de LDAP (LDAP Injection). 

5.5.30.3  Comando do SO (SO Commanding). 

5.5.30.4  Injeção SSI (SSI Injection). 

5.5.30.5  Inclusão remota de arquivos (Remote File Inclusion). 

5.5.30.6  Mail Command Injection. 

5.5.30.7  Injeção de XML (XML Injection). 

5.5.30.8  Injeção Xpath (XPath Injection). 

5.5.30.9  Injeção Xquery (XQuery Injection). 

5.5.30.10 Cross Site Scripting (XSS). 

5.5.30.11 Cross Web Request Forgery (CSRF). 

5.5.30.12 Web Scrapping. 

5.5.30.13 Navegação forçada (Forceful Browsing). 

5.5.31 Proteção de modificação de campos ocultos. 

5.5.32 Permite a criação de polícas diferenciadas por aplicação e por URL, onde cada aplicação e URL poderão 

ter políticas totalmente diferentes. 

5.5.33 A solução deve suportar a definição de políticas diferentes que podem ser associadas a cada aplicativo 

individualmente. 

5.5.34 Para cada aplicação protegida, o administrador deve ser capaz de configurar em que momento é feita a 

detecção (log) dos ataques recebidos e quando eles evitam (bloqueiam) os ataques. 

5.5.35 Para cada aplicativo da Web, deve ser possível desabilitar a prevenção de ataques (bloqueio) e deixar 

apenas a detecção (log) em formato granular para facilitar a solução de problemas por tipos de ataques. 

5.5.36 No caso de um bloqueio, dependendo do modo de operação, a resposta (página) enviada ao usuário 

deve poder ser personalizada. 

5.5.37 A solução deve permitir que hosts ou clientes confiáveis sejam excluídos das medidas de proteção. 

5.5.38 A solução deve suportar a identificação do IP de origem no caso de passar por proxy, interpretando o 

campo X-forwarded-for do cabeçalho HTTP. 

5.5.39 A solução deve validar se o conteúdo e a duração do protocolo HTTP, incluindo os cabeçalhos, corpo e 

cookies, estão corretos. 

5.5.40 Deve possuir hardware dedicado para inspeção otimizada de tráfego criptografado com SSL e TLS. 

5.5.41 A latência inserida no tráfego SSL não pode superar os 5ms (cinco milissegundos). 

5.5.42 Deve suportar no mínimo 20.000 transações por segundo de SLL Offload de protocolos SSL/TLS 

utilizando cifras RSA de até 2048 bits. Deve suportar no mínimo 2 Gbps de performance para bulk 

encryption. 

5.5.43 Deve possuir a certificação ICSA Labs para Firewall de Aplicação (Web Application Firewall). 

5.5.44 A solução deve suportar o uso de firewall camada 3 e 4 junto com firewall camada 7 no mesmo appliance 

para evitar problemas com o aumento da latência. 

5.5.45 A solução deve suportar responder por 1 endereço IP e vários endereços IPs por aplicação web. 

5.5.46 Deve poder atuar como Web Application Firewall em modo WAF Positivo (permitindo apenas o que é 

conhecido e esperado). 

5.5.47 Deve poder atuar como Web Application Firewall em modo WAF Negativo (bloqueando características 

conhecidas de ataque). 

5.5.48 Deve ser capaz de operar usando modelo positivo de segurança, por meio de aprendizado e de definição 

de regras que descrevem o comportamento esperado de um aplicativo ou serviço, efetuando o bloqueio 

de todo o tráfego que não coincide com essas regras (árvore de acesso válido). 

5.5.49 Possuir as seguintes caracteríscas: 
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5.5.49.1 Facilidade para liberação de regras aprendidas automaticamente que estejam gerando grande 

quantidade de falso positivo; 

5.5.49.2 Facilidade para transformar um ataque detectado e considerado falso positivo como regra do firewall; 

5.5.49.3 Facilidade para aplicar diferentes regras para diversas aplicações; 

5.5.49.4 Capacidade para customizar regras de negação de serviço; 

5.5.49.5 Capacidade para combinar detecção e prevenção na construção das regras; 

5.5.49.6 Capacidade para desfazer a aplicação de uma regra. 

5.5.50 Deve suportar o modelo de segurança positivo, devendo ser capaz de aprender qual perfil de tráfego é 

legítimo e bloquear ataques ou atividades não autorizadas. 

5.5.51 Deve possuir políticas de segurança de aplicações web pré-configuradas na solução. 

5.5.52 Deve permitir a criação de políticas diferenciadas por aplicação. 

5.5.53 Deve possuir funcionalidade que ajuste dinamicamente o nível de proteção na detecção de ataques. 

5.5.54 Deve ser possível utilizar uma política em múltiplas aplicações (uma para várias). 

5.5.55 Deve ser possível utilizar uma política para cada aplicação (uma para uma). 

5.5.56 Deverá possuir funcionalidade de criação automática de políticas, onde a política de segurança é criada 

e atualizada automaticamente baseando-se no tráfego real observado à aplicação. 

5.5.57 O perfil aplicação aprendido de forma automatizada pode ser ajustado, editado ou bloqueado. 

5.5.58 Deve identificar e criar um perfil de utilização das aplicações, mesmo que as páginas Web e conteúdos 

sejam dinâmicos, como os desenvolvidos em JavaScript, CGI, ASP, PHP e Java. 

5.5.59 Deve suportar WebSocket Traffic Filter. 

5.5.60 Deve suportar o controle de política granular baseada no caminho do aplicativo (application path). 

5.5.61 Deve permitir a aceitação de falsos positivos (exceção à política de segurança). 

5.5.62 Deve permitir que ao detectar um falso positivo, o administrador aceite a requisição e atualize a política 

automaticamente. 

5.5.63 Deve suportar a configuração de hosts confiáveis para permitir a execução de operações não permitidas 

pela política adotada para uso em eventos de testes de penetração, solução de problemas 

(troubleshooting) e análise de performance. 

5.5.64 Deverá possuir proteção baseada em assinaturas para prover proteção contra-ataques conhecidos. 

5.5.65 Deverá ser possível desabilitar algumas assinaturas específicas em determinados parâmetros, como uma 

exceção à regra geral. 

5.5.66 As atualizações de assinaturas deverão passar por um período configurável de testes, onde nenhuma 

requisição que viole a assinatura será bloqueada, apenas informada no relatório. Este processo deve ser 

automatizado, não sendo necessário criar regras específicas a cada atualização de assinatura. 

5.5.67 A solução deverá realizar bloqueios de ataques mesmo sem assinaturas atualizadas. 

5.5.68 Deverá implementar consultas a bases de reputação externas; 

5.5.69 A solução deve ser capaz de decifrar tráfego SSL a partir da importação de chaves criptográficas, para 

permitir a inspeção de todo conteúdo do pacote originalmente cifrado. 

5.5.70 Inspeção de tráfego através da troca de chaves assimétricas entre cliente e WAF (proxy SSL). 

5.5.71 A solução deve suportar SSL Offload de conexões. 

5.5.72 A solução deve permitir a inspeção de upload de arquivos para os servidores de aplicação. Essa inspeção 

poderá ser feita via integração ICAP. 

5.5.73 A solução deve permitir a inspeção de upload de arquivos para os servidores de aplicação. 

5.5.74 Permitir que a inspeção seja realizada via integração ICAP. Deve ser possível integrar com diferentes 

sowftares de Antivírus, pelo menos, Karpesky e Symantec.   

5.5.75 Permitir a integração com Firewall de Database de outros fabricantes. 
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5.5.76 O fabricante da solução deve disponibilizar também a comercialização como serviço na nuvem 

(WAFaaS), incluindo o serviço de migrar as regras/políticas existentes do Datacenter para a nuvem. 

5.5.77 Deve possuir tecnologia de detecção de anomalias baseado nos IDs dos dispositivos, permitindo a 

detecção de DoS, ataques de força bruta e ataques de sequestro de sessão. Deve ser possível filtrar 

relatórios por IDs de disposivos. 

5.5.78 A solução deverá permitir proteção contra envio de arquivos, considerando tamanho e tipo. 

5.5.79 Permitir que regras customizadas em linguagem aberta possam ser utilizadas para customizar e aumentar 

a proteção contra-ataques recentes. 

5.5.80 A solução deve se integrar com outras soluções de segurança como firewall, IPS e análise de logs de 

outros fabricantes. 

5.5.81 Deverá armazenar os logs localmente ou exportar para Syslog server. 

5.5.82 Possuir registro de logs com as seguintes características: 

5.5.82.1 Em cada registro de log de acesso deve ser inserido um identificador de transação HTTP que deve ser 

único, envolvendo o par requisição/resposta; 

5.5.82.2 Os registros de log de acesso e eventos devem ser armazenados em arquivo ou em banco de dados que 

permita a exportação ou em outro formato aberto como CSV ou TXT, podendo ainda serem armazenados 

localmente ou carregados (upload) em servidor de log via FTP ou SCP ou armazenados em servidor 

externo de banco de dados; 

5.5.82.3 Permitir configurar a retenção dos logs por tempo e volume;  

5.5.82.4 Ter capacidade para detecção, remoção ou codificação de dados sensíveis do log. 

5.5.83 Deverá ser capaz de diferenciar acessos entre bots, Web scraping e usuários humanos para bloquear 

ataques automatizados. 

5.5.84 Deve oferecer um serviço baseado na reputação do endereço IP de origem, protegendo as aplicações de 

serem acessadas pelas seguintes origens: Rede TOR, proxies anônimos e endereços IP de baixa 

reputação. 

5.5.85 A Solução de Firewall de Aplicação deve suportar diferentes métodos de autenticação dos usuários das 

aplicações como: HTML Form, HTTP Basic Authentication, JSON/AJAX Request, NTLM, certificados SSL 

Client e HTTP Digest Authentication.  

5.5.86 A solução deverá ser capaz de identificar e bloquear ataques através de: 

5.5.87 Assinaturas, com atualização periódica da base pelo fabricante; 

5.5.87.1 Regras de verificação personalizadas – política de segurança configurada. 

5.5.87.2 Comportamento malicioso. 

5.5.88 Deverá trabalhar com filtros de segurança: 

5.5.88.1 De controle dos parâmetros das aplicações; 

5.5.88.2 De proteção a sessão; 

5.5.88.3 De controle de vulnerabilidades; 

5.5.88.4 De controle de serviços Web; 

5.5.88.5 De proteção a XML. 

5.5.89 Permitir o bloqueio de ataques DoS/DDoS na camada 7, possuindo também a opção de apenas registrar 

o ataque, sem tomar nenhuma ação de bloqueio. 

