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PROJETO BÁSICO – SOLUÇÃO AVANÇADA DE PROTEÇÃO DE INFRAESTRUTURA 

COM CARACTERÍSTICAS DE NEXT GENERATION FIREWALL 

 

 

1. Objeto  

Serviço de Solução integrada de proteção em nuvem baseada em Web Application Firewall distribuído 

com garantia de performance baseada em Web Application Accelerator distribuído em nuvem e 

características de proteção, fornecimento como Serviço de Solução de proteção de infraestrutura  de 

Next Generation Firewall para segurança de informação perimetral e proteção de Negação de Serviço 

incluindo filtro de pacote, controle de aplicação, administração de largura de banda (QoS), VPN, IPSec, 

SSL e IPS, antivírus, anti-spyware e proteção contra malware modernos, para atendimento as 

características técnicas mínimas descritas neste Projeto Básico, contemplando o fornecimento de 

hardwares, softwares e solução em nuvem, bem como serviços de instalação, configuração, suporte, 

consultoria, monitoramento contínuo, repasse tecnológico e migração das regras de firewall atualmente 

implementadas para as novas soluções. 

 

2. Objetivo 

2.1. Necessidade de Proteger Informações Corporativas 

Os últimos anos provavelmente serão lembrados como anos tumultuados para governos, empresas e 

consumidores. Medo, incerteza e dúvida oriundos dos mercados financeiros mundiais; gigantes 

corporativos que se sucumbiram de forma alarmante, e muitos que antes viviam em abundância sequer 

previam apenas o essencial para aquele que foi um momento difícil. Entre as manchetes dos problemas 

econômicos vieram relatos de algumas das maiores violações de dados na história. Estes eventos 

serviram como um lembrete de que, além de nossos mercados, a proteção e a segurança da informação 

não pode ser tida como intocável. 

Enquanto o crime eletrônico continua a ser motivado por ganhos financeiros, os criminosos do mundo 

virtual utilizam ferramentas, métodos e estratégias de ataque mais profissionais, para conduzir atividades 

maliciosas. Vazamentos de informações confidenciais provocados por ataques externos e funcionários 

mal-intencionados estão se tornando, infelizmente, um lugar-comum, expondo dados sensíveis, arquivos 

pessoais, segredos de governo e propriedade intelectual a um risco permanente. Em contrapartida, estar 

aderente às leis de proteção à privacidade, regulamentações corporativas de proteção de dados e às 

recomendações da indústria e do governo sobre este assunto, tem sido o grande desafio e uma missão 

crítica para as organizações públicas e privadas ao longo dos últimos anos. 
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Grande parte das organizações públicas e privadas, de todos os portes, tem suas áreas produtivas e 

administrativas automatizadas por sistemas e ambientes de tecnologia da informação. A segurança dessa 

tecnologia é vital. Empresas, governos, consumidores, contribuintes, cidadãos compartilham 

quantidades consideráveis de dados e dependem da comunicação destes dados para trabalho, prestação 

de serviços e negócios. Apesar da segurança forte em tecnologia da informação ser por si só valiosa, 

uma infraestrutura bem montada também pode melhorar a confiabilidade dessa relação entre governo e 

cidadão, governo e contribuinte, governo e fornecedor.  

Os regulamentos de conformidade (ex.: Sarbanes Oxley, PCI e Basiléia II) exigem das organizações a 

prestação de contas sobre quem acessou contas compartilhadas, o que foi feito, e se as senhas são 

protegidas e atualizadas de acordo com as políticas preestabelecidas. 

Os relatos de fraudes, roubos de identidade e sabotagem em sistemas são muito comuns e estão cada 

vez mais presentes nos noticiários. Conviver com a ameaça desses ataques tem deixado profissionais 

das mais diversas disciplinas de tecnologia em alerta máximo. A capacidade de controlar quem tem 

acesso a que sistemas, quando e em que nível de autorização é fundamental para a criação e manutenção 

de melhores práticas de segurança de acesso a dados e informações. No entanto, as organizações travam 

verdadeiras batalhas com criminosos virtuais para garantir a segurança de seus dados e informações. 

Definir perímetros seguros é uma tarefa que ultrapassa o simples acesso à rede de computadores.  

A Internet evoluiu para o que chamamos de WEB 2.0, onde os usuários passaram de meros 

consumidores de informações para também geradores de informação. As aplicações da WEB 2.0 

permitem a troca e o compartilhamento de informações, que muitas das vezes podem ser improdutivas 

e prejudiciais às instituições. Com a evolução das aplicações e da internet no cenário Brasileiro cada vez 

é mais intenso e distinto o acesso a essas aplicações, que atualmente são acessadas de qualquer lugar e 

por diversos dispositivos, seja ele um Desktop, Tablet ou telefone celular. 

Diante desse desafio, de prover a segurança de acessos às informações, o conceito de segurança evoluiu 

para o conceito de camadas e perímetros. Esse novo conceito busca criar várias camadas de segurança 

em distintos perímetros na infraestrutura de acesso às aplicações, de forma a dificultar os acessos e 

permitir que as tentativas indevidas de acessos possam ser detectadas nas primeiras camadas, permitindo 

que ações sejam tomadas antes que o acesso ocorra de fato. 

Atualmente vivemos uma realidade onde cada vez mais os atacantes estão atualizando suas estruturas 

de ataque, gerando acessos nunca antes vistos que podem chegar ao volume superior a 400 vezes o 
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acesso normal de uma aplicação. Essa técnica é conhecida como Ataque de Negação de Serviço 

(“DDoS”) e apesar de ser muito comum e fácil de realizar, apresenta grande complexidade em defesa. 

A partir do momento em que o atacante possua uma estrutura superior a estrutura de defesa os servidores 

de proteção estarão inaptos a responder ou proteger essas requisições uma vez que atingiu sua 

capacidade máxima de atuação e irá gerar indisponibilidade. Observa-se ataque superiores a 400 Gbps 

atualmente, mas não é possível determinar qual será o tamanho desse ataque tornando difícil a proteção, 

definindo assim o primeiro perímetro de defesa, impedindo o acesso de volume a estrutura de datacenter 

das aplicações a tráfego maliciosos. 

A solução de segurança integrada de redes seria a principal camada deste novo conceito. É nessa camada 

onde ocorre a maior quantidade de tentativas de acessos indevidos é por meio dessa camada que se torna 

possível realizar os bloqueios e determinar regras de acesso que sejam aderentes ao negócio da 

instituição. 

Uma tendência comum identificada na primeira metade do ano de 2009 é um aumento drástico na 

exploração de vulnerabilidades de sistemas e aplicações que somada a evolução da Internet para a WEB 

2.0, forçou as soluções dessa camada evoluírem para o, hoje chamado, Next Generation Firewall.  

Esse novo conceito de solução busca entender o novo tipo de tráfego e possibilitar o bloqueio granular 

em camadas superiores (camada 7) da comunicação. Isso tornou as soluções mais inteligentes e 

eficientes. O ganho com essa evolução não foi só na segurança mas também na produtividade, 

permitindo controlar os acessos às aplicações, sistemas e informações, de forma granular. 

Esses altos riscos, o uso difundido da web e a complexidade da proteção contra as ameaças da Internet 

se combinam para formar o que talvez seja o maior desafio nesta década para proteger informações 

pessoais e corporativas. As ameaças web empregam técnicas mistas, uma explosão de variantes e 

ataques regionais direcionados, que geralmente se baseiam na engenharia social para enganar os 

internautas. 

Muitas ameaças web podem se instaurar, sem o conhecimento do usuário, não exigindo nenhuma ação 

além de abrir uma página Web. Um grande número de usuários, uma ampla gama de tecnologias e uma 

estrutura de rede complexa oferecem aos criminosos os alvos, os pontos fracos exploráveis e o 

anonimato que são necessários para fraudes em grande escala. Representam um amplo leque de riscos, 

incluindo prejuízo financeiro, roubo de identidade, perda de informações confidenciais, danos à 

reputação de marca ou pessoal e perda da confiança no governo eletrônico.  
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A utilização do meio digital pelo governo é uma realidade e por isso tem-se a responsabilidade de 

agregar a esse ambiente, soluções de segurança da informação adequadas – como a que agora se propõe 

contratar por meio deste projeto – para a importância dos serviços a serem prestados pelo DETRAN-RJ 

garantindo ainda assim a velocidade de acesso aos dados do contratante. 

2.2. Lista de Preocupações 

A grande parte das violações a dados sensíveis ocorrem quando os controles básicos são ineficazes ou 

inexistentes. Se debilidades evidentes ficam expostas, as chances são de que um atacante irá explorá-

las. Como uma extensão específica a isso, não podemos negligenciar que os criminosos virtuais ganhem 

acesso aos dados sensíveis das organizações também através do compartilhamento das redes, ou mesmo 

com uso de credenciais roubadas ou compartilhadas.   

Mas, outras linhas de defesa devem passar a fazer parte do universo disponível aos administradores de 

segurança: o monitoramento dos acessos, verificação do tipo de tráfego e verificação do comportamento 

do tráfego em tempo real, identificando acessos abusivos ou indevidos.  

Qualquer que seja a sofisticação e agressividade dos ataques, a capacidade de detectar uma violação 

quando ela está ocorrendo é um enorme obstáculo para a maioria das organizações. Se a deficiência está 

na tecnologia ou no processo o fato é que poucas vítimas conseguem descobrir suas violações e, menos 

ainda, descobri-las em tempo hábil. Como desafios, podemos listar a necessidade de assegurar que os 

controles essenciais estão preenchidos, pesquisando, acompanhando e avaliando os dados; coletar e 

monitorar logs de evento; auditar contas de usuário e suas credenciais; promover a identificação da 

origem e o destino pretendido dos acessos. 

Integram, também, a lista de preocupações o fato de: 

 A performance da aplicação é o fator critico para o sucesso de sua utilização, uma vez que 

o cidadão tem por hábito a utilização de outros serviços na internet que são tidos como 

parâmetro de comparação e determina o padrão a ser seguido. 

 O ambiente de ameaças se altera rapidamente e um número grande e crescente das chamadas 

“ameaças web”, em um número infinito de variantes, estão causando estragos, geralmente, 

sem o conhecimento das secretarias, órgãos e empresas afetadas. 

 O ambiente de ameaças cresce rapidamente e ataques em grande volume com objetivo de 

constranger a infraestrutura e gerar indisponibilidade nas aplicações são cada vez mais 

frequentes; 
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 Os criminosos virtuais estão roubando desde listas de números de CPF de empresas de 

planos de saúde, números de cartão de crédito de instituições financeiras a informações 

confidenciais de empresas de tecnologia e recursos de todos os setores privados e 

governamentais; 

 As ameaças mistas geram comprometimento em massa e os ataques direcionados por meio 

de novos emergentes métodos; incluindo técnicas avançadas de engenharia social;  

 A técnica de acessos anônimos, onde usuários conseguem burlar as regras de bloqueio com 

utilização de aplicativos nas estações de trabalho; 

 Multiplicarem-se os Vírus, Worms e Cavalos de Tróia; 

 As técnicas inovadoras dos criminosos virtuais; 

 As técnicas de exibição de conteúdo de propaganda como anúncio de pop-up; 

 As técnicas de coleta de informações demográficas e de usuários são recolhidas e enviadas 

para um servidor remoto pela Internet (Call back); 

 Plug-ins de ajuda do navegador que podem monitorar ou manipular a navegação do usuário 

na web. 

 Crimewares como ferramentas de hacker que são usadas como componentes de fraudes 

inovadoras. 

 Ferramentas de hacker que são programas projetados para romper medidas de segurança de 

computadores e de redes. 

2.3. Constituem-se Responsabilidade desta Diretoria de Tecnologia da Informação e 

Comunicação  

 Estar comprometida com a constante vigilância de ameaças e prevenção contra ataques, 

oferecendo medidas de segurança efetivas e adequadas para detectar, prevenir e eliminar 

vulnerabilidades e ataques; 

 Obter, de forma proativa, inteligência sobre as ameaças mais recentes; 

 Manter sob controle as ameaças diárias à segurança que afetam sua base de dados, servidores 

da administração pública, contribuinte e cidadão; 

 Garantir o acesso ao cidadão às aplicações providas e hospedadas no Datacenter do DETRAN-

RJ com qualidade mesmo sob momentos de ataques, mantendo a disponibilidade da mesma; 

 Observar e prever que o código legado em sistemas operacionais e as vulnerabilidades de 

aplicativos continuariam a ser aproveitados como mecanismo para que criminosos virtuais 

executem malware para roubar informações; que websites reconhecidos se tornariam os 

vetores de ataque mais visados por criminosos para hospedar links para sites de phishing; que 
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as ameaças móveis continuam a ter influência no novo cenário de ameaças; que serviços de 

comunicação como e-mail, mensagens instantâneas e compartilhamento de arquivos 

continuariam a ser aproveitados para transmitir ameaças de engenharia social na forma de 

URLs e arquivos anexos maliciosos; 

 Monitorar potenciais ameaças à segurança e realizar pesquisas e análises que são usadas para 

adquirir tecnologias que identificam, detectam e eliminam novas ameaças; 

 Observar uma sofisticação cada vez maior na tecnologia dos malwares e nas técnicas usadas 

para ludibriar usuários, cidadão, Secretarias e Órgãos no âmbito da Administração Pública do 

Estado. O volume e a variedade crescente de atividade de malware reforça a necessidade do 

monitoramento e análise proativos para implementação de soluções de tecnologia e melhores 

práticas que detenham o crescimento rápido do crime eletrônico; 

 Manter um ambiente de monitoramento com especialistas e operando 24x7x365 dias e sua 

operação contínua ter condições de identificação imediata e resposta adequada a ameaças 

direcionadas. Como resultado, minimizar danos, reduzir custos e garantir a continuidade dos 

negócios que são processados no seu Datacenter; 

 Manter o ambiente do Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro –  

DETRAN-RJ, aderente às boas práticas e aos aspectos Jurídicos à Segurança da Informação.  

3. Justificativa 

O DETRAN-RJ possui o dever de preservar a integridade, confidencialidade e disponibilidade das 

informações custodiadas em seus ambientes de atuação e deve ser resguardada a conduta de manuseio, 

controle e proteção das informações contra destruição, modificação, comercialização, divulgação 

indevida e acessos não autorizados, acidentais ou intencionais, garantido a continuidade dos serviços a 

todos os servidores, contribuintes, cidadãos e fornecedores. 

