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e a 
Fundação Educacional do Município de Assis 

Campus "José Santilli Sobrinho" 

AVISO DE INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO 

IRP N° 001/2019 

A FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICíPIO DE ASSIS, por meio de seu Diretor 

Executivo, torna público, na qualidade de ÓRGÃO GERENCIADOR, a presente 

Intenção de Registro de Preço - IRP, nos termos da Lei 10.520/02 e Decreto 

7.892/2013, visando à realização de Processo Licitatório na modalidade Pregão 

Presencial - Sistema de Registro de Preços (SRP) , cujo objeto é REGISTRO DE 

PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISiÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS, 

COMPONENTES, LICENÇAS E INSTALAÇÕES DE INFORMÁTICA, fazendo saber 

às entidades ou órgãos públicos interessados que queiram aderir "na origem" à futura 

Ata de Registro de Preço (ARP) , na qualidade de ÓRGÃO PARTICIPANTE, o seguinte: 

1. DO OBJETO 

DESCRiÇÃO 

LOTE 1 - EQUIPAMENTOS PARA DATA CENTER 

01 RACK PARA SERVIDORES -- UN 

02 SERVIDOR DO TIPO 1 -- UN 

03 SERVIDOR DO TIPO 2 -- UN 

04 ACESSÓRIO - MEMÓRIA -- UN 

05 ACESSÓRIO - DISCO RíGIDO DO TIPO 1 -- UN 

06 ACESSÓRIO - DISCO RíGIDO DO TIPO 2 -- UN 

07 ACESSÓRIO - DISCO RíGIDO DO TIPO 3 -- UN 

1 I 08 ACESSÓRIO -INTERFACE DE REDE -- UN 

09 SWITCH CORE DO TIPO 1 -- UN 

10 SWITCH CORE DO TIPO 2 -- UN 

11 ACESSÓRIO - TRANSCEPTOR DE SWITCH DO TIPO 1 -- UN 

12 ACESSÓRIO - TRANSCEPTOR DE SWITCH DO TIPO 2 -- UN 

13 ACESSÓRIO - TRANSCEPTOR DE SWITCH DO TIPO 3 -- UN 

14 SISTEMA DE ARMAZENAMENTO -- UN 

15 ACESSÓRIO - VOLUME DE ARMAZENAMENTO DO TIPO 1 -- UN 
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16 ACESSÓRIO - VOLUME DE ARMAZENAMENTO DO TIPO 2 -- UN 

17 ACESSÓRIO - VOLUME DE ARMAZENAMENTO DO TIPO 3 -- UN 

18 SOFTWARE PARA BACKUP -- UN 

19 SERViÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO -- UN 

LOTE 2 - MICROINFORMÁTICA 

01 MICROCOMPUTADOR DO TIPO 1 -- UN 

02 MICROCOMPUTADOR DO TIPO 2 -- UN 

03 MICROCOMPUTADOR DO TIPO 3 -- UN 

2 04 MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL DO TIPO 1 -- UN 

05 ACESSÓRIO - MEMÓRIA PARA MICROCOMPUTADOR -- UN 

06 ACESSÓRIO - DISCO RíGIDO PARA MICROCOMPUTADOR -- UN 

07 SERViÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO -- UN 

LOTE 3 - CONECTIVIDADE DE REDE 

01 PONTO DE ACESSO PARA REDE WI-FI INTERNO -- UN 

02 PONTO DE ACESSO PARA REDE WI-FI EXTERNO -- UN 

03 CONTROLADOR PARA REDE WI-FI -- UN 

04 SOFTWARE DE GERÊNCIA PARA REDE WI-FI -- UN 

3 05 SOFTWARE DE AUTENTICAÇÃO E SEGURANÇA -- UN 

06 SWITCH ACESSO DO TIPO 1 -- UN 

07 SWITCH ACESSO DO TIPO 2 -- UN 

08 ACESSÓRIO - TRANSCEPTOR SWITCH DO TIPO 1 -- UN 

09 ACESSÓRIO - TRANSCEPTOR SWITCH DO TIPO 2 -- UN 

10 SERViÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO -- UN 

LOTE 4 - LICENÇAS 

01 WINDOWS PRO -- UN 

02 WINDOWS PRO UPGRADE -- UN 

03 OFFICE STANDARD -- UN 

04 WINDOWS SERVER STANDARD -- UN 

4 05 WINDOWS SERVER CAL -- UN 

06 SOL SERVER STANDARD EDITION -- UN 

07 SOL CAL STANDARD -- UN 

08 SOLUÇÃO DE ANTIVíRUS AVANÇADO -- UN 

09 SERViÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO -- UN 

LOTE 5 - EQUIPAMENTOS APPLE 

5 01 APPLE MACBOOK PRO -- UN 

02 APPLE IMAC -- UN 

LOTE 6 - EQUIPAMENTOS DE APRESENTAÇÃO 

6 01 PROJETOR DO TIPO 1 -- UN (/~ 
/}J 
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1.1. As especificações técnicas de cada item estão previstas na Descrição Analítica 

(Especificação Técnica) - ANEXO I desta IRP. 

2. DO PROCEDIMENTO 

2.1. A presente I RP terá vigência até 25/04/2019 para que a entidade ou órgão 

manifestem interesse apresentando a devida Declaração de Concordância com as 

Condições do Edital e Termo de Referência e Est imat iva de Quant itativos, 

conforme modelo do ANEXO 11. 

2.1.1. O documento referente ao item anterior deverá ser encaminhado por correio 

eletrônico (e-mail) . emanexo. para licitacaofema@femanet.com.br ou 

compras@femanet.com.br. 

2.2. A entidade ou órgão que manifestar interesse tempestivamente , nos termos do 

item 2.1., deverá encaminhar o documento original no prazo de 7 (sete) dias a contar 

do recebimento do e-mail. 

2.3. O ÓRGÃO GERENCIADOR confirmará a participação da entidade/órgão no prazo 

de 3 (três) dias a contar do encerramento desta IRP, podendo ser prorrogado, caso 

seja necessário. 

2.4. A entidade ou órgão que se qualifique como ÓRGÃO PARTICIPANTE deverá 

observar o art. 6° do Decreto 7.892/13, sem prejuízo de outras normas pertinentes. 

2.5. Não será admitida a adesão posterior à Ata de Registro de Preço por qualquer 

órgão ou entidade da administração pública que não tenha aderido "na origem" ao 

certame licitatório como órgão participante, conforme o procedimento desta IRP n° 

001/2019. 

Assis , 12 de abril de 2019. 
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ANEXO I 

DESCRiÇÃO ANALíTICA (ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA) 

LOTE 1- EQUIPAMENTOS PARA DATA CENTER 

ITEM 01 - RACK PARA SERVIDORES 

- Estrutura em perfis de alumínio extrudado e cantoneiras de montagem em alumínio injetado; 
- Fechamentos lateraís em chapa de aço que permitam sua remoção; 
- Fechamentos frontais e traseiros em chapa de aço ou vidro temperado que permitam sua remoção e/ou abertura em ângulo 
180 graus e fechadura com chave; 
- Perfis verticais 19" em chapa de aço eletro zincada ou alumínio extrudado; 
- Longarinas de montagem em chapa de aço eletro zincada; 
- Dimensões: altura de 42Us, largura de 600 mm e profundidade de 1070mm; 
- Apoio sobre o solo: estacionário, com pés niveladores; 
- Acabamento/cor: preto ou cinza; 
- Estrutura : alumínio natural ; 
- Fechamentos com pintura a pó texturizada ; 
- Cargas admissíveis: 900 kg ; 
- Vedação dos fechamentos: poliuretano expandido, aplicado na forma líquida, sem emendas; 
- Montagem padrão para garantir a compatibilidade com todos os equipamentos de 19" que atendam á norma EIA-310; 
- Acompanhar 2 organizadores de cabos horizontais com altura de 1 U e 2 POUs simples com 8 tomadas no padrão NBR 14136 
- Oeve possuir garantia de 36 meses; 

ITEM 02 - SERVIDOR DO TIPO 1 

- Características gerais : O equipamento ofertado deve ser novo, sem uso anterior. O equipamento deve estar em linha de 
produção, sem data prevista para encerramento, no ato de entrega da proposta; 
- Processador: 2 (duas) unidades; Núcleos por unidade: 10 (dez) ou superior; Velocidade por núcleo: 2.2 GHz de clock, ou 
superior; Memória cache L3 integrada ao processador, no mínimo 13MB; Capacidade para 20 segmentos ou superior 
simultâneos; Recurso de virtualização de servidores; Litografia de 14 nanõmetros; Implementar mecanismos para redução de 
consumo de energia . 
- Memória: Acompanhar módulo(s) 00R4, com ao menos 2.666MhZ de velocidade; 4 (quatro) módulos de 32GB cada um; 
Suportar expansão até 1TB de memória ram; Conter ao menos 16 (dezesseis) slots para módulos de memória ; Suportar a 
tecnologia ECC ou similar. 
- Armazenamento: Possuir 1 (uma) controladora de discos; Capacidade de troca à quente de discos rígidos (hot-swap) ; 
Suporte ao padrão SATA SAS; Suporte (via hardware) à RAIO O (zero) , 1 (um) , 5 (cinco) e 6 (seis); Capacidade de transferência 
minima de 12Gbps; Capacidade para acomodar 8 (oito) unidades de disco, com tamanho de 2,5 polegadas. 
- Leitor óptico : 1 (uma) unidade interna; Padrão SATA; Próprio para leitura e gravação de midias em CO ou OVO. 
- Oiscos sólidos: Acompanhar 2 (dois) unidades de disco; Capacidade de armazenamento de 480GB por disco ; Interface SAS 
de 12Gb/s por disco; Capacidade de troca à quente (hot-swap) . 
- Discos rígidos: Acompanhar 4 (quatro) unidades de disco; Padrão SAS; Capacidade de 10.000RPM; Capacidade de 
armazenamento de 1.2TB por disco; Capacidade de troca à quente (hot-swap). 
- Interfaces: 2 (duas) ou mais conexões interfaces do tipo Base-SR, com velocidade mínima de 10Gb cada interface; As 
interfaces de velocidade de 10Gb, deverão suportar o protocolo iSCSI; 4 (quatro) ou mais interfaces do tipo Base-T de no 
minimo 1 Gb cada interface; Atender ao padrão IEEE 802.3 (arquitetura Ethernet) ; Atender ao padrão IEEE 802.3u (100 BASE
TX, Fast Ethernet, cabo de par trançado); Atender ao padrão IEEE 802.3x (Full Ouplex e Flow Control); Atender ao padrão IEEE 
802.3ab (1000 BASE-T, Gigabit Ethernet, cabo de par trançado) . 
- Vídeo: 1 (uma) controladora de vídeo, integrada ou não à placa-mãe; Resolução mínima de 1280x1024, ou superior; Possuir 
conector padrão OB15, 1 (um) frontal e 1 (um) traseiro. 
- Slots : 2 (dois) , integrados à placa mãe; Versão: PCle 3.0. 
- US8: 1 (uma) controladora integrada à placa mãe; 3 (três) ou mais portas; Versã02.0 ou superior; Mínimo 2 (duas) portas no 
padrão 3.0; Posicionamento: ao menos 2 (duas) delas na parte traseira do chassi , possibilitando a conexão de periféricos como 
mouse e teclado. 
- Acesso remoto: 1 (uma) interface, com conector RJ45, para o gerenciamento remoto; Oferecer acesso remoto ao sistema 
operacional via navegador de Internet; Permitir acionamento e reinicialização remota do equipamento; Permitir acesso ao 
console, com (pelo menos) a criptografia e segurança padrão SSL; Permitir acesso ao console gráfico do equipamento, mesmo 
que o sistema operacional esteja inoperante; Permitir a definição de senhas e criptografia para clientes remoto~miti.[ 
visualizar o POST durante a iniciação do equipamento; Permitir a configuração da BIOS/UEFI. ( I) \ 
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- BIOS/UEFI : Permitir a inserção de dados patrimoniais em campo gerenciável; Permitir atualização diretamente pelo sistema 
operacional; Possuir ROM redundante com cópia das informações da BIOS/UEFI ; Possuir proteção que permita a substituição 
do bloco de inicialização a partir de uma memória separada; Possuir proteção que permita o desligamento do equipamento em 
caso sua temperatura interna atinja níveis danosos ou de mau funcionamento aos componentes; Ser do tipo Flash Memory, 
utilizando memória não volátil e eletricamente reprogramável ; Mostrar em vídeo o nome do fabricante do equipamento sempre 
que for inicializado; Iniciar o equipamento na sequência definida pelo usuário, por meio de combinações com mídia óptica , disco 
removível e, o próprio disco rígido; Possibilitar o acionamento do equipamento por meio de interface de rede, através de WoL 
(Wake on LAN); Possibilitar acesso por meio de senhas, uma para iniciar o equipamento e outra para alterar as configurações. 
- Características físicas e elétricas: Ser fornecido certificado ou relatório de avaliação de conformidade, emitido por um órgão 
credenciado pelo INMETRO ou certificado similar, comprovando que o dispositivo está em conformidade com a norma IEC 950 
(Safety of Information Technology Equipment Including Eletrical Business Equipment), para segurança do usuário contra 
incidentes elétricos e combustão dos materiais elétricos; Estar em conformidade com o padrão RoHS (Restriction of Hazardous 
Substances), isto é, ser construido com substâncias que não agridem o meio ambiente tais como: cádmio (Cd), mercúrio (Hg) , 
cromo hexavalente [Cr(VI)) , bifenilos polibromados (PBBs) , éteres difenilpolibromados (PBDEs) e chumbo (Pb) ; Possuir 
identificação impressa com o nome do fabricante, modelo e número de série. Tal identificação não poderá ser realizada com 
etiquetas de fácil remoção ou danificação; O chassi deve ser projetado para rack de 19", com altura máxima de um 1 U; A 
profundidade máxima do chassi deverá ser de até 730mm; Deverá possuir Trusted Platform Module (TPM) 2.0; Possuir 
estrutura interna (e, ou ventiladores) que favoreça o eficiente resfriamento do equipamento; Possuir 2 (duas) fontes de 
alimentação em operação de redundância (N+1); Comprovar, por documento técnico, que o equipamento possui baixo nível de 
ruido, conforme NBR 10152 ou ISO 7779 e ISO 9296; Possuir PFC (Power Factor Correction) ativo e eficiência energética pelo 
menos na categoria "80 Plus Bronze", comprovada pelo fabricante do equipamento; Possuir capacidade para suportar todos os 
componentes internos do equipamento , em sua capacidade máxima; Oferecer potência de 550W, ou superior; Possibilitar troca 
à quente do componente (hot-swap), e; Ser bivolt automática , isto é, aceita tensões de entrada de -11 OV e -220V sem a 
necessidade de seleção manual. Ser fornecido com 2 (dois) cabos de alimentação, com tomada de 3 pinos , para conexão em 
soquetes no padrão NBR14136, com pelo menos 2 metros de comprimento. 
- Certificações e compatibilidade: Certificação Microsoft: o equipamento deve constar na lista de equipamentos que possuem 
Certified Servers for Windows Server 2016 (Certified for Windows - Enhanced Power Management) do Windows Server Catalog, 
verificável no link http://www.windowsservercatalog.com; 
- Softwares inclusos: O(s) programa(s) deve(m) ser fornecido(s) por meio tangível , como mídias ópticas ou similares , ou ; 
intangível, em um repositório (endereço eletrônico na Internet) acessível através de usuário e senha. Qualquer um dos meios 
deve ser capaz de garantir a preservação do(s) programa(s) por tempo indefinido , e possibilitar a consulta do(s) 
respectivo(s) código(s) de validação e, ou, ativação quando necessário: Deve ser fornecido com 1 (uma) licença de uso do 
Microsoft Windows Server 2019 Standard 64 bits; O licenciamento do Microsoft Windows Server 2019 Standard 64 bits devem 
cobrir a quantidade total de processadores do servidor; 
- Acessórios: Acompanhar trilhos totalmente compatíveis com o chassi do equipamento e prontos para racks de 19" (dezenove 
polegadas), com comprimento ajustável em até 700mm. Todo o conjunto para a instalação destes (como arruelas, porcas e 
parafusos) deverão estar inclusos; Ser fornecido com os respectivos manuais de operação e instalação, sejam eles em 
português ou inglês, em mídias impressas ou digitais. Acompanhar os respectivos drivers e outros softwares para instalação 
plena do equipamento, sejam eles em mídia física ou em um repositório (endereço eletrônico na Internet) acessível através de 
usuário e senha. 
- Garantia e suporte técnico: Deve possuir garantia de 36 meses na modalidade 8x5xN BD (Next Business Day - Próximo Dia 
Útil) ; Modalidade: on-site; A garantia de funcionamento e suporte técnico é aplicada ao hardware, e será pelo período de 3 (três) 
anos, contados a partir da data de recebimento definitivo do equipamento, sem prejuízo de qualquer outra política de garantia 
oferecida pelo fabricante ; Ao ser acionado o suporte técnico, e uma falha for constatada por este, a atuação na solução do(s) 
problema(s) deverá ocorrer: 

• Por período integral; 
• Em qualquer dia da semana, independente de feriados e fins de semana, e; 
• Com a conclusão de reparos para o problema no próximo dia útil. 

Para contato com o suporte técnico, deverão ser fornecidos meios de contato eletrônico (como e-mail) e telefônico (com 000 11 
ou 0800) . 

ITEM 03 - SERVIDOR DO TIPO 2 

- Características gerais : O equipamento ofertado deve ser novo, sem uso anterior; O equipamento deve estar em linha de 
produção, sem data prevista para encerramento, no ato de entrega da proposta . 
- Processador: 2 (duas) unidade; Núcleos por unidade: 8 (oito) ou superior; Velocidade por núcleo: 2.1 GHz de clock, ou 
superior; Memória cache L3 integrada ao processador, no mínimo 11 MB; Capacidade para 16 segmentos ou superior; Recurso 
de virtualização de servidores; Litografia de 14 nanômetros; Implementar mecanismos para redução de consumo de en Fgi 
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- Memória: Acompanhar módulo(s) OOR4, com ao menos 2.666MhZ de velocidade; 2 (dois) módulos de 16GB cada um; 
Possibilitar a expansão de memória em pelo menos 1TB; Conter ao menos 16 (dezesseis) slots para módulos de memória ; 
Suportar a tecnologia ECC ou similar. 
- Armazenamento: Possuir 1 (uma) controladora de discos; Capacidade de troca à quente de discos rigidos (hot-swap); 
Suporte ao padrão SAS; Suporte (via hardware) à RAIO O (zero), 1 (um) , 5 (cinco) e 6 (seis) ; Capacidade de transferência 
mínima de 12Gbps; Capacidade para acomodar 8 (oito) unidades de disco, com tamanho de 2,5 polegadas. 
- Leitor óptico: 1 (uma) unidade interna; Padrão SATA; Próprio para leitura e gravação de midias em CO ou OVO. 
- Discos sólidos: Acompanhar 2 (dois) unidades de disco; Capacidade de armazenamento de 480GB por disco ; Interface SAS 
de 12Gb/s por disco; Capacidade de troca à quente (hot-swap) . 
- Interfaces: 4 (quatro) ou mais interfaces do tipo Base-T de no minimo 1 Gb cada interface; Atender ao padrão IEEE 802.3 
(arquitetura Ethernet); Atender ao padrão IEEE 802 .3u (100 BASE-TX, Fast Ethernet, cabo de par trançado); Atender ao padrão 
IEEE 802.3x (Full Ouplex e Flow Control) ; Atender ao padrão IEEE 802.3ab (1000 BASE-T, Gigabit Ethernet, cabo de par 
trançado). 
- Vídeo: 1 (uma) controladora de vídeo, integrada ou não à placa-mãe; Resolução mínima de 1280x1024, ou superior; Possuir 
conector padrão OB 15, 1 (um) frontal e 1 (um) traseiro. 
- Slots : 2 (dois), integrados à placa mãe; Versão: PCle 3.0. 
- USB: 1 (uma) controladora integrada à placa mãe; 3 (três) ou mais portas; Versã02.0 ou superior; Minimo 2 (duas) portas no 
padrão 3.0; Posicionamento: ao menos 2 (duas) delas na parte traseira do chassi , possibilitando a conexão de periféricos como 
mouse e teclado. 
- Acesso remoto: 1 (uma) interface, com conector RJ45, para o gerenciamento remoto; Oferecer acesso remoto ao sistema 
operacional via navegador de Internet; Permitir acionamento e reiniciação remota do equipamento; Permitir acesso ao console, 
com (pelo menos) a criptografia e segurança padrão SSL; Permitir acesso ao console gráfico do equipamento, mesmo que o 
sistema operacional esteja inoperante; Permitir a definição de senhas e criptografia para clientes remotos; Permitir visualizar o 
POST durante a iniciação do equipamento; Permitir a configuração da BIOS/UEFI. 
- BIOS/UEFI : Permitir a inserção de dados patrimoniais em campo gerenciável; Permitir atualização diretamente pelo sistema 
operacional; Possuir ROM redundante com cópia das informações da BIOS/UEFI ; Possuir proteção que permita a substituição 
do bloco de inicialização a partir de uma memória separada; Possuir proteção que permita o desligamento do equipamento em 
caso sua temperatura interna atinja niveis danosos ou de mau funcionamento aos componentes; Ser do tipo Flash Memory, 
utilizando memória não volátil e eletricamente reprogramável ; Mostrar em vídeo o nome do fabricante do equipamento sempre 
que for inicializado; Iniciar o equipamento na sequência definida pelo usuário , por meio de combinações com midia óptica , disco 
removível e, o próprio disco rígido; Possibilitar o acionamento do equipamento por meio de interface de rede, através de WoL 
(Wake on LAN) ; Possibilitar acesso por meio de senhas, uma para iniciar o equipamento e outra para alterar as configurações. 
- Características físicas e elétricas : Ser fornecido certificado ou relatório de avaliação de conformidade, emitido por um órgão 
credenciado pelo INMETRO ou certificado similar, comprovando que o dispositivo está em conformidade com a norma IEC 950 
(Safety of Information Technology Equipment Including Eletrical Business Equipment), para segurança do usuário contra 
incidentes elétricos e combustão dos materiais elétricos; Estar em conformidade com o padrão RoHS (Restriction of Hazardous 
Substances), isto é, ser construído com substâncias que não agridem o meio ambiente tais como: cádmio (Cd), mercúrio (Hg), 
cromo hexavalente [Cr(VI)]. bifenilos polibromados (PBBs) , éteres difenilpolibromados (PBOEs) e chumbo (Pb); Possuir 
identificação impressa com o nome do fabricante, modelo e número de série. Tal identificação não poderá ser realizada com 
etiquetas de fácil remoção ou danificação; O chassi deve ser projetado para rack de 19", com altura máxima de um 1 U; A 
profundidade máxima do chassi deverá ser de até 730mm; Deverá possuir Trusted Platform Module (TPM) 2.0; Possuir 
estrutura interna (e, ou ventiladores) que favoreça o eficiente resfriamento do equipamento; Possuir 2 (duas) fontes de 
alimentação em operação de redundância (1 +1): Comprovar, por documento técnico, que o equipamento possui baixo nível de 
ruído, conforme NBR 10152 ou ISO 7779 e ISO 9296; Possuir capacidade para suportar todos os componentes internos do 
equipamento, em sua capacidade máxima; Oferecer potência de 450W, ou superior; Possibilitar troca à quente do componente 
(hot-swap), e; Ser bivolt automática , isto é, aceita tensões de entrada de -110V e -220V sem a necessidade de seleção 
manual. Ser fornecido com 2 (dois) cabos de alimentação, com tomada de 3 pinos, para conexão em soquetes no padrão 
NBR14136, com pelo menos 2 metros de comprimento. 
- Certificações e compatibilidade: Certificação Microsoft: o equipamento deve constar na lista de equipamentos que possuem 
Certified Servers for Windows Server 2016 (Certified for Windows - Enhanced Power Management) do Windows Server Catalog , 
verificável no link http://www.windowsservercatalog .com; 
- Acessórios : Acompanhar trilhos totalmente compatíveis com o chassi do equipamento e prontos para racks de 19" (dezenove 
polegadas) , com comprimento ajustável em até 700mm. Todo o conjunto para a instalação destes (como arruelas, porcas e 
parafusos) deverão estar inclusos; Ser fornecido com os respectivos manuais de operação e instalação, sejam eles em 
português ou inglês, em mídias impressas ou digitais. Acompanhar os respectivos drivers e outros softwares para instalação 
plena do equipamento, sejam eles em mídia física ou em um repositório (endereço eletrônico na Internet) acessível através de 
usuário e senha. 
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- Garantia e suporte técnico: Deve possuir garantia de 36 meses na modalidade 8x5xNBD (Next Business Day - Próximo Dia 
Útil) ; Modalidade: on-site; A garantia de funcionamento e suporte técnico é aplicada ao hardware, e será pelo periodo de 3 (três) 
anos, contados a partir da data de recebimento definitivo do equipamento, sem prejuízo de qualquer outra política de garantia 
oferecida pelo fabricante ; Ao ser acionado o suporte técnico , e uma falha for constatada por este, a atuação na solução do(s) 
problema(s) deverá ocorrer: 

• Por período integral ; 
• Em qualquer dia da semana , independente de feriados e fins de semana , e; 
• Com a conclusão de reparos para o problema no próximo dia útil. 

Para contato com o suporte técnico, deverão ser fornecidos meios de contato eletrônico (como e-mail) e telefônico (com 000 11 
ou 0800) . 

ITEM 04 - ACESSÓRIO - MEMÓRIA 

Características gerais: 
- O equipamento ofertado deve ser novo, sem uso anterior; 
- O equipamento deve estar em linha de produção, sem data prevista para encerramento , no ato de entrega da proposta; 
- O equipamento deve ser compatível com o subitem "Memória", do item "SERVIDOR DO TIPO 2", do Lote 1 - Equipamentos 
Para Data Center, como consta neste documento. 

ITEM 05 - ACESSÓRIO - DISCO RíGIDO DO TIPO 1 

Características gerais: 
- O equipamento ofertado deve ser novo, sem uso anterior; 
- O equipamento deve estar em linha de produção, sem data prevista para encerramento, no ato de entrega da proposta ; 
- O equipamento deve ser compatível com o subitem "Armazenamento", do item "SERVIDOR DO TIPO 2", do Lote 1 -
Equipamentos Para Data Center, como consta neste documento. 
- Padrão SAS; 
- Capacidade de 15.000RPM; 
- Capacidade de armazenamento de 600GB por disco; 
- Capacidade de troca á quente (hot-swap) . 

ITEM 06 - ACESSÓRIO - DISCO RíGIDO DO TIPO 2 

Características gerais: 
- O equipamento ofertado deve ser novo, sem uso anterior; 
- O equipamento deve estar em linha de produção , sem data prevista para encerramento, no ato de entrega da proposta; 
- O equipamento deve ser compatível com o subitem "Armazenamento", do item "SERVIDOR DO TIPO 2", do Lote 1 -
Equipamentos Para Data Center, como consta neste documento. 
- Padrão SAS; 
- Capacidade de 10.000RPM; Capacidade de armazenamento de 1.8TB por disco; 
- Capacidade de troca á quente (hot-swap) . 