5.5.90 Não deve haver a necessidade de intervenção de usuário para configurar thresholds DoS pois esses 

valores devem ser auto-ajustáveis e adpatavos de acordo com mudanças. 

5.5.91 Possuir as seguintes formas de detecção de ataques DoS/DDoS na camada de aplicação: 

5.5.92 Número de requisições por segundo enviados a uma URL específica; 

5.5.93 Número de requisições por segundo enviados de um IP específico; 
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5.5.94 Detecção através de código executado no cliente com o objetivo de detectar interação humana ou 

comportamento de robôs (bots); 

5.5.95 Número máximo de transações por segundo (TPS) de um determinado IP; 

5.5.96 Aumento de um determinado percentual do número de transações por segundo (TPS);  

5.5.97 Aumento do tempo de resposta (latência de aplicação) de uma determinada URL. 

5.5.98 Deve permitir criar lista de exceção (whitelist) por endereço IP específico ou faixa de sub-rede. 

5.5.99 Permitir a liberação temporária ou definitiva (whitelist) de endereços IP bloqueados por terem originados 

ataques detectados pela solução. 

5.5.100 Deverá permitir limitar o número de conexões e requisições por IP de origem para cada endereço IP 

Virtual. 

5.5.101 Deve permitir adicionar, automaticamente e manualmente, em uma lista de bloqueio, os endereços IP de 

origem que ultrapassarem o limite estabelecido, por um período de tempo determinado através de 

configuração. 

5.5.102 Permitir o bloqueio de determinados endereços IPs que ultrapassarem um número máximo de violações 

por minuto. O período de bloqueio deverá ser configurável e durante este período todas as requisições 

do cliente serão bloqueadas automaticamente. 

5.5.103 A solução deve permitir o cadastro de robôs que podem acessar a aplicação. 

5.5.104 Deve permitir o bloqueio de robôs (bots) que acessam a aplicação através de detecção automática, não 

dependendo de cadastros manuais.  

5.5.105 Deve possuir mecanismo capaz de diferenciar entre bots e usuários humanos para bloquear ataques 

automatizados (robôs): 

5.5.106 O mecanismo deve implementar mecanismos de desafios de Cookies, JavaScript e Captcha para reforçar 

a identificação de robôs;  

5.5.107 O mecanismo deve consultar base de dados de robôs já conhecidos;  

5.5.108 O mecanismo deve permitir a integração com o sistema de Captcha do Google. 

5.5.109 Deverá permitir adoção de critérios de decisão para bloqueio e alerta, considerando no mínimo 7 (sete) 

critérios simultâneos, dentre eles: 

5.5.109.1 Tempo de resposta de uma página web; 

5.5.109.2 Tamanho da resposta de uma página web; 

5.5.109.3 User-agent (navegador); 

5.5.109.4 Usuário; 

5.5.109.5 IP de origem 

5.5.109.6 País de origem 

5.5.109.7 Assinatura de ataque; 

5.5.109.8 Conteúdo do payload; 

5.5.109.9 Conteúdo do cabeçalho; 

5.5.109.10 Conteúdo do cookie; 

5.5.109.11 Código de resposta do servidor web; 

5.5.109.12 Nome do host (Host Header); 

5.5.109.13 Número de ocorrências num intervalo de tempo; 

5.5.109.14 Método HTTP; 

5.5.109.15 Horário. 

5.5.109.16 Ao detectar um ataque ou qualquer atividade não autorizada, deve ser possível bloquear: 

5.5.109.17 Requisições e respostas; 

5.5.109.18 Uma conexão TCP; 

5.5.109.19 Uma rede específica; 
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5.5.109.20 Um endereço IP durante um intervalo de tempo específico. 

5.5.110 A solução deve fornecer, para cada política de segurança, múltiplas opções de evento posteriores ao 

bloqueio da requisição, dentre eles: Enviar log para Syslog Externo, enviar um e-mail, alerta para a 

interface de monitoração da gerência, executar um script definido pelo administrador e apresentar uma 

página de erro para o usuário. 

5.5.111 Quando uma requisição for bloqueada pelo WAF, deve ser possível comunicar ao usuário sobre o fato 

através de uma página HTML informativa. 

5.5.112 Deverá permitir a customização da resposta de bloqueio. Deve ser possível customizar a página HTML 

baseada em contextos como (Tipo de ataque, IP de Origem, Usuário e GeoLocalização) sendo 

configuradas através da GUI sem a necessidade de criação de scripts atém do HTML. 

5.5.113 Deverá implementar proteção ao JSON (JavaScript Object Notation), REST (Representational State 

Transfer) e SOAP (Simple Object Access Protocol). 

5.5.114 Deverá implementar proteção a API; 

5.5.115 Deverá implementar proteção WebSockets; 

5.5.116 Deverá implementar proteção sobre microservicos RASP. 

5.5.117 Deve possuir suporte a filtro e validação de funções XML específicas da aplicação. 

5.5.118 Prevenir o vazamento de informações, permitindo o bloqueio ou a remoção dos dados confidenciais. 

5.5.119 Deve prevenir que erros de aplicação ou infraestrutura sejam mostrados ao usuário. 

5.5.120 A solução deverá permitir o uso do parâmetro HTTP X-Forwarded-For como parte da política de controle. 

5.5.121 A solução deverá ser capaz de interpretar o campo X-Forwarded-For como endereço IP de origem original 

de um pacote, a fim de identificar a origem real de tráfego que sofra NAT de origem. 

5.5.122 Deverá proteger contra-ataques CSRF (Cross-Site Request Forgery), podendo ser possível especificar 

quais URLs serão examinadas. 

5.5.123 A Solução deverá proteger, no mínimo, contra os ataques listados abaixo: 

5.5.123.1 AJAX/JSON web threats; 

5.5.123.2 Anonymous Proxy access 

5.5.123.3 Application tampering; 

5.5.123.4 Broken access control; 

5.5.123.5 Buffer overflow; 

5.5.123.6 Cross-site scripting (XSS); 

5.5.123.7 Known Worms; 

5.5.123.8 Malicious Encoding; 

5.5.123.9 SQL injection; 

5.5.123.10 Web Services (XML) attacks 

5.5.123.11 XML bombs/DoS;  

5.5.123.12 Brute force; 

5.5.123.13  Cookie Injection; 

5.5.123.14  Cookie manipulation; 

5.5.123.15  Cookie poisoning; 

5.5.123.16  Cross site request forgery (CSRF); 

5.5.123.17  Directory Traversal; 

5.5.123.18  Forceful browsing; 

5.5.123.19  Hidden fields manipulation; 

5.5.123.20  HTTP Denial of Service; 

5.5.123.21  HTTP Response Splitting; 

5.5.123.22  Illegal Encoding; 
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5.5.123.23  Layer 7 DoS and DDoS;  

5.5.123.24  Malicious Robots; 

5.5.123.25  OS Command Injection; 

5.5.123.26  Parameter and HPP tampering; 

5.5.123.27  Remote File Inclusion; 

5.5.123.28  Request smuggling; 

5.5.123.29  Sensitive data Exposure; 

5.5.123.30  Session hijacking; 

5.5.123.31  Web scraping;  

5.5.123.32  Web server software and operating system attacks; 

5.5.124 Deverá mitigar ataques de Slow HTTP. 

5.5.125 A solução deve possuir lista dinâmica de endereços IP globais com atividades maliciosas. 

5.5.126 A solução deve encriptar dados e credenciais na camada de aplicação, sem ter a necessidade de atualizar 

a aplicação. 

5.5.127 Essas informações devem ser encriptadas para proteger o login e as credenciais dos usuários e com isso 

os dados da aplicação. 

5.5.128 Deve ajudar a prevenir contra ataques de Credencial Stuffing, onde bases de credenciais expostas na 

Internet são usados para tentava de acesso de outras aplicações Web. 

5.5.129 A solução deverá ser capaz de inspecionar e bloquear solicitações XML, SOAP e HTTP (versões HTTP 

1.0, 1.1 e 2.0). 

5.5.130 A solução deverá fazer checagem de: 

5.5.130.1 Consistência de formulários; 

5.5.130.2 Do cabeçalho do “user-agent” para identificar clientes inválidos; 

5.5.130.3 Métodos HTTP utilizados (GET, POST, HEAD, OPTIONS, PUT, TRACE, DELETE, CONNECT), 

permitidos e bloqueados. 

5.5.131 A solução deverá prover proteção contra envios de comandos SQL escondidos nas requisições enviadas 

a bases de dados (SQL Injection). 

5.5.132 A solução deve possuir a funcionalidade de Cookie Encryption. 

5.5.133 Implementar a segurança de webservices, através dos seguintes métodos: 

5.5.133.1 Criptografar/Decriptografar partes das mensagens SOAP; 

5.5.133.2 Assinar digitalmente partes das mensagens SOAP; 

5.5.133.3 Verificação de partes das mensagens SOAP. 

5.5.134 Deverá proteger o protocolo FTP com pelo menos os seguintes métodos: 

5.5.134.1 Determinar os comandos FTP permitidos;  

5.5.134.2 Requests FTP anônimos; 

5.5.134.3 Checar compliance com o protocolo FTP; 

5.5.134.4 Proteger contra-ataques de força bruta nos logins. 

5.5.135 Deverá proteger o protocolo SMTP com, pelo menos, os seguintes métodos: 

5.5.135.1 A comunicação deve ser aderente a RFC 2821; 

5.5.135.2 Limitar o número de mensagens; 

5.5.135.3 Validar registro SPF do DNS; 

5.5.135.4 Determinar quais métodos SMTP podem ser utilizados. 

5.5.136 A solução deverá possuir mecanismo de aprendizado automático capaz de identificar todos os conteúdos 

das aplicações, incluindo URLs, parâmetros URLs, campos de formulários, o que se espera de cada 

campo (tipo de dado, tamanho de caracteres), cookies, arquivos XML e elementos XML. 
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5.5.137 Deverá prevenir contra vazamento de dados sensíveis (mensagens de erro HTTP, códigos das 

aplicações, entre outros) dos servidores de aplicação, retirando os dados ou mascarando a informação 

nas páginas enviadas aos usuários. 