O DETRAN-RJ, na busca constante para assegurar a garantia de disponibilidade dos dados e 

informações, ao longo dos anos, tem realizado investimentos contínuos em infraestrutura de TI, 

implementado procedimentos de acordo com os mais elevados padrões tecnológicos e atuado na 

formação e capacitação de seu corpo técnico. 

Considerando as informações tratadas no âmbito do DETRAN-RJ, como ativos valiosos para a eficiente 

prestação dos serviços públicos; o interesse do cidadão como beneficiário dos serviços prestados pelos 

órgãos e entidades da administração pública; o dever do estado de proteção das informações pessoais 

dos cidadãos; a necessidade de incrementar a segurança das redes e bancos de dados governamentais e 
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a necessidade de orientar a condução de políticas de segurança da informação e comunicações já 

existentes ou a serem implementadas pelos órgãos e entidades da administração pública, cumpre-nos 

desenvolver ações que objetivam viabilizar e assegurar a disponibilidade, a integridade, a 

confidencialidade e a autenticidade das informações, assegurando a qualidade dos serviços públicos 

esperados pela população, garantindo a segurança com relação à guarda de "dados sensíveis" pelo 

governo, através da adoção de medidas rigorosas de segurança para acesso dessas informações. 

O DETRAN-RJ, dada sua natureza e responsabilidade como fiel custodiante de sistemas e bases de 

dados, acessados pelo usuário via internet, precisa assegurar a segurança dos dados e da informação. 

Partindo-se deste princípio, faz-se mister implantar uma solução de segurança que permita não só 

controlar os acessos à Internet e acessos externos, mas também que permita a visualização do tipo e 

quantidade do tráfego passante na rede de dados e serviços do  

DETRAN-RJ. 

A confiabilidade da informação e sua segurança lógica e física são essenciais para os projetos em 

produção e em andamento no DETRAN-RJ. Proteger informações coorporativas se tornou um grande 

desafio devido a constantes e crescentes ameaças. A Solução proposta garantirá a privacidade e a 

disponibilidade dos dados e informações, evitando acessos não autorizados e a parada dos serviços, 

mitigando o risco de roubo de dados e informações sensíveis. 

Baseado neste cenário o DETRAN-RJ através da Diretoria de Tecnologia e Serviço, pesquisou e 

especificou uma solução de tecnologia da informação de modo a dar continuidade as atividades desta 

Autarquia, de forma a abordar um controle de nível de serviço de excelência, garantindo a satisfação 

dos usuários dos serviços de TI do DETRAN-RJ. 

Busca-se, através da presente contratação, atualizar e expandir a atual solução de segurança integrada 

que tem como objetivo garantir a segurança da informação quanto ao tratamento da segurança dos dados 

e informações sensíveis, para: 

 

1. Minimizar os pontos de falha de segurança dos sistemas em custódia, hospedados e processados no 

DETRAN-RJ; 

2. Desenvolver estratégias que possam inibir a tentativa de busca e vazamento de informações que 

possam comprometer a segurança de dados dos órgãos, secretarias e autarquias no âmbito da 

administração pública hospedados no DETRAN-RJ; 
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3. Permitir o tratamento das informações sensíveis, sujeitas às legislações e normas brasileiras de 

acordo com os níveis de sigilo, prevenindo ataques ou penalizando repasse ou acesso indevido de 

informações pela rede de dados do DETRAN-RJ; 

4. Reduzir riscos de ataques ao ambiente computacional do DETRAN-RJ e buscar estar em 

conformidade com as normas e padrões de segurança da informação, bem como atendendo aos 

preceitos legais que regem a responsabilidade sobre os dados gerados, armazenados, tratados e 

trafegados em ambiente do DETRAN-RJ; 

5. Construção de uma base de conhecimento precisa dos acessos realizados aos recursos da rede 

permitindo detectar, em tempo real, eventuais fraudes ou abusos de utilização; 

6. Maior poder e autonomia da área de segurança no tocante ao gerenciamento dos acessos às áreas, 

sistemas e aplicações; 

7. Garantir a performance e disponibilidade das aplicações reduzindo a possibilidade de 

indisponibilidade de acesso aos serviços; 

8. Aumento do sigilo nas informações tratadas em aplicações em rede com a redução de riscos em 

aplicações; 

9. Aumento da produtividade pelo maior uso de soluções em ambiente tecnológico que facilita e 

agiliza as ações e a comunicação, devido à confiabilidade no ambiente; 

10. Maior rastreabilidade quanto às tentativas de ataques efetuados dentro do ambiente computacional; 

11. Menores chances de intrusão ou vazamento de informações por meio de ataques relacionados a 

brechas de segurança em aplicações e sistemas operacionais; 

 

Ainda que a aquisição da Solução se justifique pelo alcance dos propósitos expostos, convém explicitar 

que sua utilidade vai além destes, podendo ser destacados, ainda: 

 Monitoração segura e não-intrusiva dos acessos realizados aos recursos na rede; 

 Minimização dos custos de operação e administração das rotinas de segurança e auditoria; 

 Maior poder e autonomia da área de segurança no tocante ao gerenciamento dos acessos às área, 

sistemas e aplicações; 

 Aumento do sigilo das informações tratadas em aplicações em rede com a redução de riscos de 

ataques. 

 Aumento da performance das aplicações através de solução de aceleração distribuída de 

conteúdo na internet; 

 Aumento da capacidade de proteção contra ataques de negação de serviço a partir de estrutura 

capaz de escalar de acordo com o crescimento do acesso; 

 Aumento da produtividade pelo maior uso de soluções em ambiente tecnológico que facilita e 

agiliza as ações e a comunicação, devido à confiabilidade no ambiente. 

 Maior rastreabilidade quanto às tentativas de ataques efetuados dentro dos ambientes 

computacional. 
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 Menores chances de intrusão ou vazamento de informações por meio de ataques relacionados a 

brechas de segurança em aplicações e sistemas operacionais. 

 Capacidade de armazenamento centralizado, em cofre digital, das senhas com elevados 

privilégios de acesso. 

 

4. Da Especificação do Objeto 

4.1. Visão Geral 

A Solução, concebida por premissa da integração de serviço de plataforma de proteção de perímetro 

com aceleração de aplicações em nuvem distribuídas em diversas operadoras de acesso a internet que 

deverá permitir o gerenciamento da segurança para os dados e informações sensíveis permitindo criar 

regras aderentes ao negócio, minimizando, assim, os pontos de falha de segurança e garantindo a 

proteção e disponibilidade dos acessos aos dados e informações sensíveis dos sistemas em custódia, 

hospedados e processados no DETRAN-RJ, aumento do desempenho das aplicações Web envolvidas. 

O licenciamento e dimensionamento dos recursos da solução deverão permitir a inclusão ou a 

descontinuidade de funcionalidades sem perda de performance ou necessidade de troca de hardware. 

4.2. Requisitos para dimensionamento da solução 

Levando-se em consideração a atual realidade da estrutura física do DETRAN-RJ,  foram especificados 

neste Projeto Básico – PB, as prerrogativas de contratação de uma nova solução para proteção dos seus 

ativos, que deverá contemplar alta disponibilidade, garantindo disponibilidade e proteção dos acessos 

aos dados e informações sensíveis dos sistemas e informações em custódia, hospedados e processados 

no ambiente do DETRAN-RJ, permitindo a segregação da rede para aumento da segurança, além de 

possuir console de gerenciamento centralizado para criação e gerenciamento de regras de acesso, 

visualização de logs e eventos, bem como emissão de relatórios. A solução será dividida em conjuntos 

que terão diferentes finalidades, dentre eles: 

 

 

 Serviço de plataforma de proteção de perímetro em nuvem distribuída (WAF – Web 

Application Firewall distribuído); 

 Serviço de plataforma de aceleração de aplicações distribuída em nuvem Web (WAA – 

Web Application Accelerator em nuvem); 

 Serviço de Instalação e Configuração dos appliances e disponibilização de um cluster com 

02 dispositivos de Next Generation Firewall Front-End TIPO I, com suporte a conexões 
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de 5 Gbps e controle de aplicação habilitado para todas as assinaturas, conforme 

necessidades do ambiente computacional do edifício SEDE; 

 Serviço de Instalação e Configuração dos appliances e disponibilização de um cluster com 

02 dispositivos de Next Generation Firewall Back-End TIPO II, com suporte a conexões 

de 5 Gbps e controle de aplicação habilitado para todas as assinaturas, conforme 

necessidades do ambiente computacional do edifício SEDE; 

 Migração das regras de firewall atualmente implementadas para os novos equipamentos. 

 Serviço de Instalação e Configuração de software de gerência; 

 Consultoria e Suporte Técnico para operação do sistema com repasse tecnológico; 

 Serviços de Monitoração 24x7x365 de toda a solução contratada; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Escopo da Solução 

 

Cenário Atual com Supostos Ataques 

 

Caso haja ataques do tipo DoS, SQL Injection, e outros malwares sofisticados, todos os segmentos de 

rede do DETRAN-RJ ficarão vulneráveis, conforme topologia abaixo: 
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Cenário Futuro 

 

Com a atualização das soluções de Firewall e acréscimo da proteção do perímetro na nuvem, estaremos 

aumentando o nível de segurança dos serviços ofertados na rede do DETRAN-RJ, através de Tecnologia 

atualizada e robusta de acordo com a topologia abaixo: 

 

Link Internet

Sede do DETRAN-RJ

Switch Core

Postos de Serviços DETRAN-RJ

Conveniados e 
Contratadas

Rede Governo

Ambiente Externo Ambiente InternoFirewall Next 
Generation

Firewall Internet
(Tipo I)

Firewall Conveniados
(Tipo II)

Datacenter Interno

DMZ

WAF 
(Firewall de Aplicação na 

Web)

WAA 
(Acelerador de Aplicação 

na Web)
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5.1. Solução de Serviços Integrados 

A solução contém serviço em nuvem de proteção de perímetro além de software e hardware 

(appliances) do(s) próprio(s) fabricante(s): 

 

 

Item Solução (Serviço (s)) 

1 

Serviço de plataforma de proteção de perímetro em nuvem 

distribuída (WAF – Web Application Firewall distribuído) 

permitindo integração e extensão dos requisitos de segurança 

presentes no Datacenter do DETRAN-RJ para ampliação da 

capacidade de proteção e garantia de disponibilidade.  

2 

Serviço de plataforma de aceleração de aplicações distribuída 

em nuvem Web (WAA – Web Application Accelerator em 

nuvem) 

3 
Firewall Tipo I - Clusters com 02 (dois) appliances de Firewall de 

Próxima Geração para ambiente de Internet, com licenças, suporte e 

atualizações com o fabricante pelo período contratual. 

4 

Firewall Tipo II - Cluster com 02 (dois) appliances de Firewall de 

Próxima Geração para ambientes Conveniados e serviços Internos, 

com licenças, suporte e atualizações com o fabricante pelo período 

contratual. 

5 
Implantação, configuração, monitoração contínua (24x7x365), 

atualizações e suporte técnico com repasse tecnológico. 

6 Consultoria Técnica 

Item Licenciamentos Mínimos 

7 

Firewall 

IPS 

Recursos avançados para detectar e impedir ataques contra a 

infraestrutura da Web 

Antivírus e Anti-spyware 

VPN e Acesso Remoto a dispositivos móveis 

Controle de Aplicação 

Gerenciamento da Solução 

Identificação de Usuários e Integração com Controlador de Domínio 

Gerenciamento de Eventos e Logs 

Relatórios Avançados 

Gestão de Mudança de Política por hierarquia 
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6. Especificação Técnica da Solução 

6.1. Características Gerais da Solução Integrada de Segurança 

As especificações técnicas apresentadas nos subitens a seguir, contemplam as necessidades exigidas 

para o funcionamento do ambiente operacional desta Autarquia na atualidade, através do atributo de 

solução, visa manter a compatibilidade e a evolução tecnológica do fabricante. 

O serviço a ser prestado consiste essencialmente da disponibilização e ativação de uma plataforma de 

proteção de perímetro e aceleração de aplicativos Web em conjunto com proteção através de appliance, 

acessados através da Internet; 

 

Os equipamentos propostos devem ser novos, ou seja, de primeiro uso; e estar na linha de produção do 

fabricante (não podem estar em end-of-life ou end-of-support); 

 

 Os gateways de segurança serão divididos da seguinte forma: 

 Solução de Proteção de Perímetro (WAF - Web Application Firewall) 

 Solução de Aceleração de Aplicações Web (WAA - Web Accelerator Application) 

 Firewall de Próxima Geração - Tipo I 

 Firewall de Próxima Geração - Tipo II 

 

6.1.1. Características gerais da Plataforma de proteção de perímetro e aceleração de aplicativos Web 

distribuído: 

 A Plataforma de proteção de perímetro e aceleração de aplicativos web deverá ser 

descentralizada e ter capilaridade, com servidores distribuídos em diferentes pontos de 

troca de tráfego e operadoras na internet brasileira e mundial, reduzindo drasticamente a 

influência da infra-estrutura centralizada clássica de distribuição (data center 

centralizado) 

 A Plataforma deve possuir servidores instalados em, pelo menos quatro dos principais 

provedores de comunicação nacionais: 

 Embratel; 

  Brasil Telecom/Oi; 

 GVT; 

 NET; 

 Intelig; e 

 Telefônica 
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 A Plataforma de proteção de perímetro e aceleração de aplicativos web deve possuir 

servidores instalados nos continentes Americanos (Norte, Central e Sul), Europeu, 

Africano, Asiático e Oceania 

 A Plataforma de proteção de perímetro e aceleração de aplicativos web deverá ter pelo 

menos presença nas instalações em no mínimo 2 (duas) operadoras distintas no Estado do 

Rio de Janeiro; 

 Distribuição geográfica com servidores espalhados em diversos provedores de acesso a 

internet em todas as regiões geográficas do Brasil e no exterior; 

 Disponibilização de uma plataforma de servidores na internet como ponto único de 

comunicação da infraestrutura de origem de órgão com o “mundo externo” para tráfego 

HTTP e HTTP(s) com liberalidade de transferência de até 15.000 GB de dados mensais; 

 Capaz de prover aceleração de conteúdo transacional; 