ITEM 07 - ACESSÓRIO - DISCO RíGIDO DO TIPO 3 

Característícas gerais : 
- O equipamento ofertado deve ser novo, sem uso anterior; 
- O equipamento deve estar em linha de produção, sem data prevista para encerramento, no ato de entrega da proposta; 
- O equipamento deve ser compatível com o subitem "Armazenamento", do item "SERVIDOR DO TIPO 2", do Lote 1 -
Equipamentos Para Data Center, como consta neste documento; 
- Padrão SATA; 
- Capacidade de 7.200RPM; 
- Capacidade de armazenamento de 2TB por disco; 
- Capacidade de troca à quente (hot-swap) . 
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ITEM 08 - ACESSÓRIO -INTERFACE DE REDE 

- O equipamento ofertado deve ser novo, sem uso anterior; 
- O equipamento deve estar em linha de produção, sem data prevista para encerramento , no ato de entrega da proposta; 
- O equipamento deve ser compativel com o subitem "Interfaces", do item "SERVIDOR DO TIPO 2", do Lote 1 - Equipamentos 
Para Data Center, como consta neste documento; 
- 2 (duas) ou mais conexões interfaces do tipo Base-SR, com velocidade mínima de 10Gb cada interface; 
- Deverão suportar o protocolo iSCSI ; 

ITEM 09 - SWITCH CORE DO TIPO 1 

- Características gerais: O equipamento deve possuir no mínimo 28 (vinte e oito) portas 1 /10 Gigabit Ethernet SFP+ sem 
nenhum bloqueio (non-blocking) ; As portas SFP+ devem suportar transceivers dos padrões SFP+ 10GBase-SR, 10GBase-LR, 
10GBase-ER e 10GBase-ZR, SFP 1000Base-SX, 1000Base-LX e cabos SFP+ Direct Attach Cable (DAC) ; Possuir 02 (duas) 
portas 100 Gigabit Ethernet QSFP28 com suporte a transceivers dos padrões 100GbE SR4, 100GBbE LR4, 40GBase-SR4, 
40GBase-LR4 e cabos QSFP28 to QSFP28 Direct Attach Cable (DAC) ; Deve ser fornecido com pelo menos 01 (um) cabo DAC 
(Direct Attach Cable) do tipo SFP+ para SFP+, com a velocidade mínima de 40GbE, de no mínimo 1 (um) metro; Possuir matriz 
de comutação com capacidade de pelo menos 960Gbps; Possuir capacidade de processamento de pelo menos 720 Mpps 
(milhões de pacotes por segundo) ; Deverá ter capacidade de rotear e comutar pacotes através de ASICs sem a necessidade de 
adição de hardware ou licenças adicionais; Possuir latência inferior a 800 ns (oitocentos) de comutação porta a porta ; Possuir 
capacidade para no mínimo 192.000 endereços MAC; Suporte a Jumbo Frames de no mínimo 9.216 bytes; Deve possuir no 
mínimo 1 (uma) porta de console serial RS232 ou USB com conector RJ-45; Deve possuir no mínimo 1 (uma) porta Ethernet 
RJ-45 para administração fora de banda (out-of-band management) ; Ser fornecido com configuração de CPU e memória (RAM 
e Flash) suficiente para implementação de todas as funcionalidades descritas nesta especificação. Possuir fontes de 
alimentação redundantes internas ao equipamento com ajuste automático de tensão 110 ou 220 volts ; O equipamento deverá 
ter ventiladores redundantes com opção de fluxo de ar frente para trás ou trás para frente (front-to-back ou back-to-front). Os 
equipamentos devem vir equipados com ventiladores de fluxo de ar frente para trás; As fontes e ventiladores devem ser 
capazes de serem trocados com o equipamento em pleno funcionamento , sem nenhum impacto na performance (hot
swappable) e devem ser redundantes; O equipamento deve ser específico para o ambiente de Datacenter com comutação de 
pacotes de alto desempenho e arquitetura "non blocking"; Ocupar no máximo 1 (uma) unidade de rack (1 RU) ; Instalável em 
rack padrão de 19", sendo que deverão ser fornecidos os respectivos kit's de fixação; O switch fornecido deve ser empilhável 
com as seguintes características: 

• Deve ser possível empilhar pelo menos 06 (seis) destes switches; 
• O empilhamento deve ser feito em anel ("stack ring ") para garantir que, na eventual falha de um link, a pilha 

continue a funcionar; 
• Em caso de falha do switch controlador da pilha, um controlador "backup" deve ser selecionado de forma 

automática, sem que seja necessária intervenção manual; 
• A pilha de switches deverá ser gerenciada como uma entidade única; 
• A pilha de switches deverá ser gerenciada através de um único endereço IP; 

- Funcionalidades Gerais: Gerenciável via Telnet e SSHv2; Permitir o espelhamento de uma porta e de um grupo de portas 
para uma porta especificada ; Permitir o espelhamento de uma porta ou de um grupo de portas para uma porta especificada em 
um switch remoto no mesmo domínio L2 ou em outro domínio L2 através de tunelamento; Deve ser gerenciável via SNMP (v1 e 
v2); Implementar o protocolo Syslog para funções de "Iogging" de eventos; Implementar o protocolo NTP; Implementar sFlow ou 
Netflow; Suportar autenticação via RADIUS e TACACS+; Possuir suporte a protocolo de autenticação para controle do acesso 
administrativo ao equipamento; Implementar controle de acesso por porta (IEEE 802.1x); Implementar listas de controle de 
acesso (ACLs) baseadas em endereço IPv4 ou IPv6 de origem e destino, portas TCP e UDP de origem e destino e endereços 
MAC de origem e destino ; Possuir controle de broadcast, multicast e unicast por porta; Promover análise do protocolo DHCP e 
permitir que se crie uma tabela de associação entre endereços IP atribuídos dinamicamente, MAC da máquina que recebeu o 
endereço e porta física do switch em que se localiza tal MAC; Implementar pelo menos uma fila de saída com prioridade estrita 
por porta e divisão ponderada de banda entre as demais filas de saida; Implementar classificação, marcação e priorização de 
tráfego baseada nos valores de classe de serviço do frame ethernet (IEEE 802.1 p CoS) ; Implementar classificação, marcação e 
priorização de tráfego baseada nos valores do campo "Differentiated Services Code Point" (DSCP) do cabeçalho IP, conforme 
definições do IETF; Implementar classificação de tráfego baseada em endereço IP de origem/destino, portas TCP e UDP de 
origem e destino, endereços MAC de origem e destino; Suporte a DCB (Data Center Bridge), DCBX (Data Center Bridge 
Exchange) e os padrões 802 .1 Qbb (Priority Flow Control), 802.1 Qaz (Enhanced Transmition Selection) e 802.1 Qau (Congestion 
Notification); 
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- Funcionalidades de Camada 2 (VLAN, Spanning Tree): Implementar no mínimo 4.000 VLANs em Layer 2 e 256 VLANs em 
Layer 3 conforme definições do padrão IEEE 802.1 Q; Permitir a criação e ativação simultâneas de no mínimo 4.000 VLANs 
ativas baseadas em portas; Permitir a criação de subgrupos dentro de uma mesma VLAN com conceito de portas "isoladas" e 
portas "promíscuas", de modo que "portas isoladas" não se comuniquem com outras "portas isoladas", mas tão somente com as 
portas promíscuas de uma dada VLAN ; Deve suportar VLANs dinâmicas. Deve permitir a criação, remoção e distribuição de 
VLANs de forma dinâmica através de portas configuradas como tronco IEEE 802.1 Q; Implementar "VLAN Trunking" conforme 
padrão IEEE 802.1 Q nas portas Fast Ethernet e Gigabit Ethernet. Deve ser possível estabelecer quais VLANs serão permitidas 
em cada um dos troncos 802 .1 Q configurados. Deve suportar a criação de VXLAN; Implementar a funcionalidade de "Link 
Aggregation(LAGs)" conforme padrão IEEE 802 .3ad; Deve suportar no mínimo 128 grupos por switch com até 8 portas por LAG 
(IEEE 802.3ad); Deve implementar 4 filas de QoS em Hardware por porta; Implementar tabela ARP de até 128.000; Deve 
implementar o padrão IEEE 802.1 d ("Spanning Tree Protocol"); Deve implementar o padrão IEEE 802.1 s ("Multiple Spanning 
Tree"); Deve implementar o padrão IEEE 802.1w ("Rapid Spanning Tree"); Deve implementar padrão compatível com PVST; 
Implementar mecanismo de proteção da "root bridge" do algoritmo Spanning-Tree para prover defesa contra ataques do tipo 
"Denial of Service" no ambiente nível 2; Deve permitir a suspensão de recebimento de BPDUs (Bridge Protocol Data Units ) 
caso a porta esteja colocada no modo "fast forwarding" (conforme previsto no padrão IEEE 802.1w) . Sendo recebido um BPDU 
neste tipo de porta deve ser possível desabilitá-Ia automaticamente; Deve implementar o protocolo IEEE 802 .1 AB Link Layer 
Discovery Protocol (LLDP) e sua extensão LLDP-MED, permitindo a descoberta dos elementos de rede vizinhos; Suporte à 
tecnologia FCoE operando em modo trânsito; O equipamento deve suportar funcionalidade de virtualização em camada 2 de 
modo a suportar diversidade de caminhos em camada 2 e agregação de links entre 2 switches distintos (Layer 2 Multipathing); 
Os equipamentos quando virtualizados deverão possuir processamento local de modo a não existir tempo de convergência em 
caso de falha de um dos equipamentos do sistema virtualizado; A atualização de software dos equipamentos virtualizados não 
deve parar todos os switches ao mesmo tempo. A atualização poderá ser realizada primeiro em um equipamento e 
posteriormente no outro equipamento virtualizado para que não ocorra interrupção do tráfego; 

- Funcionalidades de Camada 3 (Multicast e Roteamento): Possuir roteamento nível 3 entre VLANs ; Suportar roteamento de 
pacotes IPv4 e IPv6; Suporte a 128.000 (cento e vinte e oito mil) rotas IPv4; Suporte a 64.000 (sessenta e quatro mil) rotas 
IPv6; Suporte a 32.000 (trinta e dois mil) hosts IPv6; Implementar roteamento estático; Implementar os protocolos de 
roteamento RIPv1 e RIPv2; Implementar protocolo de roteamento dinâmico OSPF v1 , v2 e v3; Implementar protocolo de 
roteamento dinâmico BGPv4 e BGPv6; Implementar roteamento dinâmico na VRF com os protocolos OSPF e BGP para IPv4 e 
IPv6; Implementar no minimo 16 VRFs; Deve trabalhar simultaneamente com protocolos IPv4 e IPv6; Implementar o protocolo 
IGMP v1 , v2 , v3; Implementar em todas as interfaces do switch o protocolo IGMP Snooping (v1, v2 , v3); Implementar o 
protocolo VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) ; Implementar roteamento multicast PIM (Protocol Independent Multicast) 
em modo "sparse-mode"; Implementar Policy Based Routing; IPv6 Management support (Telnet, FTP, TACACS, RADIUS, SSH, 
NTP) ; Implementar os seguintes padrões relacionados a IPv6: 

• Internet Protocol , Version 6 (IPv6) Specification de acordo com a RFC 2460; 
• Transmission of IPv6 Packets over Ethernet Networks de acordo com a RFC 2464; 
• IPv6 Router Alert Option de acordo com a RFC 2711 
• IPv6 Scoped Address Architecture de acordo com a RFC 4007 
• Basic Transition Mechanisms for IPv6 Hosts and Routers de acordo com a RFC 4213 
• IPv6 Addressing Architecture de acordo com a RFC 4291 
• ICMP for IPv6 de acordo com a RFC 4443 
• IPv6 Stateless Address Auto configuration de acordo com a RFC 4862 
• Deprecation of Type O Routing Headers in IPv6 de acordo com a RFC 5095 
• Suporte a Openflow 1.3 

- Suporte: Os equipamentos devem possuir garantia de 36 (trinta e seis) meses com um período de disponibilidade para 
chamada de manutenção de 24 horas por dia, 7 dias por semana com prazo para envio de peças até o próximo dia útil 
subsequente à abertura do chamado técnico; A CONTRATANTE poderá abrir chamados de manutenção diretamente no 
Fabricante do item sem necessidade de prévia consulta e/ou qualquer liberação por parte da CONTRATADA. Não deve haver 
limite para aberturas de chamados, sejam de dúvidas/configurações e/ou resolução de problemas de hardware ou software; A 
CONTRATADA deverá apresentar comprovação formal da aquisição da garantia técnica junto ao fabricante , abrangendo todos 
os equipamentos e software(s) da solução até, a entrega da garantia técnica do fabricante não exclui a responsabilidade da 
CONTRATADA da prestação de suporte on-site da solução; A abertura de chamados poderá ser realizada através de Telefone 
0800 do Fabricante, através da página da WEB do Fabricante ou através de endereço de e-mail do Fabricante ; A abertura de 
chamados através de telefone 0800 deverá ser realizada inicialmente em Português; Deverá ser garantido à CONTRATANTE o 
pleno acesso ao site do Fabricante dos equipamentos e softwares . Esse acesso deve permitir consultas a quaisque de 
dados disponíveis para usuários relacionadas aos equipamentos e softwares especificados, além de permitir do nlo~s e 
quaisquer atualizações de software ou documentação deste produto. 
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ITEM 10 - SWITCH CORE DO TIPO 2 

- Características gerais: O equipamento deverá ser novo (sem uso) e estarem na linha atual de produção do fabricante; 
Deverá acompanhar os kits de fixação para instalação em rack de 19"; Deverá possuir fonte interna de alimentação com 
operação em 110/220VAC, 60Hz, com chaveamento automático de tensão; Deverá possuir fonte redundante interna no 
equipamento; Possuir capacidade de empilhamento com o minimo de 4 (quatro) unidades. A velocidade de empilhamento deve 
ser de minimo de 10 Gbps; Quando empilhados , todos os switches deverão ser gerenciados por um único endereço IP, não 
sendo permitido clustering ou individualização de endereços IP em cada switch. A configuração de empilhamento não deve 
exigir que sejam adicionados endereços IP para cada switch da pilha, diminuindo a complexidade de administração e 
configuração; O equipamento deverá vir acompanhado de todo hardware, softwares e conectividades necessários para o 
empilhamento incluindo cabos para conexão simples (entre dois switchs) de no mínimo 0,50m. Possuir, no minimo, 24 (vinte e 
quatro) interfaces 1 GbE do tipo Base-T; Deve possuir capacidade de switching de no mínimo 2 (duas) interface de 10 Gbps 
para switches com arquitetura empilhável ; Deverá possuir 2 (dois) Transceiver do tipo SFP+ para SFP+ de 10GbE, para até 
300m; Possuir cabo para empilhamento; Deve possuir a capacidade de encaminhamento de pacotes de no mínimo 157Mpps 
(medidos com pacotes de 64 bytes) . Deve permitir a configuração de rotas estáticas em IPv4, para hosts ou redes ; Deve 
suportar, no mínimo, 16.000 rotas estáticas IPv4; Deve implementar Policy Based Routing; Deve implementar o mínimo de 
4000 Vlans de acordo com o padrão IEEE 802.IQ; Deve suportar o gerenciamento de 24 switches através de uma mesma 
interface; Permitir a configuração de Private VLAN; Deve implementar reconhecimento de telefones IP e a associação 
automática de seu tráfego em VLAN específica (Voice VL AN) . Deve implementar os seguintes padrões IEEE: 

• IEEE 802.1 D MAC Bridges; 
• IEEE 802 .1 p Priority; 
• IEEE 802.IQ VLANs; 
• IEEE 802.ls (MSTP) ; 
• IEEE 802.1 w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree; 
• IEEE 802.IAB Link Layer Discovery Protocol (LLDP); 
• IEEE 802 .1 P (CoS); 
• IEEE 802.IX Port Based Network Access Control ; 
• IEEE 802.3 Type 10BASE-T; 
• IEEE 802.3ab I OOOBASE-T; 
• IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP) ; 
• IEEE 802.3i I OB ASE-T; 
• IEEE 802.3x Flow Control; 
• IEEE 802.3z I OOOBASE-X; 
• IEEE 802.1 D, Spanning Tree Protocol (STP) ; 
• IEEE 802.lw, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) ; 
• IEEE 802. Is, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) ; 

Deve permitir a criação mlnlma de 08 instãncias de MSTP; Deve implementar a funcionalidade Root Guard ; Permitir a 
implementação de mecanismos de proteção contra-ataques de negação de serviço; Permitir o gerenciamento através de 
navegador WEB padrão, com capacidade de visualizar o status de cada porta e configurar, pelo menos, VLANs, STP e 
parâmetros de velocidade das portas; Deve permitir a configuração total do equipamento via CLI (Command Line Interface); 
Deve possibilitar a priorização de frames através da implementação de IEEE 802.1 p; Deve implementar mecanismo de 
escalonamento de fila StrictPriority (SP queueing) e WRR; Deve implementar mecanismos de limitação de banda com 
granularidade mínima de 64Kb; Deve permitir a execução de scripts baseado em eventos; Deve implementar cliente de 
atualização de data e hora por meio do emprego do protocolo SNTP ou NTP; Deve implementar cliente de atualização de data e 
hora por meio do emprego do protocolo SNTv6; Deve implementar os protocolos SNMP v2 e SNMP v3; Deve possuir a 
capacidade de enviar SNMP Traps em caso de falhas no sistema de ventilação, alimentação elétrica ou em caso de operação 
em alta temperatura; Deve suportar os seguintes grupos RMON: Statistics, History, Alarms e Events ; Deve implementar o 
protocolo TELNET; Deve implementar o protocolo TFTP ou o protocolo SFTP; Deve implementar o protocolo SSHv2; Deve 
implementar controle de acesso por meio do protocolo IEEE 802 .1 x, PortBased Network Access Control com os seguintes 
recursos, no mínimo: Múltiplos suplicantes por porta; Associação dinâmica de VLANs; Deve implementar VLAN de convidados 
(Guest VLAN); Deverá implementar autenticação baseada em MAC Address; Deve implementar associação automática de 
VLAN de acordo com usuário autenticado; Deve possibilitar a criação de ACLs baseadas em informações da camada de enlace 
(endereços MAC), da camada de rede (endereços IP) e de informações da camada de transporte (portas UDP e TCP) para 
controle de tráfego; Deve permitir a aplicação de QoS baseado em critérios estabelecidos por meio de Listas de Controle de 
Acesso; Deve implementar mecanismo de controle de tráfego do tipo broadcast; Deve possibilitar o espelhamento~ dtráf o de 
rede (portmirroring/monitor) , para fins de análise, de no mínimo uma porta de origem para uma porta de destino. 
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Deve ser Dual Stack, ou seja, possuir suporte a IPv6 e 1 Pv4; Deve implementar MLD snooping , tanto vi quanto v2; Deve 
suportar RADIUS Accounting conforme RFC 2866; Deve implementar DHCP Client; Deve implementar DHCP Relay; Deve 
suportar LLDP; O switch deve possuir mecanismo de proteção contra-ataques do tipo negação de serviço ; Deve suportar 
Protocolo Telnet sobre transporte 1 Pv6 (Telnet over1 Pv6 transport) ; Ping sobre transporte IPv6 (Ping over IPv6 transport) ; 
Traceroute sobre transporte IPv6 (Traceroute over IPv6 transport) ; Deve suportar NTPv6; Deve suportar tunelamento 6-to-4; 
Deve suportar resolução dos nomes DNS sobre IPv6; Deve possuir DHCP Snooping, suportando também inspeção dinâmica de 
ARP; Deve permitir implementar configurações de scripts automaticamente conforme eventos e de acordo com horários pré
estabelecidos; Implementar IGMP Snooping (v1 , v2 e v3) . O comutador deve ser capaz de fazer "snooping" de pacotes IGMPv1 , 
IGMPv2 e IGMPv3. Suportar OSPFv2 ou OSPFv3; Suportar RIPvl ou RIPv2 ; Possuir DHCP Server e DHCP Relay; Suportar 
DVMRP; Suportar VRRP; Suportar ECMP; Deve estar em conformidade com as RFC's: 950, 932, 1191 , 4541, 2246, 2865, 2866 
e 2868; Deve estar em conformidade com a RFC 768 ; Deve estar em conformidade com a RFC 791; Deve estar em 
conformidade com a RFC 793; Deve possuir a capacidade de aprendizagem automática de no mínimo 16.000 endereços MAC ; 
O hardware deverá possuir no mínimo 1 Gb de memória RAM; Deverá possuir dois slots virtuais para armazenamento de 
firmware ; Deve vir acompanhado dos cabos de ligação elétrica necessários à instalação e ao seu perfeito funcionamento; O 
período médio entre falhas deverá ser superior a 790 horas;Deve ter porta console RS-232 e vir acompanhado do cabo de 
comunicação; Módulos, portas, cabos ou qualquer outro acessório fundamental para o correto funcionamento do empilhamento 
deverão ser fornecidos ; Deve ser fornecido com todas as licenças de software necessar1 as para o funcionamento integral de 
todas as funcionalidades disponíveis para o equipamento; O equipamento ofertado deve possuir certificado de homologação na 
Anatel , de acordo com a resolução nO 242. 
- Funcionalidades de Camada 3 (Multicast e Roteamento): Possuir roteamento nível 3 entre VLANs; Implementar roteamento 
estático para no minimo 1.000 rotas IPv4 e Ipv6; Implementar roteamento dinãmico para no mínimo 8.000 rotas IPv4; 
Implementar roteamento dinãmico para no mínimo 4.000 rotas Ipv6; Implementar roteamento dinâmico através dos protocolos 
RIPv1/RIPv2; Implementar autenticação MD5 entre os peers RIPv2 ; Implementar roteamento dinâmico através do protocolo 
OSPFv2 e OSPFv3; Implementar OSPFv3 Graceful Restart; Implementar OSPF NSSA; Implementar roteamento dinâmico 
através do protocolo BGP; Implementar o protocolo VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) . Suportar VRRP MIB; 
Implementar IP multicast; Implementar PIM-SM e PIM-SSM. 
- Garantia e Suporte Técnico: Os equipamentos devem possuir garantia de 36 (trinta e seis) meses com um período de 
disponibilidade para chamada de manutenção de 24 horas por dia, 7 dias por semana com prazo para envio de peças até o 
próximo dia útil subsequente à abertura do chamado técnico; A CONTRATANTE poderá abrir chamados de manutenção 
diretamente no Fabricante do item sem necessidade de prévia consulta e/ou qualquer liberação por parte da CONTRATADA. 
Não deve haver limite para aberturas de chamados, sejam de dúvidas/configurações e/ou resolução de problemas de hardware 
ou software; A CONTRATADA deverá apresentar comprovação formal da aquisição da garantia técnica junto ao fabricante , 
abrangendo todos os equipamentos e software(s) da solução até, a entrega da garantia técnica do fabricante não exclui a 
responsabilidade da CONTRATADA da prestação de suporte on-site da solução; A abertura de chamados poderá ser realizada 
através de Telefone 0800 do Fabricante, através da página da WEB do Fabricante ou através de endereço de e-mail do 
Fabricante; A abertura de chamados através de telefone 0800 deverá ser realizada inicialmente em Português; Deverá ser 
garantido à CONTRATANTE o pleno acesso ao site do Fabricante dos equipamentos e softwares. Esse acesso deve permitir 
consultas a quaisquer bases de dados disponíveis para usuários relacionadas aos equipamentos e softwares especificados, 
além de permitir downloads de quaisquer atualizações de software ou documentação deste produto. 

ITEM 11 - ACESSÓRIO - TRANSCEPTOR DE SWITCH DO TIPO 1 

Características gerais: 
- O equipamento ofertado deve ser novo, sem uso anterior; 
- O equipamento deve estar em linha de produção, sem data prevista para encerramento, no ato de entrega da proposta ; 
- Deve ser compatível com item "SWITCH CORE DO TI PO 1", do Lote 1 - Equipamentos Para Data Center, como consta neste 
documento; 
- Do tipo SFP+ com velocidade minima de 10GbE Base-SR, que suporte no mínimo de 30m; 

ITEM 12 - ACESSÓRIO - TRANSCEPTOR DE SWITCH DO TIPO 2 

Características gerais: 
- O equipamento ofertado deve ser novo, sem uso anterior; 
- O equipamento deve estar em linha de produção, sem data prevista para encerramento , no ato de entrega da propos 
- Deve ser compativel com item "SWITCH CORE DO TIPO 1 ", do Lote 1 - Equipamentos Para Data Center, com consta 
documento; 
- Do tipo SFP com velocidade mínima de 1 GbE Base-ZX, que suporte no mínimo de 30m; 
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ITEM 13 - ACESSÓRIO - TRANSCEPTOR DE SWITCH DO TIPO 3 

- O equipamento ofertado deve ser novo, sem uso anterior; 
- O equipamento deve estar em linha de produção, sem data prevista para encerramento, no ato de entrega da proposta; 
- Deve ser compativel com item "SWITCH CORE DO TI PO 1", do Lote 1 - Equipamentos Para Data Center, como consta neste 
documento; 
- Do tipo SFP+ com velocidade minima de 10GbE Base-T, que suporte no minimo de 30m; 

ITEM 14 - SISTEMA DE ARMAZENAMENTO 

- Características Gerais: A solução de armazenamento deverá suportar as arquiteturas FCP (Fibre Channel Protocol) e iSCSI 
(Internet Small Computer Systems Interface) . A solução deve ser compativel com gabinete padrão de mercado ou do fabricante 
e devem ser oferecidos todos os componentes, cabos, conectores, adaptadores, conversores , etc; necessários para a 
instalação, configuração e utilização da solução proposta; A solução de armazenamento não deve apresentar ponto único de 
falha . Deverá ser fornecido com no mínimo 2 (duas) controladoras redundantes na modalidade ativo/ativo. A Solução proposta 
deverá ter uma disponibilidade de no mínimo 99,999%, devendo manter os dados criticos com acesso rápido. Deve 
implementar failover automático e substituição de forma "Hot-Swappable" para os seguintes componentes: discos, 
controladoras, ventíladores e fontes de alimentação. Deve suportar a manutenção ou substituição desses itens sem interrupção 
do funcionamento da solução; Para fins de capacidade líquida de armazenamento de dados considerar que a área disponível 
para uso pelos usuários e aplicações deve excluir discos de paridade, discos de reserva, formatação dos discos e outras áreas 
nos discos necessárias para o funcionamento da solução; A solução deverá possuir no mínimo 4 (quatro) interfaces de rede 
ethernet 10Gbps, por controladora tipo SFP+/BASE-SR; A solução deve suportar discos com as tecnologias SSD SLC , SSD 
MLC, SAS e NearLine SAS; O gabinete ou gaveta de discos deverá dispor de slots "hot swappable" (substituiveis sem 
desligamento) para a acomodação dos discos; 
- Disponibilidade: Os discos de reserva devem substituir qualquer disco defeituoso sem intervenção humana, de forma 
automática e sem parada do equipamento; Os discos de reserva devem ser de mesma tecnologia dos discos em produção e 
deve vir configurado com pelo menos 01 (um) disco por gaveta; A solução de armazenamento deve oferecer os seguintes niveis 
de proteção RAIO: O, 5, 6 e 1/0; Cada controladora deve possuir, no mínimo, 16GB (dezesseis gigabytes) de memória cache; 
Deverá suportar a escalabilidade de 256GB (duzentos e cinquenta e seis) gigabytes de cache adicional através de 
escalabilidade horizontal ou Federação (adição de novas controladoras) ; As controladoras devem possuir entre si mecanismo 
de espelhamento e proteção de cache de escrita de forma a garantir que a integridade e continuidade de funcionamento do 
storage mesmo com a falha de uma das controladoras; 
- Escalabilidade: A solução de armazenamento deverá suportar crescimento para até 196 (cento e noventa e seis) discos 
através de escalabilidade vertical (adição de novas gavetas de discos); 
1/0 Cards: A solução deverá ser configurada com 8 interfaces de rede ethernet 10Gbps com protocolo iSCSI através de 
conectores do tipo SFP+ para o protocolo iSCSI. 
- Compatibilidade: A solução de armazenamento deve ser compatível com sistemas operacionais Microsoft® Windows® 
Server, HP-UX, Linux, IBM AIX e VMware; Deverá suportar a funcionalidade de vVols, permitindo a gestão e o provisionamento 
do armazenamento de Virtual Machines com base em políticas. 
- Funcionalidades de Tierização: A solução de armazenamento deve ter capacidade para transferência automática de dados 
com granularidade em nível de bloco ou sub-LUN entre as camadas de armazenamento, conforme perfil de acesso ao dado; O 
tamanho de bloco para migração entre tiers de disco deve ser de no máximo 4MB; Deverá possuir migração automática, sem 
interrupção de funcionamento de volumes lógicos/LUNs entre as 3 (três) camadas de discos simultaneamente nas tecnologias 
requeridas, SSD SLC, SSD MLC e SAS; Deve permitir que cada VOLUME ou LUN quando criada possa ter definição de sua 
alocação, isto é, existirão tipos de LUNsNOLUMES com niveis/caracteristicas de performance diferenciados, podendo ser 
alocados nos seguintes formatos : Somente TIER1 (Dados PLATINUM), TIER1 e TIER2 (Dados GOLD), somente TIER3 (Dados 
SILVER), Todos TIERS (PADRÃO) ou qualquer outro formato que o cliente deseje de performance/custo para seus volumes, 
sendo que este tipo de enquadramento deverá ser passivel de configuração pelo cliente; Caso a solução não implemente esta 
forma de tierização, deve-se ofertar um adicional de 50% (cinquenta por cento) em área bruta total solicitada em cada nivellTier; 
- Funcionalidades de migração de tipo de RAIO: A solução ofertada, deverá suportar a funcionalidade de migração dinâmica 
de TIPO de RAIO sem parada do subsistema, ou seja , a solução deverá ser capaz de migrar online de um RAIO 10 para um 
RAIO 5 e vice-versa, otimizando a escrita em RAIO 10 e a leitura em RAIO 5; 
- Funcionalidades de Snapshots: A solução de armazenamento deve permitir geração de pelo menos 4000 snapshots (cópias 
point in-time) a qualquer momento. A área de snapshot não deve ser pré-alocada, ou seja, a alocação deve ser dinâmica e 
ocupa somente o espaço real dos blocos de snapshot conforme politica de retenção ; Os snapshots , na sua criação, devem ser 
somente por ponteiros, não envolvendo cópia fisica dos dados; Caso seja necessária a pré-alocação de área de snapshot, 
deve-se ofertar um adicional de 40% (quarenta por cento) em área bruta total solicitada em cada nivel; A solução de 
armazenamento deve contemplar a funcionalidade de recuperação de volume ou lun e arquivos, isto é, permitir ao adlJ).ini5 or 
da solução restaurar esses objetos utilizando como base de recuperação os snapshots (cópias online no tempo)(Pre~l)1. en 
gerados no storage; 
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A solução de snapshot deve contemplar a funcionalidade de escrita e leitura de volume ou lun e arquivos, isto é, permitir ao 
administrador a leitura e/ou escrita desses objetos utilizando como base os snapshots (cópias online no tempo) previamente 
gerados no storage ; 
- Funcionalidades de Thin Provisioning: A solução de armazenamento deve possuir funcionalidade de "thin provisioning" , ou 
seja, permitir aprovisionar antecipadamente tamanho de volume maior do que a área real consumida, entende-se área real 
consumida somente quando houver gravação de dados (escrita), excluindo-se inclusive, área de formatação de sistema 
operacional , que ficaria disponivel para criação e/ou expansão de outros volumes; Caso a solução de armazenamento ofertada 
durante a formatação do sistema operacional consuma o espaço onde não há gravação de dados , deverá ofertar 30% (trinta por 
cento) em área bruta total solicitada em cada nivel; Deverá também conter a funcionalidade que permita ao administrador 
ajustar niveis de alertas do crescimento deste volume; Em adição à funcionalidade de "Thin Provisioning" a solução deverá 
oferecer a possibilidade de recuperação de espaço em disco no storage para os dados removidos dos servidores Windows; A 
funcionalidade de THIN PROVISIONING deve ser ofertada para toda a area proposta Caso a solução proposta não oferte esta 
funcionalidade , então deverá ofertar um adicional de pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) em área bruta total solicitada em 
cada nivel; 
- Funcionalidades de Clone e Replicação Remota: A solução de armazenamento deve possuir funcionalidade de "Thin 
Clone", ou seja, clonagem feita por ponteiros somente, das áreas de dados contidas no volume. Caso a solução proposta não 
possua tal funcionalidade, deverá ofertar 100% em área bruta total solicitada em cada nivel ; A solução de armazenamento deve 
possuir software para a replicação de volumes entre localidades remotas; A replicação dos volumes deverá suportar os modos 
assincrono e sincrono e ser bi-direcional ; A replicação assincrona deve disponibilizar o modo "best effort" , onde o intervalo 
entre cada movimentação de dados entre dois storages seja adaptativo, sendo realizado conforme a carga no menor intervalo 
de tempo possível , diminuindo o máximo possivel o RPO para os dados armazenados; A replicação de dados deve prover 
mecanismo que reduza o volume de dados transferidos (compressão); Caso nao seja ofertada a possibilidade de redução do 
volume de dados transferidos na repplicação, deverão ser ofertados 25% (vinte e cinco por cento) de area a mais proporcional 
área que será replicada; Deverá suportar a funcionalidade de Clusterizacao no modelo Ativo/Ativo entre storages . Em operação 
normal, as operações de l/O devem ser sincronas nos dois storages da solução; Em caso de indisponibilidade planejada de um 
storage, a solução deve prover alta disponibilidade para os computadores clientes, ou seja, as operações de l/O devem 
permanecer ocorrendo, sem perda de desempenho, no storage disponível. No restabelecimento do storage indisponivel , as 
operações de l/O devem retomar o sincronismo de forma automática e transparente para os computadores clientes. Em caso de 
indisponibilidade não planejada de um storage, a solução deve detectar esta indisponibilidade , mantendo, de forma automática, 
as operações de l/O no storage disponível , sem perda de desempenho; A detecção da indisponibilidade deve ocorrer pela 
concordância entre o storage que permanece disponível e um sistema witness, integrado a solução, evitando o cenário 
splitbrain. Deverá suportar todos os recursos de data center bridging (DCB) services para o padrão de conectividade ethernet. 
- Funcionalidades de Desempenho: A solução de armazenamento , deverá implementar de forma automática e dinâmica a 
alocação dos dados criticos nas trilhas externas, que são as mais rápidas dos discos; A solução deve ser capaz de ofertar esta 
solução, sem onerar o ambiente produtivo; Caso a solução proposta não oferte esta funcionalidade, então deverá ofertar um 
adicional de pelo menos 50% (cinquenta por cento) em área bruta total solicitada em cada nível ; 
- Funcionalidades de Compressão: A solução deverá ser fornecida com a capacidade nativa do equipamento, sem agentes 
externos, para comprimir os blocos de dados de produção antes de serem armazenados nos discos. A Compressão poderá ser 
ativada ou desativada, e também ser configurada para ser feita in line ou - pós-processada , adequando-se ao ambiente e aos 
tipos de dados que estão sendo armazenados . 
- Funcionalidades de Qos (Quality Of Service): Deverá possuir funcionalidade de possua mecanismo interno à solução para 
controlar número de operações, em 10PS ou MB/s dos clientes aos volumes de dados armazenados. Este mecanismo visa 
controlar as cargas de acesso dos sistemas clientes a solução de armazenamento de dados, mecanismo comumente 
denominado storage QoS (Quality Of Service). 
- Gerenciamento: A solução de storage deve possuir interface de gerenciamento gráfica GUI (Graphical User Interface) e 
através de linha de comando CLI (Command Line Interface). Devendo possuir controle de acesso seguro por SSL e/ou SSH ; A 
solução de storage deve possuir interface de gerenciamento nos padrões SMI-S (Storage Management Initiative Specification) 
para gerenciamento do ambiente de virtualização de volumes de disco através de ferramentas de gerência de storage que 
utilizem este padrão; A solução de armazenamento deve possuir software de gerenciamento com funções como: 
criação/administração de volumes, Thin Provisioning, Raid Groups, Snapshots, Thin Clones, Replicação Remota e de usuários 
administradores; A solução de armazenamento deve permitir a adição de capacidade ao volume, sem a descontinuidade do 
acesso à informação; A solução de armazenamento deve possuir capacidade para a detecção de falhas , incluindo auto
monitoração e geração de logs, com acionamento automático do fabricante e/ou empresa responsável pelo 
suporte/manutenção; A solução deve incluir software centralizado de gerenciamento para um ou mais subsistemas de 
armazenamento, que permita a monitoração de eventos, geração de relatórios de desempenho, alertas de capacidade, status 
de funcionamento dos componentes físicos tais como fontes , discos, interfaces , controladoras, ventiladores e temperatura bem 
como a manutenção de dados históricos para análise de tendências de comportamento do ambiente proposto . 
- Funcionalidades de Integração com Software de Backup: Integração com o software de backup em disco do subsistema, 
mantendo a integridade da base de dados e possibilitando a utilização da cópia de segurança da base em caso de(CtfAtr~~êll)a, 
sem causar indisponibilidade aos servidores da aplicação. y 
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- Funcionalidades de Copias com Consistência e Integração com Aplicações: Deverá ser fornecido com os 
softwares/licenças para integração com o gerenciador de banco de dados Microsoft SQL Server e Microsoft Exchange nas 
seguintes condições: 

• Realizar snapshots utilizando a ferramenta de snapshot nativa do subsistema, mantendo a integridade da base 
de dados, sem causar indisponibilidade aos servidores da aplicação. Deverá suportar o backup inclusive de 
várias instâncias e bancos de dados (grupos federados). 