5.5.138 Deverá possuir controle de Rate Limit para sessões simultâneas e request por segundo. 

5.5.139 Deverá possuir controle de fluxo por aplicação permitindo definir o fluxo de acesso de uma URL para 

outra da mesma aplicação. Dessa forma qualquer tentativa de acesso a um determinado site que não 

siga o fluxo passando pelas URLs pré-definidas deverá ser bloqueado como uma tentativa de acesso 

ilegal. 

5.5.140 Integrar, no mínimo, com soluções de análise de vulnerabilidades (Scanner) de mercado Acunetix Web 

Vulnerability Scanner e Open Vulnerability Assessment System (OpenVAS). 

5.5.141 Incluir a opção de gerar automaticamente gráficos e tabelas, com os eventos, as origens e os destinos 

apresentando informações correlacionadas. 

5.5.142 A solução deve fornecer os seguintes Gráficos de alertas por:  

5.5.142.1 Política de segurança;  

5.5.142.2 Tipos de ataques;  

5.5.142.3 Violações;  

5.5.142.4 URL alvo de ataque 

5.5.142.5 País de origem;  

5.5.142.6 Severidade;  

5.5.142.7 Código de resposta;  

5.5.142.8 Métodos;  

5.5.142.9 Protocolos;  

5.5.142.10 Vírus;  

5.5.142.11 Usuário;  

5.5.142.12 Utilização de CPU, memória RAM e espaço em disco. 

5.5.143 Deve possuir mecanismo de correlação de eventos de segurança afim de correlacionar vetores similares 

(Mesmo IP de origem e/ou mesmo tipo de ataque) afim de diminuir a quantidade de logs a serem 

analisados pelos administradores. 

5.5.144 A solução deve possuir mecanismo de filtro afim de facilitar a procura de eventos de segurança 

específicos. 

5.5.145 Possuir mecanismo de monitoramento de eventos de sistema que permite a visualização de alertas e 

erros dos módulos de forma centralizada. 

5.5.146 Deve suportar a geração de estatísticas de desempenho dos módulos de firewall. 

5.5.147 Deve suportar o monitoramento e desempenho do funcionamento da Solução. 

5.5.148 Permitir o gerenciamento e visualização do espaço a ser utilizado em disco para armazenar logs e 

relatórios. 

5.5.149 Deve suportar o envio de alertas via syslog e SMTP. 

5.5.150 Deve possibilitar o envio de eventos de auditoria para múltiplos servidores simultaneamente; 

5.5.151 Permitir a visualização de tarefas em execução, bem como o histórico de execução destas. 

5.5.152 Permitir o agendamento de tarefas a serem executadas automaticamente no período especificado pelo 

administrador. 

5.5.153 Permitir o encaminhamento e tratamento de segurança de Jumbo Frames (pacotes de 9000 bytes). 

5.5.154 A solução deve classificar o nível de violação de uma requisição, possuindo pelo menos 5 níveis, onde o 

nível 5 é referente a violação mais grave e portanto deve ter prioridade; 

5.5.155 Suportar codificação HTML "applicaon/x-www-form-urlencoded" 

5.5.156 Suportar Cookies v0 e v1. 
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5.5.157 Suportar codificação fragmentada (chunked encoding) em requisições e respostas. 

5.5.158 Suportar validação de protocolo, como: 

5.5.158.1 Possibilidade de restringir protocolos e versões de protocolos; 

5.5.158.2  Strict (per-RFC) Request Validaon; 

5.5.158.3 Validar caracteres URL-encoded;  

5.5.158.4 Validação de codificação fora de padrão %uXXYY 

5.5.159 Suportar as seguintes técnicas de detecção: 

5.5.159.1 URL-decoding; 

5.5.159.2 Terminação Null Byte String; 

5.5.159.3 Paths auto-referenciados; 

5.5.159.4 Case de caracteres misturados; 

5.5.159.5 Uso excessivo de espaços em branco; 

5.5.159.6 Remoção de comentários; 

5.5.159.7 Decodificação de endades HTML;  

5.5.160  Caracteres de escape. 

 

5.6 Características Técnicas – Relatórios  

5.6.1 Permitir a geração de relatórios, de todos os alertas de segurança, nos formatos PDF ou CSV ou HTML. 

5.6.2 Os relatórios nativos da solução devem poder ser editados e duplicados para novos relatórios. 

5.6.3 Deve ser possível alterar ou adicionar a logomarca do relatório para customização. 

5.6.4 A solução deve fornecer diversos modelos pré-definidos de relatórios e permitir a criação de relatórios 

personalizados. 

5.6.5 Deve permitir o agendamento de relatórios em intervalos diários, semanais e mensais ou geração manual. 

5.6.6 Deve permitir agendar a geração de relatórios de eventos de segurança em intervalos diários, semanais 

e mensais, incluindo Top eventos, Top origens, Top aplicações, Top origens e os seus principais eventos, 

Top aplicações e seus principais eventos. 

5.6.7 A ferramenta de geração de relatórios deve permitir personalizar um relatório e salvar essas alterações, 

para agilizar a coleta de informações necessárias para o administrador. 

5.6.8 A criação dos relatórios e dashboards deve ser feita exclusivamente pela interface gráfica de gerencia 

sem a necessidade de criação de scripts. 

5.6.9 A geração de relatórios deve ser feita em todos modos de implementação de monitoramento ou proxy. 

5.6.10 A solução deverá fornecer relatórios consolidados de alertas/ataques com pelo menos os seguintes 

dados:   

5.6.10.1 Resumo geral com as políticas ativas, ataques, anomalias e estatísticas de tráfego; 

5.6.10.2 Detalhamento dos ataques com determinação de endereço de IP origem, destino, porta destino, tipo do 

ataque, data e horário; 

5.6.10.3 Deve possuir relatório com gráfico que demonstre a distribuição de violações de segurança que ocorrem 

em cada aplicação Web em relação a totalidade das aplicações Web; 

5.6.10.4 As dez origens de conexões mais bloqueadas, seus destinos e serviços. 

5.6.10.5 Os dez ataques à segurança mais detectados pelo WAF e determinação das suas principais fontes e os 

destinos. 

5.6.10.6 Identificador único do alerta/ataque; 

5.6.10.7 Severidade; 

5.6.10.8 Descrição do alerta/ataque; 

5.6.10.9 Tipo do evento (Assinatura, Perfil, Firewall, Politica Customizada, etc); 

5.6.10.10 Data e horário do evento; 
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5.6.10.11 Quantidade de eventos; 

5.6.10.12 IP e porta de Origem; 

5.6.10.13 IP e porta de destino; 

5.6.10.14 País de origem; 

5.6.10.15 Host Header requisitado; 

5.6.10.16 Aplicação afetada; 

5.6.10.17 Violações;  

5.6.10.18 Utilização de CPU, memória RAM e espaço em disco. 

5.6.11 Deve suportar pelo menos os seguintes filtros para relatório: IP de origem, usuário da aplicação, Tipo do 

ataque, hora. Deve ser possível utilizar todos os filtros e apresentar as informações de forma tabular e 

correlacionada. 

5.6.12 Permitir que a escolha da informação seja incluída nos relatórios, com a possibilidade de selecionar os 

itens. 

5.6.13 Deve permitir o agendamento de relatórios de forma periódica e notificar/enviar automaticamente por e-

mail os relatórios gerados para os destinatários dos mesmos. 

5.6.14 Deve ser possível definir perfis de usuários com permissão/restrição de edição dos modelos de relatórios. 

5.6.15 Os usuários devem poder visualizar apenas os seus próprios relatórios ou relatórios disponibilizados por 

outros usuários, os administradores devem poder visualizar todos os relatórios. 

5.6.16 Deve possuir relatórios em tempo real das aplicações, com pelos menos os seguintes gráficos gerados a 

partir da console de gerenciamento: 

5.6.16.1 Tempo de resposta da aplicação; 

5.6.16.2 Latência de rede; 

5.6.16.3 Conexões para conjunto de servidores, servidores individuais; 

5.6.16.4 Por URL. 

 

5.7 Console de Administração, Monitoramento e Operação 

5.7.1 A solução deve ser gerenciada centralmente (configurações, controle e atualizações), através de interface 

web ou console de administração, sem necessidades de intervenção nos equipamentos onde está 

instalada. 

5.7.2 A Solução de Firewall de Aplicação, balanceamento de carga, cache e aceleração web deve ser fornecida 

com equipamento de gerenciamento único que permite a gerencia centralizada unificada de múltiplos 

appliances. 

5.7.3 O gerenciador deve permitir a escalabilidade de gerenciamento para múltiplos appliances. 

5.7.4 A solução de gerenciamento deve ser do mesmo fabricante da solução de WAF, balanceamento de carga, 

cache e aceleração web. 

5.7.5 Toda a transmissão de dados entre os componentes de um sistema distribuído deve ser criptografada e 

digitalmente assinada. 

5.7.6 Possuir acesso controlado e autenticado por usuário, sendo que para a administração da solução deve-

se usar uma única conta para cada usuário administrador ( mesma conta, mesma senha ) , independente 

da funcionalidade gerenciada.  

5.7.7 O controle de acesso deve permitir a configuração de acesso por perfil às funções de Administração e 

Configuração de Regras.  

5.7.8 Fornecer visualização e ações diferenciadas por perfis de acesso. 

5.7.9 Capacidade de criação de novos painéis gráficos (dashboards) e alteração dos existentes, por usuário; 

5.7.10 Capacidade de criação de novos relatórios e alteração dos existentes. 

5.7.11 Capacidade de gerenciamento e configuração centralizada de todas as partes distribuídas da solução. 
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5.7.12 Permitir a visualização de painéis (dashboards). 

5.7.13 Permitir a visualização de relatórios. 

5.7.14 Apresentar painéis gráficos (dashboards) com indicativos de situações diversas. 

5.7.15 A solução deve ser gerenciada por uma console de gerenciamento centralizada no formato de appliance 

(físico ou virtual) da mesma marca dos componentes WAF e DB, que permite a centralização de políticas, 

relatórios, revisão de auditoria, monitoramento, eventos de segurança, gerenciamento de os diferentes 

componentes da solução e o monitoramento de seu status, desempenho, etc. 

5.7.16 A solução deve incluir um servidor de administração central no qual o software de administração e os 

arquivos de log gerados pelos diferentes componentes da solução residem. 

5.7.17 O equipamento de administração deve fazer backup diário em forma automática de todas as informações 

nele armazenadas, incluindo as configurações de todos os módulos gerenciados e ter a capacidade de 

transferi-los automaticamente para um servidor remoto usando os protocolos SCP e FTP. 