 Capaz de identificar falhas nas rotas de transferência na internet, alterando-as se 

necessário, para maximizar a disponibilidade do conteúdo no browser do usuário; 

 Capaz de identificar melhores rotas para entrega do conteúdo na internet, otimizando a 

transferência dos arquivos do Datacenter de origem ao “browser” do usuário, mesmo para 

conteúdos transacionais; 

 Garantia de 100% de disponibilidade; 

 Não intrusiva, ou seja, não ter a necessidade de instalação de agentes ou outros softwares 

nos servidores do DETRAN-RJ; 

 Deve prover ganho de performance, aumento da disponibilidade e escalabilidade 

instantânea e sob demanda para as aplicações dos sites do DETRAN-RJ, ou seja, a rede 

deve garantir alto desempenho de acesso (baixo tempo de carga das páginas) 

independentemente da quantidade de usuários e dados acessados simultaneamente; 

 Montagem rápida da página nos servidores de borda antes que o “browser” do órgão 

solicite os objetos; 

 Implantação de solução de compressão para acelerar a transferência de conteúdo HTML;  

 Utilização de caching do conteúdo do site DETRAN-RJ fora da estrutura do órgão para 

redução de acesso e garantia de disponibilidade; 

 Controle para aumentar a disponibilidade do conteúdo das aplicações quando o servidor 

Web do órgão não responder ou surgir problemas na internet bloqueando a conexão com 

o servidor de origem; 

 Bloqueio de acesso a pessoas ou aplicativos específicos no site do órgão; 

 Alertas de falhas de transação SSL e de quedas ou picos de tráfego no site do órgão;  

 

6.1.2. Características gerais dos Firewalls de Próxima Geração. Estas características estarão 

presentes nos appliances do Tipo I e II: 

 A solução deverá incluir 4 appliances do próprio fabricante; 1 par do Tipo I e 1 par do 

Tipo II, ambos em alta disponibilidade. 
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Deverá possuir as seguintes características/configurações de hardware: 

 O appliance deve ser próprio para instalação em rack padrão de 19", com fornecimento 

de todos os componentes e peças necessários a correta montagem; 

 Porta USB para instalação do sistema operacional; 

 Porta console; 

 Módulo de gerência independente via rede. Através deste módulo deverá ser possível 

acessar a console do equipamento, bem como realizar operações de reinicialização do 

hardware, desligamento e inicialização remota; 

 Ao menos 2 (duas) fontes de energia redundantes hot-swappable, pois em caso de falha 

em uma delas, deverá ser possível realizar a substituição da mesma sem a necessidade de 

interrupção do equipamento; 

 Fonte de alimentação interna com chaveamento automático para as tensões de entrada 

110/220 Volts AC e frequência 50/60Hz; 

 Apesar das fontes redundantes, o equipamento deverá ser capaz de trabalhar em sua 

capacidade total de consumo com apenas uma única fonte; 

 Ao menos 1 (uma) porta 10/100/1000Base-T RJ45 dedicada para gerenciamento via rede; 

 Ao menos 1 (uma) porta 10/100/1000Base-T RJ45 dedicada para sincronismo entre 

membros do cluster; 

 Os appliances deverão possuir slots de expansão, para garantir a escalabilidade da solução 

em relação aos tipos e quantidade de interfaces de rede ou já serem fornecidos com pelo 

menos 20 (vinte) interfaces, sendo 12 (doze) portas 10/100/1000Base-T RJ45 e 8 (oito) 

portas SFP 1Gbps; 

 A CONTRANTE fornecerá o equipamento externo, o qual será dedicado às funções da 

gerência da solução de firewall, com capacidade para armazenar os logs do firewall em 

disco. 

 Das condições de ambiente para funcionamento: 

o Deverá suportar temperaturas entre 0º e 40ºC; 

o Umidade entre 20% e 90% (sem condensação). 

 

6.2. Características da plataforma de proteção de perímetro – Web Application Firewall (WAF) 

6.2.1. A Plataforma de proteção deve garantir alto desempenho de acesso (baixo tempo de 

carga das páginas) independentemente da quantidade de usuários e de dados acessados 

simultaneamente; 

6.2.2. A Plataforma de proteção de perímetro em nuvem distribuída deve ser configurada para 

habilitar todos os seus servidores a reconhecer, tanto no Brasil quanto no exterior, o site 

do órgão e suas informações estáticas ou dinâmicas; 
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6.2.3. A Plataforma de proteção deve disponibilizar ferramenta para monitoramento real das 

informações dos usuários, a partir dos servidores de borda da própria rede de 

distribuição, que devem incluir: 

 Tempo de lookup de DNS; 

 Tempo de download; 

 Primeiro byte; 

 Tempo de carga total da página; 

 Tempo de conexão TCP  

6.2.4. A Plataforma de proteção e distribuição de conteúdo descentralizada deve permitir a 

criação de regras de cache de conteúdo que devem incluir: 

 Controle do cache através de parâmetros de cookies; 

 Controle do cache através de determinadas extensões de arquivo (JPGE, PNG, 

HTML...); 

 Controle do cache por diretório da aplicação; 

 Controle do cache através de “user agent”;  

 Mecanismo de atualização automática do cache para integração com as 

aplicações do órgão. 

6.2.5. A Plataforma de proteção deve acelerar e distribuir indistintamente quaisquer 

aplicações baseadas em Protocolo de Transferência de Hipertexto (Hypertext Transfer 

Protocol, HTTP), reduzindo o tempo de carga das páginas do site do órgão em pelo 

menos 30% (trinta por cento); 

6.2.6. A Plataforma de proteção deve garantir 100% (cem por cento) de disponibilidade para 

os serviços prestados; 

6.2.7. A Plataforma de proteção deve prover a infraestrutura necessária para a adequada 

prestação dos serviços indicados anteriormente, de forma escalável, automaticamente 

e em tempo real, independentemente da quantidade de acessos simultâneos; 

6.2.8. A Plataforma de proteção deve ser capaz de identificar problemas de acesso ao 

servidor de origem das aplicações buscando minimizar a indisponibilidade para o 

usuário através de técnicas como: 

 Redirecionamento do usuário para um conteúdo pré-determinado em caso de 

falha ou sobrecarga da entrega das aplicações; 

 Redução das conexões simultâneas realizadas no ambiente do órgão; 

 Entrega do conteúdo em cache, se houver, caso os servidores de origem das 

aplicações não sejam capazes de fazê-lo. 



 
Governo do Estado do Rio de Janeiro 

Secretaria de Estado da Casa Civil 

Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro 
 

 

6.2.9. A Plataforma de proteção deve disponibilizar ferramenta de alerta que permita 

considerar predefinições a partir das seguintes características: 

 Falha de DNS na origem 

 Objeto não encontrado na origem 

 Acesso negado na origem 

 Falha de conexão na origem 

 Alerta de acordo com o código HTTP de resposta da origem 

 Alta utilização de tráfego na origem 

 Baixa utilização de tráfego na origem 

6.2.10. A defesa da solução deve disponibilizar todos os servidores da Plataforma de proteção 

sejam capaz de monitorar, alertar e impedir atividades maliciosas direcionadas ao 

servidores do órgão através de um Web Application Firewall implementado nos 

servidores da plataforma básica que deverá estar integrado com o appliance do 

DETRAN-RJ; 

6.2.11. A defesa da solução deve ser capaz de filtrar e proteger os ataques direcionados a 

vulnerabilidade da aplicação, respeitando os padrões da indústria sendo capaz de 

identificar, alertar e impedir que o acesso malicioso seja realizado, garantindo no 

mínimo o bloqueio dos grupos de regras listadas, independente do volume: 

 Violação por anomalias de protocolo, incluindo inexistência do header na 

requisição; 

 Bloqueio de tentativas de SQL Injection 

 Bloqueio de tentativas de Cross Site Script 

 Bloqueio de Command Injections 

 Bloqueio de acesso de Trojan 

 Bloqueio de Slow post nas aplicações  

 Bloqueio PHP injections 

 Dentre outras. 

6.2.12. A defesa da solução deve ser capaz de proteger os ataques direcionados à camada de 

rede, alertando e/ou bloqueando por acessos excessivos de um único requisitante ou 

IP, antes que o acesso chegue a infraestrutura de origem possibilitando aplicar as 

seguintes regras: 

 Definição de regra de bloqueio em pelo menos 2 níveis para bloqueio 

temporário ou bloqueio permanente; 

 Identificação do acesso para alerta e/ou bloqueio através do IP do usuário; 

 Identificação do acesso para alerta e/ou bloqueio através da sessão do usuário; 

 Identificação do acesso para alerta e/ou bloqueio através do cruzamento de IP 

do usuário e um determinado User Agent específico. 
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6.2.13. A defesa da solução deve ser capaz de possibilitar ferramenta online para bloqueio ou 

permissão de IPs específicos desejados pelo órgão, que devem ser realizados  no 

período máximo de 4 horas, disponibilizando regras predefinidas de bloqueio de 

acesso a partir de países desejados pelo órgão;  

6.2.14. A solução deve permitir que as regras estejam em alerta ou bloqueio; 

 

6.3. Características do serviço de plataforma de Aceleração de Aplicações Distribuída em 

Nuvem (WAA - Web Accelerator Application em Nuvem) 

6.3.1. A rede deve ser configurada para habilitar todos os seus servidores a reconhecer, tanto 

no Brasil quanto no exterior, as aplicações a serem definidas pelo Contratante com 

suas informações estáticas ou dinâmicas; 

6.3.2. A rede deve garantir alto desempenho de acesso (baixo tempo de carga das páginas 

web) independentemente da quantidade de usuários e de dados acessados 

simultaneamente; 

6.3.3. O serviço deve garantir a disponibilização de toda a sua infraestrutura de servidores 

da rede dinâmica, no Brasil e no exterior, preservando as aplicações através de uma 

"armadura" para a Internet pública e, assim, proteger a origem onde a aplicação estiver 

localizada; 

6.3.4. A rede deve garantir o desempenho dos acessos através da determinação, em tempo 

real, de qual servidor da rede dinâmica possui melhores condições de entrega para 

cada usuário do conteúdo da aplicação acessada; 

6.3.5. A rede deve fazer uso de algoritmos matemáticos para determinar qual servidor da 

rede dinâmica possui melhores condições de entrega, utilizando diferentes métodos 

para o redirecionamento do usuário, desde servidores de aplicações, até o 

redirecionamento no nível de Servidor de Domínio de Nomes (Domain Name Servers, 

DNS); 

6.3.6. A rede deve ter grande capilaridade, com servidores distribuídos em diferentes pontos 

de troca de tráfego e operadoras na internet brasileira e mundial, reduzindo 
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drasticamente a influência da infraestrutura centralizada clássica de distribuição 

(datacenter centralizado); 

6.3.7. A rede deve acelerar e distribuir indistintamente quaisquer aplicações baseadas em 

Protocolo de Transferência de Hipertexto (Hypertext Transfer Protocol, HTTP), 

reduzindo o tempo de carga das aplicações, em pelo menos 30% (trinta por cento); 

6.3.8. A rede deve disponibilizar ferramenta de monitoramento que permita a mensuração e 

controle em tempo real da utilização de MPV (Milhões de Páginas Vistas) e da 

quantidade de Gigabytes de tráfego efetivamente transportados. A ferramenta deverá 

permitir a emissão de relatórios gerenciais, conforme demanda do DETRAN-RJ, com 

quantitativos e consumos por períodos; 

6.3.9. Suportar cache de conteúdo para HTTP, permitindo que os objetos (compactados ou 

não) sejam armazenados em RAM e as requisições HTTP sejam respondidas 
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diretamente pelo equipamento, enviando o objeto compactado apenas se o navegador 

do usuário final suportar a tecnologia; 

6.3.10. Uma vez implementado, o navegador deverá dinamicamente solicitar objetos que não 

estejam mais válidos, sem validar todos os objetos da página. Apenas os objetos 

inválidos deverão ser solicitados novamente. 

6.3.11. O recurso de cache deverá permitir a definição de quais tipos de objetos serão 

armazenados em cache e quais nunca devem ser armazenados;  

6.3.12. Possuir a capacidade para determinar a URI (Uniform Resource Identifiers) que deve 

ser cacheada; 

6.3.13. Possuir a capacidade para otimizar arquivos CSS e java script através da retirada de 

espaços em branco, comentários e caracteres especiais desnecessários; 

6.3.14. Possuir a capacidade para reordenar java scripts e arquivos CSS contidos no 

documento HTML; 

6.3.15. Possuir a capacidade para otimizar imagens antes de entregá-las; a otimização deve 

diminuir o tamanho do arquivo da imagem, no mínimo através de remoção de 

informações metadados, alterando o formato, aumentando a compressão; 

6.3.16. Possuir a capacidade para realizar cache de vídeos; 

6.3.17. O equipamento deverá ser capaz de armazenar várias cópias de um mesmo objeto em 

RAM ou Disco local; 

6.3.18. Realizar a linearização de documentos PDF de forma dinâmica, de acordo com as  

necessidades do usuário, servindo páginas individuais e fora de ordem, para garantir 

que arquivos do tipo PDF sejam mais rapidamente vistos. 

 

6.4. Características do Cluster de Firewall Next Generation – Tipo I 

6.4.1. Deverá possuir necessariamente as seguintes funcionalidades mínimas: 

 Firewall; 

 IPS e Recursos avançados para detectar e impedir ataques contra a infraestrutura da 

Web; 

 Identificação de Usuário/Integração com Controlador de Domínio; 

 VPN e Acesso Remoto; 

 Controle de Aplicação; 

 Antivírus e anti-spyware; 

 Proteção contra malwares modernos ou avançados. 
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6.4.2. Deverá possuir as seguintes características/configurações de hardware específicas: 

 Ao menos 8 (oito) portas 10/100/1000Base-T RJ-45 dedicadas à segmentação da 

rede; 

 Possuir 2 (duas) portas 10GBase-F SFTP+ com seus respectivos transceivers 

10GBase-SR (short range) ou 8 portas SFP com seus respectivos transceivers 

1GBase-SR (short range); 

6.4.3. Throughput (taxa de transferência de dados) para ambiente em produção: 

 Firewall com controle de aplicação habilitado para todas as assinaturas que o 

fabricante possuir, aferido com tráfego TCP: 5 (cinco) Gbps; 

 Firewall com controle de aplicação, IPS, antivírus, anti-spyware habilitado para 

todas as assinaturas que o fabricante possuir, aferido com tráfego  

TCP: 2 (dois) Gbps. 