Deverá ser fornecido com os softwares/licenças para integração com o sistema operacional VMware nas seguintes condições: 
• Deverá disponibilizar plug-in para integração do sistema de armazenamento de dados com gerenciamento do 

VMware vSphere versões 5.5 ou superior através do VMware vCenter. Deverá permitir gerenciamento direto do 
armazenamento , mostrar status em tempo real de uso e saúde da solução, efetuar backup e recuperação, 
provisionamento de datastore e clone de máquinas virtuais. 

• Deverá realizar o gerenciamento, backup e restore no nível de datastore ou de arquivos de máquinas virtuais em 
ambiente VMware vSphere versões 5.5 ou superior, integrando-se ao VMware Virtual Center. 

• Realizar o backup em disco das máquinas virtuais e/ou datastores VMware utilizando a ferramenta de snapshot 
nativa do subsistema e integrado ao snapshot do VMware, sem causar indisponibilidade nas maquinas virtua is e 
garantindo a integridade dos dados. 

• Possuir a capacidade de restaurar todo o datastore, uma máquina virtual ou um único disco de uma máquina 
virtual. 

Deverá ter suporte nativo para as seguintes APls de integração VMware: 

• a) VMware vSphere Storage API for Array Integration (VAAI) : Para descarregar operações especificas de 
armazenamento nos arrays de disco com suporte para obter melhor desempenho e eficiência . 

• b) VMware vSphere Storage API for Storage Awereness (VASA): Permite que o vSphere investigue 
configurações de armazenamento e defina propriedades de armazenamento, aumentando a integração entre o 
armazenamento e a infraestrutura virtual. Deve, obrigatoriamente , suportar a utilização de vSphere API for Vi rtual 
Volumes através dessa API. 

Deverá ser fornecido com os softwares/licenças para integração com o sistema operacional Microsoft Hyper-V nas seguintes 
condições: 

• Suportar o formato VHDx, permitindo manter o alinhamento e configuração desses discos virtuais dinâmicos. 
• Efetuar backups crash-consistent, onde o backup é feito sem invocar o Microsoft VSS. 
• Efetuar backups consistentes com as aplicações através da integração com o Microsoft VSS. 
• Permitir realizar snapshot utilizando a ferramenta de snapshot nativa do subsistema, mantendo a integridade da 

base de dados possibilitando a utilização em caso de restore . Esse processo não deve causar indisponibilidade 
aos servidores da aplicação. 

- Outros requisitos: O objeto bem como seus componentes/periféricos , deverá ser original de fábrica, novos (sem uso, reforma 
ou recondicionamento) ; O objeto deverá ser entregue com cabos, adaptadores e conectores necessários ao perfeito 
funcionamento do mesmo; Apresentar prospecto (documentação técnica) com as características técnicas detalhadas do 
objeto e outros elementos que de forma inequívoca identifiquem e constatem as configurações cotadas , possíveis expansões e 
"upgrades", comprovando-os através de "folders" e demais literaturas técnicas editadas pelos fabricantes. O equipamento deve 
ser compatível com Switches Fiber Channel , conforme especificações e deve constar na matriz de compatibilidade dos 
seguintes fabricantes : 

• Suportar criptografa dados armazenados nos dispositivos flash , do tipo "Data at Rest" e utilizando algoritmo AES-
256; Podem ser utilizados elementos externos ao equipamento para a gerência da chave de criptografia ; Estar 
em conformidade com FIPS 140-2. Federal Information Processing Standard (FIPS) Publication 140. Este 
requisito estabelece aderência a padrão que define requisitos mínimos de segurança para módulos criptográficos 
em produtos e sistemas. A comprovação deverá ser feita mediante sítio na Internet da FIPS. 

- Informações adícionais: A Solução deve ser fornecida com os componentes necessários para sua completa instalação e o 
perfeito funcionamento da solução; 
- Garantia e suporte: Os equipamentos devem possuir garantia por um período mínimo de 36 (trinta e seis) meses com um 
período de disponibilidade para chamada de manutenção de 24 horas por dia , 7 dias por semana; O prazo maxlmo para 
atendimento e reparo/solução do(s) problema(s) que ocasionou(aram) o chamado dos equipamentos, contado a partir da 
abertura do chamado e dentro do período de disponibilidade para atendimento , é de 6 (seis) horas nas capitais ; A contratada 
deve possuir Central de Atendimento tipo (0800) para abertura dos chamados de garantia , comprometendo-se a manter 
registros dos mesmos constando a descrição do problema; Durante o prazo de garantia será substituída sem õnus para o 
contratante, a parte ou peça defeituosa, salva quando o defeito for provocado por uso inadequado dos equipamentos; Os 
serviços de reparo dos equipamentos especificados devem ser executados onde se encontram (ON-SITE). 
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ITEM 15 - ACESSÓRIO - VOLUME DE ARMAZENAMENTO DO TIPO 1 

- Características gerais: O equipamento ofertado deve ser novo, sem uso anterior; O equipamento deve estar em linha de 
produção, sem data prevista para encerramento, no ato de entrega da proposta ; Ou deve ser compatível com subitem 
"Características Gerais", do item "SISTEMA DE ARMAZENAMENTO", do Lote 1 - Equipamentos Para Data Center, como 
consta neste documento; Contendo 1.9TB bruto em 4 (quatro) discos sólidos SAS de 480GB. 

ITEM 16 - ACESSÓRIO - VOLUME DE ARMAZENAMENTO DO TIPO 2 

- Característícas gerais: O equipamento ofertado deve ser novo, sem uso anterior; O equipamento deve estar em linha de 
produção, sem data prevista para encerramento, no ato de entrega da proposta; Ou deve ser compatível com subitem 
"Características Gerais", do item "SISTEMA DE ARMAZENAMENTO", do Lote 1 - Equipamentos Para Data Center, como 
consta neste documento; Contendo 2.4TB bruto em 4 (quatro) disco mecânicos de 600GB, com a velocidade de 15.000RPM, do 
padrão SAS, com o tamanho de 2.5". 

ITEM 17 - ACESSÓRIO - VOLUME DE ARMAZENAMENTO DO TIPO 3 

- Características gerais: O equipamento ofertado deve ser novo, sem uso anterior; O equipamento deve estar em linha de 
produção, sem data prevista para encerramento, no ato de entrega da proposta; Ou deve ser compativel com subitem 
"Características Gerais", do item "SISTEMA DE ARMAZENAMENTO", do Lote 1 - Equipamentos Para Data Center, como 
consta neste documento; Contendo 4.8TB bruto em 4 (quatro) disco mecânicos de 1.2TB, com a velocidade de 10.000RPM, do 
padrão SAS, com o tamanho de 2.5". 

ITEM 18 - SOFTWARE PARA BACKUP 

- Características gerais: 
- A solução ofertada deverá , obrigatoriamente , atender as especificações mtnlmas previstas neste termo quanto às 
funcionalidades, integrações e compatibilidades com o ambiente físico e virtualizado da FEMA para criação de backups e 
recuperação desses ambientes com o mínimo de indisponibilidade e reestruturação da parte fisica necessária, de forma que 
recupere , total e/ou granular, qualquer item assegurado por sua funcionalidade de backup / restauração e de replicação. 
- Cada licença de software licenciará um processador fisico (CPU Socket) dos servidores hypervisor, do ambiente virtualizado 
(provedor/host das máquinas virtuais), e não deverá estar limitado à quantidade de máquinas virtuais ou quantidade de dados 
geridas e movimentadas por essa estrutura física. Para os servidores físicos as licenças devem ser individuais por equipamento 
e não deverá estar limitado à quantidade de dados geridas e movimentadas por este servidor. 
- Condições Gerais: 

• A solução deverá incluir funcionalidades de proteção (backup) e replicação integradas em uma única solução, 
incluindo retorno (rollback) de réplicas e replicação desde e até a infraestrutura virtualizada. 

• A solução não deverá necessitar de instalação de agentes para poder realizar suas tarefas de proteção, 
recuperação e replicação das máquinas virtuais. 

• Deverá garantir, no mínimo, a proteção de maquinas virtuais e seus dados, gerenciadas através das soluções de 
virtualização VMware ou Hyper-V, conforme contratada. 

• Deverá ter a capacidade de replicação de dados armazenados entre storages ou máquinas de configuração e de 
fabricantes diferentes. 

• Deverá proteger o ambiente, sem interromper a atividade das máquinas virtuais e sem prejudicar sua 
performance, facilitando as tarefas de proteção (backup) e migrações em conjunto. 

• Deverá ter a capacidade de testar a consistência do backup e replicação (S.O., aplicação, VM), emitindo relatório 
de auditoria para garantir a capacidade de recuperação. 

• Deverá prover a deduplicação e compressão das máquinas virtuais diretamente e durante a operação de backup. 
• Deverá ser capaz de proteger, de forma indistinta uma máquina virtual completa ou discos virtuais específicos de 

uma máquina virtual. 
• Deverá ser fornecida com ferramenta de gestão de arquivos para os administradores de máquinas virtuais no 

console do operador. 
• Deverá ter a capacidade de integração através de API's dos fabricantes de infraestrutura virtualizada para a 

proteção de dados. 
• Deverá ter a capacidade de realizar proteção (backup) incrementai e replicação diferencial, aproveitando a 

tecnologia de "rastreio de blocos modificados" (CBT - changed block tracking) , reduzindo ao mínimo n~ário , 

o tempo de backup e possibilitando proteção (backup e replicação) . ( .' ~ ) 
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• Deverá oferecer múltiplas estratégias e opções de transporte de dados para as áreas de proteção (backup) a 
saber: 

• Diretamente através de Storage Area Network (SAN) ; 
• Diretamente do storage, através do hypervisor 1/0 (Virtual Appliance) ; 
• Mediante uso da rede local (LAN) ; 
• Diretamente do snapshot do storage onde os dados das VMs estejam armazenados ; (para Netapp , HPE 

3Par ou EMC VNX/e) 

• Deverá proporcionar um controle centralizado de implementação distribuída, para isso deverá incluir uma console 
web, integrada ou não, que possibilite uma visão consolidada de sua arquitetura distribuída e conjunto de 
múltiplos servidores de proteção (backup) , relatórios centralizados, alertas consolidados e restauração de 
autos serviço de máquinas virtuais no nivel de sistema de arquivos (granular), com delegação de permissões 
sobre máquinas virtuais individuais. 

• Deverá poder manter um backup sintético, eliminando assim a necessidade de realizar backups completos (fuI!) 
periódicos, incrementai permanente , o que permitirá economizar tempo e espaço. 

• Deverá contar com tecnologia de deduplicação também para o ambiente de máquinas virtua is para gerar 
economia de espaço de armazenamento no repositório de backups sem a necessidade de hardware de terceiros 
(appliance deduplicadora) . 

• Deverá proporcionar proteção quase contínua de dados (near-CDP) , permitindo a mínimização dos Objetivos de 
Pontos de Recuperação (RPO) . 

• Deverá prover/devolver o serviço aos usuários através da inicialização da máquina vi rtual que falhou , diretamente 
do arquivo de backup, armazenado no repositório de backup de segurança, sem necessidade, inclusive de 
"hidratação" dos dados gravado no repositório do backup, os quais obrigatoriamente deverão estar 
"deduplicados" e também "comprimidos". 

• Deverá permitir a recuperação de mais de uma máquina virtual e/ou ponto de restauração simultâneo , permitindo 
assim, ter múltiplos pontos de tempo de uma ou mais máquinas virtuais. 

• Todo serviço de migração das máquinas virtuais do repositório de backup até o armazenamento na produção 
restabelecida , não deverá afetar a disponibilidade e acesso pelo usuário, sem paradas. 

• Deverá prover acesso ao conteúdo das máquinas virtuais , para recuperação de arquivos, pastas ou anexos, 
diretamente do ambiente protegido (repositório de backup) ou replicados, sem a necessidade de recuperar 
completamente o backup e inicializar 

• Deverá permitir realizar buscas rápidas mediante os índices dos arquivos que sejam controlados por um sistema 
operacional Windows, quando este seja o sistema operacional executado dentro da máquina virtual da qual se 
tenha realizado o backup. 

• Deverá assegurar a consistência de aplicações transacionais de forma automática por meio da integração com 
Microsoft VSS, dentro de sistemas operacionais Windows. 

• Deverá permitir realizar a truncagem de logs transacionais (transaction logs) para máquinas virtuais com 
Microsoft Exchange, SQL Server e Oracle. 

• Deverá permitir notificações por correio eletrõnico, SNMP ou através dos atributos da máquina virtual do 
resultado da execução de seus trabalhos. 

• Deverá permitir recuperar no nível de objetos de qualquer aplicação virtualizada , em qualquer sistema 
operacional , utilizando as ferramentas de gestão das aplicações existentes. 

• Deverá incluir ferramentas de recuperação, mediante as quais os administradores de servidores de correio 
eletrônico, tais como Microsoft Exchange 2010 sp1 , 2013 e superiores , possam recuperar objetos individuais, tais 
como contatos, mensagens, compromissos, anexos , entre outros, sem a necessidade de recuperar os arqu ivos 
da máquina virtual como um todo ou reiniciar a mesma. 

• Deverá incluir ferramentas de recuperação, mediante as quais os administradores dos servidores de serviços de 
diretório, tais como Microsoft Active Directory, possam recuperar objetos individuais, tais como usuários , grupos, 
contas, Objetos de Política de Grupo (GPOs), registros do Microsoft DNS integrados ao Active Directory entre 
outros, sem a necessidade de recuperar os arquivos das máquinas virtuais como um todo ou rein iciar a mesma. 

• Deverá incluir ferramentas de recuperação, mediante as quais os administradores dos servidores de banco de 
dados, tais como Microsoft SQL Server, possam recuperar objetos individuais , tais como bases, tabelas, 
registros, entre outros, sem a necessidade de recuperar os arquivos das máquinas vi rtuais como um todo ou 
reiniciar a mesma. 

~ 
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• Deverá oferecer visibilidade instantânea, capacidades avançadas de busca e recuperação rápida de elementos 
individuais para Microsoft Sharepoint, desde a versão 2010, sem a necessidade de agentes. (recuperação 
granular). 

• Deverá incluir ferramentas de recuperação de elementos individuais para Microsoft Exchange 2010-SP1 em 
diante, sem que seja necessário inicializar a máquina virtual a partir do backup e que possa ser extraido a frio 
(ex. mensagens, tarefas, contatos, etc.) e sem requerer infraestrutura intermediária (staging) , fazer busca rápidas 
no servidor de e-mail. 

• Deverá oferecer testes automatizados de recuperação para todas as máquinas virtuais protegidas, gerando 
confiabilidade de 100% na execução correta das máquinas virtuais e de suas aplicações (DNS Server, 
Controlador de domínio, Servidor de e-mail, etc.). 

• Deverá permitir criar uma cópia da máquina virtual de produção, para criação de ambiente de homologação, 
teste, QA, etc; em qualquer estado anterior para a resolução de problemas, provas de procedimentos, 
capacitação, entre outros. Deverá ser possível executar uma ou várias máquinas virtuais a partir do arquivo de 
backup, em um ambiente isolado, sem a necessidade de espaço de armazenamento adicional e sem modificar os 
arquivos de backup (read-only). 

• Deverá oferecer arquivamento em fita , suportando VTL (Virtual Tape Libraries) , biblioteca de fitas e drives L T03 
ou superior, possibilitando a gravação paralela em múltiplos drives, além da criação de pools de mídia globais e 
pools de mídia GFS. 

• Deverá oferecer trabalhos de cópia de backup com implementação de políticas de retenção. 
• Deverá ser fornecida com a funcionalidade de acelerar a rede "WAN" para geração de cópia ou replicação das 

máquinas vírtuais, sem utilização de agentes, nem configurações de rede especiais. 

• Deverá incluir suporte para VMware vCloud Director com visibilidade integrada da infraestrutura vCD no console 
de backup, fazendo backup de meta-dados e dos atributos associados com vApps e VMs, permitindo a 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

recuperação diretamente ao vCD . 

Deverá incluir um plug-in para VMware vSphere Web Client, afim de permitir o monitoramento da infraestrutura 
de backup diretamente do vSphere Web Client, com visibilidade detalhada e geral do estado dos trabalhos e 
recursos de backup. 
Deverá operar em ambientes virtualizados através das soluções da VMware e Hyper-V, incluido: VMware 
vSphere 5.5 e/ou Microsoft Hyper-V 2008-R2 e superiores. 
Deverá ter a capacidade de monitoramento em tempo real, sem a necessidade de agentes , da infraestrutura 
virtual e de backup, inclusive máquinas virtuais , simultaneamente para Hyper-V e VMware, com notificação de 
problemas de backup e desempenho, com geração de alertas e base de conhecimento embutida para resolução 
dos mesmos. 
Deverá ter a capacidade de monitoramento e análise de capacidade do ambiente para crescimento, ajustes e 
planejamentos de crescimento. 
Deverá garantir a recuperação granular e consistente, sem necessidade de agentes adicionais para o ambiente 
virtualizado através das soluções acima, principalmente para os seguintes softwares: 
• Microsoft Active Directory Server 2003 SP2 em diante 
• Microsoft Exchange Server 201 0-SP1 em diante; 
• Microsoft SQL Server 2008 em diante; 
• Microsoft Sharepoint 2010 em diante; 
• Oracle Database 11 g em diante. 
Deverá ser capaz de realizar réplicas em outros sites ou infraestruturas a partir dos backups realizados. 
Deverá regular de forma dinâmica e parametrizável, a exigência sobre os sistemas protegidos , de forma tal, que 
se possa definir limites de utilização de performance em discos para diminuir o impacto na infraestrutura de 
produção, durante as atividades de backup. 
Deverá permitir um método de fácil de recuperação , desde ambientes de contingência, com as ações pré
configuradas para evitar ações manuais em caso de desastre , similar a um botão de emergência. 
Deverá oferecer a possibilidade de armazenar os arquivos de backup de forma criptografada , com algoritmo 
mínimo de 256 bits, ativando e desativando tal operação, assim como assegurar o trânsito da informação através 
desse cenário, mesmo que impacte a performance da gravação. 
Deverá permitir a criação de níveis de delegação de tarefas (perfis) de recuperação no nível de elementos da 
aplicação , inclusive para outros usuários, de forma a diminuir a carga de atividades executadas pelo 
adminístrador da plataforma. 
Deverá dispor de funcionalidades integradas que permitam a seleção de um repositório de backup que esteja 
alojado em um provedor de serviços na nuvem (backup ou replicação na nuvem - cloud providers) . n 
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• Deverá integrar uma solução unificada de monitoração de ambientes virtualizados, com fornecimento de 
relatórios capazes de apresentar informações do tipo: 
• Relatórios que permitam o planejamento de capacidade; 
• Relatórios que permitam determinar a ineficiência dos recursos em uso; 
• Relatórios que facilitem a visibilidade de tendências negativas e anomalias ; 
• Quadros de controle claros, apresentáveis e integráveis em sites web. 

• Deverá correlacionar a execução de trabalhos de backup e réplica com os objetos do ambiente virtual. 
• Deverá oferecer a capacidade de relatar o cumprimento das políticas de proteção de dados e disponibilidade de 

acordo com parâmetros definidos. 
• Deve suportar múltiplas operações dos componentes/servidores participantes da estrutura de backup, permitindo 

atividades de backup e recuperação simultâneas; 
• Deve suportar repositório de backup com aumento de escala ilimitado para o armazenamento de dados com 

suporte aos seguintes sistemas de armazenamento: 
• Microsoft Windows; 

• Linux; 
• Pastas compartilhadas; 
• Appliances deduplicadoras. 

• Suportar servidores proxy de backup virtuais ou físicos para backup de máquinas virtuais ; 
• Deve estar homologado para o Oracle Database 11 g e 12g nos sistemas operacionais Windows ou Linux sem a 

necessidade de instalação de agentes; 
• Deve possuir a funcionalidade de recuperar dados para servidores diferentes do equipamento de origem; 
• Deve estar licenciado para utilização de no minimo 1 biblioteca de fita com número independentemente da 

quantidade de drives e slots operando simultaneamente e com compartilhamento entre os jobs de backup; 
• Deve ser ofertada a versão mais atual do software de backup, liberada oficialmente pelo fabricante do software. 

Caso haja necessidade, por razões de compatibilidade com os demais componentes de hardware e software do 
ambiente de backup, a contratante se reserva o direito de utilizar a versão do software imediatamente anterior à 
versão mais atual, sem nenhum ônus adicional para a contratante. 

• Deve dar suporte ao BitLooker. 
• A solução ofertada deve ter a capacidade de realizar o restore granular ou total de um servidor virtual apartir do 

snapshot do storage (NetApp, HPE 3PAR ou EMC VNX/e). 
• A solução ofertada dever ser capaz de recuperar/executar o servidor virtual protegido , a partir do snapshot do 

storage conforme integração com os modelos suportados citados no item 59. 

- Garantia e suporte técnico: Deve possuir garantia de 36 meses na modalidade 8x5xNBD (Next Business Day - Próximo Dia 
Útil); Modalidade: on-site; A garantia de funcionamento e suporte técnico é aplicada ao hardware, e será pelo periodo de 3 (três) 
anos, contados a partir da data de recebimento definitivo do equipamento , sem prejuizo de qualquer outra política de garantia 
oferecida pelo fabricante; Ao ser acionado o suporte técnico, e uma falha for constatada por este , a atuação na solução do(s) 
problema(s) deverá ocorrer: 

• Por periodo integral ; 
• Em qualquer dia da semana, independente de feriados e fins de semana , e; 
• Com a conclusão de reparos para o problema no próximo dia útil. 

Para contato com o suporte técnico, deverão ser fornecidos meios de contato eletrônico (como e-mail) e telefônico (com DDD 11 
ou 0800). 

ITEM 19 - SERViÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO 

- Características gerais: Conjunto de 8 horas-homem, consumidas de forma continua, para instalação, configuração e 
documentação, sendo valido para todos os itens desse lote. A contratada deverá instalar e configurar os itens fisicos e lógicos 
seguindo os padrões e melhores práticas e especificações acordadas com a contratante; Prestar os serviços dentro dos 
parâmetros e rotinas estabelecidos, em observância às normas legais e regulamentares aplicáveis e às recomendações aceitas 
pela boa técnica ; Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo contratante, atendendo prontamente a 
quaisquer reclamações; Elaborar um plano de implantação com: Descrição de atividades a serem desenvolvidas; Relatórios e 
diagramas com dados relevantes para efeito decisório; responsáveis pelas atividades, e; cronograma da implantação. 
Compondo assim um documento denominado "Projeto Executivo" com visibilidade completa do projeto e seus respectivos 
informes de status; Elaborar e apresentar de maneira antecipada um documento com o planejamento de implantação co 
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informações técnica relevantes para efeito decisório, para os responsáveis pelo projeto por parte da contratante ; Iniciar as 
atividades após o aceite do plano de implantação por parte da equipe de tecnologia da contratante; A contratada deverá 
apresentar em reunião a conclusão do projeto com a entrega do documento "Projeto Executivo" completo , contendo todas as 
informações da operação e visão estratégia; Executar toda a implementação e migração conforme plano técnico definido 
anteriormente, respeitando o cronograma de atividades e responsabilidades. Esta atividade deverá ter o gerenciamento do 
projeto e atualização constante da documentação pela contratada ; Ao término das instalações e configurações todas as 
documentações técnicas, mapa de conexão, topologia e arquivos de configuração além de transferência de conhecimento para 
operação , deverão ser repassados à contratante; O repasse de conhecimento deverá ser fundamentado no funcionamento e 
melhores práticas do fabricante e/ou serviço ativado pela contratada; Este repasse de conhecimento deverá incluir a gestão e 
operações das ferramentas, serviços e hardwares implementados como solução no ambiente da contratante, habilitando os 
profissionais da mesma na operação e gestão do ambiente; Toda a instalação e configuração das soluções deverá ser feita nas 
dependências da contratante; A contratante deverá designar um profissional para acompanhamento dos processos de 
instalação e configuração das soluções; A contratada deverá ao final de instalação/configuração e testes apresentar em reunião 
pré-definida os resultados de funcionamento das soluções; A contratada deverá garantir pleno funcionamento da solução após 
sua instalação, responsabilizando-se por qualquer componente adicional que for identificado após a contratação, seja por 
motivos de interoperabilidade, compatibilidade ou quaisquer outros motivos que impeçam seu funcionamento ; É 
responsabilidade da contratada falhas ou erros de instalação provenientes das operações de instalação e configuração; Os 
profissionais alocados para a instalação por parte da contratada deverão ter conhecimento pleno nas melhores práticas de 
configuração do produto e fabricantes; As senhas configuradas pela contratada no ambiente durante a instalação deverão ter 
requisito minimo de 08 (outo) caracteres contendo letras maiúsculas, minúsculas e caracteres especiais; Os profissionais 
técnicos alocados na operação pela contratada deverá estar devidamente identificado com uniforme bem como crachá de 
identificação; 
A contratada deverá disponibilizar um documento denominado "STATUS DO PROJETO" para a contratante, sendo necessária 
sua atualização constante e que trabalhe com a auto colaboração, sendo possivel a interação de maneira assincrona e acesso 
através de navegador web. 