5.7.18 Toda a configuração, administração e monitoramento da solução serão feitos através do console de 

administração. 

5.7.19 A comunicação entre as estações de trabalho e o console de administração deve ser estabelecida através 

de um protocolo seguro com criptografia e autenticação por usuários locais, incluindo a possibilidade de 

usar certificados digitais. 

5.7.20 A solução de administração deve permitir a atribuição de perfis de administração pelos usuários e esses 

perfis devem permitir a separação das funções de gerenciamento e monitoramento. 

5.7.21 Fornecer uma visão centralizada dos logs, entendida como tal, a unificação dos logs de todos os 

componentes da solução. 

5.7.22 Os logs de todos os componentes da solução devem atender às seguintes características: 

5.7.22.1  Ser capaz de ser transferido para o servidor de administração. 

5.7.22.2  Ser capaz de ser transferido para o servidor de administração ao mesmo tempo em que é gerado, 

sem atrasar o início da transferência. 

5.7.22.3 Capacidade de ser exportada do servidor de administração para um formato SYSLOG ou SNMP TRAPS, 

para poder usar ferramentas de análise de terceiros. 

5.7.22.4 As equipes devem poder armazenar os logs localmente, nos casos em que houver problemas na 

comunicação com o servidor central. 

5.7.22.5 A solução de gerenciamento permitirá a visualização em tempo real dos logs de atividades das equipes 

da solução e as modificações de configuração que os administradores podem fazer. 

5.7.23 Permitir que um usuário da solução defina quais transações serão registradas. 

5.7.24 A solução de administração permitirá, no mínimo, o seguinte: 

5.7.24.1 Adicionar, excluir ou modificar a configuração em um ambiente gráfico 

5.7.24.2 Modifique as regras dos diferentes equipamentos 

5.7.24.3 Executar a configuração dos componentes da solução 

5.7.24.4 Visualizar registros de auditoria, alertas de segurança e eventos do sistema. 

5.7.24.5 Gerar relatórios ajustáveis pelo usuário. 

5.7.24.6 Permitir que a escolha da informação seja incluída nos relatórios. 

5.7.24.7 Capacidade de automatizar a geração de relatórios e sua submissão subsequente por e-mail. 

5.7.24.8 Suportar a geração de eventos de segurança, incluindo o aplicativo do usuário, se isso realmente tiver 

sido registrado. 

5.7.24.9 Identificar os resultados de autenticação em formulários e impedir ataques de dicionário contra 

formulários. 

5.7.25 O gerenciador deve possuir controle de interface gráfica Web (GUI: Graphical user interface) e interface 

por linha de comando (CLI – Command Line Interface). 
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5.7.26 A interface gráfica de gerenciamento deve ser cross-platform, em Web via protocolo HTTP e HTTPS, com 

suporte a acesso nativo via Microsoft Windows, Linux e Mac-OS.  

5.7.27 Para interface gráfica do tipo Web, deve suportar no mínimo o navegador Mozilla Firefox e Chrome nas 

versões mais recentes. 

5.7.28 A interface por linha de comando (CLI) deve possibilitar configuração dos equipamentos. 

5.7.29 Deve possuir autocomplementação de comandos; 

5.7.30 Deve permitir acesso via SSH, criptografado; 

5.7.31 Possuir um comando que mostre o tráfego de utilização das interfaces (bps e/ou pps); 

5.7.32 Permitir reinicialização do equipamento; 

5.7.33 Implementar Debugging: CLI via console e SSH; 

5.7.34 Deve suportar o gerenciamento remoto, seguro, baseado em perfis de administração com granularidade 

de funções; 

5.7.35 A solução de gerenciamento deve possuir, no mínimo, três níveis de usuários: Administrador; Usuário 

com permissões reduzidas; e usuário Somente Leitura. 

5.7.36 A solução de WAF e a solução de balanceamento de carga entre aplicações web deverão permitir que 

mais de um usuário possa estar conectado simultaneamente a interface de administração com a 

permissão de leitura/escrita. 

5.7.37 A solução não deverá ter nenhum limite de licença para a quantidade de usuários ou dispositivos que 

poderão ser configurados. O único limite que será permitido é de capacidade do processamento dos 

appliances dentro dos throughputs e quantidade de requisições solicitados. 

5.7.38 Deverá permitir autenticação dos usuários em bases remotas como, no mínimo, Microsoft Active 

Directory, RADIUS e OpenLDAP. 

5.7.39 Deverá ser possível receber da base remota Microsoft Active Directory, RADIUS e OpenLDAP o nível de 

acesso (Grupo ou Permissões) que este deverá ter. 

5.7.40 A interface gráfica de gerenciamento deverá permitir a atualização do sistema operacional e/ou a 

instalação de patches ou Hotfixes sem o uso da linha de comando. 

5.7.41 Utilizar SCP ou HTTPS como mecanismo de transferência de arquivos de configuração e Sistema 

Operacional. 

5.7.42 A interface Gráfica deverá permitir a reinicialização do equipamento. 

5.7.43 A Solução de gerenciamento deve possuir uma única console que permita a organização, gerenciamento, 

configuração e aplicação das políticas de segurança, regras de balanceamento, aceleração, cache em 

todos os equipamentos que compõem a solução de WAF com balanceamento. 

5.7.44 A Gerência deve ter capacidade de obter e analisar eventos em tempo real e opção de geração relatórios 

durante a avaliação do tráfego. 

5.7.45 Deve possuir dashboard com gráficos estatísticos e visão gráfica da solução. 

5.7.46 A Solução de gerenciamento deve fornecer as seguintes funcionalidades no seu ambiente gráfico: 

5.7.46.1 Adição, alteração ou remoção de aplicações a serem protegidas pelo firewall de proteção a aplicações 

Web. 

5.7.46.2 Adição, alteração ou remoção de regras de balanceamento, aceleração e cache; 

5.7.46.3 Obter e analisar eventos em tempo real e gerar relatórios durante a avaliação do tráfego; 

5.7.46.4 Permitir utilizar as informações obtidas para refinar as políticas de segurança a qual gerou o evento; 

5.7.46.5 Permitir a criação de listas de acesso baseadas em endereços IP. Deve ser possível definir os endereços 

IP de origem das sessões. 

5.7.46.6 Permitir a criação de listas de acesso baseadas em endereços IP. Deve ser possível definir os endereços 

IP de origem das sessões. 

5.7.47 Deve manter internamente múltiplos arquivos de configurações do sistema. 
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5.7.48 Deve permitir a exportação e importação de regras e políticas para um novo dispositivo de forma simples. 

5.7.49 Deve permitir o armazenamento de sua configuração em memória não volátil, no caso de uma queda e 

posterior restabelecimento da alimentação, voltar à operação normalmente na mesma configuração 

anterior à queda de alimentação. 

5.7.50 Deve suportar rollback de configuração e imagem. 

5.7.51 A solução deve continuar analisando, filtrando e tratando o tráfego corrente sem interrupção, caso os 

appliances percam a comunicação com a solução de gerência. 

5.7.52 A solução deve continuar fazendo o serviço de balanceamento, cache e aceleração sem interrupção, 

caso os appliances percam a comunicação com a solução de gerência. 

5.7.53 Deve garantir que todos os eventos de segurança e sistema dos elementos sejam armazenados de forma 

centralizada no servidor de gerencia. 

5.7.54 A solução deve prover mecanismo de mascaramento dados que venham a ser apresentados em alertas 

e relatórios afim de evitar a exposição de dados sensíveis. 

5.7.55 Deve possuir ferramentas para depuração e gerenciamento em primeiro nível, tais como debug, 

traceroute, ping e log de eventos. 

5.7.56 O sistema operacional do dispositivo deverá permitir a utilização da ferramenta tcpdump, ou similar de 

qualidade igual ou superior, para captura e monitoração de pacotes em quaisquer de suas interfaces de 

rede, permitindo que as capturas sejam armazenadas em formato libpcap. 

5.7.57 A execução do tcpdump, ou ferramenta similar, não deve impactar no desempenho dos appliances. 

Permitir a definição de funcionalidades e dados requeridos por auditores. 

5.7.58 Permitir a visualização de estatísticas gráficas e textuais sobre a utilização do sistema e suas 

configurações. 

5.7.59 Os logs de sistema devem ter a opção de ser armazenados localmente na solução e em servidor externo, 

nesse caso em padrão Syslog.  

5.7.60 A solução deverá possuir capacidade de armazenamento de logs de no mínimo 90 dias. 

5.7.61 A estimativa de espaço de armazenamento diário é de 2Gb.  

5.7.62 O armazenamento dos primeiros 30 dias deverá ser local. 

5.7.63 O armazenamento dos demais dias poderá ser local ou remoto.   

5.7.64 A solução deverá permitir automaticamente as operações de pesquisa sobre eventos armazenados em 

log.  

5.7.65 Possuir e fornecer geração de mensagens de syslog para eventos relevantes ao sistema. 

5.7.66 Possuir configuração de múltiplos syslog servers para os quais o equipamento irá enviar as mensagens 

de syslog. 

5.7.67 Possuir agente de gerenciamento SNMP, MIB SNMP II, extensões MIB SNMP, MIB bridging (RFC 1493), 

que possua descrição completa da MIB implementada no equipamento, inclusive as extensões privadas, 

se existirem.  

5.7.68 Suporte ao protocolo NTP (Network Time Protocol) ou SNTP (Simple Network Time Protocol).  

5.7.69 Implementar uma configuração de endereçamento IP estático ou dinâmico (DHCP/BOOTP) para o 

gerenciamento. 

 

5.8 Capacitação Técnica 

5.8.1 O treinamento deverá ser completo para contemplar a instalação, customização, operação e 

administração da solução de WAF para 7 (Sete) funcionários da PRODEMGE, na modalidade de Ensino 

a Distância (EAD), online e ao vivo. 

5.8.2 O treinamento deverá ser ministrado para turma especifica para a PRODEMGE. 
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5.8.3 Serão aceitos cursos oficiais ou não oficiais do fabricante da solução. Para os cursos não oficiais, deverão 

ser definidos, aprovados junto ao fabricante, possuírem a mesma carga horária e ementa dos cursos 

oficiais. As aulas poderão ser gravadas pela PRODEMGE. 