 VPN utilizando AES 128: 2 (dois) Gbps; 

 Conexões simultâneas: 1.000.000 (um milhão); 

 Conexões por segundo (CPS): 120.000 (cento e vinte mil) conexões por segundo; 

 

6.5. Características do Cluster de Firewall Next Generation – Tipo II 

6.5.1. Deverá possuir as funcionalidades de: 

 Firewall; 

 IPS e Recursos avançados para detectar e impedir ataques contra a infraestrutura da 

rede interna; 

 Identificação de Usuário/Integração com Controlador de Domínio; 

 Controle de Aplicação; 

 Antivírus e anti-spyware; 

 Proteção contra malwares modernos ou avançados. 

 

6.5.2. Deverá possuir as seguintes características/configurações de hardware específicas: 

 Ao menos 8 (oito) portas 10/100/1000Base-T RJ-45 dedicadas à segmentação da 

rede; 

 Ao menos 4 (quatro) portas 10GBase-F SFTP+ com seus respectivos transceivers 

10GBase-SR (short range) ou 8 portas SFP com seus respectivos transceivers 

1GBase-SR (short range); 

6.5.3. Throughput (taxa de transferência de dados) para ambiente em produção: 

 Firewall com controle de aplicação habilitado para todas as assinaturas que o 

fabricante possuir, aferido com tráfego TCP: 2 (dois) Gbps; 

 Firewall com controle de aplicação, IPS, antivírus, anti-spyware habilitado para 

todas as assinaturas que o fabricante possuir, aferido com tráfego  

TCP: 1 (um) Gbps. 

 Conexões simultâneas: 250.000 (duzentos e cinquenta mil); 
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 Conexões por segundo (CPS): 50.000 (cinquenta mil) conexões por segundo; 

 

6.6. Requisitos de Gerenciamento e Administração 

6.6.1. O sistema de Gerenciamento e Administração deverá atender aos seguintes requisitos: 

 O servidor de gerência deverá ser separado do appliance de Firewall de Next 

Generation, da Plataforma de Proteção de Perímetro e da Plataforma de Aceleração 

de Aplicações Web; 

 A solução de gerência poderá ser instalada em appliance dedicado do próprio 

fabricante ou servidores de terceiros (Open Server) ou em ambiente virtualizado; 

 A arquitetura da solução deve permitir a instalação de módulos remotos de coleta 

de modo a minimizar o trafego oriundo de localidades remotas e redes segregada 

(coletores remotos); 

 A instalação de coletores remotos não deverá gerar custos adicionais de 

licenciamento de modo a acomodar mudanças de topologia de rede sempre que 

necessário; 

 Os coletores remotos devem possuir armazenamento local de dados de modo a 

preservar informações em caso de perda de conexão com a localidade central; 

 Cada coletor deverá ser dimensionado para processar pelo menos 32.000 logs/seg.; 

 A comunicação entre os componentes da solução deverá utilizar mecanismos de 

compressão para preservar banda e criptografia para proteção dos dados; 

 A solução deverá gerar trilha de auditoria completa do uso do sistema, associando 

cada alteração da configuração ao usuário que a realizou; 

 Deverá permitir administração via interface gráfica e linha de comando (CLI) 

utilizando protocolo seguro de comunicação; 

 Deve possuir uma única interface de gerência, para a monitoração e gerenciamento 

integrados das funcionalidades de Firewall, Controle de Aplicações, IPS, VPN, 

Antivírus,  

Anti-spyware e URL Filtering, para fins de gerenciamento e configuração do 

sistema; 

 Deve manter um canal de comunicação seguro, com encriptação baseada em 

certificados, entre todos os componentes que fazem parte da solução de firewall, 

gerência, armazenamento de logs e emissão de relatórios; 

 Deve oferecer opção de autorizar e bloquear os acessos dos usuários à visualização 

pelo navegador; 

 A solução de gerência deverá possuir alta disponibilidade, onde a gerência em 

standby deverá ser automaticamente sincronizada com a primária; 

 A solução de gerência deverá ter a possibilidade de efetuar alteração de política do 

firewall e aplicá-la posteriormente em horários pré-definidos, não impactando o 

ambiente durante o horário comercial; 

 A solução deve possibilitar ao administrador a opção de salvar a política no 

momento da alteração antes de ser aplicada; 
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 Deve permitir a criação de regras por intervalo de tempo e/ou período (data e 

horário de início e fim de validade); 

 Realizar monitoramento contínuo e em tempo real das regras e configurações dos 

dispositivos conectados. Não serão aceitas soluções que disponibilizem unicamente 

o recurso de coleta de configurações em períodos pré-definidos (polling); 

 Qualquer alteração na configuração e regras dos dispositivos deverá ser identificada 

em tempo real destacando, no mínimo as seguintes informações: 

o Qual foi a mudança; 

o Qual usuário efetuou; 

o Em qual data e hora foi efetuada; 

 Deverá manter o registro de todas as configurações e mudanças capturadas pela 

solução para futura referência e análise; 

 Deverá permitir a comparação entre duas configurações quaisquer de um mesmo 

equipamento, armazenadas no banco de dados da solução 

 Deverá identificar mudanças nos seguintes componentes de configuração: 

o Regras de segurança; 

o Regras de NAT; 

o Objetos de segurança; 

o Serviços; 

o Usuários; 

o Aplicações (quando aplicável); 

o Configuração de interfaces de rede; 

o Zonas de segurança; 

o Rotas; 

o Versão de sistema operacional; 

o Arquivos texto de configuração do sistema (quando aplicável); 

 A ferramenta deverá fornecer campos de dados associados às regras (metadados), 

como por exemplo: solicitante, justificativa, aprovador, etc., com a finalidade de 

enriquecer a documentação de mudanças ou possuir campo para inserção de 

comentários em cada política; 

 Permitir a documentação automática das mudanças a partir dos comentários 

inseridos nas regras ou informações adicionadas manualmente pelo operador; 

 Deverá permitir a indicação de data de expiração de uma determinada regra, 

permitindo a administração centralizada de regras temporárias ou com prazo 

definido de expiração; 

 Prover recurso de busca de palavras nos arquivos de configuração em formado texto 

ou XML; 

 Permitir a importação manual de configurações de dispositivos que por ventura não 

possuam conectividade com os coletores remotos; 

 Não deverá haver limite de armazenamento para as versões de configuração e/ou 

política dos dispositivos monitorados; 
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 Permitir a notificação através de e-mail quando ocorrerem alterações de regras nos 

dispositivos monitorados;  

 O monitoramento deve ser integrado aos controles de auditoria para notificação em 

tempo real de mudanças; 

 Deve suportar diferentes perfis de administração, disponibilizando, pelo menos, os 

seguintes: read/write (leitura/gravação), read only (apenas leitura), gerenciamento 

de usuários e visualização de logs; 

 Deverá suportar os seguintes esquemas para autenticação de usuários: 

o Base de usuários local; 

o Integração RADIUS (CHAP, EAPMD5, MSCHAPv1, MSCHAPv2 ou 

PAP); 

o Integração com LDAP (incluindo autorização); 

o Integração com Active Directory via LDAP; 

 Deve incluir CA interna X.509 capaz de gerenciar certificados para gateways e 

usuários permitindo autenticação em VPNs; 

 Deve incluir a capacidade de confiar em CAs externas ilimitadas com a opção de 

verificar o certificado de cada gateway externo através de, no mínimo, DNS e IP; 

 Todas as funcionalidades da Solução de segurança englobadas pela Solução 

avançada de Firewall, como VPN, IPS, Antivírus, Anti-spyware, Controle de 

Aplicação, deverão ser gerenciadas a partir de uma console central; 

 A solução deve incluir uma opção de busca para poder consultar facilmente objeto 

de rede que contenha um IP ou parte dele; 

 A solução deve incluir a opção de segmentar a base de regra utilizando rótulos ou 

títulos de seção para organizar melhor a política, facilitando a localização e gestão 

do administrador; 

 Deve permitir a criação de diversos perfis de IPS a serem aplicados a diferentes 

gateways; 

 A console de gerenciamento deve ter a capacidade de excluir facilmente endereço 

IP a partir de definição de assinatura do IPS; 

 Deve permitir incorporar automaticamente novas proteções de IPS baseadas, no 

mínimo, em severidade e nível de confiança da proteção; 

 Deve possuir a facilidade de busca com, no mínimo, as opções de consulta para: 

o Objetos que contenham o IP especificado ou parte dele; 

o Objetos duplicados. 

 Listar em quais regras um objeto é utilizado; 

 Realizar a detecção de regras e objetos (IP, rede, serviço) redundantes, inativos ou 

ocultos; 

 Deve detectar regras com o parâmetro "log" desativado; 

 Permitir o monitoramento e restrição de regras abrangentes (Ex.: regras que contém 

o objeto "ANY"), informando quais endereços e serviços específicos foram 

trafegados no período; 
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 Analisar objetos de diferentes firewalls para identificar divergências, tais como um 

mesmo endereço, rede, grupo ou serviço definido com nomes diferentes em um ou 

mais firewalls; 

 Deve possuir a opção de segmentar as regras de segurança através de rótulos com 

a finalidade de organizar as políticas; 

 A Gerência deve possuir visualizador de Log onde deve ter a capacidade de ver 

todos os logs de segurança habilitados em tempo real, permitindo ao administrador 

realizar as devidas análises para possíveis troubleshootings; 

 Deve prover a opção de salvar automaticamente e manualmente versões de 

políticas; 

 Deve prover a funcionalidade de mover objetos e serviços entre as regras e de uma 

lista de objetos e serviços para uma regra; 

 A solução deve possuir gerência de forma centralizada para as licenças dos 

Gateways e suas devidas funcionalidades de segurança; 

 Deve ser possível abrir um chamado para suporte através da própria interface 

gráfica de gerência do produto ou através de link na solução que direcione para a 

ferramenta de abertura de chamados no site do fabricante; 

 As regras deverão ser consistidas de objetos de rede baseadas no protocolo TCP/IP, 

aplicações e/ou por objetos que representem a identidade do usuário. Durante a 

criação da regra, tais objetos deverão ser associados automaticamente às suas 

interfaces de rede correspondentes, sem que haja necessidade do administrador ter 

de associar, na regra, qual é a interface de rede de origem da conexão, nem a 

interface de rede de destino; 

 

6.7.   Logs, Registros, Eventos e Relatórios de Segurança 

6.7.1. As funcionalidades da solução de armazenamento de logs deverão prover as seguintes 

características: 

 Deverá possibilitar a criação de filtros usando objetos pré-definidos baseado em IP 

origem/destino, hosts, usuários, redes, grupo, porta, interface, categoria de ataque, 

translated IP, translated port, dentre outros e funcionalidade de segurança que serão 

apresentados através de console gráfica para o administrador; 

 Deverá possuir painéis com informações consolidadas para consulta; 

 Permitir a criação de novos painéis e consultas, de modo que cada usuário possa ter 

sua visualização personalizada conforme o foco de atuação; 

 A solução deverá modelos para uso imediato, bem como permitir personalização e 

criação de novos tipos de relatório de acordo com as necessidades da organização; 

 Deve possuir linguagem de consultas para criação de relatórios personalizados sem 

a necessidade de programação; 

 Possuir mecanismo de agendamento e envio de relatórios por e-mail; 

 Deve permitir a publicação de relatórios em formato web; 
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 Possuir no mínimo, os seguintes modelos de relatórios, para uso imediato: 

o Comparação de configuração entre dois dispositivos; 

o Relatório de busca de objetos (IP, rede, serviço); 

 A solução de logs da gerência deverá ter a capacidade de criar múltiplos filtros, 

sendo possível salvar para visualização em um momento posterior; 

 Deverá possibilitar a filtragem de eventos relacionados às ações administrativas 

para no mínimo: 

o "login" e "logout" 

o Aplicação e Alteração de política 

 Deverá possibilitar a visualização dos eventos das soluções de segurança na própria 

solução de gerência; 

 Deve incluir um mecanismo automático de captura de pacotes para eventos de IPS 

com a finalidade de facilitar análise forense; 

 A solução deverá diferenciar os logs para atividades comuns de usuário e logs 

relacionados à gerência de políticas de segurança; 

 A solução deverá permitir configurar para cada tipo de regra ou evento pelo menos 

quatro das opções: log, alerta, enviar trap SNMP (Protocolo Simples de Gerência 

de Rede), envio de e-mail e execução de script definido pelo usuário; 

 A solução deve ser capaz de exportar os logs para uma base de dados ou repositório 

externo; 

 A solução deve suportar a troca automática de arquivo de log, regularmente ou 

através do tamanho do arquivo; 

 Deve permitir ao administrador o agrupamento de eventos baseado em qualquer 

uma das opções de filtragem, incluindo vários níveis de alinhamento; 

 Prover mecanismo de visualização de eventos das soluções de segurança, com uma 

prévia sumarização para fácil visualização de no mínimo as seguintes informações: 

 Funções de segurança mais utilizadas; 

o Origem mais utilizada; 

o Destino mais utilizado; 

o Regras mais utilizadas; 

o Usuários com maior atividade; 

 A solução de gerência deverá prover fácil administração na aplicação das políticas 

para os gateways de segurança, sendo capaz de realizar o processo em uma única 

sessão para aplicação de politicas em múltiplos gateways. 

 A solução deve oferecer a opção de executar no servidor de gerenciamento ou em 

um servidor dedicado; 

 A solução de Log deverá ser instalada em appliance do próprio fabricante ou 

servidores de outros fabricantes sendo eles listados em uma base de compatibilidade 

de hardware ou virtualizados; 

 A solução deve ser capaz de criar filtro que permita a visualização de múltiplos logs 

como: 

o Top origem; 
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o Top destino; 

o Principais acessos a determinados serviços; 

o Principais ações; 

o Principais funcionalidades de segurança utilizadas do Firewall; 

o Principais regras que foram utilizadas de acordo com o filtro criado; 

o Principais aplicações web utilizada de acordo com a funcionalidade de 

segurança disponível no Firewall. 