LOTE 2 - MICROINFORMÁTICA 

ITEM 01 - MICROCOMPUTADOR DO TIPO 1 

- Descrição do item: 
- Processador: Ter frequência minima (clock) de 3,6 GHZ, com cache de 6MB. Processador com no mínimo 4 (quatro) núcleos 
de processamento real. Deverá possuir capacidade de execução simultânea de, no mínimo 4 (quatro) "threads". O processador 
deverá ter litografia de no mínimo 14 nanômetros. Deverá atingir índice de, no mínimo, 7900 pontos para o desempenho, tendo 
como referência a base de dados Passmark CPU Mark disponível no site http://www.cpubenchmark.nettcpu_list.php ; 
Obrigatoriamente da última geração disponibilizada pelo fabricante do equipamento para ser comercializada no Brasil. 
- Memória principal Deverá possuir 1 (um) módulo de 8 (oito) gigabytes de memória instalada. Possuir tecnologia DDR-4 com 
frequência de 2400 MHz. Possibilidade de suporte a tecnologia Dual Channel. Deverá suportar até 32 (trinta e dois) gigabytes 
de memória principal. 
- 8105: O equipamento deverá possuir BIOS que deverá ser do mesmo fabricante do equipamento ou desenvolvida 
especificamente para o Termo de referência (BIOS do próprio fabricante do equipamento ou que tenha direitos de copyright 
sobre esse BIOS, deverá possuir livre direito de edição sobre a mesma, garantindo assim adaptabilidade do conjunto 
adquirido). Não serão aceitas soluções em regime de OEM , customizações ou apenas cessão de direitos limitados; BI08 em 
Flash ROM, podendo ser atualizada por meio de software de gerenciamento; Possibilita que a senha de acesso ao BI08 seja 
ativada e desativada via SETUP; Permite inserir registro de controle patrimonial, de pelo menos 10 (dez) caracteres em 
memória não volátil. BI08 português ou inglês, desenvolvida pelo fabricante em conformidade com a especificação UEFI 2. 1 
(http://www.uefi.org), e capturáveis pela aplicação de inventário SCCM (System Center Configuration Manager); O fabricante 
possui compatibilidade com o padrão UEFI comprovada através do site http://www.uefi.org/members, na categoria membros. 
Deverá o equipamento dispor de software para diagnóstico de problemas com as seguintes caracteristicas: A fim de permitir o 
teste do equipamento em 2 modos, sendo básico e avançado (teste de stress), com independência do sistema operacional 
instalado, o software de diagnóstico deve ser capaz de ser executado (inicializado) a partir da UEFI (Unified Extensible 
Firmware Interface) ou do Firmware do equipamento através do acionamento de tecla função (F1 ... F12) . O software de 
diagnóstico deverá ser capaz de informar, através de tela gráfica o fabricante, modelo do equipamento; número de série e 
realizar testes dos componentes: processador; placa de video; memória RAM; disco rigido ; portas de comunicação. Deverá 
verificar testar e emitir relatório, através de tela gráfica que mostre o andamento do teste, dos seguintes componentes: 
Processador; Memória; Disco rígido (ou memória de armazenamento). 
- Placa mãe: Ser de fabricação própria e exclusiva para o modelo ofertado. Não ser produzida em regime de OEM ou 
personalizada. Possuir 02 slots PCI express mini card slot ou M.2. Possuir 04 portas USB 3.0 nativas ou superior, não sendo 
utilizado hubs, placas ou adaptadores. Chip de segurança TPM versão 2.0 integrado para criptografia. A placa mãe deve 
possuir número de série registrado na sua B105, possibilitando, ainda, sua leitura na forma remota por meio de comandos DMI 
2.0. O chipset pertence à geração mais recente disponibilizada pelo Fabricante , compativel com o processador ofertado. 

------
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- Disco rígido Padrão SATA; Capacidade de 7.200RPM; Capacidade de armazenamento de nB por disco; Tamanho de 2.5"; 
Suporte às tecnologias S.MAR.T (Self-Monitoring , Analysis and Reporting Technology) e NCO (Native Command Oueuing). 
- Controladora de rede: Deverá estar em conformidade com o padrão 802.3. Suportar os protocolos WOL e PXE. Possuir 
possibilidade de operar a 10, 100 e 1000 Mbps, com reconhecimento automático da velocidade da rede. Capacidade de operar 
no modo full-duplex. Deverá suportar o protocolo SNMP. Possuir conector do tipo RJ-45 fêmea . 
- Controladora de vídeo: Capacidade de 1.7GB de memória, dedicada ou compartilhada dinamicamente. Possuir resolução 
mínima de 1920 x 1080 @ 60 Hz. Possuir 2 (dois) conectores de vídeo, sendo um destes nativos no padrão DisplayPort e o 
outro HDMI. Deverá suportar Directx 12 e Direct3D. Possuir suporte à 2 (dois) monitores simultaneamente. 
- Controladora de áudio integrada High Definition: Deverá ser integrada à placa mãe. Possuir conectores frontais para 
Headphone e microfone, sendo aceita interface tipo combo. Deverá possuir alto-falante integrado ao chassi/placa mãe. 
- Gabinete (preto): O gabinete deverá ser do tipo mini desktop (reduzido), com altura máxima de 29cm e profundidade de 
30cm. O gabinete deverá suportar a configuração completa de acessórios ou componentes do equipamento . Possuir 1 (uma) 
baia interna para acomodação de disco rígido de 2,5 polegadas. Deverá possuir fonte de alimentação com tensão de entrada 
110/220 VAC, com potência máxima de 200W e eficiência mínima de 85%. 
- Monitor (preto): O monitor deverá ser ofertado ou produzido em regime ODM (a empresa é responsável pela concepção do 
produto com todas as suas características, design , planejamento de produção e tempo de vida , e posteriormente delega a 
terceiro a fabricação dos equipamentos) , ou seja, exclusivamente para ele, não sendo aceito modelo de livre comercialização 
no mercado (OEM) , nem apenas personalizado com etiqueta da logomarca do fabricante do computador. Tela 100% plana de 
LED e dimensões minimas de 18,5 Polegadas; Resolução de 1366 x 768 a uma frequência horizontal de 60Hz; Conectores de 
entrada nativos: Mínimo 01 (uma) entrada de conector Display Port (DP) e 1 (uma) entrada de conector VGA; Controles digitais 
externos e frontais de brilho, contraste, posição horizontal e vertical , tamanho horizontal e vertical ; Tempo de resposta máximo 
de 5ms; Contraste típico mínimo de 600:1; Tela anti-reflexiva ; Capaz de reconhecer sinais da controladora de vídeo para auto
desligamento e economia de energia elétrica; Acompanha todos os cabos e acessórios necessários para seu funcionamento. 
- Teclado Padrão ABNT-II, com conector USB (preto): Possuir teclas de iniciar e de atalho do MS-Windows. Mudança de 
inclinação do teclado. Cabo para conexão ao microcomputador com, no mínimo, 1,5 metros . Deverá ter bloco numérico 
separado das demais teclas . A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar degaste por 
abrasão ou uso prolongado. O teclado deverá ter um peso máximo de 503 gramas. 
- Mouse Ótico com conector USB (preto): O dispositivo deverá ser dotado com 3 botões (sendo um botão para rolagem de 
telas - "Scroll") e resolução mínima de 1000dpi. Deverá acompanhar mousepad com superfície deslizante e base 
emborrachada antiderrapante. O mousepad deverá ser compatível e ideal para a utilização de mouse laser. 
- Sistema operacional: Deverá acompanhar licença OEM do Microsoft Windows 10 Professional 64 bits. 
- Garantia e Suporte Técnico: Modalidade: on-site ; A garantia de funcionamento e suporte técnico é aplicada ao hardware, e 
será pelo periodo de 3 (três) anos, contados a partir da data de recebimento definitivo do equipamento, efetuado direto pelo 
fabricante do Hardware; O atendimento remoto deverá ocorrer 24 (vinte e quatro) horas por dia , através de e-mail e telefone; Ao 
ser acionado o suporte técnico, e uma falha for constatada por este, a atuação na solução do(s) problema(s) deverá ocorrer: 

• Por período integral; 
• Em qualquer dia da semana , independente de feriados e fins de semana , e; 
• Para contato com o suporte técnico, deverão ser fornecidos meios de contato eletrônico (como e- mail) e 

telefônico (com DDD 11 ou 0800) . 
• O atendimento inicial deverá ocorrer através de contato telefônico (0800) do Fabricante do Hardware, realizado 

pela contratante , no qual , com a colaboração da equipe de TI da contratante ou com o próprio usuário será 
identificado o problema do equipamento. Caso seja identificado nesta fase de diagnóstico, a necessidade de 
troca de peças, será acionado imediatamente o atendimento on-site . 

O fabricante deverá enviar os equipamentos com o logotipo da contratante estampado na inicialização da BIOS; 
No momento da entrega dos equipamentos, o fabricante deverá fornecer uma listagem em formato digital dos números de série 
e patrimônios dos equipamentos. 

ITEM 02 - MICROCOMPUTADOR DO TIPO 2 

- Descrição do item: 
- Processador: Ter frequência mínima (clock) de 3 GHZ, com cache de 9MB. Processador com no mínimo 6 (seis) núcleos de 
processamento real. Deverá possuir capacidade de execução simultânea de, no minimo 6 (seis) "threads". O processador 
deverá ter litografia de no mínimo 14 nanômetros. Deverá atingir índice de, no mínimo, 10650 pontos para o desempenho, tendo 
como referência a base de dados Passmark CPU Mark disponível no site http://www.cpubenchmark.neUcpu list.php 
Obrigatoriamente da última geração disponibilizada pelo fabricante do equipamento para ser comercializada no Brasil. 
- Memóría principal: Deverá possuir 1 (um) módulo de 8 (oito) gigabytes de memória instalada; Possuir tecnologia DDR-4 com 
frequência de 2666 MHz. Possibilidade de suporte a tecnologia Dual Channel. Deverá suportar até 32 (trinta e dois) gigabytes 
de memória principal. 
- BIOS: O equipamento deverá possuir BIOS que deverá ser do mesmo fabricante do equipamento ou desenvolvida 
especificamente para o Termo de referência (BIOS do próprio fabricante do equipamento ou que tenha direitos de o"P'Y.ri~ 
sobre esse B108, deverá possuir livre direito de edição sobre a mesma, garantindo assim adaptabilidade do conjunto dq ~~&).\ 
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Não serão aceitas soluções em regime de OEM, customizações ou apenas cessão de direitos limitados; BIOS em Flash ROM, 
podendo ser atualizada por meio de software de gerenciamento; Possibilita que a senha de acesso ao BIOS seja ativada e 
desativada via SETUP; Permite inserir registro de controle patrimonial, de pelo menos 10 (dez) caracteres em memória não 
volátil. BIOS português ou inglês, desenvolvida pelo fabricante em conformidade com a especificação UEFI 2.1 
(http://www.uefi.org) , e capturáveis pela aplicação de inventário SCCM (System Center Configuration Manager); O fabricante 
possui compatibilidade com o padrão UEFI comprovada através do site http://www.uefi .org/members , na categoria promoter. 
Deverá o equipamento dispor de software para diagnóstico de problemas com as seguintes caracteristicas: A fim de permitir o 
teste do equipamento em 2 modos, sendo básico e avançado (teste de stress) , com independência do sistema operacional 
instalado, o software de diagnóstico deve ser capaz de ser executado (inicializado) a partir da UEFI (Unified Extensible 
Firmware Interface) ou do Firmware do equipamento através do acionamento de tecla função (F1 ... F12). O software de 
diagnóstico deverá ser capaz de informar, através de tela gráfica o fabricante, modelo do equipamento; número de série e 
realizar testes dos componentes: processador; placa de video; memória RAM; disco rigido ; portas de comunicação. Deverá 
verificar testar e emitir relatório , através de tela gráfica que mostre o andamento do teste, dos seguintes componentes: 
Processador; Memória; Disco rígido (ou memória de armazenamento) . 
- Placa mãe: Ser de fabricação própria e exclusiva para o modelo ofertado. Não ser produzida em regime de OEM ou 
personalizada. Possuir 02 slots PCI express mini card slot ou M.2. Possuir 04 portas USB 3.0 nativas ou superior, não sendo 
utilizado hubs, placas ou adaptadores. Chip de segurança TPM versão 2.0 integrado para criptografia. A placa mãe deve 
possuir número de série registrado na sua BIOS, possibilitando, ainda, sua leitura na forma remota por meio de comandos DMI 
2.0. O chipset pertence à geração mais recente disponibilizada pelo Fabricante, compatível com o processador ofertado. 
- Disco rígido: Padrão SATA; Capacidade de 7.200RPM; Capacidade de armazenamento de 1TB por disco; Tamanho de 2.5"; 
Suporte às tecnologias S.M.A.R.T (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) e NCQ (Native Command Queuing) . 
- Controladora de rede: Deverá estar em conformidade com o padrão 802.3. Suportar os protocolos WOL e PXE. Possuir 
possibilidade de operar a 10, 100 e 1000 Mbps, com reconhecimento automático da velocidade da rede. Capacidade de operar 
no modo full-duplex. Deverá suportar o protocolo SNMP. Possuir conector do tipo RJ-45 fêmea. 
- Controladora de vídeo: Capacidade de 1.7GB de memória, dedicada ou compartilhada dinamicamente. Possuir resolução 
minima de 1920 x 1080 @ 60 Hz. Possuir 2 (dois) conectores de vídeo, sendo um destes nativos no padrão DisplayPort e o 
outro HDMI. Deverá suportar Directx 12 e Direct3D. Possuir suporte à 2 (dois) monitores simultaneamente . 
- Controladora de áudio integrada High Definition: Deverá ser integrada à placa mãe. Possuir conectores frontais para 
Headphone e microfone, sendo aceita interface tipo combo . Deverá possuir alto-falante integrado ao chassi/placa mãe. 
- Gabinete (preto): O gabinete deverá ser do tipo mini desktop (reduzido), com altura máxima de 29cm e profundidade de 
30cm. O gabinete deverá suportar a configuração completa de acessórios ou componentes do equipamento. Possuir 1 (uma) 
baia interna para acomodação de disco rígido de 2,5 polegadas. Deverá possuir fonte de alimentação com tensão de entrada 
110/220 VAC, com potência máxima de 200W e eficiência mínima de 85%. 
- Monitor (preto): O monitor deverá ser ofertado ou produzido em regime ODM (a empresa é responsável pela concepção do 
produto com todas as suas características, design, planejamento de produção e tempo de vida , e posteriormente delega a 
terceiro a fabricação dos equipamentos), ou seja , exclusivamente para ele, não sendo aceito modelo de livre comercialização 
no mercado (OEM) , nem apenas personalizado com etiqueta da logomarca do fabricante do computador. Tela 100% plana de 
LED e dimensões mínimas de 18,5 Polegadas ; Resolução de 1366 x 768 a uma frequência horizontal de 60Hz; Conectores de 
entrada nativos: Minimo 01 (uma) entrada de conector Display Port (DP) e 1 (uma) entrada de conector VGA; Controles digitais 
externos e frontais de brilho, contraste, posição horizontal e vertical , tamanho horizontal e vertical ; Tempo de resposta máximo 
de 5ms; Contraste típico minimo de 600:1; Tela anti-reflexiva; Capaz de reconhecer sinais da controladora de video para auto-

desligamento e economia de energia elétrica; Acompanha todos os cabos e acessórios necessários para seu funcionamento . 
- Teclado Padrão ABNT-II, com conector USB (preto): Possuir teclas de iniciar e de atalho do MS-Windows. Mudança de 
inclinação do teclado. Cabo para conexão ao microcomputador com, no minimo, 1,5 metros. Deverá ter bloco numérico 
separado das demais teclas. A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente , não podendo apresentar degaste por 
abrasão o~ uso prolongado. O teclado deverá ter um peso máximo de 503 gramas. 
- Mouse Otico com conector USB (preto): O dispositivo deverá ser dotado com 3 botões (sendo um botão para rolagem de 
telas - "Scroll") e resolução mínima de 1000dpi. Deverá acompanhar mousepad com superfície deslizante e base emborrachada 
antiderrapante. O mousepad deverá ser compatível e ideal para a utilização de mouse laser. 
- Sistema operacional: Deverá acompanhar licença OEM do Microsoft Windows 10 Professional 64 bits. 
- Garantia e Suporte Técnico: Modalidade: on-site ; A garantia de funcionamento e suporte técnico é aplicada ao hardware, e 
será pelo período de 3 (três) anos, contados a partir da data de recebimento definitivo do equipamento, efetuado direto pelo 
fabricante do Hardware; O atendimento remoto deverá ocorrer 24 (vinte e quatro) horas por dia , através de e-mail e telefone; Ao 
ser acionado o suporte técnico, e uma falha for constatada por este, a atuação na solução do(s) problema(s) deverá ocorrer: 

• 
• 
• 

Por período integral ; 
Em qualquer dia da semana , independente de feriados e fins de semana , e; 
Para contato com o suporte técnico, deverão ser fornecidos meios de contato eletrônico 
telefônico (com 000 11 ou 0800). 
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• o atendimento inicial deverá ocorrer através de contato telefônico (0800) do Fabricante do Hardware, realizado 
pela contratante, no qual, com a colaboração da equipe de TI da contratante ou com o próprio usuário será 
identificado o problema do equipamento. Caso seja identificado nesta fase de diagnóstico, a necessidade de 
troca de peças, será acionado imediatamente o atendimento on-site. 

O fabricante deverá enviar os equipamentos com o logotipo da contratante estampado na inicialização da BIOS; No momento 
da entrega dos equipamentos, o fabricante deverá fornecer uma listagem em formato digital dos números de série e patrimônios 
dos equipamentos. 

ITEM 03 - MICROCOMPUTADOR DO TIPO 3 

- Descrição do item: 
- Processador: Deverá ter frequência mínima (CLOCK) de 3.3 GHZ, com cache em 8 MB. O processador deverá conter no 
mínimo 4 (quatro) núcleos de processamento real. Deverá possuir capacidade de execução simultânea de, no mínimo 4 (quatro) 
"threads". O processador deverá ter litografia de no mínimo 14 (quatorze) nanômetros. 
- Memória Principal: Devera possuir 16 (dezesseis) gigabytes de memória instalada. Possuir tecnologia DDR-4 ECC com 
frequência de 2666 MHZ BCC. Deve suportar modulo de memória DUAL-IN-LlNE 288 (duzentos e oitenta e oito) pinos. Suportar 
a tecnologia de auto atualização de baixa potência (LPASR) . Deve suportar até 64 GB de memória principal. 
- 8105: O equipamento deverá possuir BIOS que deverá ser do mesmo fabricante do equipamento ou desenvolvida 
especificamente para o Termo de referência (BIOS do próprio fabricante do equipamento ou que tenha direitos de copyright 
sobre esse BIOS, deverá possuir livre direito de edição sobre a mesma, garantindo assim adaptabilidade do conjunto adquirido). 
Não serão aceitas soluções em regime de OEM, customizações ou apenas cessão de direitos limitados; Possibilita que a senha 
de acesso ao BIOS seja ativada e desativada via SETUP; Deverá o equipamento dispor de software para diagnóstico de 
problemas com as seguintes características: A fim de permitir o teste do equipamento em 2 modos, sendo básico e avançado 
(teste de stress), com independência do sistema operacional instalado, o software de diagnóstico deve ser capaz de ser 
executado (inicializado) a partir da UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) ou do Firmware do equipamento através do 
acionamento de tecla função (F1.. .F12). O software de diagnóstico deverá ser capaz de informar, através de tela gráfica o 
fabricante, modelo do equipamento; número de série e real izar testes dos componentes: processador; placa de video; memória 
RAM; disco rígido; portas de comunicação. Deverá verificar testar e emitir relatório , através de tela gráfica que mostre o 
andamento do teste, dos seguintes componentes: Processador; Memória; Disco rígido (ou memória de armazenamento) ; 
Possibilita que a senha de acesso ao BIOS seja ativada e desativada via SETUP. 
- Placa Mãe: Ser de fabricação própria e exclusiva para o modelo ofertado. Não ser produzida em regime de OEM ou 
personalizada . Possuir 3 (três) SLOT PCI EXPRESS e 1 (um) SLOT PCI ; Possuir 2 (dois) conectores USB 3.0, 1 (um) conector 
USB 2.0 e 1 (um) conector USB interno, não sendo utilizado hubs, placas ou adaptadores. A placa mãe deve possuir número de 
série registrado na sua BIOS, possibilitando, ainda , sua leitura na forma remota por meio de comandos DMI 2.0. O chipset 
pertence à geração mais recente disponibilizada pelo Fabricante, compativel com o processador ofertado. 
- Dísco Rígido: Com 01 (uma) unidade de disco flash instalada, interna SSD de 256gb de classe 20. A controladora de discos 
deverá ser integrada à placa mãe, com taxa de transferência minima de 6.0 Gb/s. Possuir um formato de 2,5 polegadas , e 
estado solido. Deverá possuir 1(um) disco rígido SATA de nB (7.200 RPM) , 2,5 polegadas. 
- Controladora de Rede: Possuir capacidade de comunicação de 10, 100 e 1000 Mbps, com reconhecimento automático da 
velocidade da rede. Capacidade de operar no modo full-duplex. Deverá suportar o protocolo SNMP. Possuir conector do tipo 
RJ-45 fêmea. Deverá estar em conformidade com o padrão 802.3. 
- Controladora de Video: Deverá suportar Largura de Banda de Memória Até 64 GB / s; Suportar a Resolução de tela 4x 
4096x2160 @ 60Hz; Possuir Conectores: 4x mDP 1.4; Suportar a Memória: 2 GB GDDR5; Devera suportar a Interface do 
sistema PCI Express 3.0 x16. 
- Controladora de Áudio Integrada Hígh Definition: Deverá ser integrada à placa mãe. Possuir conectores frontais para 
Headphone e microfone, sendo aceita interface tipo combo. Deverá possuir alto-falante integrado ao chassi/placa mãe. 
- Gabinete (Preto): O gabinete deverá suportar a configuração completa de acessórios ou componentes do equipamento. 
Possuir 1 (uma) baia interna para acomodação de disco rígido de 2,5 polegadas. O gabinete deverá ser do tipo desktop, com 
altura máxima de (34 cm) e Largura de (18 cm) com profundidade: (34,50 cm) e peso médio de (10,8 kg). Deverá possuir fonte 
de alimentação com tensão de entrada 110/220 VAC, com potência máxima de 200W e eficiência mínima de 85%. 
- Monitor (Preto): O equipamento deverá ser fornecido com 1 (um) monitor com as características a seguir: 

• Monitor deverá ser ofertado ou produzido em regime ODM (a empresa é responsável pela concepção do produto 
com todas as suas características, design , planejamento de produção e tempo de vida, e posteriormente delega a 
terceiro a fabricação dos equipamentos) , ou seja, exclusivamente para ele, não sendo aceito modelo de livre 
comercialização no mercado (OEM) , nem apenas personalizado com etiqueta da logomarca do fabricante do 
computador. 

• Deverá possuir tela 100% plana de LED e dimensões mínimas de 23 Polegadas; 
• Resolução mínima de 1920 x 1080 a uma frequência horizontal de 60Hz. 
• Possuir conectores de entrada nativos: Mínimo 01 (uma) entrada de conector do tipo VGA e 1 (uma) entrada de 

conector do tipo HDMI. H 
g 
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• Possuir controles digitais externos e frontais de brilho, contraste, posição horizontal e vertica l, tamanho horizontal 
e vertical. 

• Deverá possuir tempo de resposta máximo de 5ms 
• Possuir contraste típico mínimo de 1000:1. 
• Possuir o mínimo de suporte de cor de 16,7 milhões de cores. 
• Possuir luminosidade mínima de 250 cd/m 2

. 

• Possuir ajuste de inclinação. 
• Capaz de reconhecer sinais da controladora de vídeo para auto- desligamento e economia de energia elétrica . 
• Possuir pelo menos 2 portas do tipo USB 3.0 
• Acompanha todos os cabos e acessórios necessários para seu funcionamento. 
• Deverá possuir capacidade de ajuste de altura. 
• Deverá possuir capacidade de ajuste de inclinação. 
• Deverá possuir capacidade de ajuste de articulação de no mínimo 90 graus. 

- Teclado Padrão ABNT-II , Com Conector USB (Preto): Possuir teclas de iniciar e de atalho do MS-Windows. Mudança de 
inclinação do teclado. Cabo para conexão ao microcomputador com, no mínimo, 1,5 metros. Deverá ter bloco numérico 
separado das demais teclas. A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar degaste por 
abrasão ou uso prolongado. O teclado deverá ter um peso máximo de 503 gramas. 
- Mouse Ótico Com Conector USB (Preto): O dispositivo deverá ser dotado com 3 botões (sendo um botão para rolagem de 
telas - "Scroll") e resolução mínima de 1000dpi. Deverá acompanhar mousepad com superfície deslizante e base 
emborrachada antiderrapante. O mousepad deverá ser compatível e ideal para a utilização de mouse laser. 
- Sístema Operacíonal e Softwares: Deverá acompanhar licença OEM do Microsoft Windows 10 Pro para Workstation ; 
- Garantía e Suporte Técníco: Modalidade: on-site; A garantia de funcionamento e suporte técnico é aplicada ao hardware, e 
será pelo período de 3 (três) anos, contados a partir da data de recebimento definitivo do equipamento, efetuado direto pelo 
fabricante do Hardware; O atendimento remoto deverá ocorrer 24 (vinte e quatro) horas por dia , através de e-mail e telefone ; Ao 
ser acionado o suporte técnico, e uma falha for constatada por este, a atuação na solução do(s) problema(s) deverá ocorrer: 

• Por período integral; 
• Em qualquer dia da semana, independente de feriados e fins de semana , e; 
• Para contato com o suporte técnico, deverão ser fornecidos meios de contato eletrônico (como e- mail) e 

telefônico (com DDD 11 ou 0800) . 
• O atendimento inicial deverá ocorrer através de contato telefônico (0800) do Fabricante do Hardware, realizado 

pela contratante, no qual , com a colaboração da equipe de TI da contratante ou com o próprio usuário será 
identificado o problema do equipamento. Caso seja identificado nesta fase de diagnóstico, a necessidade de 
troca de peças , será acionado imediatamente o atendimento on-site . 

O fabricante deverá enviar os equipamentos com o logotipo da contratante estampado na inicialização da BIOS; 
No momento da entrega dos equipamentos, o fabricante deverá fornecer uma listagem em formato digital dos números de série 
e patrimônios dos equipamentos . 

ITEM 04 - MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL TIPO 1 

- Gabinete: Possuir entrada para instalação de cabo com trava de fixação antifurto (slot de trava de segurança) . Teclado 
ABNT2 embutido ao gabinete , em Português, com no mínimo 84 tecias e padrão QWERTY; O teclado deverá possuir 
iluminação; O equipamento deverá funcionar corretamente quando o Sistema Operacional estiver configurado para teclado 
ABNT-2. Possuir conector de entrada de microfone/fones de ouvido estéreo/alto-falantes. Sendo aceita solução combinada. 
Possuir microfone integrado. Som estéreo com alto-falante integrado. Possuir controle de volume do som. O equipamento 
deverá possuir leitor de impressão digital touch. Amplificador de alto-falante interno mínimo de 2 Watt (RMS) por canal , High 
Definition Audio; Mouse embutido do tipo Touch Pad com 02 (dois) botões . A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo 
permanente, não podendo apresentar uso. Possuir LEDs indicadores de atividade dos componentes do equipamento (1/0 de 
Disco, bateria e wireless) . Possuir Webcam integrada de resolução minima de 920 pixels ou superior. Peso máximo do 
notebook com bateria mínima de 3 células de 1,75 Kg . Sistema de ventilação monitorado pela BIOS, ventilação dimensionada 
para a perfeita refrigeração dos componentes internos. 
- Circuitos Integrados (Chipset) : Placa mãe da mesma marca do fabricante do equipamento . Capacidade de acesso á BIOS 
de forma remota no momento da inicialização do POST; Suportar a capacidade de ser gerenciada mesmo quando estiver fora 
da rede corporativa, conectada na internet e usando NAT. Largura do barramento DRAM 64 bits. Barramento PCle Gen3 100 
MHz.Frequência do barramento externo DMI (4GT/s) (gigatransferências por segundo). Não serão aceitas as ofertas de cartões 
do tipo PCMCIA ou Express Card o 
- Processador: Processador com, no mínimo, 4 (quatro) núcleos e tecnologia de fabricação de 14 nanômetros, com suporte a 
32 bits e 64 bits para notebooks. Deverá possuir frequência de clock nativa de no mínimo de 1,60 GHz até 3,40 GHz. Memória 
cache L3 do processador de no mínimo 6 MB. Deverá possuir capacidade de execução simultânea de, no mínimo/:)' o) 
"threads". 

.íi 
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- Memória Principal: Possuir 8 (oito) gigabytes de memória instalada. Possuir tecnologia DDR-4 com frequência de 2400 MHz. 
O equipamento deverá suportar até no mínimo 16 Gigabytes de memória RAM, em no máximo 2 (dois) slots. 
- BIOS e Segurança: Atualização da BIOS, por meio de interface gráfica através de utilitário próprio do fabricante do 
equipamento. Possuir controle de acesso através de senhas, uma para inicializar o sistema e outra para acesso as 
configurações do BIOS. A BIOS deve possuir gravado o código de identificação, utilizada pelo fabricante do equipamento, e 
campo que permita inserir código de patrimônio do equipamento possibilitando a visualizado por software de gerenciamento do 
fabricante. 
- Interface de Rede Local: Possuir uma interface LAN com as características abaixo: 

• Adaptador de rede Ethernet 10/100/1000 Mb/s (conexão RJ-45); 
• Suporte a configuração automática de velocidade da interface (auto-sense); 
• Permitir comunicação em modo full-duplex ; 
• Compatível com, no mínimo, o protocolo TCP/IP ; 
• A interface deverá permitir diagnóstico de funcionamento de seus componentes e suportar gerenciamento através 

do protocolo SNMP. 

- Interface de Rede Sem Fio: On-board, plug & play, padrão IEEE 802 .11AC Dual Band embutida ; Deverá possuir 
conectividade por Bluetooth 4.0 ou superior. 
- Tela : Tipo HD antirreflexiva com no mínimo 14", Resolução máxima (1366x768) pixels por polegada. 
- Disco Rígido : Deverá possuir 1 (uma) unidade interna de SSD de, no mínimo, 256GB. 
- Adaptador e Bateria: Adaptador de energia da mesma marca do fabricante do equipamento, com tensão de entrada de 100-
240 VCA, com seleção automática de tensão, 50/60 Hz. Equipamento deve acompanhar bateria primária de lon Lithium, 
"inteligente", com no mínimo 3 células . 
- Portas de Comunicação: As seguintes interfaces devem estar integradas ao equipamento pelos nomes ou respectivos 
símbolos: 

• Deverá possuir pelo menos 1 (um) leitor de cartão SD (Secure Digital). 
• Possuir pelo menos 1 (uma) interface do tipo USB 2.0 
• Possuir pelo menos 1 (uma) interface do tipo USB 3.1 
• Possuir 1 (uma) interface do tipo VGA. 
• Possuir 1 (uma) interface do tipo HDMI. 
• Possuir 1 (uma) interface do tipo RJ45 . 

- Controladora de Áudio: Controladora de áudio de, no mínimo 2 (dois) canais padrão HDA (High Definition Áudio); Conversor 
estéreo de 24 bits (analógico para digital e digital para analógico). 
- Sistema Operacional e Softwares: Deverá acompanhar licença do sistema operacional Microsoft Windows 10 Pro 64 bits ; 
- Garantia e Suporte Técnico: Modalidade: on-site; A garantia de funcionamento e suporte técnico é aplicada ao hardware , e 
será pelo período de 3 (três) anos, contados a partir da data de recebimento definitivo do equipamento , efetuado direto pelo 
fabricante do Hardware; O atendimento remoto deverá ocorrer 24 (vinte e quatro) horas por dia, através de e-mail e telefone; Ao 
ser acionado o suporte técnico, e uma falha for constatada por este, a atuação na solução do(s) problema(s) deverá ocorrer: 

• Por período integral ; 
• Em qualquer dia da semana , independente de feriados e fins de semana , e; 
• Para contato com o suporte técnico, deverão ser fornecidos meios de contato eletrônico (como e- mail) e 

telefônico (com 000 11 ou 0800) . 