5.8.4 Deverá possuir módulos teóricos e práticos. 

5.8.5 Os instrutores devem ser certificados pelo fabricante da solução para o treinamento.  

5.8.6 O conteúdo dos cursos deverá abranger, minimamente, os seguintes tópicos: 

5.8.6.1 Configuração – acesso e navegação na solução; comando de configurações básicas e avançadas; 

estrutura/arquitetura do sistema operacional dos equipamentos; configuração via CLI, GUI, Client e web;  

5.8.6.2 Operação e troubleshooting avançado – comandos de gerenciamento e monitoramento da saúde dos 

recursos dos equipamentos; aplicação de bloqueios manuais e automáticos e criação de filtros; 

5.8.7 É obrigatório relacionar a ementa dos cursos, carga horária e conteúdo programático. A abordagem do 

treinamento deve ser eminentemente prática, utilizando exemplos e exercícios para ilustrar os conceitos 

e capacitar os participantes a empregar os recursos oferecidos. A carga horária do treinamento deve ser 

a quantidade padrão definida pelo fabricante da solução que atenda plenamente o item 5. 

5.8.8 Ao final do treinamento deve ser emitido certificado de conclusão para cada participante/aluno constando 

a carga horária e a ementa solicitados no item 5.8.7. 

 

 

5.9 Software e licenciamento 

5.9.1 Caso a solução seja fornecida em appliance virtual, o software da solução deverá ser fornecido em 

formato .ISO, juntamente com todo o hardware necessário para a sua plena execução conforme todos os 

requisitos apresentados no item 5 dessa especificação.  

5.9.2 Todas as licenças que compõem a solução deverão ser de propriedade da PRODEMGE e permitir a 

plena continuidade de utilização e operação da solução mesmo após o término do contrato, de forma 

perpétua.  

5.9.3 As assinaturas da solução de WAF devem ser atualizadas durante o período do contrato sem que seja 

necessário nenhum custo adicional por parte da PRODEMGE na aquisição de novas licenças ou 

subscrições.  

 

5.10  Instalação e configuração 

5.10.1 O serviço de instalação e configuração deverá ser executado por técnico certificado pelo fabricante.  

5.10.2 O serviço de instalação compreende as atividades de planejamento, instalação física, instalação lógica e 

finalização da solução no ambiente da PRODEMGE. 

5.10.3 O serviço de configuração consiste em ajustar todos os parâmetros necessários (físicos e lógicos) para 

o funcionamento da solução e a sua adequação para funcionamento no ambiente da PRODEMGE 

atendendo aos requisitos dessa especificação.  

 

5.11  Operação Assistida 

5.11.1 A operação assistida deverá ocorrer durante 45 dias corridos a partir da instalação e configuração da 

solução na PRODEMGE. 

5.11.2 O serviço de operação assistida é composto por um conjunto de atividades que permitem o treinamento 

e a capacitação da equipe da PRODEMGE responsável pelas atividades de operação, manutenção 

preventiva e corretiva, transferindo todo o conhecimento e experiência necessária para a operação da 

solução.  

5.11.3 Durante os 45 dias corridos, será prestado todo o suporte necessário para a operacionalidade da solução, 

minimizando o risco da implantação da solução e proporcionando as condições ideais para transferência 
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da tecnologia envolvida em regime de treinamento enquanto trabalha, até que a PRODEMGE possa 

assumir as atividades com sua própria equipe. 

5.11.4 Durante a operação assistida também será necessário realizar, pela CONTRADADA, possíveis 

customizações e ajustes finais que forem identificados durante o período de instalação, configuração e 

operação assistida.  

5.11.5 Por padrão, a prestação da operação assistida ocorrerá presencialmente na Unidade da PRODEMGE na 

rua da Bahia, 2277 ou remotamente a ser definido pela PRODEMGE.  

5.11.6 Caso seja necessário, em caráter excepcional, a PRODEMGE poderá solicitar que a prestação da 

operação assistida seja realizada de maneira remota. 

 

5.12  Suporte, manutenção e atualização de versão 

5.12.1  O suporte técnico compreende o diagnóstico e identificação de problemas, apoio técnico na utilização, 

correção de erros, defeitos (bugs) ou mau funcionamento sobre qualquer funcionalidade, recurso, 

componente ou módulo disponível de forma nativa na solução de WAF e balanceamento, ou decorrente 

de qualquer adaptação (customização) e ajuste (tuning) efetuada pela PRODEMGE. 

5.12.2  O atendimento a um chamado de suporte deverá ocorrer por qualquer uma das seguintes formas: contato 

telefônico, envio de mensagem eletrônica (e-mail), acesso ao sítio (website) da CONTRATADA ou do 

fabricante da solução de WAF, com controle de acesso por senha. 

5.12.3  O atendimento telefônico sempre que aplicável e viável, deverá ser realizado no idioma Português do 

Brasil, por meio de ligação local em Belo Horizonte/MG ou ligação interurbana gratuita (0800) e deverá 

ter um único número de contato para todos os produtos de software que compõem a solução de WAF. 

5.12.4  A CONTRATANTE poderá efetuar um número ilimitado de chamados técnicos para a CONTRATADA, 

por qualquer uma das formas disponíveis, durante vigência do contrato vinculado a este edital. 

5.12.5  Na abertura ou registro de um chamado técnico, por qualquer uma das formas disponíveis, a 

CONTRATADA deverá informar: data e hora de abertura do chamado, descrição do chamado, nível de 

severidade do chamado e identificação completa do solicitante. 

5.12.6  Cada chamado técnico será classificado em um dos 4 (quatro) graus de severidade, de acordo com a 

Tabela 1 – Níveis de severidade, descritos no item 22. 

5.12.7  O grau de severidade poderá ser reclassificado pela CONTRATADA, desde que devidamente 

fundamentado. 

5.12.8  A CONTRATADA deverá retornar, via e-mail, a confirmação da abertura do chamado técnico, doravante 

denominado confirmação do chamado, contemplando as seguintes informações na sua abertura: código 

de identificação do chamado, identificação do responsável da CONTRATADA pela abertura do chamado. 

5.12.9  O atendimento ao chamado técnico pela CONTRATADA deverá ocorrer pelo menos por uma das 

seguintes formas: chamada telefônica, envio de mensagem eletrônica (e-mail), recursos disponíveis no 

sítio (site) do fabricante da solução de WAF ou da CONTRATADA, presencial ou suporte por acesso 

remoto. 

5.12.10 Um chamado técnico somente será considerado contingenciado ou concluído com o aceite da 

PRODEMGE, na forma de um visto na ordem de serviço correspondente ou aceite por e-mail ou ainda, 

diretamente no sistema oferecido pela CONTRATADA, caso esta forma seja utilizada. 

5.12.11 Após apresentar uma solução de contorno para o chamado técnico, a CONTRATADA deverá retornar, 

via e-mail, a confirmação da execução do serviço, contemplando as seguintes informações: código de 

identificação do chamado, data e hora de conclusão do atendimento, descrição dos serviços executados 

e/ou da solução apresentada.  
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5.12.12  Em caso de adoção de solução de contorno, sem prejuízo da solução definitiva cabível, a CONTRATADA 

deverá emitir laudos, na periodicidade exigida pela CONTRATANTE, informando sobre a evolução dos 

trabalhos para solucionar o problema de forma definitiva. 

5.12.13  Após apresentar uma solução definitiva para o CHAMADO TÉCNICO, a CONTRATADA deverá retornar, 

via e-mail, a confirmação da execução do serviço, contemplando as seguintes informações: código de 

identificação do chamado, data e hora de conclusão do atendimento, descrição dos serviços executados 

e/ou da solução apresentada.  

5.12.14  Deverá ser garantido à PRODEMGE o pleno acesso ao sítio (site) dos fabricantes dos produtos que 

compõem a solução de WAF, com direito a consultas a quaisquer bases de conhecimentos e fóruns de 

discussão disponíveis para seus usuários. 

5.12.15  Caberá exclusivamente à PRODEMGE a decisão de implantar ou não quaisquer atualizações de 

software fornecidos pela CONTRATADA. 

5.12.16  A CONTRATADA deverá disponibilizar mecanismos para a atualização de software pelo download direto 

através da própria aplicação, pelo envio das mídias ou através de download no seu sítio (site) ou do 

fabricante do software em questão. 

5.12.17  A CONTRATADA deverá apresentar, para cada atualização de software disponível, a descrição de todas 

as modificações implementadas, bem como encaminhar todo o material necessário para efetivação dessa 

atualização, incluindo as licenças e autorizações (ex. chaves de instalação) correspondentes. 

5.12.18  A CONTRATADA deverá atualizar os manuais correspondentes aos produtos, componentes ou módulos 

de software atualizados, sem ônus adicional para a PRODEMGE. 

5.12.19 O prazo de atualização de todo software fornecido deve ser igual ao período de garantia do produto. 

Durante a vigência do contrato, a PRODEMGE terá direito a todas atualizações de versão e release dos 

softwares. 

 

5.13  Garantia 

5.13.1  O(s) equipamento(s) que compõe(m) a solução devem estar em linha de fabricação até a data de 

assinatura do contrato e a data de final de suporte (end-of-support) deve ser após termino do contrato 

desta solução. 

5.13.2  Os itens adquiridos deverão possuir garantia do fabricante ou autorizada no Brasil, para hardware e 

licenças de software, com validade mínima de 3 anos contados a partir do recebimento definitivo da 

solução.   

5.13.3  O serviço de Garantia contempla garantir o correto e pleno funcionamento de todos os itens adquiridos, 

seja hardware, software e os componentes necessários para o funcionamento da solução.   

5.13.4  A CONTRATADA deverá garantir a substituição de qualquer módulo defeituoso, incluindo hardware, 

software ou componentes necessários para o funcionamento da solução durante o prazo contratado; bem 

como o próprio equipamento se for necessário.  

5.13.5  Não haverá custos adicionais para a PRODEMGE de substituição de quaisquer componentes durante o 

período de garantia. 

 

6. Justificativa da aquisição / contratação 

6.1 Informação interna 

7. Prova de Conceito 

7.1 Devido à complexidade do ambiente e da solução a ser contratada através deste edital, faz-se necessário a 

prova de conceito dos produtos que serão ofertados para garantir que estes funcionem de forma adequada 

quando integrados a rede e aplicações existentes. 
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7.2  A prova de conceito deverá ser realizada em ambiente específico criado pela Licitante, instalado nas 

dependências da PRODEMGE, separado de sua rede corporativa e sem custos para a PRODEMGE.  

7.3 A prova de conceito terá início em até 10 dias corridos após a declaração provisória de vencedor do certame 

e terá a duração de até 10 dias úteis contados a partir da montagem desse ambiente. 