 O resultado gerado em cada query (pesquisa) deverá apresentar uma linha do tempo 

(timeline) gráfica onde o administrador possa ter visibilidade da volumetria diária 

dos acessos gerados; 

 A filtragem de logs deve ser intuitiva o suficiente para que um analista com nenhum 

ou pouco conhecimento sobre a operação da ferramenta possa aplicar filtros 

utilizando apenas um único parâmetro para a busca. 

 Para usuários avançados, deve permitir a utilização de expressões regulares 

complexas com caracteres coringa, operadores lógicos etc. 

 A solução deve ter capacidade de registrar todas as aplicações integradas de 

segurança no gateway onde inclui: IPS, Antivírus, Anti-spyware, Proteção Contra 

Ameaças Modernas, Controle de aplicativos Web, Identidade do usuário e Acesso 

Remoto; 

 Ao executar uma query (pesquisa), deve prover informações de principais origens 

e destinos de forma automática; 

 A solução deve ter a capacidade de busca indexada; 

 A solução deve ser capaz de apresentar as seguintes informações quando o Log é 

detalhado: 

o Origem; 

o Destino; 

o Data; 

o Protocolo; 

o Porta de destino e destino; 

o Identidade do usuário de origem interna da comunicação; 

o Tipo de serviço;  

o Ação executada; 

o Nome da política, assim como a data que a mesma foi criada; 

o Visibilidade da regra de firewall do log analisado; 

o Quantidade de bytes; 

o Horário de início do tráfego; 

o Comunidade de VPN; 

o VPN peer Gateway; 

o Encryption Scheme and Methods for VPN logs (esquema de encriptação e 

metodos de logs de VPN); 

o File direction. 

 Deve possuir funcionalidade de segurança integrada no firewall; 
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 A solução deve ser capaz de se mover de registro de log de segurança para a regra 

de política com um clique do mouse, assim fazendo com que o administrador tenha 

maior acessibilidade a console de gerenciamento através do log analisado; 

 Os registros devem ter um canal seguro para a transferência de logs evitando 

espionagem, sendo autenticada e criptografada; 

 Deve suportar o formato CSV (Comma Separated Values) para exportação de 

relatórios; 

 A solução deve prover visibilidade em tempo real dos eventos de segurança através 

dos logs onde facilite a visibilidade e habilidade para o administrador realizar 

troubleshooting de acordo com o incidente; 

 A solução deve ser capaz de salvar registros gerados através de query de pesquisa, 

fazendo com que se torne simples na utilização futura; 

 Através da solução de identificação de usuário, o log deverá ser capaz de associar 

o nome do usuário, nome da máquina para cada registro de log; 

 A solução deve ser capaz de criar regras de exceção para aplicação de IPS a partir 

do log apresentado na solução; 

 A solução deve prover filtros pré-definidos de eventos com maior importância; 

 A solução deve possuir flexibilidade para que o Administrador crie filtros e dados 

estatísticos para melhor visualização pelo time de monitoramento da empresa; 

 A solução deve ser escalável e a contratada deve fornecer as licenças necessárias 

para sua usabilidade; 

 A solução própria ou de terceiro não deve ter limitação de log, o limitador deve ser 

o espaço disponível em disco; 

 A solução deve possuir relatórios de segurança centralizados para análise fácil, de 

tendências e conformidade; 

 A solução deve possuir relatórios centralizados de rede, segurança, atividade do 

usuário; 

 A solução deve possuir relatórios personalizados podendo ser adaptados para as 

necessidades de informação exclusivas; 

 A solução deve possuir opções de modelo de relatório predefinidas; 

 A solução deve possuir opção de distribuição de relatórios automática; 

 A solução deve permitir visibilidade em tempo real ameaça cibernética; 

 A solução deve permitir pesquisa e análise rápida de grande extensão de registros 

de dados para identificação dos eventos de segurança críticos; 

 A solução deve facilitar a investigação forense e conformidade regulamentar, com 

fácil acesso a Terabytes de registros históricos; 

 A solução deve possuir relatórios em conformidade regulatória; 

 A solução deve possibilitar decisões de segurança bem embasadas e de forma 

mais rápida; 

 A solução deve dar visibilidade personalizada e propiciar análise de ameaças eficaz 

e focada; 
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 A solução deve contribuir com uma visão de linha do tempo, para compreensão 

clara e fácil do estado de segurança e tendências; 

 A solução deve permitir investigar rapidamente incidentes de segurança usando um 

clique com vistas detalhadas; 

 A solução deve permitir criar relatórios personalizados para os profissionais de 

segurança, engenheiros de rede e executivos; 

 A solução deve permitir correlacionar vários logs para identificar atividades 

suspeitas de anomalias; 

 A solução deve permitir mostrar visão unificada das ações da solução acrescentando 

granularidade na gestão de segurança e recursos; 

 A solução deve ter a possibilidade de monitoramento web e dispositivos móveis. 

 

6.8. Firewall 

 O sistema operacional deverá ser customizado pelo próprio fabricante do firewall para garantir 

segurança e melhor desempenho do firewall; 

 Sistema operacional modularizado, com clara distinção e separação de planos de controle e 

encaminhamento de tráfego; 

 A comunicação entre a Gerência e os Firewalls deverá ser criptografada, para garantir a 

segurança dos dados; 

 A solução deve permitir a gestão da plataforma através de linha de comando e console gráfica; 

 A solução deve permitir a criação de regras por intervalo de tempo e/ou período (data e horário 

de início e fim de validade); 

 A solução deve incluir a capacidade de trabalhar em modo transparente/bridge; 

 O firewall deve suportar métodos de autenticação de usuário e cliente; 

 A solução deve autenticar sessões para qualquer protocolo ou aplicação baseada em 

TCP/UDP/ICMP; 

 Os seguintes esquemas de autenticação devem ser suportados pelos módulos de firewall e VPN: 

o Base de usuários local; 

o Integração RADIUS (CHAP, EAPMD5, MSCHAPv1, MSCHAPv2 ou PAP); 

o Integração com LDAP (incluindo autorização); 

o Integração com Active Directory via LDAP; 

o Tokens (como SecurID); 

o Tokens (como SecurID); 

o TACACS; 

o Certificados digitais; 

 A solução de firewall deverá funcionar em modo de alta disponibilidade nos seguintes modelos: 

o Ativo/Ativo 

o Ativo/Passivo 

 Na ocorrência de falhas, as conexões existentes em um firewall deverão ser mantidas pelo(s) 

outro(s) sem perdas destas conexões, não acarretando interrupções no tráfego da rede e nem 

redução de desempenho da solução; 
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 A solução deve prover mecanismo contra ataques de falsificação de endereços (IP Spoofing) 

através da especificação da interface de rede pela qual uma comunicação deve se originar; 

 A solução deve promover a integração com diretórios LDAP (X.500) e Active Directory para a 

autenticação de usuários, de modo que o Firewall possa utilizar as informações armazenadas 

para realizar autenticações; 

 A solução deve suportar os seguintes esquemas de autenticação de usuários por VPN: usuário e 

senha em base do próprio sistema de Firewall, diretório LDAP, certificação digital, também por 

meio de certificados emitidos por Autoridade Certificadora no padrão ICP-Brasil (Sistema 

Nacional de Certificação Digital); 

 Para configuração e administração do Firewall, deve possibilitar o acesso via CLI (Console), 

SSH (Secure Shell) e interface Web HTTPS; 

 Para o atendimento deste Edital, não serão aceitas soluções personalizadas, diferentes das 

oferecidas pelo fabricante para o mercado, salvo sejam personalizações solicitadas pelo 

DETRAN-RJ; 

 A solução deve possuir mecanismo para criação de roteamento avançado via console WEB; 

 A solução deverá permitir implementar mecanismo de sincronismo de horário através do 

protocolo NTP. 

 A solução deve oferecer as funcionalidades de backup/restore e deve permitir ao administrador 

agendar backups da configuração em determinado dia e hora; 

 Os backups devem ficar armazenados localmente e deve existir a funcionalidade de transferi-

los a um servidor TFTP ou SCP; 

 A solução deverá armazenar no mínimo até 40 configurações locais no firewall; 

 A solução deverá ser compatível com SNMPv2 e SNMPv3; 

 A solução deve permitir integração com MIBs que possam ser compiladas para o sistema de 

gerenciamento SNMP; 

 A solução deve suportar IPv6, assim como criação de regras simultânea de IPv4 e Ipv6; 

 A solução deve suportar roteamento estático de tráfego Ipv6; 

 A solução deve suportar a definição de VLAN no firewall conforme padrão IEEE 802.1q e ser 

possível criar pelo menos 1024 (mil e vinte e quatro) interfaces ou  

sub-interfaces lógicas associadas a VLANs e estabelecer regras de filtragem (stateful firewall) 

entre elas. 

 O gateway de segurança deve usar tecnologia Stateful Inspection com base na análise granular 

de comunicação e de estado do aplicativo para monitorar e controlar o fluxo de rede; 

 A solução deve permitir realizar NAT estático (1-1), dinâmico (N-1), NAT pool (N-N) e NAT 

condicional, possibilitando que um endereço tenha mais de um NAT dependendo da origem, 

destino ou porta; 

 A solução deve permitir a configuração de novas funcionalidades (Vazamento de informações, 

IPS, VPN, Antivírus etc.) sem a necessidade de troca do hardware ou reinstalação do software; 

 É desejável que o módulo de Firewall oferecido tenha passado nos testes da NSS Labs e ICSA 

(Autoridade confiável e independente de segurança) para produtos de Firewall e testes de evasão 

e estar entre os recomendados do relatório; 

 A solução deve permitir a inspeção de tráfego HTTPS (inbound/outbound). 
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6.9. VPN 

 Para utilização de redes virtuais privadas (VPN), a solução deve incluir módulo de VPN 

integrado na própria ferramenta de Firewall do fabricante; 

 A solução deve suportar a criação de túneis seguros sobre IP (IPSec tunnel), de modo a 

possibilitar que duas redes com endereço inválido possam se comunicar através da Internet; 

 A solução deve suportar padrão IPSec, de modo a estabelecer canais de criptografia com outros 

produtos que também suportem tal padrão;  

 A solução deve suportar CA Interna e CA Externa de terceiros; 

 A solução deve permitir implementar VPN IPSec com as seguintes criptografias: 

o Integridade: 

 IKE de fase 1: MD5, SHA1, SHA-256 e SHA-384. 

 IKE de fase 2: MD5, SHA1, SHA-256 e SHA-384. 

o Criptografia: 

 IKE de fase 1: AES-128, AES-256, DES (desejável) e 3DES. 

 IKE de fase 2: AES-128, AES-256, DES (desejável) e 3DES. 

o Diffie Hellman Groups: 

 IKE de fase 1: Group1 (768), Group2, (1024), Group5 (1536) e Group14 

(2048). 

 IKE de fase 2: Group1 (768), Group2, (1024), Group5 (1536) e Group14 

(2048). 

 A solução deve incluir suporte para VPN site-to-site com as seguintes topologias: 

o Full Mesh (todos para todos); 

o Star (escritórios remotos para o site central); 

o Hub and spoke (site remoto através de site central para outro site remoto); 

 A solução deve permitir implementar funcionalidade de NAT-T para funcionamento de túneis 

IPSec; 

 A solução deve oferecer proteção do tipo anti-replay; 

 A solução deverá permitir ao administrador aplicar regras de segurança para controlar o tráfego 

por dentro da VPN; 

 A solução deve suportar VPNs baseadas em domínio ou VPNs baseadas em rota usando VTI 

(virtual tunnel interface) de protocolos de roteamento dinâmico. 

 A solução deve incluir a capacidade de estabelecer VPNs com gateways com IPs públicos 

dinâmicos 

 A solução deve incluir compressão IP para client-to-site e VPN site-to-site; 

 A solução deverá ter capacidade de fornecer conectividade utilizando cliente de VPN ou web 

para os usuários móveis com dispositivos gerenciados ou não gerenciados; 

 A solução deverá ter capacidade de implementar VPN SSL, com suporte a clientes Windows, 

Linux e MacOSX além de suportar em plataformas mobile iOS e Android. É desejável que a 

solução ofereça suporte ao cliente nativo de VPN IPSEC do Linux VPNC; 
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 A solução de VPN SSL deverá possibilitar a customização do portal de login (mensagem e 

logo de exibição); 

 A solução deve possuir interface intuitiva, personalizável oferecendo aos usuários fácil acesso 

aos aplicativos, todos com single sign-on; 

 A solução deve permitir suporte integrado à VPN SSL client-to-site nativo ou via 

licenciamento específico; 

 A solução deve permitir que o usuário realize a conexão por meio de cliente instalado no 

sistema operacional do equipamento ou por meio de interface WEB; 

 

6.10. Prevenção de ameaças  

6.10.1. IPS 

 Para proteger o ambiente contra ataques, deve ser incluído módulo de IPS integrado na própria 

ferramenta de Firewall de Próxima Geração do fabricante; 

 As funcionalidades de IPS e firewall habilitadas no mesmo appliance, e a comunicação entre 

elas deverá ser interna, sem a necessidade do uso de quaisquer interfaces externas; 

 O administrador deve ser capaz de configurar a inspeção para proteger apenas os hosts internos; 

 A solução deverá prover conjunto de recursos avançados para detectar e impedir ataques 

lançados contra a infraestrutura da Web; 

 A solução deverá promover de forma abrangente ao usar a Web para negócios e comunicação; 

 A solução deverá oferecer proteção de ataque preventivo a Códigos Maliciosos com aplicação 

provisória; 

 A solução deverá oferecer forte proteção contra ataques de estouro de buffer; 

 A solução deverá permitir configurações de segurança granulares para diferentes aplicações 

Web e servidores; 

 A solução deverá permitir implantar em minutos proteção para aplicações de missão crítica; 

 A solução deverá garantir proteção elevada com atualizações de salvaguarda e defesa em tempo 

real 

 A solução deverá incluir pelo menos os seguintes mecanismos de detecção: 

o Assinaturas de vulnerabilidades e exploits (ameaças); 

o Assinaturas de ataque; 

o Validação de protocolo; 

o Detecção de anomalia; 

o Detecção baseada em comportamento; 

o Nível de confiança de detecção de ataque; 

 O administrador deve ser capaz de configurar a inspeção para tráfego entrante e sainte (inbound 

e outbound); 

 O IPS deve possuir pelo menos 4.000 (quatro mil) proteções para ataques; 

 A solução deverá inspecionar todo o pacote trafegado, sendo necessária a geração de log do 

mesmo; 

 A solução de IPS deverá inspecionar toda a sessão, sem limite de tamanho e/ou pacotes; 
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 O IPS deve incluir a habilidade de interromper temporariamente as proteções para fins de 

troubleshooting; 

 O mecanismo de inspeção deve receber e habilitar em tempo real atualizações para os ataques 

emergentes sem a necessidade de reiniciar o appliance; 

 O administrador deve ser capaz de ativar novas proteções baseado em parâmetros 

configuráveis tais como: 

o Impacto; 

o Severidade da ameaça; 

o Proteção de clientes; 

o Proteção de servidores. 