O atendimento inicial deverá ocorrer através de contato telefônico (0800) do Fabricante do Hardware, realizado pela 
contratante, no qual, com a colaboração da equipe de TI da contratante ou com o próprio usuário será identificado o problema 
do equipamento. Caso seja identificado nesta fase de diagnóstico a necessidade de troca de peças, será acionado 
imediatamente o atendimento on-site . 

ITEM 05 - ACESSÓRIO - MEMÓRIA PARA MICROCOMPUTADOR 

- Características gerais: O equipamento ofertado deve ser novo, sem uso anterior; módulo de 8 (oito) gigabytes de memória ; O 
equipamento deve estar em linha de produção, sem data prevista para encerramento, no ato de entrega da proposta; O 
equipamento deve ser compatível com o subitem "Memória", do item "MICROCOMPUTADOR DO TIPO 1 OU 2", do Lote 2 -
Microinformática, como consta neste documento. ~. 
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ITEM 06 - ACESSÓRIO - DISCO RíGIDO PARA MICROCOMPUTADOR 

- Características gerais: O equipamento ofertado deve ser novo, sem uso anterior; O equipamento deve estar em linha de 
produção, sem data prevista para encerramento, no ato de entrega da proposta; O equipamento deve ser compativel com o 
subitem "Disco rígido", do item "MICROCOMPUTADOR DO TIPO 1 OU 2", do Lote 2 - Microinformática, como consta neste 
documento; Disco SSD de 256GB, com taxa de transferência minima de 6Gb/s , no padrão SATA. 

ITEM 07 - SERViÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO 

Características gerais: Conjunto de 8 horas-homem, consumidas de forma continua, para instalação, configuração e 
documentação, sendo valido para todos os itens desse lote. A contratada deverá instalar e configurar os itens fisicos e lógicos 
seguindo os padrões e melhores práticas e especificações acordadas com a contratante; Prestar os serviços dentro dos 
parâmetros e rotinas estabelecidos, em observância às normas legais e regulamentares aplicáveis e às recomendações aceitas 
pela boa técnica; Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo contratante , atendendo prontamente a 
quaisquer reclamações; Elaborar um plano de implantação com: Descrição de atividades a serem desenvolvidas ; Relatórios e 
diagramas com dados relevantes para efeito decisório ; responsáveis pelas atividades , e; cronograma da implantação. 
Compondo assim um documento denominado "Projeto Executivo" com visibilidade completa do projeto e seus respectivos 
informes de status; Elaborar e apresentar de maneira antecipada um documento com o planejamento de implantação com 
informações técnica relevantes para efeito decisório, para os responsáveis pelo projeto por parte da contratante; Iniciar as 
atividades após o aceite do plano de implantação por parte da equipe de tecnologia da contratante; A contratada deverá 
apresentar em reunião a conclusão do projeto com a entrega do documento "Projeto Executivo" completo, contendo todas as 
informações da operação e visão estratégia; Executar toda a implementação e migração conforme plano técnico definido 
anteriormente, respeitando o cronograma de atividades e responsabilidades. Esta atividade deverá ter o gerenciamento do 
projeto e atualização constante da documentação pela contratada; Ao término das instalações e configurações todas as 
documentações técnicas, mapa de conexão, topologia e arquivos de configuração além de transferência de conhecimento para 
operação, deverão ser repassados à contratante; O repasse de conhecimento deverá ser fundamentado no funcionamento e 
melhores práticas do fabricante e/ou serviço ativado pela contratada ; Este repasse de conhecimento deverá incluir a gestão e 
operações das ferramentas , serviços e hardwares implementados como solução no ambiente da contratante, habilitando os 
profissionais da mesma na operação e gestão do ambiente; Toda a instalação e configuração das soluções deverá ser feita nas 
dependências da contratante; A contratante deverá designar um profissional para acompanhamento dos processos de 
instalação e configuração das soluções; A contratada deverá ao final de instalação/configuração e testes apresentar em reunião 
pré-definida os resultados de funcionamento das soluções; A contratada deverá garantir pleno funcionamento da solução após 
sua instalação, responsabilizando-se por qualquer componente adicional que for identificado após a contratação , seja por 
motivos de interoperabilidade, compatibilidade ou quaisquer outros motivos que impeçam seu funcionamento ; É 
responsabilidade da contratada falhas ou erros de instalação provenientes das operações de instalação e configuração; Os 
profissionais alocados para a instalação por parte da contratada deverão ter conhecimento pleno nas melhores práticas de 
configuração do produto e fabricantes; As senhas configuradas pela contratada no ambiente durante a instalação deverão ter 
requisito mínimo de 08 (outo) caracteres contendo letras maiúsculas , minúsculas e caracteres especiais; Os profissionais 
técnicos alocados na operação pela contratada deverá estar devidamente identificado com uniforme bem como crachá de 
identificação; A contratada deverá disponibilizar um documento denominado "STATUS DO PROJETO" para a contratante, 
sendo necessária sua atualização constante e que trabalhe com a auto colaboração, sendo possivel a interação de maneira 
assincrona e acesso através de navegador web. 

LOTE 3 - CONECTIVIDADE DE REDE 

ITEM 01 - PONTO DE ACESSO PARA REDE WI-FI INTERNO 

- Características gerais: Equipamento de Ponto de Acesso para rede local sem fio, configurável via software, com 
funcionamento simultâneo nos padrões IEEE 802.11a/n/ac 5GHz Wave 2, e IEEE 802.11 b/g/n , 2.4GHz; Os pontos de acesso 
deverão possuir certificado emitido pelo "WIFI Alliance" comprovando os seguintes padrões, protocolos e funcionalidades : 

• IEEE 802.1 1 a; 
• IEEE802.11b; 
• IEEE802.11g; 
• IEEE802.11n; 
• IEEE802.11ac; 
• IEEE 802.11 d; 
• WPA® Enterprise/Personal; 
• WPA2® Enterprise/Personal; 
• EAP-TLS; 
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• EAP-TTLS/MSCHAPv2; 
• PEAPvO/EAP-MSCHAPv2; 
• PEAPv1/EAP-GTC; 
• EAP-SIM; 
• EAP-FAST; 
• WMM® e WMM® Power Save ; 
• Short Guard Interval (SGI); 
• Packet Aggregation (A-MPDU), (A-MSDU) ; 
• Operar simultaneamente em 2.4GHz e 5GHz (concurrent dual-band); 
• Operar com canais de 40MHz e 80MHz para a frequência de 5GHz; 

Deve implementar funcionamento em modo gerenciado por controlador WLAN , para configuração de seus parâmetros wireless, 
gerenciamento das politicas de segurança , QoS e monitoramento de RF; 

• O ponto de acesso poderá estar diretamente ou remotamente conectado ao controlador WLAN, inclusive via 
roteamento da camada de rede OSI ; 

• Se um controlador WLAN falhar, os Pontos de Acesso relacionados deverão se associar automaticamente a um 
controlador WLAN alternativo, não permitindo que a rede wireless se torne inoperante; 

• Implementar mecanismo de funcionamento para trabalhar com controladores WLAN em redundância ; 

Deve implementar funcionamento em modo auto-gerenciado , sem necessidade de controladora WLAN para configuração de 
seus parâmetros de rede wireless, gerenciamento das politicas de segurança , QoS e monitoramento de RF . Deve obedecer à 
todas as características descritas mesmo neste modo de funcionamento ; 

• Deve permitir a formação de conjuntos de pontos de acesso que se comuniquem e compartilhem das mesmas 
configurações (Clusters) ; 

• Deve disponibilizar uma interface gráfica única e centralizada , acessível por browser padrão em página https, 
para configuração do conjunto de Pontos de Acesso (cluster); 

• A solução em modo auto-gerenciado deve ser redundante dentro do cluster e não deve depender única e 
exclusivamente de um elemento do cluster, ou seja , em caso de falha de um ou mais pontos de acesso a solução 
deve continuar funcionando, mesmo que só com um ponto de acesso; 

• Deve permitir que o conjunto de pontos de acesso sejam atualizados de forma centralizada pela interface gráfica ; 
• Permitir o armazenamento de sua configuração em memória não volátil, podendo , numa queda e posterior 

restabelecimento da alimentação, voltar à operação normalmente na mesma configuração anterior; 
• Possibilitar backup e restore da configuração através da interface gráfica ; 
• Deve possuir servidor DHCP interno; 
• Possuir capacidade de identificação e listagem dos rádios vizinhos e respectivos SSID/BSSID; 
• Implementar associação dinâmica de usuários à VLANs com base nos parâmetros da etapa de autenticação ; 
• Deve possuir uma base de usuários interna que diferencie usuários visitantes de funcionários , para ser usada em 

autenticação 802.1 x ou portal captivo; 
• Permitir a autenticação para acesso dos usuários conectados nas redes WLAN (Wireless) através: MAC Address, 

802.1 x em base Local , Captive Portal , 802.1 x em base externa RADIUS ou 802.1 x em base externa LDAP; 
• Deve permitir a seleção/uso de servidor de autenticação específico com base no SSID; 
• O ponto de acesso deve permitir a conversão de modo auto-gerenciado para modo gerenciado por controlador 

WLAN através de interface gráfica, em browser padrão (HTTPS) , e permitir que todos os demais pontos de 
acesso pertencentes ao mesmo cluster, também seja convertido automaticamente; 

• No modo de funcionamento auto-gerenciado deve disponibilizar na interface gráfica informações de usuários 
conectados, qualidade de sinal e trafego de dados na rede; 

Deve permitir, simultaneamente, usuários configurados nos padrões IEEE 802 .11 b, 802 .1 1 g, 802 .11 a, 802. 11 n e 802.11 ac; 
Implementar as seguintes taxas de transmissão e com fallback automático: 

• IEEE 802.11 a/g : 54, 48 , 36, 24, 18, 12, 9 e 6 Mbps; 
• IEEE 802.11 b: 11 ; 5,5 ; 2 e 1 Mbps; 
• IEEE 802.11 n (2.4GHz) : MSCO - MSC15 (6.5 a 300Mbps); 
• IEEE 802 .11 n (5GHz) : MSCO - MSC23 (6.5 a 450Mbps) ; 
• IEEE 802 .11ac: MCSO - MCS9, NSS = 1 a 3 para VHT40/40/80 - (6.5 a 1300 Mbps) ; 

A potência de transmissão deve permitir ajuste em intervalos de 0,5 dBm; Possuir capacidade de selecionar automaticamente o 
canal de transmissão; Permitir o ajuste dinâmico de nível de potência e canal de rádio de modo a otimizar o tamanho~a él~a 
de RF ; Possuir suporte a pelo menos 16 SSIDs; Permitir habilitar e desabilitar a divulgação do SSID; Implementar difere s 
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tipos de combinações encriptação/autenticação por SSID; Implementar padrão WMM da Wi-Fi Alliance para priorização de 
tráfego, suportando aplicações em tempo real, tais como, VoIP , vídeo, dentre outras; Não deve haver licença restringindo o 
número de usuários por ponto de acesso; Possuir antenas internas compatíveis com as frequências de rádio dos padrões IEEE 
802.11 a/n/ac com ganho de, pelo menos, 6.1 dBi e 802 .11 b/g/n com ganho de, pelo menos, 4.5dBi, com padrão de irradiação 
omnidirecional ; Suportar operação em 3x3 MIMO para a frequência de 5GHz e 2x2 MIMO para a frequência de 2.4GHz; Possuir 
potência máxima de transmissão de, no mínimo, 18 dBm para IEEE 802.11 a/b/g/n/ac; Deve possuir sensibil idade de recepção 
de valor menor ou igual: a -89dBm a 6Mbps no padrão 802.11 g; e a -89dBm a 6Mbps no padrão 802 .11 a; Implementar a pilha 
de protocolos TCP/IP ; Implementar VLANs conforme padrão IEEE 802.1 Q; Possuir, uma interface IEEE 802.3 
10/1 00/1 OOOBaseT Ethernet, auto-sensing , auto MDI/MDX; Permitir a atualização remota do sistema operacional e arquivos de 
configuração utilizados no equipamento via interfaces ethernet ou serial (terminal assíncrono); Possuir porta de console para 
gerenciamento e configuração via linha de comando CLI ; Possuir ferramentas de debug e log de eventos para depuração e 
gerenciamento em primeiro nível ; Implementar cliente DHCP, para configuração automática de rede; Deve configurar-se 
automaticamente ao ser conectado na rede; Possuir LED's indicativos do estado de operação , da atividade do rádio e da 
interface Ethernet; Possibilitar alimentação elétrica local e via padrão PoE/PoE+ (IEEE 802 .3 af/at); Deve vir acompanhar com 
injetor de energia com potência para habilitar todas as funcionalidades do access point. Possuir estrutura que permita fixação do 
equipamento em teto e parede e fornecer acessórios para que possa ser feita a fixação; Deve possuir dispositivo bluetooth de 
baixa energia (BLE) integrado para utilização em conjunto de soluções de geo-Iocalização, caso o equipamento não possua , 
deverá ser fornecido na quantidade igual ao número de Access Point, desde que do mesmo fabricante e que possua potência 
mínima de transmissão de 3dBm. Deve ser acompanhado de todos os acessórios necessários para operacionalização do 
equipamento, tais como: softwares , cabos de console, cabos de energia elétrica , documentação técnica e manuais (podendo 
ser em CD-ROM) que contenham informações suficientes para possibilitar a instalação, configuração e operacional ização do 
equipamento; Possuir trava padrão "Kensington security lock point" ou similar e deve ser fornecido o cabo para esse tipo de 
proteção; Implementar varredura de RF nas bandas 802 .11a, 802.11b, 802.11g , 802 .11n, 802.11ac, para identificação de 
Pontos de Acesso intrusos não autorizados (rogues) e interferências no canal habilitado ao ponto de acesso e nos demais 
canais configurados na rede WLAN , sem impacto no seu desempenho; Permitir o bloqueio da configuração do Ponto de Acesso 
via rede wireless ; Implementar IEEE 802.1 x, com pelo menos os seguintes métodos EAP: EAP-MD5, EAP-FAST, EAP-TLS, 
PEAP-GTC, PEAP-MSCHAPv2; Permitir a integração com RADIUS Server com suporte aos métodos EAP citados; Implementar 
protocolo de autenticação para controle do acesso administrativo ao equipamento com mecanismos de AAA; Implementar 
criptografia do tráfego local ; Suportar a autenticação com geração dinâmica de chaves criptográficas por sessão e por usuário; 
Implementar WPA com algoritmo de criptografia TKIP e MIC; Implementar WPA2 com algoritmo de criptografia AES, 128/256 
bits, IEEE 802.11i ; Deve possuir modo dedicado de funcionamento de análise de espectro das faixas de frequência de 2.4 e 5 
GHz identificando fontes de interferência nessas faixas ; Deve possibilitar analise de espectro nos canais em que estiver 
provendo acesso, sem desconectar os usuários ; Deve disponibilizar informações gráficas de análise de espectro em conjunto 
com o controlador WLAN; Deve suportar sua própria autenticação com o controlador via certificado digital ; O equipamento 
deverá possuir registro na ANATEL; 
- Garantía e suporte técníco: Deve possuir garantia de 36 meses na modalidade 8x5xNBD (Next Business Day - Próximo Dia 
Útil) ; Modalidade: on-site; A garantia de funcionamento e suporte técnico é aplicada ao hardware, e será pelo período de 3 (três) 
anos, contados a partir da data de recebimento definitivo do equipamento , sem prejuízo de qualquer outra política de garantia 
oferecida pelo fabricante ; Ao ser acionado o suporte técnico, e uma falha for constatada por este , a atuação na solução do(s) 
problema(s) deverá ocorrer: 

• Por período integral ; 
• Em qualquer dia da semana, independente de feriados e fins de semana , e; 
• Com a conclusão de reparos para o problema no próximo dia útil. 

Para contato com o suporte técnico, deverão ser fornecidos meios de contato eletrônico (como e-mail) e telefônico (com 000 11 
ou 0800) . 

ITEM 02 - PONTO DE ACESSO PARA REDE WI-FI EXTERNO 

Características gerais: Equipamento de Ponto de Acesso Externo para rede local sem fio, configurável via software, com 
funcionamento simultâneo nos padrões IEEE 802.11 a/n/ac, 5GHz Wave 2, e IEEE 802.11 b/g/n , 2.4GHz; Deve possuir 
resistência ao vento de até 260Km/h ; Deve possuir no mínimo os certificados de proteção IP66 e IP67; Deve possuir certificado 
em relação a batidas e vibração (shock and vibration) ; Os pontos de acesso deverão possuir certificado emitido pelo "WIFI 
Alliance" comprovando os seguintes padrões, protocolos e funcional idades: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

IEEE 802.11 a; 
IEEE 802.11 b; 
IEEE 802.11 g; 
IEEE 802.11n ; 
IEEE 802.11 ac; 
IEEE 802.11d; 
WPA® Enterprise/Personal ; 
WPA2® Enterprise/Personal ; 
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• EAP-TLS; 
• EAP-TTLS/MSCHAPv2; 
• PEAPvO/EAP-MSCHAPv2; 
• PEAPv1/EAP-GTC; 
• EAP-SIM; 
• EAP-FAST; 
• WMM® e WMM® Power Save; 
• Short Guard Interval (SGI); 
• Packet Aggregation (A-MPDU); 
• Operar simultaneamente em 2.4GHz e 5GHz (concurrent dual-band) ; 
• Operar com canais de 40MHz e 80MHz para a frequência de 5GHz; 

Deve implementar funcionamento em modo gerenciado por controlador WLAN, para configuração de seus parâmetros wireless, 
gerenciamento das políticas de segurança, OoS e monitoramento de RF; 

• O ponto de acesso poderá estar diretamente ou remotamente conectado ao controlador WLAN, inclusive via 
roteamento da camada de rede OSI; 

• Se um controlador WLAN falhar, os Pontos de Acesso relacionados deverão se associar automaticamente a um 
controlador WLAN alternativo, não permitindo que a rede wireless se torne inoperante; 

• Implementar mecanismo de funcionamento para trabalhar com controladores WLAN em redundância ; 

Deve implementar funcionamento em modo auto-gerenciado, sem necessidade de controladora WLAN para configuração de 
seus parâmetros de rede wireless , gerenciamento das políticas de segurança, OoS e monitoramento de RF . Deve obedecer à 
todas as características descritas mesmo neste modo de funcionamento ; 

• Deve permitir a formação de conjuntos de pontos de acesso que se comuniquem e compartilhem das mesmas 
configurações (Clusters); 

• Deve disponibilizar uma interface gráfica única e centralizada, acessível por browser padrão em página https, 
para configuração do conjunto de Pontos de Acesso (cluster); 

• A solução em modo auto-gerenciado deve ser redundante dentro do cluster e não deve depender única e 
exclusivamente de um elemento do cluster, ou seja , em caso de falha de um ou mais pontos de acesso a solução 
deve continuar funcionando, mesmo que só com um ponto de acesso; 

• Deve permitir que o conjunto de pontos de acesso sejam atualizados de forma centralizada pela interface gráfica; 
• Permitir o armazenamento de sua configuração em memória não volátil , podendo, numa queda e posterior 

restabelecimento da alimentação, voltar à operação normalmente na mesma configuração anterior; 
• Possibilitar backup e restore da configuração através da interface gráfica ; 
• Deve possuir servidor DHCP interno ; 
• Possuir capacidade de identificação e listagem dos rádios vizinhos e respectivos SSID/BSSID; 
• Implementar associação dinâmica de usuários à VLANs com base nos parâmetros da etapa de autenticação; 
• Deve possuir uma base de usuários interna que diferencie usuários visitantes de funcionários , para ser usada em 

autenticação 802.1 x ou portal captivo; 
• Permitir a autenticação para acesso dos usuários conectados nas redes WLAN (Wireless) através: MAC Address, 

802.1x em base Local, Captive Portal, 802.1x em base externa RADIUS ou 802.1x em base externa LDAP; 
• Deve permitir a seleção/uso de servidor de autenticação específico com base no SSID; 
• O ponto de acesso deve permitir a conversão de modo auto-gerenciado para modo gerenciado por controlador 

WLAN através de interface gráfica, em browser padrão (HTTPS) , e permitir que todos os demais pontos de 
acesso pertencentes ao mesmo cluster, também seja convertido automaticamente; 

• No modo de funcionamento auto-gerenciado deve disponibilizar na interface gráfica informações de usuários 
conectados, qualidade de sinal e trafego de dados na rede; 

Deve permitir, simultaneamente , usuários configurados nos padrões IEEE 802.11 b, 802 .11 g, 802.11 a, 802.11 n e 802.11 ac; 
Implementar as seguintes taxas de transmissão e com fallback automático: 

• IEEE 802.11 a/g : 54, 48 , 36, 24, 18, 12, 9 e 6 Mbps; 
• IEEE 802.11 b: 11; 5,5; 2 e 1 Mbps; 
• IEEE 802.11 n: MSCO - MSC15 (6.5 a 300Mbps) ; 
• IEEE 802 .11 ac: MCSO - MCS9, NSS = 1 a 2 (6.5 a 867 Mbps) ; 

Operar nas modulações DSSS, OFDM e 802.11 n/ac (2X2 MIMO) com dois spatial streams; A potência de transmis ão dk e I 

permitir ajuste em intervalos de 0,5 dBm; Possuir capacidade de selecionar automaticamente o canal de transmissão; iti[ 
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o ajuste dinâmico de nível de potência e canal de rádio de modo a otimizar o tamanho da célula de RF; Possuir suporte a pelo 
menos 16 SSIDs; Permitir habilitar e desabilitar a divulgação do SSID; Implementar diferentes tipos de combinações 
encriptação/autenticação por SSID; Implementar padrão WMM da Wi-Fi Alliance para priorização de tráfego, suportando 
aplicações em tempo real , tais como, VoIP, vídeo, dentre outras; Não deve haver licença restringindo o número de usuários por 
ponto de acesso; Possuir antenas internas Omni compatíveis com as frequências de rádio dos padrões IEEE 802 .11 b/g/n com 
ganho de, pelo menos, 2.6dBi , e radio IEEE 802 .11a/n/ac com ganho de, pelo menos, 4.2dBi ; Possuir potência máxima de 
transmissão de, no mínimo, 21 dBm para a banda de 2.4GHz e de 24dBm para a banda de 5GHz; Deve possuir sensibilidade de 
recepção de valor menor ou igual : a -90 dBm a 6Mbps no padrão 802.11 g; e a -91 dBm a 6Mbps no padrão 802.1 1 a; 
Implementar a pilha de protocolos TCP/IP ; Implementar VLANs conforme padrão IEEE 802.1 Q; Possuir, uma interface IEEE 
802 .3 10/100/1000BaseT Ethernet, auto-sensing , auto MDI/MDX, com conectores RJ-45 , para conexão à rede local fi xa; 
Permitir a atualização remota do sistema operacional e arquivos de configuração utilizados no equipamento via interfaces 
ethernet ou serial (terminal assíncrono); Possuir porta de console para gerenciamento e configuração via linha de comando CU 
com conector RJ-45, conector padrão RS-232 ou USB; Possuir ferramentas de debug e log de eventos para depuração e 
gerenciamento em primeiro nível; Implementar cliente DHCP, para configuração automática de rede; Possuir LED's indicativos 
do estado de operação; Possibilitar alimentação elétrica local e via padrão PoE+ (IEEE 802.3af/at); Deve ser fornecido 
juntamente com um injetor de energia (power injector) com interface 10/100/1000 e suporte a no minimo o padrão IEEE 802.3af; 
Possuir estrutura que permita fixação do equipamento em parede e fornecer acessórios para que possa ser feita a fixação; 
Deve ser acompanhado de todos os acessórios necessários para operacionalização do equipamento , tais como: softwares , 
cabos de console, cabos de energia elétrica , documentação técnica e manuais (podendo ser em CD-ROM) que contenham 
informações suficientes para possibilitar a instalação, configuração e operacionalização do equipamento; Possuir trava padrão 
"Kensington security lock point" ou similar e deve ser fornecido o cabo para esse tipo de proteção; Permitir o bloqueio da 
configuração do Ponto de Acesso via rede wireless; Implementar IEEE 802 .1 x, com pelo menos os seguintes métodos EAP: 
EAP-MD5, EAP-FAST, EAP-TLS, PEAP-GTC, PEAP-MSCHAPv2; Permitir a integração com RADIUS Server com suporte aos 
métodos EAP citados; Implementar protocolo de autenticação para controle do acesso administrativo ao equipamento com 
mecanismos de AAA; Implementar criptografia do tráfego local ; Suportar a autenticação com geração dinâmica de chaves 
criptográficas por sessão e por usuário; Implementar WPA com algoritmo de criptografia TKIP e MIC; Implementar WPA2 com 
algoritmo de criptografia AES, 128/256 bits, IEEE 802.11i; Deve possuir modo dedicado de funcionamento de análise de 
espectro das faixas de frequência de 2.4 e 5 GHz identificando fontes de interferência nessas faixas; Deve possibilitar analise 
de espectro nos canais em que estiver provendo acesso, sem desconectar os usuários; Deve disponibilizar informações gráficas 
de análise de espectro; O modelo ofertado deverá possuir homologação ANATEL, de acordo com a Resolução nO 242. 
- Garantía e suporte técníco: Deve possuir garantia de 36 meses na modalidade 8x5xNBD (Next Business Day - Próximo Dia 
Útil) ; Modalidade: on-site; A garantia de funcionamento e suporte técnico é apl icada ao hardware, e será pelo período de 3 (três) 
anos, contados a partir da data de recebimento definitivo do equipamento, sem prejuízo de qualquer outra política de garantia 
oferecida pelo fabricante ; Ao ser acionado o suporte técnico, e uma falha for constatada por este , a atuação na solução do(s) 
problema(s) deverá ocorrer: 

• Por período integral ; 
• Em qualquer dia da semana , independente de feriados e fins de semana , e; 
• Com a conclusão de reparos para o problema no próximo dia útil. 

Para contato com o suporte técnico, deverão ser fornecidos meios de contato eletrõnico (como e-mail) e telefônico (com DDD 11 
ou 0800). 