7.4 A data de início será o 1 dia útil após o término do prazo da montagem do ambiente. A prova de conceito 

estará aberta para acompanhamento por 1 representante de cada fornecedor/fabricante que esteja 

participando da licitação devido à situação da pandemia.  

7.5 O ambiente deverá ser criado no endereço da PRODEMGE, rua da Bahia, nº 2277, bairro Lourdes ou através 

de acesso remoto, a critério da PRODEMGE. 

7.6  A Licitante deverá informar todos os requisitos necessários ao dimensionamento adequado da infraestrutura 

física do ambiente a ser disponibilizado pela PRODEMGE (tamanho da sala, quantidade de pontos elétricos, 

temperatura ideal, etc), em até 5 dias corridos, para que a solução apresentada pela Licitante vencedora 

provisória do certame possa ser avaliada. 

7.7  A Licitante deverá instalar todos os equipamentos, softwares e licenças necessários para realização dos 

testes. 

7.8  A Licitante deverá prover todo o ambiente necessário (componentes de hardware físico ou virtual e software) 

no endereço determinado pela PRODEMGE para comprovação do atendimento às funcionalidades do item 5 

– Especificação Técnica. O provimento do ambiente utilizado exclusivamente para os testes da etapa de 

homologação inclui o fornecimento dos acessórios como: switches, roteadores, transceptores, cabos, etc. A 

critério da PRODEMGE, a composição do ambiente necessário poderá ser realizada em conjunto. 

7.9  Para a prova de conceito poderão ser instalados tanto hardware físico como virtual, desde que fornecido pela 

Licitante.  

7.10  A Licitante deverá apresentar a documentação técnica da solução ofertada contemplando informações 

detalhadas de todos os itens e modelos que compõem a Solução de WAF, conforme descrito no item 5 – 

Especificação Técnica. 

7.11  Todos os itens de software da solução de WAF que forem submetidos à prova de conceito deverão ser 

idênticos aos que serão fornecidos para implantação em produção pela PRODEMGE, desconsiderando a 

diferença na volumetria entre o ambiente da prova de conceito e o ambiente de produção solicitado no item 5 

- Especificação Técnica. 

7.12  A Licitante deverá disponibilizar 1 (um) técnico especialista na solução a ser implantada e testada que se 

responsabilizará pela comprovação das funcionalidades e requisitos em conformidade com o item 5 – 

Especificação Técnica.  

7.13  Licitante deverá realizar, sob supervisão da PRODEMGE, as seguintes tarefas: 

7.13.1 Montagem do ambiente de testes. 

7.13.2 Execução dos testes. 

7.14 Local e Horário: a prova de conceito acontecerá no local de entrega do equipamento durante o horário 

comercial (9h às 18h). 

7.15  Concluída a prova de conceito da solução ofertada e verificado o atendimento de todos os itens testados, 

não havendo, portanto, anormalidades detectadas, a PRODEMGE emitirá em até 5 (cinco) dias úteis, o 

Parecer Técnico.   

7.16  A prova de conceito será baseada apenas nas funcionalidades do software. 

7.17  Após a prova de conceito a Licitante deverá desinstalar todo o ambiente montado para essa etapa também 

em até 10 dias corridos sem custos para a PRODEMGE.  

7.18  Caso alguma funcionalidade apontada pela equipe da PRODEMGE não seja comprovada, a solução será 

reprovada e a Licitante desclassificada do certame.  
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7.19  Nessa prova de conceito serão testadas pelo menos 10 funcionalidades, porém não se limitando a estas caso 

seja interesse da PRODEMGE, sem extrapolar as exigências do edital. 

7.20  A equipe da PRODEMGE que será responsável pela avaliação dos testes será a Assessoria de Segurança 

da Informação e Defesa Cibernética - ASG. 

 

8. Visita ou vistoria Técnica 

Não se aplica.  

 

9. Qualificação Técnica 

9.1  A PROPONENTE classificada em primeiro lugar no processo licitatório deverá apresentar as informações 

abaixo relacionadas, para habilitação do processo: 

9.2  Documentação do fabricante em mídia digital (PDF) ou o endereço eletrônico na Internet pelo fabricante do 

produto ofertado, que comprovem, inequivocamente do atendimento de todos os requisitos técnicos exigidos 

neste Termo de Referência; 

9.3  Atestado de entidade pública ou privada declarando que ela já forneceu produtos e serviços compatíveis com 

o objeto deste instrumento.    

9.3.1 Esse atestado deverá ser apresentado em papel timbrado do emitente, constando CNPJ, razão social, 

endereço, telefone e nome de pessoa para contato; 

9.4 Declaração informando que durante o período de garantia os serviços de suporte e manutenção serão de sua 

inteira responsabilidade incluindo todos os custos correspondentes. Deverá constar que os serviços serão 

prestados pela própria Licitante, se comprovadamente autorizada pelo fabricante da solução, ou se os 

serviços de suporte e manutenção serão prestados pelo próprio fabricante da solução. 

9.5 Declaração informando que pelo menos um profissional certificado pelo fabricante será o responsável por 

realizar os serviços de instalação e configuração, operação assistida e capacitação.  

10. Subcontratação 

10.1  Não serão admitidas, pela PRODEMGE, a subcontratação do objeto. 

 

11.  Critérios de aceitabilidade do objeto 

11.1  Todos os requisitos e funcionalidades descritas nesta especificação devem ser fornecidas ativos e licenciados 

para uso imediato pela PRODEMGE. 

11.2  Os itens de Hardware e Software, conforme as especificações constantes nesse Termo de Referência, serão 

verificados após a Instalação e Configuração inicial da solução e a emissão do Laudo de Recepção Técnica.  

11.3  Os demais itens serão aceitos após a execução da respectiva prestação do serviço constante nesse Termo 

de Referência com a emissão do “Termo de Aceite de Serviços”. 

12. Local de entrega/execução 

12.1  Os produtos deverão ser entregues e instalados no Datacenter da PRODEMGE, localizado na Unidade Bahia, 

Rua da Bahia, número 2.277, Bairro Lourdes, CEP 30160-012, Belo Horizonte / MG, entre 09h e 17h, de 2ª a 

6ª feira, com agendamento prévio de 3 (três) dias úteis com a Gerência de Gestão de Ativos. 
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13. Forma de entrega do objeto 

13.1 O(s) equipamento(s) deve(m) ser entregue(s) devidamente acondicionado(s) e embalado(s), conforme as 

recomendações do fabricante. 

13.2 O(s) equipamento(s) deve(m) ser novo(s), sem prévia utilização, não remanufaturados, de primeiro uso e 

acondicionados adequadamente em caixa lacrada de fábrica, de forma a propiciar completa segurança 

durante o transporte. 

13.3 Os serviços de instalação, configuração, operação assistida, garantia e manutenção de solução deverão ser 

entregues no Data Center da PRODEMGE fisicamente ou remotamente a ser definido pela PRODEMGE. 

13.4 O serviço de capacitação técnica será prestado na modalidade de Ensino a Distância (EAD), online e ao vivo. 

13.5 O serviço de suporte será entregue conforme o item 5.12 desse Anexo.  

 

14.  Validade dos produtos 

Não se aplica.  

 

15. Prazo de execução/entrega 

15.1  Prazo máximo para entrega do(s) equipamento(s): até 60 (sessenta) dias corridos após a assinatura do 

contrato. O contrato será assinado após a homologação do Pregão e sua vigência a partir de sua assinatura.  

15.2  Prazo máximo para recepção técnica: até 5 (cinco) dias úteis, a contar a partir da data da entrega da solução.  

15.3  Ocorrendo problemas na recepção técnica, a CONTRATADA terá prazo de 5 (cinco) dias úteis para solução 

das pendências ou substituição do produto. 

15.4  Prazo máximo para instalação e configuração do equipamento: até 10 (dez) dias corridos, a contar a partir 

da data da recepção técnica. 

15.5  Prazo para início da operação assistida: até 3 dias corridos após a instalação e configuração, com duração 

de 45 (quarenta e cinco) dias corridos. 

15.6  Prazo para início da capacitação: o prazo será alinhado em comum acordo entre as partes, sendo que o 

prazo final deverá ocorrer em até 45 (quarenta e cinco) dias corridos após a data de aceite da instalação e 

configuração da solução. 

 

16. Prazo de garantia /  Manutenção 

16.1  Prazo de garantia e manutenção: 36 (Trinta e Seis) meses, a contar a partir da data do “Laudo de Recepção 

Técnica”. 

 

17. Vigência do Contrato 

17.1  O prazo de vigência do contrato deverá ser de 36 (trinta e seis) meses, a contar da data de sua assinatura, 

conforme previsto no art. 154 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da PRODEMGE e podendo 

ser prorrogado, no interesse das partes, sempre mediante a assinatura de Termo Aditivo, conforme previstos 

artigos 20, inciso XIII e 160 do referido Regulamento. 

17.2  No prazo de vigência do contrato estão incluídos os serviços de suporte técnico, garantia e atualização da 

Solução.  

17.3  A contratação por 36 (trinta e seis) é mais vantajosa financeiramente se comparada a prazos inferiores e 

também é tecnicamente necessária porque esse tipo de Solução necessita de um longo prazo em 

funcionamento para a sua consolidação.  
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18. Condições de Pagamento 

18.1 Pela aquisição dos equipamentos (hardware), a PRODEMGE pagará à CONTRATADA, em parcela única em 

até 30 (trinta) dias corridos após a emissão do “Laudo de Recepção Técnica”, emitido pela PRODEMGE.   

18.2  Pelo licenciamento e direito de uso das funcionalidades e demais aplicativos (software), a PRODEMGE 

pagará à CONTRATADA, em parcela única em até 30 (trinta) dias corridos após a emissão do “Laudo de 

Recepção Técnica”, emitido pela PRODEMGE; 

18.3  Pelos serviços de instalação e configuração, a PRODEMGE pagará à CONTRATADA, em parcela única em 

até 30 (trinta) dias corridos após a emissão assinatura do documento “Termo de Aceite de Serviços”, emitido 

pela PRODEMGE; 

18.4  Pelo serviço de operação assistida, a PRODEMGE pagará à CONTRATADA, em parcela única em até 30 

(trinta) dias corridos após a assinatura do documento “Termo de Aceite de Serviços”, emitido pela 

PRODEMGE; 

18.5  Pelos serviços de capacitação técnica, a PRODEMGE pagará à CONTRATADA, em parcela única, 30 (trinta) 

dias corridos após a assinatura do documento “Termo de Aceite de Serviços”, emitido pela PRODEMGE após 

a execução do treinamento. 