 A solução deve ser capaz de detectar e prevenir as seguintes ameaças: 

o Exploits e vulnerabilidades específicas de clientes e servidores; 

o Mal uso de protocolos; 

o Comunicação inbound e outbound de malware; 

o Tentativas de tunneling (ataques via túnel de rede); 

o Ataques genéricos sem assinaturas pré-definidas. 

 Deve oferecer proteções contra o uso de aplicações específicas do tipo peer-to-peer (ponto a 

ponto); 

As seguintes informações deverão estar inclusas em cada proteção: 

o Descrição da vulnerabilidade e da ameaça; 

o Severidade da ameaça; 

o Tipo de proteção (servidor ou cliente); 

o Impacto no desempenho; 

o Nível de confiança; 

o Referência da indústria de segurança. 

 Para cada proteção, ou para todas as proteções suportadas, deve incluir a opção de adicionar 

exceções baseado na fonte, destino, serviço ou qualquer combinação dos três; 

 A solução deve fazer captura de pacotes para proteções específicas; 

 A solução deve ser capaz de detectar e bloquear ataques nas camadas de rede e aplicação, 

protegendo pelo menos os seguintes serviços: Aplicações web, serviços de e-mail, DNS, FTP, 

serviços Windows (Microsoft Networking) e VoIP; 

 Deve incluir a habilidade de detectar e bloquear ataques conhecidos e desconhecidos, 

protegendo de, pelo menos, os seguintes ataques conhecidos: 

o IP Spoofing; 

o SYN Flooding; 

o Ping of death; 

o ICMP Flooding; 

o Port Scanning; 

o Sql Injection; 

o Ataques de força bruta a IKE 

o Man-in-the-middle com VPNs. 

 A solução deve incluir proteção aos protocolos POP e SMTP; 
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 A solução deve ser capaz de inspecionar/filtrar portas conhecidas (como http 80) a fim de 

buscar aplicações que possam comprometer a segurança do Contratante, como ponta a ponta 

(KaZaa, Gnutella, Morpheus, BitTorrent) e Mensagem instantânea (Yahoo!, MSN, ICQ), 

mesmo quando elas pareçam ser tráfego válido; 

 A solução deve oferecer proteção contra Sistema de Mensageria via MSNMS e SIP; 

 O administrador deve ser capaz de permitir chat, mas bloquear vídeo em sistema de 

Mensageria; 

 O administrador deve ser capaz de configurar quais comandos FTP são aceitos e quais são 

bloqueados a partir de comandos FTP pré-definidos; 

 O administrador deve ser capaz de configurar quais métodos e comandos HTTP são permitidos 

e quais são bloqueados; 

 A solução deve oferecer a opção de bloquear controles ActiveX e applets Java que possam 

comprometer usuários web; 

 A solução deve incluir uma tela de visualização situacional a fim de monitorar graficamente a 

quantidade de alertas de diferentes severidades em diversas áreas de interesse do administrador 

e a evolução no tempo. As diferentes áreas de interesse devem ser definidas usando filtros 

customizáveis para selecionar alertas baseados em qualquer propriedade ou combinação de 

propriedades do mesmo, incluindo pelo menos: origem, destino, serviço, tipo e nome do alerta; 

 A solução deve permitir a configuração de inspeção do IPS baseado em políticas que utilizem 

o Posicionamento Geográfico de origens e destinos do tráfego; 

 A solução deve permitir a inspeção de tráfego sobre o protocolo HTTPS de entrada e saída 

(inbound/outbound); 

 A solução deve permitir a configuração de perfis diferentes de proteção de IPS que poderão 

ser utilizados a qualquer momento; 

 A solução de IPS deverá ser capaz de criar regras de exceção para uma assinatura de IPS; 

 A solução de IPS deve fornecer um mecanismo automatizado para ativar ou gerenciar novas 

assinaturas de atualizações; 

 A solução deve proteger do envenenamento de cache DNS, e impedir que os usuários acessem 

os endereços de domínio bloqueados; 

 A solução de IPS deve ser capaz de criar regras de exceção a partir do log visualizado; 

 A solução deve suportar integração com serviços de diretório LDAP, Microsoft Active 

Directory, RADIUS e senha do sistema operacional no próprio firewall para autenticação, sem 

limite de número de usuários; 

 A solução deve permitir que o administrador realize bloqueios via console gráfica do tráfego 

de entrada e/ou saída com base nos países, sem a necessidade de gerenciar manualmente o IP 

correspondente ao país; 

 A solução de IPS deve fornecer um mecanismo automatizado para ativar ou gerenciar novas 

assinaturas; 

 O administrador deve ser capaz de definir a rede e o host que não serão inspecionados pelo 

IPS; 
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 A solução de IPS deve incluir um modo de solução de problemas, que define o uso de perfil 

de detectar, apenas com um clique, sem modificar as proteções individuais já criadas e 

customizadas; 

 A solução deve possibilitar a importação de novas assinaturas no formato SNORT; 

 A solução de IPS deve ter comunicação com a solução de correlação de eventos, caso 

necessário, onde irá disponibilizar logs e relatórios; 

 A solução deve fazer a inspeção do pacote e da sessão, independente do tamanho, sem degradar 

a performance do equipamento;  

 Deve impedir que uma conexão SSH seja estabelecida através da porta 443 ou qualquer outra 

que não seja a porta padrão (22) do protocolo. 

 É desejável que o módulo de IPS oferecido tenha passado nos testes da NSS Labs para produtos 

de IPS e testes de evasão, além de estar entre os recomendados do relatório; 

 

6.10.2. Antivírus / Anti-Spyware  

 A solução deve fornecer módulo de antivírus e anti-spyware de gateway, integrado na própria 

ferramenta de Firewall ou uma solução em composição com outro fabricante, para proteção do 

ambiente contra malware conhecido.  

 A solução deve permitir o bloqueio de malwares e spywares.  

 A solução deve permitir a inspeção de antivírus para, pelo menos, os seguintes tipos de 

tráfegos: HTTP, HTTPS, FTP, SMTP e POP3.  

 A solução deve incluir proteção contra vírus em conteúdo HTML e javascript, software espião 

(spyware) e worms.  

 A solução deve incluir proteção contra downloads involuntários, de arquivos executáveis 

maliciosos, usando HTTP.  

 A solução deve permitir o rastreamento de vírus em pdf.  

 A solução deve permitir a inspeção em arquivos comprimidos que utilizam algoritmo deflate 

(zip, gzip etc.)  

 A solução deve suportar bloqueio de, pelo menos, 50 tipos de arquivo.  

 A atualização de assinaturas deve ser diária, semanal e de emergência.  

 A solução deve suportar atualização automática das assinaturas através de conexão segura.  

 As atualizações de ameaças, antivírus e anti-spyware não devem depender de reboot do 

equipamento para efetivação. 

 Todos os modelos de equipamentos propostos devem utilizar as mesmas assinaturas.  

 Suportar notificações e alertas via e-mail, SNMP traps e log de pacotes. 

 

6.10.3. Malwares  

 A solução deve efetuar a análise de malwares modernos; 

 Como os malwares são atualmente muito dinâmicos, e um antivírus comum reativo não é capaz 

de detectá-los com a mesma velocidade que suas variações são criadas, a solução ofertada deve 
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ter funcionalidades para análise de malwares não conhecidos, incluídas na própria ferramenta, 

ou uma solução em composição com outro fabricante.  

 Para ameaças do tipo malwares não conhecidos, o produto deve ser capaz de analisar o arquivo, 

executando-o imediatamente em ambiente controlado.  

 Essa análise deve suportar a monitoração do arquivo para dezenas de comportamentos 

maliciosos, incluindo atividades de reputação de domínio, de endereços IPs, de URLs, 

assinaturas, e padrões de comportamento (atividade não-usual).  

 

6.11. Prevenção de Evasão de Informações Sensíveis (Filtro de Dados)  

 A solução deve permitir a criação de filtros para arquivos e dados pré-definidos.  

 A solução deve permitir a identificação dos arquivos por extensão e assinaturas.  

 A solução deve ser capaz de identificar e, opcionalmente, prevenir a transferência de vários 

tipos de arquivos (ex. MS Office, PDF etc.) identificados sobre aplicações (Ex. P2P, IM, 

SMB etc.).  

 A solução deve permitir a identificação de arquivos compactados e a aplicação de políticas 

sobre o  conteúdo desses tipos de arquivos.  

 A solução deve ser capaz de identificar e, opcionalmente, prevenir a transferência de 

informações sensíveis (ex.: Número de cartão de crédito etc.) possibilitando a criação de 

novos tipos de dados, via expressão regular. 

 

6.12. Qualidade de Serviço (QoS)  

 A solução deve permitir o controle de políticas de uso com base nas aplicações: permitir, 

negar, agendar, inspecionar e controlar o uso da largura de banda que utiliza cada aplicação 

ou usuário.  

 A solução deve possibilitar a liberação ou bloqueio de aplicações e de tráfego, que possam 

impactar o consumo global de largura de banda, além de ter a capacidade de controlá-las 

através de políticas de consumo máximo de largura de banda, quando forem solicitadas por 

diversos usuários ou aplicações, tanto de áudio como de streaming de vídeo.  

 A solução deve suportar a criação de politicas de QoS ou traffic shaping por:  

o Endereço IP de origem  

o Endereço IP de destino  

o Por aplicações (identificadas por assinatura ou padrões de comportamento e não 

somente pela porta)  

o Por porta ou protocolo  

o Combinação das opções acima.  

 O QoS ou traffic shaping deve possibilitar a definição de:  

o Banda Garantida  

o Banda Máxima  

o Fila de Prioridade.  

 A solução deve suportar priorização RealTime de protocolos de voz (VoIP) como H.323, 

SIP, SCCP, MGCP e aplicações como Skype.  
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 A solução deve suportar marcação de pacotes Diffserv  

 A solução deve disponibilizar estatísticas RealTime para classes de QoS.  

 A solução deve permitir o monitoramento do uso que as aplicações fazem tanto em número 

de bytes e número de sessões como por usuário.  

 

6.13. Requisitos de Controle de Aplicação Web  

 A funcionalidade de Controle de Aplicação deve ser parte integrante do Firewall de Próxima 

Geração, com hardware unificado. 

 A solução deve contar com ferramentas de visibilidade que permitam administrar o tráfego 

web e de aplicações, permitindo o acesso autorizado e o bloqueio das não autorizadas; 

 As funções de controle de aplicações habilitadas no mesmo equipamento do Firewall de 

Próxima Geração, não podem impossibilitar a ativação de outras funcionalidades de 

segurança, tal como IPS. 

 A solução deve possibilitar o controle das aplicações por no mínimo: 

o Aplicação; 

o Categorias; 

o Nível de risco; 

o IP/Range de IPs/Redes; 

o Usuários; 

o Diferentes grupos de usuários; 

o Nome das máquinas; 

 

 A solução deve possibilitar a integração da solução com base externa de "Active Directory" 

e LDAP, para criação de políticas. Possibilitando a criação de regras utilizando: 

o Usuários; 

o Grupo de usuários; 

o Máquinas (estações de trabalho); 

o Endereço IP; 

o Endereço de Rede; 

o Combinação das opções acima. 

 A solução deve possibilitar a inspeção de tráfego HTTPS (Inbound/Outbund); 

 A solução deve possibilitar a customização de aplicações, páginas da Internet, categorias e 

grupos que não estão na base de aplicações, para utilização na criação de políticas; 

 A solução de Controle de Aplicação deverá garantir o desempenho informado neste Edital 

usando como padrão o conceito de stateful inspection, ou seja, bloqueando conexões não 

desejadas já no primeiro pacote, caso este esteja fora da sequência de estado da conexão 

(Exemplo: TCP out of state) e/ou não seja explicitamente liberado por uma regra de firewall; 

 A solução deve ser capaz de inspecionar trafego SSL. 

 O Banco de Dados de controle de aplicativos da solução deve conter pelo menos 1.800 (mil e 

oitocentas) aplicações conhecidas; 

 A solução deve possuir pelo menos 60 categorias de URLs; 
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 A solução deve suportar criação de pelo menos 500 (quinhentas) regras para controle de 

aplicação. 

 

6.14. Identificação de Usuário/Integração com Controlador de Domínio 

 A solução deverá ser capaz de identificar nome de usuário, login e máquina/computador que 

estão registrados no Controlador de Domínio da Microsoft (Microsoft Active Directory); 

 A identificação do usuário registrado no Microsoft Active Directory deverá ocorrer sem 

qualquer tipo de agente instalado nos controladores de domínio e estações dos usuários; 

 A identificação de usuários deve ocorrer em ambientes com múltiplos usuários tais como: 

o Terminal Server; 

o Citrix. 

 Deve suportar autenticação Kerberos (protocolo de rede para comunicação individual) 

transparente para single sign-on (SSO). 

 A criação de políticas deve ser granular, permitindo a utilização no mínimo de uma das 

seguintes opções: 

o Usuários; 

o Grupos; 

o Máquinas. 

 Na integração com o AD, todos os Controladores de Domínio em operação na rede do cliente 

devem ser cadastrados de maneira simples e sem utilização de scripts de comando; 

 A solução deve ser capaz de criar papéis de identidade para ser utilizado em todas as aplicações 

de segurança; 

 

7. Suporte Técnico / Consultoria 

7.1. Implantação dos Serviços 

 Os serviços deverão ser obrigatoriamente executados pela CONTRATADA, ou por técnicos 

comprovadamente credenciados por esta, desde que as condições de operação atendam as 

exigências da mesma.  

 A avaliação inicial de toda solução será realizada pela CONTRATADA. Todas as etapas das 

configurações dos equipamentos deverão ser supervisionadas por equipe técnica da 

CONTRATANTE. 