ITEM 03 - CONTROLADOR PARA REDE WI-FI 

- Característícas Específicas: Solução baseada em hardware específico, do tipo appliance. Não serão aceitos hardwares 
genéricos com software do fabricante ou maquinas virtuais ; Gerenciar, no mínimo, a quantidade de 200 pontos de acesso 
simultaneamente, com centralização das funcionalidades de autenticação; Permitir a conexão simultânea de, no mínimo, 8.000 
clientes wireless; Possuir, no mínimo, 4 (quatro) interfaces 10/100/1 OOOBASE-T. Possuir 02(duas) interfaces 1/10Gbps SFP+; 
Suportar, no mínimo, 2000 VLANs; Possuir fonte de alimentação com seleção automática de tensão (100-240 VAC) ; 
- Características Gerais: Permitir o armazenamento de sua configuração em memória não volátil , podendo, numa queda e 
posterior restabelecimento da alimentação , voltar à operação normalmente na mesma configuração anterior à queda de 
alimentação; Permitir gravação de múltiplas configurações no próprio equipamento; Permitir a gravação de eventos por meio do 
protocolo syslog ; Possuir capacidade de gerenciamento hierárquico, com possibilidade de definição de grupos de equipamentos 
e alteração das características de configuração do grupo sem a necessidade de configuração individual de cada equipamento; 
Acesso ao sistema através de cliente com browser padrão (http, https , Java); Possuir LEDs para a indicação do status das 
portas e atividade; Permitir ser montado em rack padrão de 19 (dezenove) polegadas, incluindo todos os acessórios 
necessários; Deve ser acompanhado de todos os acessórios necessários para operacionalizaçâo do equipamento, tais como: 
softwares , cabos de console, cabos de energia elétrica , documentação técnica e manuais que contenham informações 
suficientes para possibilitar a instalação, configuração e operacionalização do equipamento; Permitir operação em modo mesh; 
Permitir o uso de múltiplos SSIDs simultaneamente; Prover tempo de fast-roaming intra-switch inferior a 25 mili~l:l~os ; 
Permitir conexão entre APs sem a necessidade de conexão cabeada , implementando assim uma rede padrão mesh; rrov~ \. 
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tempo de fast-roaming inter-switch em camada 2 inferior a 100 milissegundos; Deve suportar 802.11 e com WMM, U-APSD e T
SPEC; Gerenciar centralizadamente a autenticação de usuários; Implementar protocolo de autenticação para controle do 
acesso administrativo ao equipamento com mecanismos de AAA; Possuir base de dados de usuários interna para autenticação 
de usuários convidados / temporários (acesso guest); Permitir autenticação em no minimo os seguintes sistemas de base de 
dados de usuários Microsoft Active Diretor, Cisco ACS server, FreeRadius, entre outros; Realizar o provisionamento de usuários 
convidados (guests) através de interface Web por meio de um usuário administrativo com permissões mínimas, exclusivas para 
este fim; Possuir suporte a autenticação IEEE 802.1X, com pelo menos os seguintes métodos EAP: EAP-MD5, PEAP/EAP
GTC, PEAP/EAP-MSCHAPv2, EAP-TLS com utilização de base de usuários interna ou servidor RADIUS externo; Suportar as 
especificações abaixo: 

• RFC 2409; 
• RFC 2661; 

• RFC 2408; 

• RFC 3602; 
• RFC 3948; 
• RFC 2548; 

Deverá suportar os seguintes métodos EAP-PEAP, EAP-TLS e EAP-TILS; Possuir suporte a autenticação IEEE 802.1X, com o 
método PEAP/EAP-GTC, e com utilização de base de usuários LDAP externa ; Permitir a seleção / uso de servidor Radius ou 
LDAP com base no SSID; Suportar a autenticação de usuários conectados á rede cabeada através das portas do controlador; 
Possuir o recurso de EAP Offload para terminação do túnel EAP no próprio controlador; Deve suportar utilização de Portal 
Captivo externo ao controlador; Permitir a autenticação (através de endereço MAC, Portal Captivo ou IEEE 802.1X) de usuários 
conectados á rede WLAN (wireless) ou usuários conectados ás portas cabeadas do controlador. Também deverá permitir a 
autenticação de usuário e de máquina por meio de IEEE 802.1x; Oferecer recurso de Portal Captivo (Captive Portal) com 
suporte a múltiplos portais simultaneamente; Implementar associação dinâmica de usuário a VLAN , com base nos parâmetros 
da etapa de autenticação; Implementar Qualidade de Serviço com a marcação de pacotes utilizando Diffserv e suporte a 802.1 p 
para QoS de rede; Possibilitar roaming com integridade de sessão, dando suporte a aplicações em tempo real, tais como , VoIP, 
VoWLAN, videoconferência, dentre outras; Permitir portais captivos externos a controladora; A controlador de possuir 
funcionalidade de conexão Site to Site VPN utilizando padrão Ipsec. Caso a solução fornecida não possua a funcionalidade, 
será aceita solução de VPN adicional ; Implementar segurança IEEE 802.11 i; Suportar a criptografia centralizada com os 
seguintes protocolos: AES-CCMP, TKIP e WEP; Implementar o protocolo 802.1w (Rapid Spanning Tree) ; Oferecer suporte a 
roteamento e switching de camadas L2 e L3; 
Suportar as especificações abaixo: 

• RFC 2328; 
• RFC 2338; 
• RFC 1027; 
• IEEE 802.1w; 
• RFC 1519; 

Possuir o recurso de criação de Pools de VLAN para permitir a escalabilidade de redes; Possuir servidor DHCP embutido; 
Suportar o protocolo VRRP para redundância de controladores; Suportar redundância de controladores conectados em camada 
3; Deve suportar redundância de controladores nos modos: 

• 1 +1 ; 
• N+1 ; 
• Ativo-Ativo; 
• Ativo-Standby; 

Oferecer os recursos de mobilidade entre VLANs para roaming de camada 2; Oferecer os recursos de Proxy de endereços IP e 
Proxy OHCP para roaming entre redes (L3); Implementar tagging de VLANs através do protocolo 802.1 Q; Implementar o 
protocolo 802.1 d para Spanning Tree (STP); O controlador WLAN poderá estar diretamente e/ou remotamente conectado aos 
APs por ele gerenciados, inclusive via roteamento nível 3 da camada OSI ; Se um controlador WLAN falhar, os APs relacionados 
deverão se associar a um controlador WLAN alternativo de forma automática, não permitindo que a rede wireless se torne 
inoperante; Realízar a descoberta automática dos APs na infraestrutura wi reless; Permitir o controle dos APs mediante a 
conexão através de topologia MESH (WiFi Mesh) ; A rede MESH deverá oferecer comportamento deterministico da topologia da 
rede MESH; A rede MESH deverá prover auto-redundância das camadas física (RF) e Layer 2 com comportamento 
determinístico ; Permitir a conexão de APs de maneira remota e segura ; Conectar APs através de redes públicas e/ou privadas 
com garantia de segurança através de conexão criptografada ; Permitir a propagação de SSIOs de maneira segura para 
qualquer AP legitimamente cadastrado na controladora, independentemente de onde este AP esteja conectado; Permitir a 
autenticação do AP remoto através de certificado digital ou de usuário e senha cadastrados em servidor AO e Radius; érêiiCfar 

( . 
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o tráfego dos APs centralizadamente; Administrar a configuração dos AP's; Permitir o uso de , pelo menos, uma interface 
Ethernet com rede segmentada para gerenciamento ; A Controladora deverá suportar nativamente as características elencadas 
nos subitens que seguem. Caso não suporte, o fornecedor poderá incluir equipamento externo que atenda às funcionalidades 
descritas, sendo 1 (um) equipamento externo por controladora ofertada: 

• Administrar centralizadamente todos os aspectos de segurança da rede WLAN através de firewall integrado à 
solução de rede sem fio ; 

• O controlador deverá oferecer um statefull firewall integrado, baseado em identidade do usuário; 
• Permitir o bloqueio de comunicação entre clientes wireless - L2 bridging ; 
• Implementar filtros baseados em protocolos e em endereços MAC; 
• Implementar padrão IEEE 802.11 h; 
• O firewall deve permitir, pelo menos, 800.000 (oitocentas mil) sessões simultâneas; 

• O firewall deve possuir capacidade de 12 (doze) Gbps de throughput; 
• Caso o controlador não possua firewall do tipo statefull integrado poderão ser fornecidos appliances, do 

mesmo fabricante, que contemplem as solicitações e características solicitadas para o firewall; 

• Realizar o controle de autorização baseado em perfis de acesso; 
• Permitir que seja configurado um perfil de acesso, com regras aplicadas de firewall , para o qual será direcionado 

o usuário após sua autenticação; 
• Possuir o recurso de "blacklisting" contra ataques ao Firewall e à rede wireless, evitando que um determinado 

cliente se associe à rede wireless caso viole políticas definidas de Firewall ou execute algum ataque à rede 
WLAN de endereços MAC de APs do sistema; 

• O Firewall deverá implementar os recursos de NAT (Network Address Translation) tanto para destino quanto para 
origem; 

• Implementar listas de controle de acesso (ACLs); 
• Oferecer detecção e proteção integrada de ataques de negação de serviços TCP, ICMP; 
• Permitir o espelhamento de sessão e logs detalhados por pacote a fim de possibilitar análises forenses ; 
• Permitir a aplicação de políticas de camada 4, de acordo com as caracteristicas do usuário. Por exemplo, um 

usuário que pertença ao grupo de gerentes (cadastrado no Radius ou Active Directory) terá permissão de acesso 
ao protocolo FTP no servidor de ERP; 

• Permitir derivação de políticas de acesso. Por exemplo, um usuário pode pertencer a um grupo ao qual foram 
atribuídas políticas de acesso em camada 4, porém , caso esteja utilizando um dispositivo de voz, o tráfego SIP 
passará a ter prioridade através de aplicação de OoS; 

• Permitir a criação de políticas com base em horários e na localização do usuário . Por exemplo: bloquear o tráfego 
do protocol FTP após às 18 horas. 

• O Firewall deverá ser integrado à rede WLAN de modo a permitir a desassociação de usuários da rede sem fio 
WLAN com base na violação de políticas de tráfego. Por exemplo: desassociar da rede WLAN e colocar em 
quarentena o Notebook com endereço MAC XX:XX:XX se o usuário tentar fazer um telnet para o servidor ABC; 

Otimizar o desempenho e a cobertura da radiofrequência; Ajustar automaticamente os canais de modo a otimizar a cobertura de 
rede e mudar as condições de RF baseado em performance ; Detectar interferência e ajustar parâmetros de RF , evitando 
problemas de cobertura e controle da propagação indesejada de RF; Implementar varredura de RF contínua , programada ou 
sob demanda, com identificação de APs ou clientes irregulares; Deve implementar a tecnologia de "Channel load balancing", 
permitindo que clientes sejam automaticamente distribuídos entre Pontos de Acesso adjacentes operando em canais distintos, 
com o objetivo de balancear a carga entre os Pontos de Acesso; Deve implementar a tecnologia de "Band Steering/Select" , 
permitindo que clientes com suporte a faixa de frequência de 5GHz se conectem aos Pontos de Acesso utilizando, 
preferencialmente, a faixa de 5GHz; Implementar varredura de RF nas bandas 802.11 a, 802 .11 b, 802 .11 g, 802.1 n e 802.11 ac 
para identificação de ataques e APs intrusos não autorizados (rogues); Realizar a varredura no canal de operação do AP sem 
impacto na performance da rede WLAN; Permitir a varredura em todos os canais possíveis de RF para detecção e contenção 
de ameaças na rede WLAN; Deve fazer a varredura dos espectros de 2,4 GHz e 5 GHz para localização e classificação de 
interferências não 802.11, analise de espectro, e evita-Ias automaticamente; O controlador deve possuir funcionalidade de 
analisador gráfico de espectro para detecção de interferências nas faixas de frequência de 2.4 e 5 GHz, sejam elas IEEE 802.11 
ou não. Deve disponibilizar interface gráfica com, pelo menos, gráficos de Fast Fourier Transform (FFT) e espectrograma; caso 
a funcionalidade não possa ser apresentada pelo controlador, deve ser fornecido um equipamento ou software , do mesmo 
fabricante, que o faça; Utilizar os APs como "sensores" de RF para fazer a monitoração do ambiente Wireless; Classificar 
automaticamente APs válidos, os que interferem e os não autorizados (rogues); Implementar mecanismos para detecção e 
contenção de APs não autorizados (rogues); Realizar a contenção automática dos APs Rogue, simultaneamente, através da 
rede WLAN e da rede cabeada; Realizar a identificação e contenção de redes "ad-hoc"; Detectar e bloquear o bridging entre 
estações da rede WLAN; Oferecer proteção contra ataques Denial Of Service (DOS) a APs e estações; Detectar e alertar os 
seguintes tipos de ataques na rede WLAN : ~ 
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• Im personalização de AP válido; 
• Floods de Frames; 
• Fake Ap, Airjack; 
• Broadcasts de de-autenticação; 
• ASLEAP; 
• Ataques baseados em probes; 

Possuir capacidade de gerar alarmes e executar contra-ataques se um ataque for detectado; Detectar áreas de sombra de 
cobertura e efetuar os devidos ajustes para sua correção , automaticamente; Ajustar, dinamicamente, o nivel de potência e canal 
de rádio dos APs, de modo a otimizar o tamanho da célula de RF, garantindo a performance e escalabilidade; Permitir o 
controle de banda disponível (bandwith contracts) por usuário ou através de perfis de usuários; Possibilitar roaming com 
integridade de sessão, dando suporte a aplicações em tempo real, tais como, VoIP , VoWLAN, videoconferência , dentre outras; 
Deve possuir mecanismo de controle de admissão de chamadas nos pontos de acesso (CAC); A controlador de possuir 
funcionalidade de conexão Site to Site VPN utilizando padrão Ipsec. Caso a solução fornecida não possua a funcionalidade, 
será aceita solução de VPN adicional; Possuir mecanismo automático de QoS para protocolos de voz (SIP , SVP e SCCP) 
utilizando inspeção automática de pacotes, sem a necessidade de fazer a marcação prévia (tagging) de pacotes; Deve possuir 
solução de identificação de aplicações através de técnicas de análise de tráfego, provendo informações das aplicações mais 
utilizadas na interface gráfica; Permitir a criação de políticas de acesso baseadas nas aplicações, como por exemplo , o acesso 
a "redes sociais" terá um controle de banda de 2Mpbs. Apresentar informações gráficas referente a utilização de soluções de 
comunicações unificadas (UC) sobre a infraestrutura WLAN , de formar a apresentar informações referentes as chamadas 
realizadas e relações gráficas entre o nível de sinal recebido pelo usuário e a qualidade da chamada . Possuir a funcionalidade 
da utilização do protocolo Bonjour na infraestrutura, permitindo que os serviços divulgados via mDNS sejam controlados, 
filtrados e disponibilizados entre diferentes subnets, tornando assim possível a utilização em redes com múltiplas subnets e um 
número grande de dispositivos. 
Garantia e suporte técníco: Deve possuir garantia de 36 meses na modalidade 8x5xNBD (Next Business Day - Próximo Dia 
Útil); Modalidade: on-site; A garantia de funcionamento e suporte técnico é aplicada ao hardware, e será pelo período de 3 (três) 
anos, contados a partir da data de recebimento definitivo do equipamento, sem prejuízo de qualquer outra política de garantia 
oferecida pelo fabricante ; Ao ser acionado o suporte técnico, e uma falha for constatada por este, a atuação na solução do(s) 
problema(s) deverá ocorrer: 

• Por período íntegral ; 
• Em qualquer dia da semana , independente de feriados e fins de semana, e; 
• Com a conclusão de reparos para o problema no próximo dia útil. 

Para contato com o suporte técnico , deverão ser fornecidos meios de contato eletrônico (como e-mail) e telefônico (com DDD 11 
ou 0800) . 

ITEM 04 - SOFTWARE DE GERÊNCIA PARA REDE WI-FI 

- Gerencíamento de rede sem fio: A Solução de Gerenciamento Centralizado da Sem Fio deve ser fornecida em Appliance 
Físico e/ou Appliance Virtual para ser instalado em servidor/máquina virtual a ser disponibilizada pela contratante. Deve ser 
obrigatoriamente do mesmo fabricante dos pontos de acesso e controladores wireless ; Permitir a configuração e gerenciamento 
através de browser padrão (http, https); Deve ser capaz de gerenciar todos os APs e controladores WLAN constantes nesse 
documento; Permitir que os eventos sejam gravados remotamente utilizando Syslog ; Prover organização hierárquica de 
equipamentos, permitindo que um equipamento receba as configurações lógicas e as replique a outros equipamentos; Possuir 
capacidade de projeto automatizado de redes sem fio nos padrões 802.11 a, 802.11 b e 802.11 g, 802.1 1 n e 802 .11 ac, segundo a 
geografia do prédio (planta) ; Considerar a área de cobertura e a banda por usuário desejada; Permitir a visualização de alertas 
da rede em tempo real ; Permitir a visualização de eventuais áreas sem cobertura de RF (áreas de sombra) ; Monitorar o 
desempenho da rede wireless, consolidando informações de rede tais como: níveis de ruído, relação sinal-ruído , interferência, 
potência de sinal; Possuir capacidade de listagem on-line da localização de usuário , endereço IP, endereço MAC, nível de 
potência de recepção e dados de associação e de autenticação 802.1 x; Deve possuir informação visual e gráfica, planta baixa 
dos andares, para: 

• Visualização dos APs instalados, com estado de funcionamento; 
• Visualização do mapa de calor de RF (Heatmap) ; 
• Localização de ativos conectados à rede (equipamentos 802.11); 
• Localização de rogue Aps; 
• Caso esta funcionalidade não esteja disponível no sistema de gerência , deve ser fornecido software, do mesmo 

fabricante, para atender este item. ~ 
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Possuir capacidade de identificação e listagem dos rádios vizinhos e respectivos SSID/BSSID que podem ser percebidos por 
cada AP; Possuir capacidade de configuração gráfica completa do Controlador WLAN e respectivos APs; Possuir capacidade 
de geração de relatórios dos seguintes tipos: 

• Listagem de clientes Wireless; 
• Listagem de APs; 
• Informações de Configuração dos Controladores WLAN; 
• Utilização da rede; 
• Detalhes dos APs não autorizados (rogues) detectados; 

Suportar SSH , HTIP/HTIPS, SSL, Telnet; Possuir ferramentas de debug e log de eventos para depuração e gerenciamento em 
primeiro nível; Implementar os padrões abertos de gerência de rede SNMPv2c e SNMPv3, incluindo a geração de traps; Possuir 
suporte a MIB li, conforme RFC 1213; Implementar a MIB privativa que forneça informações relativas ao funcionamento do 
equipamento; Possibilitar a obtenção da configuração do equipamento através do protocolo SNMP; Possibilitar a obtenção via 
SNMP de informações de capacidade e desempenho da CPU, memória e portas; Possibilitar a gerência e identificação 
individualizada de cada AP remoto; Permitir a administração centralizada dos APs sem a necessidade de configurar os APs 
individualmente; Possibilitar a identificação de paredes e divisórias com respectivos níveis de atenuação por tipo (alvenaria, 
vidro, drywall, etc); Possibilitar a importação de plantas baixas nos formatos gráficos (CAD, dwg , jpg, gif e png) ; Deve 
disponibilizar em painel gráfico de controle informações referentes à: 

• Sistemas operacionais e tipos de dispositivos que estão se conectando a rede ; 
• Informações sobre chamadas de voz, seus protocolos e qualidade das mesmas; 
• Informações sobre os tipos de aplicações mais utilizados; 
• Informações sobre usuários conectados . 

Deve possuir informação sobre possíveis ameaças a rede detectadas pelos sistemas gerenciados; Deve possibilitar criação de 
regras de detecção de ameaças e correlacionar todos os dispositivos gerenciados. 
- Garantía e suporte técníco: Deve possuir garantia de 36 meses na modalidade 8x5xNBD (Next Business Day - Próximo Dia 
Útil); Modalidade: on-site; A garantia de funcionamento e suporte técnico é aplicada ao hardware , e será pelo período de 3 (três) 
anos, contados a partir da data de recebimento definitivo do equipamento, sem prejuízo de qualquer outra política de garantia 
oferecida pelo fabricante; Ao ser acionado o suporte técnico , e uma falha for constatada por este, a atuação na solução do(s) 
problema(s) deverá ocorrer: 

• Por período integral; 
• Em qualquer dia da semana , independente de feriados e fins de semana , e; 
• Com a conclusão de reparos para o problema no próximo dia útil. 

Para contato com o suporte técnico, deverão ser fornecidos meios de contato eletrônico (como e-mail) e telefônico (com DDD 11 
ou 0800) . 

ITEM 05 - SOFTWARE DE AUTENTICAÇÃO E SEGURANÇA 

Solução de autenticação de usuários e dispositivos para controle de acesso a rede baseada em appliance ou software; A 
solução poderá baseada em hardware específico, do tipo appliance ou appliance virtual desde que atenda a todos os requisitos 
e especificações técnicas; No caso do fornecimento ser através de appliance virtual o hardware e sistema operacional para a 
ativação do appliance virtual será de responsabilidade da contratante que fornecerá estrutura de acordo com ambiente atual do 
cliente; Suporte a seguintes bases de dados: 

• Microsoft Active Directory; 
• LDAP-compliant directory. 

Deve suportar "Single Sign-on" (SSO) através de SAML v2 .0 5.7.39 Deve implementar gerenciamento e aplicação de políticas 
de autorização de acesso de usuários com base em: 

• 
• 
• 
• 
• 

Atributos do usuário autenticado ; 
Hora do dia , dia da semana ; 
Tipo de dispositivo utilizado; 
Localização do usuário; 
Tipo de autenticação utilizado. 
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Permitir a visualização de todas informações relativas a cada transação/autenticação em uma única tela , como Data e Hora, 
Mac Address do dispositivo, classificação do dispositivo, Usuário , equipamento que requisitou a autenticação (origem), Método 
de autenticação utilizado, fonte de autenticação utilizada para validação, perfil de acesso aplicado, todos atributos de entrada do 
protocolo utilizados na requisição (ex. RADIUS) , informações de resposta da solução para o elemento de rede, alertas em caso 
de falha, e exibição dos Log já filtrados para a requisição em análise. Deve possuir Dashboard customizável , onde deve permitir 
a visualização de no mínimo as seguintes informações: 

• Lista com os últimos Alertas do sistema; 
• Gráfico com todas as requisições de autenticação dos últimos 7 dias, incluindo RADIUS, TACACS+ e Web 

Authetication ; 

Gráfico com o status das autenticações aceitas e rejeitadas nos últimos 7 dias. Para soluções compostas por mais de um 
servidor/appliance, deve apresentar o Status de cada elemento do sistema, com informações como endereço IP e data da 
última replicação dos dados; Gráfico com a categorização dos dispositivos classificados pela solução , divididos de acordo com 
as categorias de classíficação; Ultimas falhas de autenticação; Lista com as últimas autenticações; Lista com as últimas 
autenticações com sucesso; Utilização de CPU do sistema, no mínimo nos últimos 30 minutos ; Deve implementar 
funcionalidade de classificação automática de dispositivos ("Device profiling"), de forma a descobrir, classificar e agrupar os 
dispositivos conectados na rede; Deve categorizar os dispositivos em pelo menos 3 níveis, por tipo de dispositivo (ex. 
Computador, Smartdevice, impressora , etc.) , por sistema operacional (ex. Windows, Linux, MacOS, etc.) e versão do sistema 
(ex. Windows 7, Windows 2008 Server, etc) ; Deve suportar a coleta de informações, para classificação , usando no mínimo 
DHCP, HTTP User-Agent, MAC OUI , ActiveSync plugin , SNMP, Subnet Scanner, IF-MAP, Cisco Device Sensor, MDM e TCP 
Fingerprinting ; Deve possuir base de regras e categorias de dispositivos pré-configurada ; Deve suportar mecanismo de 
atualização das regras e categorias préconfiguradas; Deve implementar os serviços de autenticação, profiling e autorização 
para 100 usuários/díspositivos; Caso exista licenciamento distinto para usuários/dispositivos da rede sem fio (wi re less) e 
usuários/dispositivos da rede cabeada (wired) , deverão ser fornecidas as duas licenças para o número total de usuários 
solicitados; Deve suportar autenticações via OAuth2 , Facebook, Office365 e Google Apps .; Possuir recursos integrados de AAA: 
RADIUS, TACACS+ e Kerberos; Suporte a RADIUS CoA, Web authentication e SAML v2.0; Deve suportar no mínimo os 
seguintes métodos de autenticação: 

• EAP-FAST (EAP-MSCHAPv2, EAP-GTC, EAP-TLS); 
• PEAP (EAP-MSCHAPv2, EAP-GTC, EAP-TLS, EAP-PEAP-Public); 
• TTLS (EAP-MSCHAPv2, EAP-GTC, EAP- TLS, EAP-MD5, PAP, CHAP); 
• EAP-TLS; 
• PAP, CHAP, MSCHAPv1 , MSCHAPv2, and EAP-MD5; 
• Wíndows machine authentication; 
• MAC address authentication (non-802.1 X devices). 

Deve suportar a verificação de vulnerabilidade através de varredura de portas (NMAP e NESSUS); Suporte á integração com 
plataforma de terceiros usando HTTP/RESTful API. Suporte a administração através de IPv6. Deve possuir ferramenta para 
gerenciar os processos de credenciamento, autenticação, autorização e contabilidade de usuários visitantes através de uma 
portal web seguro; Deve suportar 100 dispositivos visitantes concorrentes autenticados na rede via portal web; Deve 
implementar a criação de grupos de autorizadores com privilégios distintos, por SSID, de criação de credenciais temporárias e 
atribuição de permissões de acesso aos clientes; Deve realizar a autenticação dos autorizadores em base externa do tipo 
Microsoft Active Directory ou LDAP e atribuir o privilégio ao autorizador de acordo com o seu perfil ; Deve implementar as 
funcionalidades de geração aleatória de lotes de credenciais temporárias pré-autorizadas; Deve implementar a importação e 
exportação da relação de credenciais temporárias através de arquivos txt ou csv; Deve permitir a determinação da validade das 
credenciais , e quando será o início da validade da conta; Deve permiti r que o visitante crie sua própria credencial temporária 
("selfservice") através da portal web , sem a necessidade de um autorizador; Deve permitir a customização do formulário de 
criação de credenciais , a ser preenchido pelo autorizador ou pelo visitante, em caso de auto-serviço, especificando quais 
informações cadastrais dos visitantes são obrigatórias ou opcionais; Deve permitir a customização do nível de segurança da 
senha temporária que será gerada ao visitante, especificando a quantidade minima de caracteres e o uso de caracteres 
especiais , números e letras para compor a senha ; Deve exigir que o usuário visitante aceite o "Termo de uso da rede" a cada 
login ou apenas no primeiro login ; Deve permitir o envio das credencia is aos usuários reg istrados através de mensagens SMS 
(Short Message Service) , e-mail e impressão local; Deve permitir que a customização da página de registro de visitantes para 
campos relacionados a confirmação de sponsorship; Deve permiti r bilhetagem e integração com provedor de pagamento; Deve 
prover serviço de propaganda, por exemplo , exibir vídeo antes de liberar o acesso, promoções e propagandas; Deve permitir o 
gerenciamento das credenciais de visitantes ; Deve permitir a configuração de contas de usuários visitantes com as seguirrt€S\ 
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características: Prazo de validade, largura de banda ; Deve realizar o cachíng de endereço MAC dos usuários visitantes; Deve 
permítir o logín automático de usuários que realizem o auto-registro; Deve permitir a autenticação de usuário anônimo sem 
necessidade de prover usuário e senha; Deve permítír a criação de token de acesso; Deve permitir a criação e gerenciamento 
de múltiplas contas de usuários visitantes; Deve prevenir que funcionários acessem a rede de visitante com computador 
corporatívo; Deve permitir a desconexão de múltíplas sessões atívas; Deve possuír págína que exibe estatística de sessão após 
realizar login para que os usuários possam monitorar sua utilização e cota atríbuída; Deve permitir autenticação através de 
social login nativa na solução; Deve ser capaz de modificar ou desconectar uma sessão ativa de visitante através de RADIUS 
Dynamic Authorization. 
- Garantia e suporte técnico: Deve possuir garantia de 36 meses na modalídade 8x5xNBD (Next Business Day - Próximo Dia 
Útil) ; Modalidade: on-site; A garantia de funcionamento e suporte técnico é aplicada ao hardware, e será pelo periodo de 3 (três) 
anos, contados a partir da data de recebimento definitivo do equipamento, sem preju izo de qualquer outra política de garantia 
oferecida pelo fabrícante; Ao ser acionado o suporte técnico, e uma falha for constatada por este , a atuação na solução do(s) 
problema(s) deverá ocorrer: 

• Por período integral ; 
Em qualquer dia da semana , independente de feriados e fins de semana , e; 

• Com a conclusão de reparos para o problema no próximo dia útil. 

Para contato com o suporte técnico, deverão ser fornecidos meios de contato eletrôníco (como e-mail) e telefônico (com 000 11 
ou 0800) . 

ITEM 06 - SWITCH DE ACESSO TIPO 1 

- Características específicas: Deve possuír no mínimo 24 portas 10/100/1000 Base-T; Deve possuir no mínimo 4 portas 1/10 
Gígabit Ethernet SFP+; Deve possuir 01 interface RJ-45 serial para acesso console local ; Deve possuir 01 interface RJ-45 Out
of-Band para gerenciamento; Deve possuir latência para 1 Gbps de, no máximo, 4 jJs e para 10Gbps de, no máximo 2 jJs, 
considerando pacotes de 64 bytes; Deve possuir memória ORAM de no mínimo 1 GB; Deve possuir buffer de pacotes de no 
mínimo 12 MB; Deve possuí r capacidade de encamínhamento de no mínimo 92 Mpps; Deve possuír capacidade de comutação 
de no minimo 128 Gbps; 
- Características Geraís: Deve suportar empilhamento, de forma que, no mínimo, 08 switches operem como um único switch 
virtual ; O equipamento ofertado deve suportar empilhamento com largura de banda agregada de até 80 Gbps; Deve vi r 
acompanhado de um cabo dedicado para empilhamento com velocidade minima de 10 Gbps, de no mínimo 1 metro ; Deve 
implementar agregação de links em modo dinâmico (LACP) , com suporte à criação de até 16 links agregados, onde cada link 
agregado suporte até 8 links; Deve possuir tabela para 32 .000 endereços MAC; Deve suportar 2000 VLANs simultaneamente; 
Deve suportar Tuneis VxLAN (VTEP) ; Deve implementar Jumbo frames de até 9220 bytes; Deve implementar STP BPDU 
Protection (BPDU Guard); Deve implementar Rapid Per-VLAN Spanning Tree (RPVST+); Deve implementar IEEE 802.1ad 
QinQ; Deve implementar MVRP e GVRP para registro dinâmico de VLANs; Deve implementar UDLD ou DLDP; Deve 
implementar Dual Stack IPv4 e IPv6; Deve implementar DHCP Server; Deve implementar Virtual Router Redundancy Protocol 
(VRRP) ; Deve implementar roteamento estático IPv4 e IPv6; Deve Implementar Open Shortest Path First (OSPFv2 e v3) com 
pelo menos suporte a uma area e até 8 interfaces. Deve implementar Routing Information Protocol (RIPv2 e RIPng); O 
equipamento ofertado deve possuir tabela de roteamento com pelo menos 2000 entradas IPv4 e 1000 entradas IPv6; Deve 
implementar IGMP snooping; Deve implementar MLD snooping; Deve implementar PIM-SM e PIM-DM; Deve implementar 8 filas 
port cada porta; Deve suportar a escrita de prioridade IEEE 802.1p baseada em endereço IP, ToS , porta TCP/UDP; O 
equipamento ofertado deve permitir autenticação em servidores RADIUS e TACACS+; Deve implementar listas de controle de 
Acesso (ACL) baseado em endereço IPv4, IPv6 e MAC de origem e destino , porta protocolo e VLAN; Deve implementar 
autenticação 802.1 x de múltiplos usuários por porta . Deve implementar autenticação via web para clientes; Deve implementar 
autenticação baseada em MAC; Deve implementar accounting RADIUS; Deve implementar TACACS+; Deve implementar 
proteção contra-ataques de ARP; Deve implementar proteção contra IP spoofing (IP source guard) ; Deve implementar SNMPv3; 
Deve suportar o isolamento de portas, de forma que uma porta isolada não possa enviar tráfego para outra porta isolada do 
mesmo switch ; Deve implementar segurança do gerenciamento do switch em métodos de acesso CU, GUiou MIB, através de 
SSHv2, SSL e SNMPv3; O equipamento ofertado deve permitir múltiplos arquivos de configuração; Deve suportar 
espelhamento remoto; Deve implementar Secure File Transfer Protocol ; Deve implementar LLDP; Deve implementar LLDP
MEd; Deve implementar SNTPv4; O equipamento ofertado deve implementar RMON com pelo menos 4 grupos; O equipamento 
ofertado deve Implementar Sflow ou Netflow; Deve suportar protocolo OpenFlow 1.3; Deve permitir a obtenção automática do 
arquivo de configuração através de servidor sem necessidade de intervenção direta no switch ; Deve ser fornecido com a versão 
de software mais completa disponível para o equipamento ; Deve ser fornecido com todas as licenças de software necessárias 
para o funcionamento integral de todas as funcionalidades disponíveis para o equipamento. 
- Garantia e suporte técnico: Deve possuir garantia de 36 meses na modalidade 8x5xNBD (Next Business Day - Próximo Dia 
Útil) ; Modalidade: on-site; A garantia de funcionamento e suporte técnico é aplicada ao hardware, e será pelo período de 3 (três) 
anos, contados a partir da data de recebimento definitivo do equipamento, sem prejuízo de qualquer outra política de garantia 
oferecida pelo fabricante ; Ao ser acionado o suporte técnico , e uma falha for constatada por este, a atuação na soluç- do(s 
problema(s) deverá ocorrer: 
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• Por período integral; 
• Em qualquer dia da semana, independente de feriados e fins de semana, e; 
• Com a conclusão de reparos para o problema no próximo dia útil. 

Para contato com o suporte técnico, deverão ser fornecidos meios de contato eletrônico (como e-mail) e telefônico (com 000 11 
ou 0800) . 