18.5.1 O faturamento da capacitação ficará condicionado à emissão, pela PRODEMGE, do “Termo de Aceite de 

Serviços”. 

18.6  Pelos serviços de suporte e manutenção, a PRODEMGE pagará à CONTRATADA, em 36 (trinta e seis) 

parcelas mensais, iguais e sucessivas, após o ateste mensal das faturas. 

18.7 O início da prestação dos serviços de Suporte e Manutenção se dará após a emissão do “Laudo de Recepção 

Técnica” emitido pela PRODEMGE.  

18.8 Para o pagamento dos serviços de suporte e manutenção também será considerado o documento “Relatório 

de Apuração de Níveis de Serviço”, emitido pela PRODEMGE, conforme o Item 22. 

18.9  Pelo serviço de garantia, a PRODEMGE pagará à CONTRATADA, em 36 (trinta e seis) parcelas mensais, 

iguais e sucessivas, após o ateste mensal das faturas. 

18.9.1  O início da prestação dos serviços de Garantia se dará após a emissão do “Laudo de Recepção Técnica” 

emitido pela PRODEMGE. 

18.9.2  Os documentos de cobrança dos itens 18.1 ao item 18.5 serão emitidos e entregues no mês da prestação 

do serviço ou entrega do bem. 

18.10 O documento de cobrança dos serviços de suporte e manutenção e de garantia serão emitidos e 

entregues até o dia 25 (vinte e cinco) do mês subsequente ao da efetiva prestação dos serviços e seu 

vencimento será programado em até 30 (trinta) dias úteis após o seu recebimento no Correio Central da 

PRODEMGE, na Rua da Bahia, nº 2.277, Bairro Lourdes, CEP 30160-012, Belo Horizonte / MG. 

18.11 Nenhum pagamento será efetivado sem que a Unidade Administrativa da PRODEMGE, a que incumbir o 

recebimento dos materiais ou pelo acompanhamento dos serviços, ateste que foram correta e integralmente 

entregues. 

18.12 O atraso na entrega do documento de cobrança implicará prorrogação do vencimento em tantos dias 

úteis quantos forem os dias de atraso. 

 

19. Natureza Orçamentária 

19.1 Informação interna 

  

20. Obrigações das Partes 

20.1 DA CONTRATADA: 
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20.1.1 Agendar com a PRODEMGE a elaboração do cronograma relativo a prestação dos serviços de instalação 

e configuração da solução.  

20.1.2 Fornecer pelo menos um profissional certificado pelo fabricante para realizar a operação assistida.   

20.1.3 Entregar os equipamentos no Datacenter da PRODEMGE; 

20.1.4 Entregar lista oficial dos hardwares homologados pelo fabricante caso seja uma solução de appliance 

virtual no momento da assinatura do contrato. 

20.1.5 Prestar suporte e manutenção nos equipamentos e softwares durante o período de garantia dos 

equipamentos. 

20.1.6 Ser responsável pela execução das tarefas de atualizações de softwares básicos, como: firmwares, BIOS, 

patches de correção ou de segurança. 

20.1.7 Fornecer toda a documentação técnica necessária à adequada utilização dos equipamentos. 

20.1.8 Fornecer a documentação comprovando o atendimento do item 5.5.25 que se refere ao OWASP TOP 10. 

20.1.9 Realizar a capacitação técnica de segunda-feira a sexta-feira, em horário comercial, entre 08:00h e 

18:00h ou em horário definido pela PRODEMGE. 

20.1.10 Todos os custos da capacitação técnica com o instrutor serão de responsabilidade da CONTRATADA, 

incluindo transporte, hospedagem e alimentação.  

20.1.11 Exigir que seus profissionais, durante o período em que permanecerem nas dependências da 

PRODEMGE, portem crachá de identificação. 

20.1.12 Fornecer o material didático escrito (manuais) ou eletrônico (arquivo digital). 

20.1.13 Efetuar a recepção técnica, juntamente com o técnico da PRODEMGE, conforme os requisitos técnicos. 

20.1.14 Todos os itens de material do pedido de compra rejeitados em inspeção devem ser substituídos, por 

conta da CONTRATADA, sem nenhum ônus para a PRODEMGE. 

20.1.15 A rejeição de qualquer material ou serviço, em virtude de falhas constatadas, não dispensa a 

CONTRATADA de cumprir as datas de entrega prometidas. 

20.1.16 Se a rejeição tornar impraticável a entrega dos produtos contratados nas datas previstas, ou se tornar 

evidente que a CONTRATADA não será capaz de satisfazer as exigências estabelecidas nesta 

especificação, a PRODEMGE se reserva o direito de rescindir todas as suas obrigações e de obter 

materiais e serviços de outro fornecedor. Em tais casos, a CONTRATADA será considerada infratora do 

contrato e estará sujeito às penalidades aplicáveis. 

20.1.17 O aceite ou aprovação do objeto desta licitação, não exclui a responsabilidade civil nem a ético-

profissional da CONTRATADA por vícios de quantidade, qualidade ou disparidades com as 

especificações estabelecidas neste edital verificadas posteriormente, garantindo-se à Administração 

Pública as faculdades previstas no Art. 18 da Lei nº. 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor. 

20.1.18 Na assinatura do contrato, deve apresentar: 

20.1.19 Catálogos, prospectos e outros documentos que contenham as especificações técnicas relativas aos 

produtos ofertados. A documentação deve ser fornecida impressa, em mídia DVD/CD ou arquivo digital 

em formato PDF, em idioma Português do Brasil ou Inglês, contendo orientações para a configuração e 

operação dos produtos fornecidos. 

20.1.20 A documentação comprobatória solicitada nos itens 9.4 e 9.5. A documentação comprobatória do item 

9.5 deverá ser apresentada até a data de assinatura do contrato.  

 

20.2  A PRODEMGE obriga-se a: 

20.2.1 Dar acesso ao pessoal devidamente credenciado pela CONTRATADA, entre 09h e 17h, de 2ª a 6ª feira, 

para as atividades de suporte e manutenção dos equipamentos; 

20.2.2 Acompanhar a CONTRATADA durante a recepção técnica dos produtos entregues; 
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20.2.3 Responsabilizar-se pelo local de instalação, preparando-o conforme as instruções, e especificações 

técnicas ambientais, fornecidas pela CONTRATADA, quando for o caso; 

20.2.4 Emitir o documento “Laudo de Recepção Técnica” ao final da Etapa 1 e o documento “Termo de Aceite 

de Serviços” ao final das demais etapas, descritas abaixo, atestando ou não, a conformidade da entrega 

em relação aos requisitos especificados: 

20.2.5 Etapa 1 – Pela aquisição e entrega dos equipamentos; 

20.2.6 Etapa 2 – Pelos serviços de instalação e configuração.   

20.2.7 Etapa 3 – Pelos serviços de operação assistida. 

20.2.8 Etapa 4 – Pelos serviços de capacitação. 

21. Procedimentos de Fiscalização e Gerenciamento do Contrato: 

Informação interna  

 

22.  Níveis de Serviço: 

22.1 DEFINIÇÕES E CONDIÇÕES GERAIS 

 O tratamento dos chamados abertos junto à CONTRATADA visa à disponibilidade e à qualidade da 

operação da solução de rede e de seus componentes. Para tanto, a CONTRATADA deverá garantir os 

atendimentos aos chamados dentro dos prazos e grau de severidade explicitados na tabela 2.  

 Para a realização de manutenções corretivas ou preventivas programadas, a CONTRATADA deverá 

planejar e negociar com a equipe de gestão de mudanças da PRODEMGE, para obter a autorização do 

melhor período para as paralisações necessárias. 

  Adicionalmente ao suporte da CONTRATADA, é requerido que a PRODEMGE possa abrir chamados 

técnicos diretamente com o fabricante da solução, em site de suporte ou telefone de ligação nacional, no 

idioma português. O suporte direto com o fabricante seguirá o nível de serviço publicado pelo fabricante. 

Além disso, faz-se necessário que o fabricante tenha presença local no Brasil. 

 O fabricante deve permitir o acesso a sua base de conhecimento durante o prazo de garantia.  

 

 Deve ser possível interagir com as equipes de suporte do fabricante da solução. 

 Para apuração do Índice de Tempo de Atendimento para solução de problemas, os chamados são 

classificados em 4 (quatro) Níveis de Severidade, de acordo com a tabela 1, a seguir:  

 

  Severidade 

 

Escopo 

 

1 

Um problema que tenha um impacto crítico na capacidade da PRODEMGE em manter 

sua infraestrutura ativa. A rede é incapaz de executar adequadamente as suas 

tarefas. O sistema e/ou a rede estão inoperantes ou severamente degradados 
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2 

Um problema que tenha um impacto na capacidade da PRODEMGE em manter sua 

infraestrutura ativa, cuja severidade seja significativa, porém não crítica, e que possa 

ser de natureza repetitiva. O funcionamento do sistema, da rede ou do produto é 

afetado, mas o desempenho não foi severamente degradado. 

3 
Um problema que não cause impacto na capacidade da PRODEMGE em manter sua 

infraestrutura ativa. 

 

4 

 

Não é um problema e sim suporte para ajustes ou otimizações. 

Tabela 1 – Níveis de Severidade 

 Um chamado somente será considerado contingenciado ou concluído com o aceite da PRODEMGE. 

o Solução de Contingência ou de Contorno é uma solução temporária para um problema que não 

elimina a sua causa raiz. Esta solução restabelece a disponibilidade do ambiente, possibilitando 

assim a execução plena de suas funções originais, mantendo o mesmo nível de desempenho 

anterior ao problema. 

 Para os problemas classificados como de severidade 1 (um), a manutenção será prestada em horário 

comercial, regime 24x7x365 (on-site), com atendimento em até 1 (uma) hora corrida após o registro do 

chamado. 

o Em caso de adoção de uma solução de contingência ou de contorno, esta não poderá ser 

implementada em prazo superior a 4 (quatro) horas corridas, após o registro do chamado, 

sempre contando com a disponibilidade da PRODEMGE em atender ao especialista de suporte. 

o Após o contingenciamento do problema, caso haja necessidade de troca do equipamento ou 

peça, de substituição avançada de peças, do serviço de manutenção, esta deverá ser feita em 

até 1 (um) dia corrido, a partir da identificação da necessidade da troca.  

o Em sendo utilizada uma solução de contingência, a solução definitiva não poderá ultrapassar 3 

(três) dias corridos após o registro do chamado. 