 

7.2. Configuração, Migração e Integração 

 O prazo de disponibilização do hardware e do licenciamento será no máximo de 30 (trinta) dias 

úteis, a contar da assinatura do contrato.  Devendo-se considerar o menor tempo possível para 

troca e devolução dos atuais equipamentos em operação, uma vez que a propriedade dos 

mesmos não é da CONTRATANTE, e que os mesmos são indispensáveis ao funcionamento 

do ambiente de rede e serviços da CONTRATANTE. 
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 Todo o levantamento (análise de regras, rede, aplicações, serviços e ambiente atual tratados 

por esta solução) será disponibilizado imediatamente após a contratação para a 

CONTRATADA e transferido para os novos equipamentos. 

 A implantação, migração, configuração e integração deverão ser efetuadas de acordo com o 

plano de implantação antecipadamente elaborado pela CONTRATANTE em conjunto com a 

CONTRATADA, visando obter o melhor uso dos produtos. 

 Toda e qualquer intervenção deverá ser planejada e programada de forma não haver interrupção 

no ambiente e serviços da CONTRATANTE ou que seja mínima. 

 A contratada deverá efetuar a atualização, configuração, integração e testes de funcionalidade 

dos produtos, buscando solucionar os eventuais problemas que possam ocorrer na 

CONTRATANTE e em terceiros que desta solução dependam. 

 A CONTRATADA, após concluídos os serviços de instalação, configuração, migração e 

integração deverá realizar junto aos técnicos da CONTRATANTE, testes de funcionalidade 

para constatar que os produtos foram implementados, configurados e integrados de acordo com 

os requisitos técnicos e parâmetros de configuração solicitados. 

 Concluídos os testes de funcionalidade, a contratada deverá elaborar uma documentação 

técnica, contendo todas as configurações efetuadas e as descrições das características e recursos 

utilizados a serem entregues a CONTRATANTE. 

 A CONTRATANTE providenciará as infraestruturas elétricas e de rede de dados no local da 

instalação dos equipamentos. 

 A CONTRATADA deverá colocar à disposição da CONTRATANTE, analistas técnicos 

especializados para a execução do contrato, da solução e suas funcionalidades a serem 

implantadas, partindo dos itens básicos que seguem: 

o Planejamento da migração, implementações no ambiente, e terceiros; 

o Levantamento de políticas existentes, avaliação e otimização das mesmas, utilizando-

se de métodos e ou ferramenta eficaz neste sentido, visando-se uma migração das 

políticas de forma atualizada e limpa; 

o Integração com o Active Directory Corporativo e/ou outros serviços e recursos de TI 

necessários; 

 Configuração de políticas e novas funcionalidades, que permitam melhores 

resultados a Gestão de Segurança; 

 Configuração do IPS, VPN; 

 Configuração dos parâmetros de QoS que serão fornecidos pela equipe técnica 

da CONTRATANTE; 

 Testes, monitoração e documentação periódica. 

 

7.3. Monitoração Externa 

 Acompanhamento via Centro de Operações de Rede, dedicado, 24 x 7 x 365; 

 A solução de monitoração desejada para este ambiente tem por objetivo identificar eventuais 

anomalias na operação de maneira precisa e em tempo real, melhorando o nível dos serviços 

prestados e consequentemente a satisfação dos usuários, de maneira não intrusiva, ou seja, sem 

a utilização de agentes. 
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 A prestação de serviços de monitoramento deverá contemplar: 

o Disponibilizar infraestrutura externa, utilizando equipamentos dedicados para a 

monitoração dos elementos de rede constantes neste edital, sem a instalação de 

agentes; 

o Desenvolver e manter todos os scripts de monitoração necessários à prestação dos 

serviços; 

o Disponibilizar consultas através de gráficos e relatórios às informações monitoradas, 

permitindo que sejam realizadas pesquisas dos serviços monitorados. 

o Treinamento na utilização das ferramentas disponibilizadas; 

o Centro de Operações de Rede (NOC) 24 x 7 x 365, composto de profissionais 

habilitados conforme especificado a seguir neste Projeto Básico; 

o Manter o histórico analítico das monitorações pelo período contratual. 

o Enviar alertas através de e-mail, SMS e telefone quando alguma monitoração estiver 

indisponível ou com tempo de resposta fora do "threshold" (tempo mínimo e máximo 

de resposta) previamente definido, ou ainda quando houver detecção de ameaças. Para 

isto deverá ser estabelecida regra de acionamento para o DETRAN-RJ. 

 

 

7.3.1. Características Obrigatórias da Monitoração Externa 

 

7.3.1.1. Centro de Operações da Contratada 

 A contratada deverá possuir um Centro de Operações de Rede (NOC), dedicado, em 

regime 24x7 com disponibilidade de operação de no mínimo 99,5% ao ano. 

 O centro de gerência deve possuir energia redundante através de no-breaks por pelo 

menos 3 (três) horas e com política de acesso para sua equipe controlado através de 

crachá ou acesso biométrico. 

 Console de gerenciamento contendo painéis de controle gráficos, para facilidade de 

monitoração, as quais deverão ser customizadas pelo administrador em quantidade e 

período de monitoração; 

 Os painéis de controle gráficos serão disponibilizados de forma redundante, no 

ambiente da CONTRATADA e no ambiente do DETRAN-RJ, com 2 monitores de 50 

polegadas LED, com borda fina para permitir instalação em modalidade videowall. 

 A solução deverá ter a capacidade de se integrar com softwares SIEMs de modo a 

enviar os seus logs para essas soluções; 

 A solução deverá ter a possibilidade de enviar logs para um SYSLOG SERVER; 

 A CONTRATADA deverá comprovar que seus processos asseguram backup e 

restauração dos dados monitorados com sigilo e confidencialidade das informações; 

 O registro de ocorrências deverá acontecer simultaneamente nas ferramentas de 

chamado do DETRAN-RJ e da CONTRATADA. A integração das ferramentas será 

responsabilidade da CONTRATADA. 

7.3.1.2. A comunicação, para fins de supervisionamento, deverá ser feita através de 2 

links redundantes entre site principal e a contratada. Os links devem ser dedicados, 
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com banda garantida e de operadoras diferentes, sendo que a comunicação deverá 

ser criptografada; 

7.3.1.3. Toda a Comunicação para a Supervisão, entre site da contratada e o  

DETRAN-RJ, deverá ser criptografada e com uso de equipamentos próprios para 

esse fim. Os equipamentos para essa finalidade, devem ser providos pela contratada, 

assim como sua responsabilidade de instalação e manutenção;  

7.3.1.4. Supervisão remota de todos os eventos de segurança com um sistema integrado 

de correlacionamento de eventos, utilizando como por exemplo a tecnologia CEP 

(Complex Event Processing), que deverá ser capaz de gerar regras para correlacionar 

e detectar, de modo pró-ativo, incidentes graves no ambiente. A solução deverá 

enviar sms e email de alerta, sendo que a integração entre sistemas, se houver, deverá 

ser de responsabilidade da contratada. 

 

7.4. Serviços de Consultoria e Suporte Técnico de Segurança 

 A Consultoria visando agregar no processo de tomada de decisões, referente à solução, 

ambientes e serviços correlacionais, através de competências específicas, utilizando-se de 

ferramentas, métodos e boas práticas de mercado; 

 Os chamados técnicos devem ser registrados por meio de telefone fixo (na cidade da 

contratante) ou por tarifação reversa (0800); 

 A CONTRATADA deve permitir ainda os registros de chamados por um portal na Internet 

da contratada; 

 A equipe de supervisão do serviço deverá fazer o acompanhamento e abertura dos 

chamados, junto ao fabricante da solução, sempre que necessário; 

 A CONTRATADA deverá disponibilizar 10 usuários na ferramenta de gestão de chamados, 

para que a equipe do DETRAN-RJ possa acompanhar e interagir nos incidentes caso seja 

necessário. A customização da ferramenta, para criação dos usuários, será de 

responsabilidade da CONTRATADA; 

 Os processos de abertura de chamados por telefone ou portal, devem ser baseados em 

padrões e boas práticas de serviços de Tecnologia da Informação.  Devem assim garantir o 

fornecimento, no ato da abertura, de um número de chamado (protocolo) individual que 

possibilita a CONTRATADA acompanhar o andamento a qualquer momento; 
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 Deve possuir no mínimo os processos para gestão de serviços, incidentes problemas e 

mudanças, baseado nas melhores práticas de Gerenciamento de Serviços de TI; 

 A CONTRATADA deve garantir que os equipamentos e meios utilizados pelos seus 

técnicos estejam livres de quaisquer programas ou características que possam causar danos 

à disponibilidade, confidencialidade ou integridade dos dados.  

 A CONTRATADA deve notificar à CONTRATANTE por meio de correio eletrônico sobre 

atualizações de softwares e hardware necessários para evitar problemas que possam ter um 

impacto negativo no ambiente de rede CONTRATANTE, emitindo recomendações 

definitivas ou temporárias que evitem tais problemas, aplicando as correções recomendadas 

pelo fabricante do software ou hardware, após autorização da CONTRATANTE. 

 A CONTRATADA deverá apoiar no planejamento, atualização, implementação, ajustes, 

migração e a operação de novos projetos de mudança de topologia dos ativos de segurança 

contemplados neste projeto básico. 

 A CONTRATADA deve executar as ações necessárias para apoiar os processos de resposta 

aos incidentes de segurança identificados, de forma a manter os serviços disponíveis e 

operacionais. 

 Serão considerados incidentes de segurança qualquer ação que vise comprometer a 

integridade, a confidencialidade das informações ou a disponibilidade dos serviços de 

tecnologia da informação da CONTRATANTE. 

 A CONTRATADA deve verificar e informar, regularmente, a disponibilização pelo 

fabricante da solução, de patches, correções e versões ou releases mais recentes dos 

softwares. 

 A CONTRATADA deve validar o Gerenciamento de Operação e Segurança da solução, 

junto a CONTRATANTE, a fim de cumprir as melhores praticas na manutenção do 

ambiente: backup de configuração de sistemas (regras), aplicação de “Patches” e novas 

atualizações de software, gerenciamento de modificações e análise de logs, emitindo 

indicadores da solução com referência ao estado de segurança do ambiente. 

 A CONTRATADA deve prover suporte local sempre que solicitado e para solução em 

problemas considerados críticos e não solucionados pelos outros processos de suporte. 

 A CONTRATADA deve realizar ajuste fino (tunning) de toda a solução, adequando-a ao 

ambiente e às customizações de configuração necessárias para atender às necessidades da 

CONTRATANTE. 
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 A CONTRATADA deverá realizar periodicamente procedimentos ou atualizações 

necessárias para mitigar vulnerabilidades dos componentes da solução de segurança. 

 

7.5. Gerência de serviços  

 A CONTRATADA deve apresentar relatório mensal (gerencial), quinzenal e semanal específico 

contendo, alertas, métricas, indicadores técnicos, indicadores de desempenho, níveis de serviço, 

requisições de serviços e incidentes em nível técnico. Estes devem ter a possibilidade de ser 

gerados no mínimo em PDF, e estar vinculado a nota mensal como pré-requisito para relatório 

técnico de pagamento. 

 A contratada deverá realizar testes de verificação de qualidade e saúde da solução, sempre que 

solicitado, ou pró-ativamente em um prazo máximo de 3 meses, no total de 4 avaliações por 

contrato, sem custo adicional para realização do mesmo. 

 A CONTRATADA deve gerar relatórios pré-definidos ou sob demanda, em até cinco dias úteis 

à solicitação pela CONTRATANTE. 

 A CONTRATADA deve gerar realizar rotinas de verificação dos sistemas e aplicações para 

emitir os relatórios de serviço, quando necessário; 

 A CONTRATADA deve propor a aplicação de melhores práticas às soluções de segurança 

existentes e melhorias nas topologias utilizadas pela CONTRATANTE quando necessário. 

 De forma documentada, a CONTRATADA deverá informar mensalmente a CONTRATANTE 

o controle de saldo de horas e horas utilizadas, para avaliação e validação. 

 Havendo necessidade, a CONTRATANTE poderá solicitar utilização das horas contratadas para 

serviços de Consultoria englobados em Atividades Relacionadas. 

 

7.6. Gestão do Projeto 

 A contratada deverá informar nome, endereço, e-mail e celular dos componentes da equipe 

técnica responsável pela solução, ou seja, do gerente do projeto e do responsável comercial.  

 A CONTRATADA deverá manter atualizado meios de comunicação eficientes dos 

representantes aptos a interagir e resolver questões que excedam os canais de suporte. 

 No caso de inadequação técnica, a CONTRATANTE encaminhará à CONTRATADA os 

critérios e/ou mão de obra inadequados, encontrados nos serviços e solução, onde a 

contratada deverá avaliar em tempo, e após confirmação das inadequações, deverá ser 

agendada a efetivação das devidas correções e/ou substituições. 
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7.7. Nível de Serviço 

A CONTRATADA deve obedecer os seguintes níveis de serviço:  

 

 Incidentes de Alta Criticidade e Emergenciais: 

Procedimento Tempo 

Início do Atendimento 1 horas 

Solução Provisória (Contorno) 2 horas 

Término de Atendimento 4 horas 

 

 Incidentes de Média Criticidade: 

Procedimento Tempo 

Início do Atendimento 2 horas 

Solução Provisória (Contorno) 4 horas 

Término de Atendimento 8 horas 

 

 Incidentes de Baixa Criticidade ou Requisições de Serviço: 

Procedimento Tempo 

Início do Atendimento 4 horas 

Solução Provisória (Contorno) 8 horas 

Término de Atendimento 16 horas 

 

 Entende-se por Incidentes de Alta Criticidade, aqueles relacionados à total 

indisponibilidade do ambiente e/ou serviço final ou por grave degradação de performance 

que inviabilize a operação. 

 Entende-se por Incidentes de Média Criticidade, aqueles relacionados à indisponibilidade 

parcial do ambiente e/ou serviço final ou por degradação de performance que significante à 

operação.   

 Entende-se por Incidentes de Baixa Criticidade, aqueles que não estão relacionados 

indisponibilidade do ambiente e/ou serviço final ou degradação de performance 

significante. Ou aqueles relacionados à requisição de serviços e alteração de configurações 

que não se relacionem a mudanças controladas ou projetos.  