ITEM 07 - SWITCH DE ACESSO TIPO 2 

- Características específicas: Deve possuir no minimo 24 portas 10/100/1000 Base-T; Deve possuir no minimo 4 portas 1/10 
Gigabit Ethernet SFP+; Implementar os padrões IEEE 802.3af (Power over Ethernet - PoE) e IEEE 802 .3at (Power over 
Ethernet Plus - PoE+) em qualquer uma das 24 portas 10/100/1000Base-T; Deve possuir 01 interface RJ-45 serial para acesso 
console local; Deve possuir 01 interface RJ-45 Out-of-Band para gerenciamento; Deve possuir latência para 1 Gbps de, no 
máximo, 4 iJs e para 10Gbps de, no máximo 2 iJs, considerando pacotes de 64 bytes; Deve possuir memória ORAM de no 
mínimo 1 GB; Deve possuir buffer de pacotes de no mínimo 12 MB; Deve possuir capacidade de encaminhamento de no 
mínimo 92 Mpps; Deve possuir capacidade de comutação de no mínimo 128 Gbps; Possuir fonte de alimentação interna ao 
equipamento com ajuste automático de tensão 110 e 220 Volts e potência minima de 370 watts ; 
- Características Gerais: Deve suportar empilhamento, de forma que, no mínimo, 08 switches operem como um único switch 
virtual; O equipamento ofertado deve suportar empilhamento com largura de banda agregada de até 80 Gbps; Deve vir 
acompanhado de um cabo dedicado para empilhamento com velocidade mínima de 10 Gbps, de no mínimo 1 metro; Deve 
implementar agregação de links em modo dinâmico (LACP) , com suporte à criação de até 16 links agregados , onde cada link 
agregado suporte até 8 links; Deve possuir tabela para 32.000 endereços MAC; Deve suportar 2000 VLANs simultaneamente; 
Deve suportar Tuneis VxLAN (VTEP) ; Deve implementar Jumbo frames de até 9220 bytes; Deve implementar STP BPDU 
Protection (BPDU Guard) ; Deve implementar Rapid Per-VLAN Spanning Tree (RPVST+); Deve implementar IEEE 802.1ad 
QinQ; Deve implementar MVRP e GVRP para registro dinâmico de VLANs; Deve implementar UDLD ou DLDP; Deve 
implementar Dual Stack IPv4 e IPv6; Deve implementar DHCP Server;Deve implementar Virtual Router Redundancy Protocol 
(VRRP); Deve implementar roteamento estático IPv4 e IPv6; Deve Implementar Open Shortest Path First (OSPFv2 e v3) com 
pelo menos suporte a uma area e até 8 interfaces. Deve implementar Routing Information Protocol (RIPv2 e RIPng) ; O 
equipamento ofertado deve possuir tabela de roteamento com pelo menos 2000 entradas IPv4 e 1000 entradas IPv6; Deve 
implementar IGMP snooping ; Deve implementar MLD snooping; Deve implementar PIM-SM e PIM-DM; Deve implementar 8 filas 
port cada porta; Deve suportar a escrita de prioridade IEEE 802 .1 p baseada em endereço IP, ToS , porta TCP/UDP; O 
equipamento ofertado deve permitir autenticação em servidores RADIUS e TACACS+; Deve implementar listas de controle de 
Acesso (ACL) baseado em endereço IPv4, IPv6 e MAC de origem e destino, porta protocolo e VLAN ; Deve implementar 
autenticação 802.1 x de múltiplos usuários por porta. Deve implementar autenticação via web para clientes; 
Deve implementar autenticação baseada em MAC ; Deve implementar accounting RADIUS; Deve implementar TACACS+; Deve 
implementar proteção contra-ataques de ARP; Deve implementar proteção contra IP spoofing (IP source guard) ; Deve 
implementar SNMPv3; Deve suportar o isolamento de portas, de forma que uma porta isolada não possa enviar tráfego para 
outra porta isolada do mesmo switch; Deve implementar segurança do gerenciamento do switch em métodos de acesso CL! , 
GUiou MIB, através de SSHv2, SSL e SNMPv3; O equipamento ofertado deve permitir múltiplos arquivos de configuração; 
Deve suportar espelhamento remoto; Deve implementar Secure File Transfer Protocol ; Deve implementar LLDP; Deve 
implementar LLDP-MEd; Deve implementar SNTPv4; O equipamento ofertado deve implementar RMON com pelo menos 4 
grupos; O equipamento ofertado deve Implementar Sflow ou Netflow; Deve suportar protocolo OpenFlow 1.3; Deve permitir a 
obtenção automática do arquivo de configuração através de servidor sem necessidade de intervenção direta no switch ; Deve 
ser fornecido com a versão de software mais completa disponível para o equipamento; Deve ser fornecido com todas as 
licenças de software necessárias para o funcionamento integral de todas as funcionalidades disponíveis para o equipamento; 
- Garantia e suporte técnico: Deve possuir garantia de 36 meses na modalidade 8x5xNBD (Next Business Day - Próximo Dia 
Útil); Modalidade: on-site; A garantia de funcionamento e suporte técnico é aplicada ao hardware, e será pelo período de 3 (três) 
anos, contados a partir da data de recebimento definitivo do equipamento, sem prejuizo de qualquer outra política de garantia 
oferecida pelo fabricante ; Ao ser acionado o suporte técnico, e uma falha for constatada por este, a atuação na solução do(s) 
problema(s) deverá ocorrer: 

o Por periodo integral ; 
o Em qualquer dia da semana, independente de feriados e fins de semana , e; 
o Com a conclusão de reparos para o problema no próximo dia útil. 

Para contato com o suporte técnico, deverão ser fornecidos meios de contato eletrônico (como e-mail) e telefônico (com DDD 11 
ou 0800) . 

ITEM 08 - TRANSCEPTOR SWITCH DO TIPO 1 

Características gerais: O equipamento ofertado deve ser novo, sem uso anterior; O equipamento deve estar em ~a-de-J 
produção, sem data prevista para encerramento , no ato de entrega da proposta; Deve ser compatível com item "SWIT . D~ 
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ACESSO DO TIPO 1 ou 2", do Lote 3 - Conectividade de Rede, como consta neste documento ; Do tipo SFP+ com velocidade 
mínima de 10GbE Base-SR, que suporte no mínimo de 300m; 

ITEM 09 - TRANSCEPTOR SWITCH DO TIPO 2 

- Características gerais: O equipamento ofertado deve ser novo, sem uso anteríor; O equipamento deve estar em linha de 
produção, sem data prevista para encerramento, no ato de entrega da proposta; Deve ser compatível com item "SWITCH DE 
ACESSO DO TIPO 1 ou 2", do Lote 3 - Conectividade de Rede, como consta neste documento; Do tipo SFP com velocidade 
mínima de 1 GbE Base-SX, que suporte no mínimo de 300m; 

ITEM 10 - SERViÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO 

- Características gerais: Conjunto de 8 horas-homem, consumidas de forma continua, para instalação, configuração e 
documentação. sendo valido para todos os itens desse lote. A contratada deverá instalar e configurar os itens fisicos e lógicos 
seguindo os padrões e melhores práticas e especificações acordadas com a contratante ; Prestar os serviços dentro dos 
parâmetros e rotinas estabelecidos , em observância ás normas legais e regulamentares aplicáveis e ás recomendações aceitas 
pela boa técnica ; Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo contratante , atendendo prontamente a 
quaisquer reclamações; Elaborar um plano de implantação com: Descrição de atividades a serem desenvolvidas; Relatórios e 
diagramas com dados relevantes para efeito decisório; responsáveis pelas atividades, e; cronograma da implantação. 
Compondo assim um documento denominado "Projeto Executivo" com visibilidade completa do projeto e seus respectivos 
informes de status; Elaborar e apresentar de maneira antecipada um documento com o planejamento de implantação com 
informações técnica relevantes para efeito decisório, para os responsáveis pelo projeto por parte da contratante; Iniciar as 
atividades após o aceite do plano de implantação por parte da equipe de tecnologia da contratante; A contratada deverá 
apresentar em reunião a conclusão do projeto com a entrega do documento "Projeto Executivo" completo, contendo todas as 
informações da operação e visão estratégia ; Executar toda a implementação e migração conforme plano técnico definido 
anteriormente, respeitando o cronograma de atividades e responsabilidades. Esta atividade deverá ter o gerenciamento do 
projeto e atualização constante da documentação pela contratada; Ao término das instalações e configurações todas as 
documentações técnicas, mapa de conexão, topologia e arquivos de configuração além de transferência de conhecimento para 
operação, deverão ser repassados á contratante ; O repasse de conhecimento deverá ser fundamentado no funcionamento e 
melhores práticas do fabricante e/ou serviço ativado pela contratada; Este repasse de conhecimento deverá incluir a gestão e 
operações das ferramentas , serviços e hardwares implementados como solução no ambiente da contratante, habil itando os 
profissionais da mesma na operação e gestão do ambiente; Toda a instalação e configuração das soluções deverá ser feita nas 
dependências da contratante; A contratante deverá designar um profissional para acompanhamento dos processos de 
instalação e configuração das soluções; A contratada deverá ao final de instalação/configuração e testes apresentar em reunião 
pré-definida os resultados de funcionamento das soluções; A contratada deverá garantir pleno funcionamento da solução após 
sua instalação, responsabilizando-se por qualquer componente adicional que for identificado após a contratação , seja por 
motivos de interoperabilidade, compatibilidade ou quaisquer outros motivos que impeçam seu funcionamento; É 
responsabilidade da contratada falhas ou erros de instalação provenientes das operações de instalação e configuração; Os 
profissionais alocados para a instalação por parte da contratada deverão ter conhecimento pleno nas melhores práticas de 
configuração do produto e fabricantes ; As senhas configuradas pela contratada no ambiente durante a instalação deverão ter 
requisito mínimo de 08 (outo) caracteres contendo letras maiúsculas, minúsculas e caracteres especiais ; Os profissionais 
técnicos alocados na operação pela contratada deverá estar devidamente identificado com uniforme bem como crachá de 
identificação; A contratada deverá disponibilizar um documento denominado "STATUS DO PROJETO" para a contratante, 
sendo necessária sua atualização constante e que trabalhe com a auto colaboração , sendo possivel a interação de maneira 
assincrona e acesso através de navegador web. 

LOTE 4 - LICENÇAS 

ITEM 01 - WINDOWS PRO 

• Descrição do Software: Sistema Operacional Microsoft Windows 10 Pro PT-BR; 
• Número de Série: FQC-09478; 
• Modalidade: Licenças vitalícias. 

- Da Entrega: Os softwares deverão ser entregues em mídia origina l (CO ou OVO), em sua versão mais recente , ou deverá ser 
possivel fazer o download imagem de instalação original mais recente no site do fabricante. Se necessário, deverá ser 
disponibilizado usuário e senha de acesso á CONTRATANTE para realização do download; A entrega das mídias ou a 
disponibilização do download, bem como a ativação das licenças de uso e do serviço de suporte, quando for o caso, deverão 
ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias úteis , contados a partir da data do recebimento da ordem de fornecimento pela em~ 
Opcionalmente, as licenças de uso poderão ser ativadas de forma online, através da Internet, ou enviadas por e- mail. / '1 \ 

Av. Getúlio Vargas, 1200 - Vila Nova Santana - Assis - SP - 19807-130 
Fone/Fax (18) 3302-1055 - www.fema.edu.br 

/li! 
7 



.- e 
Fundação Educacional do Município de Assis 

Campus "José Santilli Sobrinho" 

- Condições Gerais: As licenças adquiridas devem ser de uso corporativo e/ou educacional e completas e deverão estar, para 
todos os efeitos, em nome da CONTRATANTE junto ao fabricante do produto; O fornecedor das licenças deverá apresentar 
credenciamento fornecido pelo fabricante que o habilite a comercializá-Ias, ou deverá figurar como revenda/parceiro no site do 
fabricante. As licenças não podem ser vinculadas ao computador, ou seja, não devem ser do tipo Original Equipment 
Manufacturer (OEM) . 

ITEM 02 - WINDOWS PRO UPGRADE 

• Descrição do Software: Upgrade para Sistema Operacional Microsoft Windows 10 Pro PT-BR; 
• Número de Série: FQC-09512; 
• Modalidade: Licenças vitalícias. 

- Da Entrega: Os softwares deverão ser entregues em mídia original (CD ou DVD) , em sua versão mais recente , ou deverá ser 
possivel fazer o download imagem de instalação original mais recente no site do fabricante . Se necessário, deverá ser 
disponibilizado usuário e senha de acesso à CONTRATANTE para realização do download; A entrega das midias ou a 
disponibilização do download, bem como a ativação das licenças de uso e do serviço de suporte, quando for o caso, deverão 
ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias úteis, contados a partir da data do recebimento da ordem de fornecimento pela empresa ; 
Opcionalmente, as licenças de uso poderão ser ativadas de forma online, através da Internet, ou enviadas por e- mail. 
- Condições Gerais: As licenças adquiridas devem ser de uso corporativo e/ou educacional e completas e deverão estar, para 
todos os efeitos, em nome da CONTRATANTE junto ao fabricante do produto; O fornecedor das licenças deverá apresentar 
credenciamento fornecido pelo fabricante que o habilite a comercializá-Ias, ou deverá figurar como revenda/parceiro no site do 
fabricante . As licenças não podem ser vinculadas ao computador, ou seja, não devem ser do tipo Original Equipment 
Manufacturer (OEM). 

ITEM 03 - OFFICE STANDARD 

• Descrição do Software: Suíte de Aplicativos Microsoft Office 2019 Standard - Brasil ; 
• Número de Série: 021-10597; 
• Modalidade: Licenças vitalícias. 

- Da Entrega: Os softwares deverão ser entregues em midia original (CD ou DVD) , em sua versão mais recente , ou deverá ser 
possível fazer o download imagem de instalação original mais recente no site do fabricante. Se necessário , deverá ser 
disponibilizado usuário e senha de acesso à CONTRATANTE para realização do download; A entrega das midias ou a 
disponibilização do download , bem como a ativação das licenças de uso e do serviço de suporte , quando for o caso, deverão 
ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias úteis, contados a partir da data do recebimento da ordem de fornecimento pela empresa ; 
Opcionalmente, as licenças de uso poderão ser ativadas de forma online, através da Internet, ou enviadas por e- mail. 
- Condições Gerais: As licenças adquiridas devem ser de uso corporativo e/ou educacional e completas e deverão estar, para 
todos os efeitos, em nome da CONTRATANTE junto ao fabricante do produto; O fornecedor das licenças deverá apresentar 
credenciamento fornecido pelo fabricante que o habilite a comercial izá-Ias , ou deverá figurar como revenda/parceiro no site do 
fabricante . As licenças não podem ser vinculadas ao computador, ou seja, não devem ser do tipo Original Equipment 
Manufacturer (OEM) . 

ITEM 04 - WINDOWS SERVER STANDARD 

• Descrição do Software: Sistema Operacional Microsoft Windows Server 2019 Standard ; 
• Número de Série: 9EM-00631; 
• Modalidade: Licenças vitalícias. 

- Da Entrega: Os softwares deverão ser entregues em mídia original (CD ou DVD) , em sua versão mais recente, ou deverá ser 
possível fazer o download ímagem de instalação original mais recente no site do fabricante. Se necessário, deverá ser 
disponibilizado usuário e senha de acesso à CONTRATANTE para realização do download ; A entrega das mídias ou a 
disponibilização do download, bem como a ativação das licenças de uso e do serviço de suporte , quando for o caso, deverão 
ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias úteis , contados a partir da data do recebimento da ordem de fornecimento pela empresa ; 
Opcionalmente, as licenças de uso poderão ser ativadas de forma online , através da Internet, ou enviadas por e- mail. 
- Condições Gerais: As licenças adquiridas devem ser de uso corporativo e/ou educacional e completas e deverão estar, para 
todos os efeitos, em nome da CONTRATANTE junto ao fabricante do produto; O fornecedor das licenças deverá apresentar 
credenciamento fornecido pelo fabricante que o habilite a comercializá-Ias , ou deverá figurar como revenda/parceiro no site do 
fabricante . As licenças não podem ser vinculadas ao computador, ou seja , não devem ser do tipo Original Equipment 
Manufacturer (OEM). ~ 
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ITEM 05 - WINDOWS SERVER CAL 

• Descrição do Software: Microsoft Windows Server CAL, por dispositivo; 
• Número de Série: R18-05746; 
• Modalidade: Licenças vitalicias. 

- Da Entrega: Os softwares deverão ser entregues em mídia original (CO ou OVO) , em sua versão mais recente , ou deverá ser 
possível fazer o download imagem de instalação original mais recente no site do fabricante . Se necessário, deverá ser 
disponibilizado usuário e senha de acesso á CONTRATANTE para realização do download; A entrega das midias ou a 
disponibilização do download, bem como a atívação das licenças de uso e do serviço de suporte, quando for o caso, deverão 
ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias úteis, contados a partir da data do recebimento da ordem de fornecimento pela empresa; 
Opcionalmente, as licenças de uso poderão ser ativadas de forma online, através da Internet, ou enviadas por e- mail. 
- Condíções Gerais: As licenças adquiridas devem ser de uso corporativo e/ou educacional e completas e deverão estar, para 
todos os efeitos, em nome da CONTRATANTE junto ao fabricante do produto; O fornecedor das licenças deverá apresentar 
credenciamento fornecido pelo fabricante que o habilite a comercializá-Ias, ou deverá figurar como revenda/parceiro no site do 
fabricante . As licenças não podem ser vinculadas ao computador, ou seja , não devem ser do tipo Original Equipment 
Manufacturer (OEM). 

ITEM 06 - SQL SERVER ST ANDARD EDITION 

• Descrição do Software: Banco de Dados Microsoft SQL Server Standard Edition 2017 Standard; 
• Número de Série: 228-11126; 
• Modalidade: Licenças vitalícias. 

- Da Entrega: Os softwares deverão ser entregues em mídia original (CO ou OVO) , em sua versão mais recente , ou deverá ser 
possível fazer o download imagem de instalação original mais recente no site do fabricante . Se necessário, deverá ser 
disponibilizado usuário e senha de acesso á CONTRATANTE para realização do download; A entrega das mídias ou a 
disponibilízação do download, bem como a ativação das licenças de uso e do serviço de suporte, quando for o caso , deverão 
ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias úteis, contados a partir da data do recebimento da ordem de fornecimento pela empresa ; 
Opcionalmente, as licenças de uso poderão ser ativadas de forma online , através da Internet, ou enviadas por e- mail. 
- Condições Geraís: As licenças adquiridas devem ser de uso corporativo e/ou educacional e completas e deverão estar, para 
todos os efeitos, em nome da CONTRATANTE junto ao fabricante do produto; O fornecedor das licenças deverá apresentar 
credenciamento fornecido pelo fabricante que o habilite a comercializá-Ias, ou deverá figurar como revenda/parceiro no site do 
fabricante . As licenças não podem ser vinculadas ao computador, ou seja , não devem ser do tipo Original Equipment 
Manufacturer (OEM) . 

ITEM 07 - SQL CAL SERVER 

• Oescríção do Software: Microsoft SQL Server CAL, por dispositivos ; 
• Número de Série: 359-06537; 
• Modalidade: Licenças vitalícias. 

- Da Entrega: Os softwares deverão ser entregues em mídia original (CO ou OVO) , em sua versão mais recente , ou deverá ser 
possível fazer o download imagem de instalação original mais recente no site do fabricante. Se necessário, deverá ser 
disponibilizado usuário e senha de acesso á CONTRATANTE para realização do download; A entrega das midias ou a 
disponibilização do download, bem como a ativação das licenças de uso e do serviço de suporte, quando for o caso , deverão 
ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias úteis, contados a partir da data do recebimento da ordem de fornecimento pela empresa ; 
Opcionalmente, as licenças de uso poderão ser ativadas de forma online, através da Internet, ou enviadas por e- mail. 
- Condições Gerais: As licenças adquiridas devem ser de uso corporativo e/ou educacional e completas e deverão estar, para 
todos os efeitos, em nome da CONTRATANTE junto ao fabricante do produto; O fornecedor das licenças deverá apresentar 
credenciamento fornecido pelo fabricante que o habilite a comercializá-Ias , ou deverá figurar como revenda/parceiro no site do 
fabricante . As licenças não podem ser vinculadas ao computador, ou seja, não devem ser do tipo Original Equipment 
Manufacturer (OEM) . 

ITEM 08 - SOLUÇÃO DE ANTIVíRUS AVANÇADO 

- Características gerais: A contratada deverá comprovar que é um parceiro certificado, ou assistência técnica autorizada do 
fabricante da solução, e estar apta a realizar sua implantação. 
- Servidor de administração (compatibilidade): 

• 
• 

Microsoft Windows Server 2008 (Todas edições) ; 
Microsoft Windows Server 2008 x64 SP1 (Todas edições) ; 

Av. Getúlio Vargas, 1200 - Vila Nova Santana -Assis - SP -19807-130 
Fone/Fax (18) 3302-1055 - www.fema.edu.br 

1;0 
( ~;J 
'P 



e a 
Fundação Educacional do Município de Assis 

Campus "José Santilli Sobrinho" 

• Microsoft Windows Server 2008 R2 (Todas edições) ; 
• Microsoft Windows Server 2012 (Todas edições); 
• Microsoft Windows Server 2012 R2 (Todas edições) ; 
• Microsoft Windows Server 2016 x64 
• Microsoft Windows Small Business Server 2008 (Todas edições); 
• Microsoft Windows Small Business Server 2011 (Todas edições) ; 
• Microsoft Windows XP Professional SP2 ou superior; 
• Microsoft Windows XP Professional x64 SP2 ou superior; 
• Microsoft Windows Vista Business / Enterprise / Ultimate SP1 ou posterior; 
• Microsoft Windows Vista Business / Enterprise / Ultimate SP1 x64 ou posterior; 
• Microsoft Windows 7 SP1 Professional/ Enterprise / Ultimate x32/x64; 
• Microsoft Windows 7 SP1 Professional/ Enterprise / Ultimate x32/x64; 
• Microsoft Windows 8 SP1 Professional/ Enterprise x32/x64; 
• Microsoft Windows 8 Professional/ Enterprise x64; 
• Microsoft Windows 8 .1 Professionall Enterprise x32 ; 
• Microsoft Windows 8.1 Professional/ Enterprise x64; 
• Microsoft Windows 10 todas edições x32 ; 
• Microsoft Windows 10 todas edições x64. 

- Plataformas virtuais (compatibilidade): 

• Vmware: Workstation 12.x Pro , vSphere 5.5, vSphere 6; 
• Microsoft Hyper-V: 2008, 2008 R2, 2008 R2 SP1 , 2012, 2012 R2, 2016; 
• Microsoft Virtual PC 6.0.156.0; 
• Parallels Desktop 7 e 11 ; 
• Oracle VM VirtualBox 4.0.4-70112 (Somente logon como convidado) ; 
• Citrix XenServer 6.2, 6.5, 7.0 e 7.2 
• Citrix XenDesktop 7.14 
• Citrix Provisioning Services 7.14. 

- Console de administração (características): A console deve ser acessada via WEB (HTTPS) ou MMC; Console deve ser 
baseada no modelo cliente/servidor; Compatibilidade com Windows Failover Clustering ou outra solução de alta disponibilidade; 
Deve permitir a atribuição de perfis para os administradores da Solução de Antivírus; Deve permitir incluir usuários do AD para 
logarem na console de administração; Console deve ser totalmente integrada com suas funções e módulos caso haja a 
necessidade no futuro de adicionar novas tecnologias tais como, criptografia , Patch management e MDM; As licenças deverão 
ser perpétuas, ou seja, expirado a validade da mesma o produto deverá permanecer funcional para a proteção contra códigos 
maliciosos utilizando as definições até o momento da expiração da licença; Capacidade de remover remotamente e 
automaticamente qualquer solução de antivírus (própria ou de terceiros) que estiver presente nas estações e servidores; 
Capacidade de instalar remotamente a solução de antivírus nas estações e servidores Windows , através de compartilhamento 
administrativo, login script e/ou GPO de Active Directory; Deve registrar em arquivo de log todas as atividades efetuadas pelos 
administradores, permitindo execução de análises em nivel de auditoria ; Deve armazenar histórico das alterações feitas em 
políticas; Deve permitir voltar para uma configuração antiga da política de acordo com o histórico de alterações efetuadas pelo 
administrador apenas selecionando a data em que a política foi alterada ; Deve ter a capacidade de comparar a política atual 
com a anterior, informando quais configurações foram alteradas; A solução de gerencia deve permitir, através da console de 
gerenciamento, visualizar o número total de licenças gerenciadas; Através da solução de gerência , deve ser possível verificar 
qual licença está aplicada para determinado computador; Capacidade de instalar remotamente a solução de segurança em 
smartphones e tablets de sistema iOS, Android e Windows; Capacidade de instalar remotamente qualquer "app" em 
smartphones e tablets de sistema iOS; A solução de gerência centralizada deve permitir gerar relatórios, visualizar eventos, 
gerenciar políticas e criar painéis de controle; Deverá ter a capacidade de criar regras para limitar o tráfego de comunicação 
cliente/servidor por subrede com os seguintes parâmetros : KB/s e horário; Capacidade de gerenciar estações de trabalho e 
servidores de arquivos (tanto Windows como Linux e Mac) protegidos pela solução antivírus; Capacidade de gerenciar 
smartphones e tablets (Windows Phone , Android e iOS) protegidos pela solução de segurança ; Capacidade de instalar 
atualizações em computadores de teste antes de instalar nos demais computadores da rede; Capacidade de gerar pacotes 
customizados (auto executáveis) contendo a licença e configurações do produto; Capacidade de atualizar os pacotes de 
instalação com as últimas vacinas; Capacidade de fazer distribuição remota de qualquer software , ou seja, deve ser capaz de 
remotamente enviar qualquer software pela estrutura de gerenciamento de antivírus para que seja instalado nas máquinas 
clientes; A comunicação entre o cliente e o servidor de administração deve ser criptografada ; Capacidade de desinstalar I 

remotamente qualquer software instalado nas máquinas clientes; Deve permitir a realocação de máquinas novas na re ~' . 
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um determinado grupo sem ter um agente ou endpoint instalado utilizando os seguintes parâmetros : 

• Nome do computador; 
• Nome do domínio; 
• Range de IP; 
• Sistema Operacional; 
• Máquina virtual. 

Capacidade de importar a estrutura do Active Directory para descobrimento de máquinas ; Deve permitir, por meio da console de 
gerenciamento, extrair um artefato em quarentena de um cliente sem a necessidade de um servidor ou console de quarentena 
adicional; Capacidade de monitorar diferentes subnets de rede a fim de encontrar máquinas novas para serem adicionadas á 
proteção; Capacidade de monitorar grupos de trabalhos já existentes e quaisquer grupos de trabalho que forem criados na rede , 
a fim de encontrar máquinas novas para serem adicionadas a proteção; Capacidade de, assim que detectar máquinas novas no 
Active Directory, subnets ou grupos de trabalho, automaticamente importar a máquina para a estrutura de proteção da console e 
verificar se possui o antivírus instalado. Caso não possuir, deve instalar o antivírus automaticamente; Capacidade de 
agrupamento de máquina por características comuns entre as mesmas, por exemplo: agrupar todas as máquinas que não 
tenham o antivírus instalado, agrupar todas as máquinas que não receberam atualização nos últimos 2 dias, etc; Capacidade de 
definir políticas de configurações diferentes por grupos de estações, permitindo que sejam criados subgrupos e com função de 
herança de políticas entre grupos e subgrupos; Deve fornecer as seguintes informações dos computadores: 

• Se o antivírus está instalado; 
• Se o antivírus está iniciado; 
• Se o antivírus está atualizado; 
• Minutos/horas desde a última conexão da máquina com o servidor administrativo; 
• Minutos/horas desde a última atualização de vacinas; 
• Data e horário da última verificação executada na máquina ; 
• Versão do antivírus instalado na máquina; 
• Se é necessário reiniciar o computador para aplicar mudanças ; 
• Data e horário de quando a máquina foi ligada; 
• Quantidade de vírus encontrados (contador) na máquina; 
• Nome do computador; 
• Domínio ou grupo de trabalho do computador; 
• Data e horário da última atualização de vacinas; 
• Sistema operacional com Service Pack; 
• Quantidade de processadores; 
• Quantidade de memória RAM; 
• Usuário(s) logado(s) naquele momento, com informações de contato (caso disponíveis no Active Directory) ; 
• Endereço IP; 
• Aplicativos instalados, inclusive aplicativos de terceiros, com histórico de instalação, contendo data e hora que o 

software foi instalado ou removido; 
• Atualizações do Windows Updates instaladas; 
• Informação completa de hardware contendo: processadores , memona, adaptadores de vídeo, discos de 

armazenamento, adaptadores de áudio , adaptadores de rede, monitores , drives de CO/OVO; 
• Vulnerabilidades de aplicativos instalados na máquina; 

Deve permitir bloquear as configurações do antivírus instalado nas estações e servidores de maneira que o usuário não consiga 
alterá-Ias; Capacidade de reconectar máquinas clientes ao servidor administrativo mais próximo, baseado em regras de 
conexão como: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Alteração de Gateway Padrão; 
Alteração de subrede; 
Alteração de domínio; 
Alteração de servidor DHCP; 
Alteração de servidor DNS; 
Alteração de servidor WINS; 

Alteração de subrede; í:\ 
l~ 
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• Resolução de Nome; 
• Disponibilidade de endereço de conexão SSL; 

Capacidade de configurar politicas móveis para que quando um computador cl iente estiver fora da estrutura de proteção possa 
atualizar-se via internet; Capacidade de instalar outros servidores administrativos para balancear a carga e otimizar tráfego de 
link entre sites diferentes; Capacidade de relacionar servidores em estrutura de hierarquia para obter relatórios sobre toda a 
estrutura de antivirus; Capacidade de herança de tarefas e politicas na estrutura hierárquica de servidores administrativos; 
Capacidade de eleger qualquer computador cliente como repositório de vacinas e de pacotes de instalação, sem que seja 
necessária a instalação de um servidor administrativo completo, onde outras máquinas clientes irão atualizar-se e receber 
pacotes de instalação, a fim de otimizar tráfego da rede; Capacidade de fazer deste repositório de vacinas um gateway para 
conexão com o servidor de administração, para que outras máquinas que não consigam conectar-se diretamente ao servidor 
possam usar este gateway para receber e enviar informações ao servidor administrativo ; Capacidade de exportar relatórios para 
os seguintes tipos de arquivos: PDF, HTML e XML; Capacidade de gerar traps SNMP para monitoramento de eventos; 
Capacidade de enviar e-mails para contas especificas em caso de algum evento; Listar em um único local , todos os 
computadores não gerenciados na rede; Deve encontrar computadores na rede através de no minimo três formas: Dominio, 
Active Directory e subredes; Deve possuir compatibilidade com Microsoft NAP, quando instalado em um Windows 2008 Server; 
Deve possuir compatibilidade com Cisco Network Admission Control (NAC); Capacidade de baixar novas versões do antivirus 
direto pela console de gerenciamento , sem a necessidade de importá-los manualmente; Capacidade de ligar máquinas via 
Wake on Lan para realização de tarefas (varredura, atualização, instalação, etc), inclusive de máquinas que estejam em 
subnets diferentes do servidor; Capacidade de habilitar automaticamente uma politica caso ocorra uma epidemia na rede 
(baseado em quantidade de virus encontrados em determinado intervalo de tempo); Deve através de opções de optimizações 
fazer com que o computador gerenciado conceda recursos à outras aplicações, mantendo o antivirus ativo porém sem 
comprometer o desempenho do computador; Deve permitir a configuração de senha no endpoint e configurar quando que serà 
necessário a utilizá-Ia, (ex: Solicitar senha quando alguma tarefa de scan for criada localmente no endpoint); Permiti r fazer uma 
verificação rápida ou detalhada de um dispositivo removivel assim que conectado no computador, podendo configurar a 
capacidade máxima em GB da verificação; Deve ser capaz de configurar quais eventos serão armazenados localmente , nos 
eventos do windows ou ainda se serão mostrados na tela para o colaborador, sejam estes eventos informativos, de alertas ou 
de erros; Capacidade de realizar atualização incrementai de vacinas nos computadores clientes; Deve armazenar localmente e 
enviar ao servidor de gerência a ocorrência de virus com os seguintes dados, no minimo: 

• Nome do virus; 
• Nome do arquivo infectado; 
• Data e hora da detecção; 
• Nome da máquina ou endereço IP; 
• Ação realizada . 