 Para os problemas classificados como severidade 2 (dois), a manutenção será prestada em horário 

comercial, regime 24x7x365 (remota ou on-site), com atendimento em até 2 (duas) horas corridas após 

o registro do chamado. 



 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA VIGÊNCIA 

____ /____/____ 

 

Versão 5  Página 31 de 37 

o Após a abertura de chamado, caso o problema não tenha sido contingenciado remotamente 

após 6 (seis) horas corridas, contando com a atenção do PRODEMGE, a manutenção deverá 

ser on-site e a solução de contingência ou de contorno não poderá ser implementada em prazo 

superior a 8 (oito) horas corridas, após o registro do chamado. 

o Caso haja necessidade de troca do equipamento ou peça, de substituição avançada de peças, 

do serviço de manutenção, esta deverá ser feita em até 6 (seis) dias corridos, a partir da 

identificação da necessidade da troca.  

o Em sendo utilizada uma solução de contingência ou contorno, a solução definitiva não poderá 

ultrapassar 10 (dez) dias corridos após o registro do chamado. 

 Para os chamados classificados como severidade 3 (três), a manutenção será prestada em horário 

comercial, em regime 8 x 5 (remota), com atendimento em até 4 (quatro) horas úteis após o registro do 

chamado. 

o A CONTRATADA terá, no máximo, 72 (setenta e duas) horas uteis, após o registro do chamado, 

para implantar uma solução definitiva ou de contingência. 

o Em sendo utilizada uma solução de contingência ou de contorno, a solução definitiva não poderá 

ultrapassar 30 (trinta) dias corridos após o registro do chamado. 

 Para os chamados classificados como severidade 4 (quatro), a manutenção será prestada em horário 

comercial, em regime 8 x 5 (remota), com atendimento em até 4 (quatro) horas úteis após o registro do 

chamado. 

o A CONTRATADA terá, no máximo, 15 dias corridos para responder ao chamado e solucionar, 

após o seu registro. 

 O descumprimento de qualquer um dos indicadores supracitados acarretará na aplicação de multa de 

acordo com a legislação em vigor. 

 Não será aceito, pela PRODEMGE, a cobrança de eventuais diferenças vinculadas a questões 

trabalhistas, tais como férias, horas extras, sobreaviso, etc. Adicionalmente, todos os gastos provenientes 

de deslocamento, estadia e alimentação, caso sejam necessários, já deverão estar incluídos no preço 

final da proposta.  
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 A tabela a seguir relaciona, resumidamente, os níveis de severidade e os tempos de atendimento 

requeridos: 

 

Severidade 

 

 

Atendimento após abertura do chamado 

 

 

Regime 

 

Prazo de 

Atendimento 

Solução de 

Contingência 

Solução 

Definitiva 

1 

 

 

 

24x7x365  

(on-site) 

Até 1 (uma) hora 

corrida*  

Até 4 (quatro) horas 

corridas* 

Até 3 (três) dias 

corridos* 

2 

 

 

24x7x365 (remota 

ou  

on-site) 

Até 2 (duas) horas 

corridas*  

Até 8 (oito) horas 

corridas* 

Até 10 (dez) dias 

corridos* 

3 

 

 

Horário comercial, 

no regime 8x5 

(remota) 

 

Até 4 (quatro) 

horas úteis* 

Até 72 (setenta e 

duas) horas úteis* 

Até 30 (trinta) dias 

corridos* 

4 

 

 

Horário comercial, 

no regime 8x5 

(remota) 

 

Até 4 (quatro) 

horas úteis* 

Suporte / Resposta ao chamado: 

Até 15 (quinze) dias corridos* 

Tabela 2 – Níveis de Severidade 

 (*) prazo após o registro do chamado 

22.2  APURAÇÃO DOS INDICADORES DE NÍVEIS DE SERVIÇO 

Indicador para mensuração dos prazos de atendimento da MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO 
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Código do Índice: ICSP – Índice de CHAMADOS solucionados no prazo previsto 

Atributo  Valor 

Descrição 

Percentual de CHAMADOS solucionados, pela CONTRATADA, no prazo 

previsto, em relação a todos os CHAMADOS efetuados durante o período 

de apuração. 

Objetivo 

Reduzir os atrasos nas resoluções de problemas, defeitos e no 

esclarecimento de dúvidas e questionamentos técnicos pela 

PROPONENTE. 

Meta 99% 

Periodicidade Mensal 

Unidade de Representação Valor percentual 

Forma de Cálculo 

ICSP = (TCP / TC) x 100 onde: 

 

TCP = Total de chamados SOLUCIONADOS dentro do prazo máximo 

definido neste edital, durante o período de apuração. 

 

TC = Total de chamados ABERTOS durante o período de apuração. 

Mecanismo de Medição e Gestão 
O mecanismo de medição e a forma de gestão deste indicador estão 

descritos no item “GESTÃO DOS NÍVEIS DE SERVIÇO” deste anexo. 

Proporcionalização do Pagamento 

Meta não atingida implicará em desconto no valor do pagamento mensal, 

pela PRODEMGE, do serviço de Suporte e Garantia especificado neste 

edital. 

 

O desconto total será calculado aplicando cumulativamente o desconto 

referente a cada indicador de qualidade especificado neste item e aplicável 

no período de apuração correspondente. 

 

Considera-se a seguinte tabela para o cálculo do desconto referente a este 

indicador de qualidade: 

 

- Sem desconto, se 99% ≤ ICSP ≤ 100% 

- Desconto de 5%, se 90% ≤ ICSP < 99% 

- Desconto de 10%, se 85% ≤ ICSP < 90% 

- Desconto de 15%, se 80% ≤ ICSP < 85% 

- Desconto de 20%, se ICSP < 80% 
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22.3  GESTÃO DOS NÍVEIS DE SERVIÇO 

 Pelo menos um dos seguintes mecanismos deve ser disponibilizado pela CONTRATADA para 

ABERTURA (REGISTRO) de CHAMADOS: telefone, mensagem eletrônica (e-mail), sítio na Internet.  

 No caso de ligações telefônicas, o número para contato para a abertura/ registro de CHAMADOS 

deverá ser de ligação nacional, com idioma português e único para todos os módulos, componentes 

e funcionalidades da SOLUÇÃO. 

 Na ABERTURA (REGISTRO) dos CHAMADOS, a PRODEMGE irá comunicar, via mensagem 

eletrônica (e-mail), à CONTRATADA as seguintes informações: 

o Data e hora de abertura do CHAMADO. 

o Código alfanumérico de identificação do CHAMADO. 

o Descrição do CHAMADO. 

o Nível de Severidade do CHAMADO. 

o Identificação (nome completo e matrícula) do solicitante da PRODEMGE. 

o Identificação do atendente da CONTRATADA. 

 Caso o CHAMADO tenha sido aberto via ligação telefônica, a CONTRATADA deverá confirmar, via 

mensagem eletrônica (e-mail), a ABERTURA (REGISTRO) do CHAMADO, incluindo as seguintes 

informações: 

o Código alfanumérico de identificação do CHAMADO. 

o Data e hora de início do ATENDIMENTO. 

o Descrição do serviço a executar. 

o Identificação do responsável pelo serviço a executar. 

o Data prevista para execução do serviço. 

 O CONTIGENCIAMENTO do CHAMADO será confirmado através do aceite pela PRODEMGE na 

ordem de serviço (OS) correspondente, desde que incluso as seguintes informações: 

o Código alfanumérico de identificação do CHAMADO. 

o Data e hora de conclusão do contingenciamento. 

o Descrição detalhada do serviço executado. 

 A CONCLUSÃO definitiva do CHAMADO será confirmada através do aceite pela PRODEMGE na 

ordem de serviço (OS) correspondente, desde que incluso as seguintes informações: 

o Código alfanumérico de identificação do CHAMADO. 

o Data e hora de conclusão do serviço executado. 

o Descrição detalhada do serviço executado. 

 A PRODEMGE deverá validar o relatório e aprová-lo em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento, 

para a emissão da fatura.  
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o Em caso de divergências, será convocada uma reunião pela PRODEMGE para ajustes e 

aprovação do relatório. 

 Neste relatório serão apresentados os resultados referentes a todos os INDICADORES DE NÍVEIS 

DE SERVIÇO cujo período de apuração se encerra no mês que precede à data de sua emissão. 

 Caso não ocorra nenhum CHAMADO no período de apuração, a emissão deste relatório será 

dispensada, considerando, neste caso, que todos os INDICADORES DE NÍVEIS DE SERVIÇO 

alcançaram a meta prevista. 
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Modelo do documento de Relatório de Apuração de Níveis de Serviço 

RELATÓRIO DE APURAÇÃO DE NÍVEIS DE SERVIÇO 

Ident i f i cação do Cont ra to   

Cont ra to :  __________    Data  de Emissão:  ___/___/___ 

Ind icadores  de Qua l idade  

Código do Indicador: _____________ 

Nome: _______________________________________________________________________ 

Período de Apuração:  ___ /___ /___   a   ___ /___ /___   

Valor Apurado: ______   

Desconto no Pagamento: (   ) sem desconto (meta atingida) 

(   ) desconto de R$______ (_________________________________) na parcela 

devida no mês, conforme estipulado no contrato correspondente a este serviço. 

Chamados no Período 

Código do 

Chamado 

Abertura 
Severidade 

Contigenciamento Encerramento 

Data Hora Data Hora Data Hora 

        

        

        

        

 

Código do Indicador: _____________ 

Nome: _______________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA VIGÊNCIA 

____ /____/____ 

 

Versão 5  Página 37 de 37 

23. Sanções Cabíveis 

23.1  Conforme disposto na legislação vigente, as previstas no RILC (Regulamento Interno de Licitações e 

Contratos da PRODEMGE) e no Edital e seus anexos 

 

24.  Demais condições essenciais para o fornecimento ou para a prestação do serviço demandado pela 

Administração 

24.1  Não será permitida a participação de empresas reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de 

constituição, dadas as características específicas da contratação dos serviços a serem fornecidos, pois não 

pressupõem multiplicidade de atividades empresariais distintas (heterogeneidade de atividades empresariais). 

24.2  A associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão 

ou incorporação, não serão admitidas. 

 

 

 

 