 Entende-se por início de atendimento, a hora de chegada do técnico de suporte ao local onde 

está instalada a solução contratada; 

 Entende-se por solução provisória (contorno), uma solução que minimize o impacto do 

problema mantendo a continuidade dos serviços; 

 Entende-se por término de atendimento, a disponibilidade da solução para uso em perfeitas 

condições de funcionamento no local onde está instalada. 
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7.8. Perfil das Atividades Técnicas/Operacionais 

A CONTRATADA deve possuir e manter ao longo da vigência do contrato, profissionais qualificados 

e com experiência relacionada ao desenvolvimento das atividades propostas nesse projeto, como: 

 Metodologia e Sistema de Controle de Acesso 

 Segurança em Telecomunicações, Redes e Internet 

 Práticas de Gestão de Segurança 

 Criptografia 

 Arquitetura e Modelos de Segurança 

 Plano de Continuidade de Negócios 

 Requisitos básicos da informação (Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade) 

 Risco, Resposta e Recuperação 

 Medidas de redução do risco, 

 Tipos de ameaças, Atividades e códigos maliciosos 

 Auditoria e Conformidade 

 Forense Computacional 

 Tratamento de Incidentes de Segurança Computacional 

 Boas práticas aplicadas a infraestrutura, operação e manutenção de serviços de tecnologia 

da informação 

 Administração de data centers modernos e altamente eficazes, com gerenciamento de 

identidade, gerenciamento de sistemas, virtualização, armazenamento e sistemas de rede.  

 Amplo conhecimento e vivência nas tecnologias empregadas no ambiente de rede da 

CONTRATANTE. 

 

7.9. Assistência Técnica 

O suporte técnico e atendimentos devem ser realizados em regime 24 x 7 x 365, em língua portuguesa. 

7.10. Visita Técnica 

Devido a complexidade do ambiente e importância dos Serviços de Proteção em Nuvem e do Firewall 

para operacionalidade dos serviços prestados por esta Autarquia a toda a população deste Estado, é de 

vital importância que os participantes do certame realizem uma visita técnica, para dirimir eventuais 

dúvidas sobre a solução proposta. 

7.11. Vigência da Prestação dos Serviços 

Os serviços contratados deverão ser prestados por um período de 36 meses, e ao final da vigência do 

contrato, toda a tecnologia implementada (software e hardware) passarão a ser de propriedade do 

DETRAN-RJ.  

No caso em tela, opta esta Autarquia pela contratação pelo prazo inicial de 36 (trinta e seis) meses, 

visando à continuidade do serviço vital de proteção de infraestrutura de Serviço de solução integrada de 

proteção em nuvem e appliance com garantia de performance e características de proteção, fornecimento 
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como Serviço de Solução de proteção de infraestrutura de Next Generation Firewall para segurança de 

informação perimetral e proteção de Negação de Serviço do DETRAN/RJ. Esta medida visa ainda 

garantir maior economicidade no processo de contratação pois, tem-se alcançado menores valores nas 

contratações, em consequência do interesse das empresas licitantes em celebrar contratos longos que 

possibilitem maior segurança e estabilidade. 

Por fim, resta preservada a possibilidade de avaliação técnica e econômica durante toda a vigência do 

Contrato, pela possibilidade de sua rescisão unilateral, nas hipóteses dos artigos 77 e 80 da Lei n.º 

8.666/93. 

 

7.12. Formação de Preço 

A formação de preços deverá ser realizada conforme ANEXO 1, “Planilha de Preços e Custos Unitários” 

para mão-de-obra e material a ser utilizada na infraestrutura para instalação, implementação, integração, 

consultoria, migração do ambiente atual, configuração dos novos ambientes, operação no dia-a-dia e 

suporte técnico com transferência tecnológica do Serviço de Firewall para segurança da informação. 

7.13. Forma de Pagamento 

Deverá ser pago em 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sendo a primeira quitada após 30 

dias do prazo de vigência do contrato, desde que seja cumprido e homologado pela área competente, o 

serviço de instalação e configuração de todos os softwares e produtos necessários ao perfeito 

funcionamento da solução contratada, conforme estabelecido no quadro abaixo:  
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7.14. Habilitação e Qualificação Técnica 

Os requisitos de habilitação e qualificação técnica estão especificados no ANEXO 2. 

7.15. Considerações Finais 

A solução apresentada visa obter um ambiente operacional estável e seguro através da instalação de 

produtos de segurança para proteção de redes, sistemas e ativos, em conformidade com as melhores 

práticas, tornando o ambiente protegido de ações externas que comprometa a qualidade dos serviços, 

vindo ao encontro à política de gestão desta administração, em contribuir, para melhor atendimento de 

todos os cidadãos do Estado do Rio de Janeiro.  

Número da 

Parcela 

Contratual

Atividade Executada Valor (R$)

1

Serviço de Implantação, Instalação, Disponibilização e Configuração de appliances (WAF, WAA, Firewall 

Next Generation Tipo I e Tipo II e Software de Gerência), Atualização de todas as soluções (Appliances, 

Software de Gerência etc.) e Migração das regras de firewall atualmente implementadas para os novos 

equipamentos do ANEXO I - PLANILHA DE CUSTO DETALHADOS SOLUÇÃO AVANÇADA DE PROTEÇÃO 

DE INFRAESTRUTURA - FIREWALL TIPO 1 + FIREWALL TIPO 2 + WAF + WAA

2 a 36

Serviço de proteção de perímetro (WAF – Web Application Firewall), Serviço de aceleração de aplicações 

Web (WAA – Web Application Accelerator), Configuração, Atualizações, Monitoração Contínua, 

Consultoria e Suporte Técnico para operação do sistema com repasse tecnológico (WAF, WAA, Firewall 

Next Generation Tipo I e Tipo II e Software de Gerência)
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ANEXO 1  

 

  

Qt.

1

35

Custo Mensal                                              

(R$)

TOTAL GERAL     (R$)

1-A licitante vencedora deverá entregar junto com os documentos de habilitação a planilha de preços e custos 

unitários de forma detalhada, onde deverão ser levados  em conta as premissas estabelecidas pelo TCE-RJ: 

a) O percentual para os ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS  não deverá ultrapassar o índice de 80%, valores 

acima deste percentual deverão ser devidamente detalhadas; 

b) Os percentuais máximos para as despesas administrativas e lucro é de 10%; 

c) Informar os percentuais correspondentes às alíquotas de retenção previstas nas IN SRF nº 480/2004, alterada 

pela de nº 539 de 25/04/2005, excluídos o IRPJ e a CSLL por força do Acórdão TCU nº 950/2007 – Plenário; quanto 

ao ISSQN utilizar a alíquota na legislação municipal onde os serviços serão prestados.

PLANILHA DE CUSTO DETALHADOS SOLUÇÃO AVANÇADA DE PROTEÇÃO DE INFRAESTRUTURA

A – PLANILHA DETALHADA DE CUSTOS DO SERVIÇO E ENCARGOS (R$)

A.I – REMUNERAÇÃO DA MÃO-DE-OBRA(#)

SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL 

Descrição

Serviço de Implantação, Instalação, Disponibilização e Configuração de 

appliances (WAF, WAA, Firewall Next Generation Tipo I e Tipo II e Software 

de Gerência), Atualização de todas as soluções (Appliances, Software de 

Gerência etc.) e Migração das regras de firewall atualmente 

implementadas para os novos equipamentos

TOTAL ANUAL DOS SERVIÇOS    (R$)

Serviço de proteção de perímetro (WAF – Web Application Firewall), 

Serviço de aceleração de aplicações Web (WAA – Web Application 

Accelerator), Configuração, Atualizações, Monitoração Contínua, 

Consultoria e Suporte Técnico para operação do sistema com repasse 

tecnológico (WAF, WAA, Firewall Next Generation Tipo I e Tipo II e 

Software de Gerência)
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ANEXO 2 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

O edital deverá ser atendido por empresas que exibam os seguintes credenciamentos: 

1 Capacitação técnico-operacional: Apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica 

(s) de direito público ou privado, devidamente registrado no Conselho de classe competente, para 

a qual o licitante tenha executado serviços semelhantes ao objeto desta licitação com as seguintes 

características: Prestação de serviços de infraestrutura de hardware e software. 

2 As proponentes deverão apresentar os seguintes credenciamentos:  

2.1 Carta do fabricante, declarando que o proponente é um canal autorizado estando apta a 

comercializar os equipamentos, bem como, prestar serviços de suporte técnico dos mesmos;  

2.2 Comprovação de que o proponente possui no seu quadro técnico, profissionais certificados pelo 

fabricante que os habilitem a prestar serviços descritos neste Projeto Básico. Tais comprovações 

deverão ser feitas através de cópia dos certificados e respectivas carteiras profissionais ou contrato 

de prestação de serviço com o proponente: 

2.2.1 No mínimo 01 profissionais técnicos com certificação Expert (Especialista) em 

Segurança de Rede ou Certified Network Security Engineer pelo fabricante das soluções 

contratadas; 

2.2.2 No mínimo 01 Consultor Sênior de Segurança com certificação CISSP (Certified 

Information Systems Security Professional); 

2.2.3 No mínimo 01 Consultor em Tecnologia da Informação com certificação ITIL 

Foundation V3; 

2.2.4 No mínimo 01 Gerente de Projetos com certificação PMP (Project Management 

Professional) ou CompTIA Project+. 

2.3 Um mesmo profissional poderá assumir no máximo 02 perfis distintos na lista de profissionais e 

certificados descritos acima; 

2.4 Os profissionais de suporte/implantação da contratada deverão ser obrigatoriamente 

certificados/qualificados nas soluções propostas; 
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2.5 Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com as 

características, quantidades e prazos do OBJETO da licitação, mediante apresentação de pelo 

menos 02 (dois) atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado; 

2.6 Atestado de Vistoria Técnica fornecida pelo DETRAN-RJ/DTIC, após realização da Visita 

Técnica conforme modelo no ANEXO 3;  

2.7 A Licitante vencedora deverá comprovar de forma clara e inequívoca que a solução ofertada 

atende a todos os requisitos técnicos do presente Edital, ficando em caso de duvidas sujeito a 

execução de Prova de Conceito a fim de comprovação de atendimento. 

 

ATENÇÃO – As exigências acima poderão sofrer diligência por parte da CPL ou pela 

Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação, a fim de comprovar o atendimento dos 

requisitos técnicos, bem como a capacitação técnica e o não cumprimento das mesmas será motivo 

de inabilitação da empresa. 
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ANEXO 3 

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº ___/2015 

DIA _____/____/_______ 

 

 

ATESTAMOS, para os devidos fins de cumprimento do Edital, que a empresa 

___________________________________________________________________________,  

CNPJ nº _________________________________, com endereço na Rua/Av. 

___________________________________________________________________________ telefone: 

_______________ FAX: _______________, através de seu representante 

___________________________________________, CPF nº _____________________, VISITOU o 

local da prestação dos serviços, para conhecimento das condições da prestação dos serviços. 

 

Rio de Janeiro,_____ de ____________ de 2015. 

 

________________________________________________ 

Diretoria de Tecnologia Informação e Comunicação 

 

_______________________________________________ 

Responsável Técnico da Licitante 
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ANEXO 4 

GLOSSÁRIO 

Para melhor entendimento dos componentes do fornecimento, das condições e das exigências da 

proposta, a seguir, são relacionadas às denominações e siglas mais utilizadas neste documento: 

 VPN - Rede Privada Virtual - Rede de comunicações privada utilizada por uma empresa ou 

um conjunto de empresas e/ou instituições, construída em cima de uma rede de 

comunicações pública; 

 IP - Protocolo de Internet - Protocolo de comunicação usado entre duas ou mais máquinas 

em rede para encaminhamento dos dados; 

 IPS - Sistema de Prevenção de Intrusos - Software de prevenção de intrusão, visto como uma 

extensão do firewall; 

 IP SEC - Protocolo de Segurança IP - Extensão do protocolo IP que visa a ser o método 

padrão para o fornecimento de privacidade do usuário, integridade e autenticidade das 

informações; 

 SSL - Protocolo de Camada Segura de Soquetes - Protocolo de segurança que protege a 

comunicação via internet em serviços como e-mail (SMTP), navegação por páginas 

(HTTPS) e outros tipos de transferência de dados; 

 Appliance – Aparelho de hardware separado, com software integrado (firmware), projetado 

para fornecer um recurso de computação específico; 

 Cluster - Formado por um conjunto de computadores que atuam como um só para criar um 

ambiente de alta disponibilidade reduzindo a possibilidade de paralização dos serviços 

providos pela estrutura; 

 CA - Autoridade de Certificação Digital; 

 Gateway – Serviço intermediário geralmente destinado a interligar redes, separar domínios 

de colisão ou mesmo traduzir protocolos; 

 LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Protocolo de aplicação aberto, livre de 

fornecedor e padrão de indústria para acessar e manter serviços de informação de diretório 

distribuído sobre uma rede de Protocolo da Internet (IP); 

 FTP - Protocolo de Transferência de Arquivos - Protocolo rápido e versátil de transferir 

arquivos, sendo um dos mais usados na Internet; 

 NAT - Network Address Translation - Técnica que consiste em reescrever os endereços IP 

de origem de um pacote que passam por um roteador ou firewall de maneira que um 

computador de uma rede interna tenha acesso ao exterior; 

 NSS - Network Security Services - Coleção de bibliotecas desenhadas para suportar 

desenvolvimento entre duas plataformas de clientes seguros e aplicações de servidores; 

 WAF – Web Application Firewall – O WAF oferece uma camada altamente escalável de 

proteção contra ataques às aplicações web, emitindo alertas e os bloqueando antes de 

alcançar os servidores de destino, filtrando todo o tráfego HTTP e HTTPS de entrada, por 

meio de controles configuráveis nas camadas de rede e aplicação; 
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 WAA – Web Application Accelerator – automaticamente otimiza o envio de informações 

para a web, instantaneamente melhorando a performance das aplicações para os usuários 

finais. 

 SIEM - Security Information and Event Management – A tecnologia SIEM fornece uma 

análise em tempo real de alertas de segurança gerados por hardware e aplicações de rede. 

SIEM é vendido como software, hardware ou serviços de gestão, e também é usado para 

registrar dados de segurança e gerar relatórios para fins de conformidade. 

 

 

 