Capacidade de reportar vulnerabilidades de softwares presentes nos computadores; Capacidade de listar updates nas 
máquinas com o respectivo link para download; Deve criar um backup de todos arquivos deletados em computadores para que 
possa ser restaurado através de comando na Console de administração; Deve ter uma quarentena na própria console de 
gerenciamento, permitindo baixar um artefato ou enviar direto para análise do fabricante; Capacidade de realizar inventário de 
hardware de todas as máquinas clientes; Capacidade de realizar inventário de aplicativos de todas as máquinas clientes; 
Capacidade de diferenciar máquinas virtuais de máquinas físicas. 
- Estações Microsoft Windows (compatibílidade): 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Microsoft Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate x861 x64 e posterior; 
Microsoft Windows 8 Professional/Enterprise x86 / x64; 
Microsoft Windows 8.1 Pro / Enterprise x861 x64; 
Microsoft Windows 10 Pro I Enterprise x86 / x64; 
Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard x64; 
Microsoft Windows Server 2012 Foundation x64; 
Microsoft Windows Server 2012 Standard x64; 
Microsoft Small Business Server 2011 Standard x64; 
Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard/Enterprise x64 SP1 ; 
Microsoft Windows Server 2008 Standard/Enterprise x86/x64 SP2; 
Microsoft Windows Server 2016 x64. 
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- Estações Microsoft Windows (características): Deve prover as seguintes proteções: 

• Antivírus de Arquivos residente (anti-spyware, anti-trojan, anti-malware , etc) que verifique qualquer arquivo 
criado, acessado ou modificado; 

• Antivírus de Web (módulo para verificação de sites e downloads contra vírus); 
• Antívírus de E-mail (módulo para verificação de e-mails recebidos e enviados, assim como seus anexos); 
• Antivírus de Mensagens Instantâneas (módulo para verificação de mensagens instantâneas, como ICO, MSN, 

IRC, etc) ; 
• O Endpoínt deve possuir opção para rastreamento por linha de comando, parametrizável, com opção de limpeza; 
• Firewall com lOS; 
• Autoproteção (contra-ataques aos serviços/processos do antivírus) ; 
• Controle de dispositivos externos; 
• Controle de acesso a sites por categoria , ex: Bloquear conteúdo adulto, sítes de jogos, etc; 
• Controle de acesso a sites por horário; 
• Controle de acesso a sites por usuários; 
• Controle de acesso a websites por dados, ex: Bloquear websites com conteúdos de vídeo e áudio ; 
• Controle de execução de aplicativos; 
• Controle de vulnerabilidades do Windows e dos aplicativos instalados; 

Capacidade de escolher quais módulos serão instalados, tanto na instalação local quanto na instalação remota; As vacinas 
devem ser atualízadas pelo fabricante e disponibilizada aos usuários de, no máximo, uma em uma hora independentemente do 
nível das ameaças encontradas no período (alta, média ou baíxa); Capacidade de detecção de presença de antivírus de outro 
fabricante que possa causar incompatíbilidade, bloqueando a instalação; Capacidade de adicionar pastas/arquivos para uma 
zona de exclusão, a fim de excluí-los da verificação. Capacidade, também, de adicionar objetos a lista de exclusão de acordo 
com o veredicto do antivírus, (ex: "Win32.Trojan.banker") para que qualquer objeto detectado com o veredicto escolhido seja 
ignorado; Capacidade de adícionar aplicativos a uma lista de "aplicativos confiáveís" , onde as atividades de rede, atividades de 
disco e acesso ao registro do Windows não serão monitoradas; Possibilidade de desabilitar automaticamente varreduras 
agendadas quando o computador estiver funcionando a partir de baterias (notebooks) ; Capacidade de pausar automaticamente 
varreduras agendadas caso outros aplicativos necessitem de mais recursos de memória ou processamento; Capacidade de 
verificar arquívos por conteúdo, ou seja, somente verificará o arquivo se for passível de infecção. O antivírus deve analisar a 
informação de cabeçalho do arquivo para fazer essa decisão e não tomar a partir da extensão do arquivo; Ter a capacidade de 
fazer detecções por comportamento, identíficando ameaças avançadas sem a necessidade de assinaturas; Capacidade de 
verificar somente arquivos novos e alterados; Capacidade de verificar objetos usando heurística ; Capacidade de agendar uma 
pausa na verificação; Deve permitir a filtragem de conteúdo de URL avançada efetuando a classificação dos sites em 
categorias; Capacidade de pausar automaticamente a verificação quando um aplicativo for iníciado; O antívírus de arquivos, ao 
encontrar um objeto potencialmente perigoso, deve: 

• Perguntar o que fazer, ou; 
• Bloquear acesso ao objeto; 
• Apagar o objeto ou tentar desinfectá-Io (de acordo com a configuração pré-estabelecida pelo administrador) ; 
• Caso posítivo de desinfecção: 
• Restaurar o objeto para uso; 
• Caso negativo de desinfecção: 
• Mover para quarentena ou apagar (de acordo com a configuração pré-estabelecida pelo administrador) ; 

Anteriormente a qualquer tentativa de desinfecção ou exclusão permanente, o antivirus deve realizar um backup do objeto; 
Capacidade de verificar e-mails recebidos e enviados nos protocolos POP3, IMAP, NNTP, SMTP e MAPI , assim como conexões 
criptografadas (SSL) para POP3 e IMAP (SSL); Capacidade de verificar tráfego de ICO, MSN, AIM e IRC contra vírus e links 
phishings; Capacidade de verificar links inseridos em e-mails contra phishings; Capacidade de verificar tráfego nos browsers: 
Internet Explorer, Firefox e Opera; Capacidade de verificação de corpo e anexos de e-mails usando heuristica; O antivírus de e
mail, ao encontrar um objeto potencialmente perigoso, deve: 

• Perguntar o que fazer, ou; 
• Bloquear o e-mail; 

Apagar o objeto ou tentar desinfectá-Io (de acordo com a configuração pré-estabelecida pelo administrador); caso~ 
desinfecção: L <:~ 

~ 
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• Restaurar o e-mail para o usuário; 

Caso negativo de desinfecção: 

• Mover para quarentena ou apagar o objeto (de acordo com a configuração pré-estabelecida pelo administrador) ; 

Caso o e-mail conter código que parece ser, mas não é definitivamente malicioso, o mesmo deve ser mantido em quarentena; 
Possibilidade de verificar somente e-mails recebidos ou recebidos e enviados; Capacidade de filtrar anexos de e-mail , 
apagando-os ou renomeando-os de acordo com a configuração feita pelo administrador; Capacidade de verificação de tráfego 
HTTP e qualquer script do Windows Script Host (JavaScript, Visual Basic Script, etc), usando heuristicas ; Deve ter suporte total 
ao protocolo Ipv6; Capacidade de alterar as portas monitoradas pelos módulos de Web e E-mail ; Na verificação de tráfego web, 
caso encontrado código malicioso o programa deve: 

• Perguntar o que fazer, ou; 
• Bloquear o acesso ao objeto e mostrar uma mensagem sobre o bloqueio, ou; 
• Permitir acesso ao objeto; 

o antivirus de web deve realizar a verificação de, no mínimo, duas maneiras diferentes, sob escolha do administrador: 

• Verificação on-the-fly, onde os dados são verificados enquanto são recebidos em tempo-real, ou ; 
• Verificação de buffer, onde os dados são recebidos e armazenados para posterior verificação; 

Possibilidade de adicionar sites da web em uma lista de exclusão, onde não serão verificados pelo antivírus de web; Deve 
possuir módulo que analise as ações de cada aplicação em execução no computador, gravando as ações executadas e 
comparando-as com sequências características de atívídades perígosas. Tais registros de sequências devem ser atualizados 
juntamente com as vacinas; Deve possuir módulo que analise cada macro de VBA executada , procurando por sinais de 
atividade maliciosa; Deve possuir módulo que analise qualquer tentativa de edição, exclusão ou gravação do registro , de forma 
que seja possível escolher chaves específicas para serem monitoradas e/ou bloqueadas; Deve possuir módulo de bloqueio de 
Phishing, com atualizações incluídas nas vacinas , obtidas pelo Anti-Phishing Working Group (http://www.antiphishing .orgQ; 
Capacidade de distinguir diferentes subnets e conceder opção de ativar ou não o firewall para uma subnet específica; Deve 
possuír módulo lOS (Intrusion Detection System) para proteção contra port scans e exploração de vulnerabilidades de 
softwares. A base de dados de análise deve ser atualizada juntamente com as vacinas; O módulo de Firewall deve conter, no 
mínímo, dois conjuntos de regras: 

• Filtragem de pacotes: onde o administrador poderá escolher portas, protocolos ou direções de conexão a serem 
bloqueadas/permitidas; 

• Filtragem por aplicativo: onde o administrador poderá escolher qual aplicativo , grupo de aplicativo, fabricante de 
aplicativo, versão de aplicativo ou nome de aplicativo terá acesso a rede , com a possibilidade de escolher quais 
portas e protocolos poderão ser utilizados; 

Deve possuir módulo que habilite ou não o funcionamento dos seguintes dispositivos externos, no minimo: 

• Discos de armazenamento locais; 
• Armazenamento removível; 
• Impressoras; 

• CO/OVO; 
• orives de disquete; 
• Modems; 
• Dispositivos de fita; 
• Dispositivos multifuncionais; 
• Leitores de smart card; 
• Dispositivos de sincronização via ActiveSync (Windows CE, Windows Mobile, etc) ; 
• Wi-Fi; 
• 
• 
• 
• 

Adaptadores de rede externos; 
Dispositivos MP3 ou smartphones ; 
Dispositivos Bluetooth; 
Câmeras e Scanners; 
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Capacidade de liberar acesso a um dispositivo e usuanos por um período de tempo específico , sem a necessidade de 
desabilitar a proteção e o gerenciamento central ou de intervenção local do administrador na máquina do usuário ; Capacidade 
de limitar a escrita e leitura em dispositivos de armazenamento externo por usuário; Capacidade de limitar a escrita e leitura em 
dispositivos de armazenamento externo por agendamento; Capacidade de habilitar "Iogging" em dispositivos removíveis tais 
como Pendrive, Discos externos, etc. Capacidade de configurar novos dispositivos por Class lO/Hardware 10; Capacidade de 
limitar a execução de aplicativos por hash M05, nome do arquivo , versão do arquivo, nome do aplicativo, versão do aplicativo, 
fabricante/desenvolvedor, categoria (ex: navegadores, gerenciador de download, jogos, aplicação de acesso remoto, etc) ; 
Capacidade de bloquear execução de aplicativo que está em armazenamento externo ; Capacidade de limitar o acesso dos 
aplicativos a recursos do sistema, como chaves do registro e pastas/arquivos do sistema, por categoria , fabricante ou nivel de 
confiança do aplicativo; Capacidade de, em caso de epidemia , ativar política alternativa onde qualquer configuração possa ser 
alterada , desde regras de firewall até controle de aplicativos, dispositivos e acesso à web; Capacidade de, caso o computador 
cliente saia da rede corporativa, ativar política alternativa onde qualquer configuração possa ser alterada , desde regras de 
firewall até controle de aplicativos, dispositivos e acesso à web . Capacidade de voltar ao estado anterior após um ataque de 
malware, incluindo recuperação de arquivos criptografados. Bloquear atividade de malware explorando vulnerabilidades em 
softwares de terceiros. Capacidade de detectar anomalias no comportamento de um software, usando análise heurística e 
aprendizado de máquina (machine learning). 
- Estações de trabalho Linux (compatibilidade) : Arquitetura 32 bits: 

• Red Hat Enterprise Linux 6.7; 

• Red Hat Enterprise Linux 6.8 ; 

• CentOS-6.7; 

• CentOS-6.8; 

• Ubuntu 14.04 L TS; 

• Ubuntu 16.04 L TS; 

• Ubuntu 16.10 L TS; 

• Oebian GNU/Linux 7.10; 

• Oebian GNU/Linux 7.11 ; 

• Oebian GNU/Linux 8.6; 

• Oebian GNU/Linux 8.7. 

Arquitetura 64 bits: 

• Red Hat Enterprise Linux 6.7; 

• Red Hat Enterprise Linux 6.8; 

• Red Hat Enterprise Linux 7.2; 

• Red Hat Enterprise Linux 7.3; 

• CentOS-5.7; 

• CentOS-6.8; 

• CentOS-7.2; 

• CentOS-7.3; 

• Ubuntu 14.04 L TS ; 

• Ubuntu 16.04 LTS; 

• Ubuntu 16.10 LTS; 

• Oebian GNU/Linux 7.10; 

• Oebian GNU/Linux 7.11 ; 

• Oebian GNU/Linux 8.6; 

• Oebian GNU/Linux 8.7; 

• OpenSUSE 42.2; 

• SUSE Linux Enterprise Server 12; 

• OracleLinux 7.3; 

• Novell Open Enterprise Server 11 SP3; 

• Novell Open Enterprise Server 2015 SP1 . 

Estações de trabalho Linux (características): Deve prover as seguintes proteções: Antivírus de arquivos residen~~
spyware, anti-trojan , anti-malware, etc) que verifique qualquer arquivo criado, acessado ou modificado; As vacinas de em_ se'f\ 
atualizadas pelo fabricante de, no máximo, uma em uma hora ; Capacidade de configurar a permissão de acesso às fun ões 

/ 
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do antivírus com, no mínimo, opções para as seguintes funções: Capacidade de criar exclusões por local, máscara e nome da 
ameaça; Gerenciamento de status de tarefa (iniciar, pausar, parar ou resumir tarefas) ; Gerenciamento de Backup: Criação de 
cópias dos objetos infectados em um reservatório de backup antes da tentativa de desinfectar ou remover tal objeto, sendo 
assim possível a restauração de objetos que contenham informações importantes; Dectectar aplicações que possam ser 
utilizadas como vetor de ataque por hackers; 
Fazer detecções através de heurística utilizando no mínimo as seguintes opções de nivel: 

• Alta; 

• Média; 

• Baixa; 

• Recomendado; 

Gerenciamento de Quarentena: Quarentena de objetos suspeitos e corrompidos, salvando tais arquivos em uma pasta de 
quarentena; Verificação por agendamento: procura de arquivos infectados e suspeitos (incluindo arquivos em escopos 
especificados); análise de arquivos; desinfecção ou remoção de objetos infectados. Em caso erros, deve ter capacidade de criar 
logs automaticamente, sem necessidade de outros softwares ; Capacidade de pausar automaticamente varreduras agendadas 
caso outros aplicativos necessitem de mais recursos de memória ou processamento; Capacidade de verificar arquivos por 
conteúdo, ou seja, somente verificará o arquivo se for passível de infecção. O antivírus deve analisar a informação de cabeçalho 
do arquivo para fazer essa decisão e não tomar a partir da extensão do arquivo; Capacidade de verificar objetos usando 
heurística; Possibilidade de escolha da pasta onde serão guardados os backups e arquivos em quarentena; Possibilidade de ; 
Deve possuir módulo escolha da pasta onde arquivos restaurados de backup e arquivos serão gravados; de administração 
remoto através de ferramenta nativa ou Webmin (ferramenta nativa GNU-Linux) . 
- Servídores Microsoft Windows (compatibilidade): Plataforma 32-bits: 

• Windows Server 2008 Standard/Enterprise/Datacenter SP1 e posterior; 
• Windows Server 2008 Core Standard/Enterprise/Datacenter SP1 e posterior 

Plataforma 64-bits: 

• Microsoft Windows Server 2008 Standard / Enterprise / DataCenter (SP1 ou posterior) ; 
• Microsoft Windows Server 2008 Core Standard / Enterprise / DataCenter (SP1 ou posterior). 
• Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard / Enterprise / DataCenter (SP1 ou posterior) ; 
• Microsoft Windows Server 2008 R2 Core Standard / Enterprise / DataCenter (SP1 ou posterior) ; 
• Microsoft Windows Storage Server 2008 R2; 
• Microsoft Windows Storage Server 2008 SP2 Standard Edition ; 
• Microsoft Windows Storage Serve r SP2 Workgroup Edition ; 
• Microsoft Windows Hyper-V Server 2008 R2 SP1 e posterior; 
• Microsoft Windows Server 2012 Essentials / Standard / Foundation / Datacenter; 
• Microsoft Windows Server 2012 R2 Essentials / Standard / Foundation / Datacenter; 
• Microsoft Windows Server 2012 Core Essentials / Standard / Foundation / Datacenter; 
• Microsoft Windows Server 2012 R2 Core Essentials / Standard / Foundation / Datacenter; 
• Microsoft Windows Storage Server 2012 (Todas edições) ; 
• Microsoft Windows Storage Server 2012 R2 (Todas edições) ; 
• Microsoft Windows Hyper-V Serve r 2012; 
• Microsoft Windows Hyper-V Server 2012 R2; 
• Windows Server 2016 Essentials/Standard/Datacenter/Core; 
• Windows Storage Server 2016; 
• Windows Hyper-V Server 2016. 

- Servidores Microsoft Windows (características): Deve prover as seguintes proteções: Antivirus de Arquivos residente (anti
spyware, anti-trojan , anti-malware, etc) que verifique qualquer arquivo criado , acessado ou modificado; Auto-proteção contra
ataques aos serviços/processos do antivírus; Firewall com IDS; Controle de vulnerabilidades do Windows e dos aplicativos 
instalados; Capacidade de escolher de quais módulos serão instalados, tanto na instalação local quanto na instalação remota ; 
As vacinas devem ser atualizadas pelo fabricante de, no máximo, uma em uma hora; Capacidade de configurar a permissão de 
acesso às funções do antivírus com, no mínimo, opções para as seguintes funções: Gerenciamento de status de tarefa (iniciar, 
pausar, parar ou resumir tarefas) ; Gerenciamento de tarefa (criar ou excluir tarefas de verificação) ; Leitura de configuraç~ 
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Modificação de configurações; Gerenciamento de Backup e Quarentena; Visualização de relatórios ; Gerenciamento de 
relatórios ; Gerenciamento de chaves de licença; Gerenciamento de permissões (adicionar/excluir permissões acima); O módulo 
de Firewall deve conter, no mínimo, dois conjuntos de regras: Filtragem de pacotes: onde o administrador poderá escolher 
portas, protocolos ou direções de conexão a serem bloqueadas/permitidas; Filtragem por aplicativo: onde o administrador 
poderá escolher qual aplicativo, grupo de aplicativo, fabricante de aplicativo, versão de aplicativo ou nome de aplicativo terá 
acesso a rede, com a possibilidade de escolher quais portas e protocolos poderão ser utilizados. Capacidade de 
separadamente selecionar o número de processos que irão executar funções de varredura em tempo real , o número de 
processos que executarão a varredura sob demanda e o número máximo de processos que podem ser executados no total ; 
Bloquear malwares tais como Cryptlockers mesmo quando o ataque vier de um computador sem antivírus na rede; Capacidade 
de resumir automaticamente tarefas de verificação que tenham sido paradas por anormalidades (queda de energia , erros, etc) ; 
Capacidade de automaticamente pausar e não iniciar tarefas agendadas caso o servidor esteja em rodando com fonte 
ininterrupta de energia (uninterruptible Power supply - UPS); Em caso de erros, deve ter capacidade de criar logs e traces 
automaticamente, sem necessidade de outros softwares; Capacidade de configurar níveis de verificação diferentes para cada 
pasta, grupo de pastas ou arquivos do servidor; Capacidade de bloquear acesso ao servidor de máquinas infectadas e quando 
uma máquina tenta gravar um arquivo infectado no servidor; Capacidade de criar uma lista de máquina que nunca serão 
bloqueadas mesmo quando infectadas; Capacidade de detecção de presença de antivírus de outro fabricante que possa causar 
incompatibilidade, bloqueando a instalação; Capacidade de adicionar pastas/arquivos para uma zona de exclusão , a fim de 
excluí-los da verificação. Capacidade, também, de adicionar objetos a lista de exclusão de acordo com o veredicto do antivirus, 
(ex: "Win32.Trojan .banker") para que qualquer objeto detectado com o veredicto escolhido seja ignorado; Capacidade de pausar 
automaticamente varreduras agendadas caso outros aplicativos necessitem de mais recursos de memória ou processamento; 
Capacidade de verificar arquivos por conteúdo, ou seja , somente verificará o arquivo se for passível de infecção. O antivírus 
deve analisar a informação de cabeçalho do arquivo para fazer essa decisão e não tomar a partir da extensão do arquivo; 
Capacidade de verificar somente arquivos novos e alterados; Capacidade de escolher qual tipo de objeto composto será 
verificado (ex: arquivos comprimidos, arquivos auto descompressores , .PST, arquivos compactados por compactadores 
binários, etc.); Capacidade de verificar objetos usando heurística; Capacidade de configurar diferentes ações para diferentes 
tipos de ameaças; Capacidade de agendar uma pausa na verificação; Capacidade de pausar automaticamente a verificação 
quando um aplicativo for iniciado; O antivírus de arquivos, ao encontrar um objeto potencialmente perigoso, deve: Perguntar o 
que fazer, ou ; Bloquear acesso ao objeto; Apagar o objeto ou tentar desinfectá-Io (de acordo com a configuração pré
estabelecida pelo administrador); Caso positivo de desinfecção: Restaurar o objeto para uso; Caso negativo de desinfecção: 
Mover para quarentena ou apagar (de acordo com a configuração pré-estabelecida pelo administrador) ; Anteriormente a 
qualquer tentativa de desinfecção ou exclusão permanente , o antivírus deve realizar um backup do objeto ; Possibilidade de 
escolha da pasta onde serão guardados os backups e arquivos em quarentena; Possibilidade de escolha da pasta onde 
arquivos restaurados de backup e arquivos serão gravados; Deve possuir módulo que analise cada script executado, 
procurando por sinais de atividade maliciosa . Capacidade de voltar ao estado anterior após um ataque de malware, incluindo 
recuperação de arquivos criptografados. Atividade de malware explorando vulnerabilidades em softwares de terceiros; 5.4.31. 
Capacidade de detectar anomalias no comportamento de um software, usando análise heurística e aprendizado de máquina 
(machine learning). 
- Servídores Linux (compatibílidade): Plataforma 32-bits: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Red Hat Enterprise Linux 6.7; 
Red Hat Enterprise Linux 6.8; 
CentOS-6.7; 
CentOS-6.8; 
Ubuntu 14.04 L TS; 
Ubuntu 16.04 L TS; 
Ubuntu 16.10 LTS; 
Debian GNU/Linux 7.10; 
Debian GNU/Linux 7.11 ; 
Debian GNU/Linux 8.6 ; 
Debian GNU/Linux 8.7. 
Plataforma 64-bits: 
Red Hat Enterprise Linux 6.7; 
Red Hat Enterprise Linux 6.8; 
Red Hat Enterprise Linux 7.2; 
Red Hat Enterprise Linux 7.3; 
CentOS-6.7; 
CentOS-6.8; 
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CentOS-7.3; 

Fundação Educacional do Município de Assis 
Campus "José Santilli Sobrinho" 

Ubuntu 14.04 L TS ; 
Ubuntu 16.04 L TS ; 
Ubuntu 16.10 LTS; 
Debian GNU/Linux 7.10; 
Debian GNU/Linux 7.11 ; 
Debian GNU/Linux 8.6; 
Debian GNU/Linux 8.7; 
OpenSUSE 42 .2; 
SUSE Linux Enterprise Server 12; 
OracleLinux 7.3; 
Novell Open Enterprise Server 11 SP3; 
Novell Open Enterprise Server 2015 SP1. 

- Servidores Linux (características): Deve prover as seguintes proteções: Antivírus de Arquivos residente (anti-spyware, anti
trojan, anti-malware, etc) que verifique qualquer arquivo criado, acessado ou modificado; As vacinas devem ser atualizadas pelo 
fabricante de, no máximo, uma em uma hora; Capacidade de configurar a permissão de acesso ás funções do antivirus com, no 
mínimo, opções para as seguintes funções: Gerenciamento de status de tarefa (iniciar, pausar, parar ou resumir tarefas) ; 
Gerenciamento de Backup: Criação de cópias dos objetos infectados em um reservatório de backup antes da tentativa de 
desinfectar ou remover tal objeto , sendo assim possivel a restauração de objetos que contenham informações importantes; 
Gerenciamento de Quarentena: Quarentena de objetos suspeitos e corrompidos, salvando tais arquivos em uma pasta de 
quarentena; Verificação por agendamento: procura de arquivos infectados e suspeitos (incluindo arquivos em escopos 
especificados) ; análise de arquivos; desinfecção ou remoção de objetos infectados; Em caso erros, deve ter capacidade de criar 
logs automaticamente, sem necessidade de outros softwares; Capacidade de pausar automaticamente varreduras agendadas 
caso outros aplicativos necessitem de mais recursos de memória ou processamento; Capacidade de verificar arquivos por 
conteúdo, ou seja, somente verificará o arquivo se for passível de infecção. O antivírus deve analisar a informação de cabeçalho 
do arquivo para fazer essa decisão e não tomar a partir da extensão do arquivo ; Capacidade de verificar objetos usando 
heurística; Possibilidade de escolha da pasta onde serão guardados os backups e arquivos em quarentena; Possibilidade de 
escolha da pasta onde arquivos restaurados de backup e arquivos serão gravados; Deve possuir módulo de administração 
remoto através de ferramenta nativa ou Webmin (ferramenta nativa GNU-Linux) . 
- Smartphones e tablets (compatibilidade): 

• Mínimo Apple iOS 9.0-10.3; 
• Minimo Windows Phone 8.1, 10 Mobile; 
• Minimo Android 4.1 - 7.1.1 

- Smartphones e tablets (características) : Deve prover as seguintes proteções: Proteção em tempo real do sistema de 
arquivos do dispositivo - interceptação e verificação de: Proteção contra adware e autodialers; Todos os objetos transmitidos 
usando conexões wireless (porta de infravermelho, Bluetooth) e mensagens EMS, durante sincronismo com PC e ao realizar 
download usando o browser; Arquivos abertos no smartphone; Programas instalados usando a interface do smartphone; 
Verificação dos objetos na memória interna do smartphone e nos cartões de expansão sob demanda do usuário e de acordo 
com um agendamento; Deverá isolar em área de quarentena os arquivos infectados; Deverá atualizar as bases de vacinas de 
modo agendado; Deverá bloquear spams de SMS através de Black lists; Deverá ter função de bloqueio do aparelho caso o SIM 
CARO for trocado para outro não autorizado com mensagem de aviso ao utilizador do dispositivo; Capacidade de desativar por 
política: Wi-fi; Câmera; Bluetooth. Deverá ter função de limpeza de dados pessoais a distância, em caso de roubo, por exemplo; 
Capacidade de requerer uma senha para desbloquear o dispositivo e personalizar a quantidade de caracteres para esta senha; 
Deverá ter firewall pessoal (Android); Capacidade de tirar fotos quando a senha for inserida incorretamente; Possibilidade de 
instalação remota utilizando o Microsoft System Center Mobile Device Manager 2008 SP1 ; Capacidade de enviar comandos 
remotamente de: Localizar; Bloquear. Capacidade de detectar Jailbreak em dispositivos iOS; Capacidade de bloquear o acesso 
a site por categoria em dispositivos; Capacidade de bloquear o acesso a sites phishing ou malicioso; Capacidade de criar 
containers de aplicativos, separando dados corporativos de dados pessoais; Capacidade de bloquear o dispositivo quando o 
cartão "SIM" for substituído; Capacidade de configurar White e blacklist de aplicativos ; Capacidade de localizar o dispositivo 
quando necessário; Permitir atualização das definições quando estiver em "roaming"; Capacidade de selecionar endereço do 
servidor para buscar a definição de vírus; Deve permitir verificar somente arquivos executáveis ; Deve ter a capacidade de 
desinfectar o arquivo se possível ; Capacidade de agendar uma verificação; Capacidade de enviar URL de instalação por e-mail; 
Capacidade de fazer a instalação através de um link QRCode; Capacidade de executar as seguintes ações caso a desinfecção 
falhe: Deletar; Ignorar; Quarentenar; Perguntar ao usuário . ~ 
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- Gerenciamento de dispositivos móveis (compatibilidade) : Dispositivos conectados através do Microsoft Exchange 
ActiveSync: 

• Apple iOS; 
• Windows Phone; 
• Android. 
• Dispositivos com suporte ao Apple Push Notification (APNs) . 
• Apple iOS 3.0 ou superior. 

- Gerenciamento de dispositivos móveis (características): Capacidade de aplicar políticas de ActiveSync através do servidor 
Microsoft Exchange; Capacidade de ajustar as configurações de: Sincronização de e-mail ; Uso de aplicativos; Senha do 
usuário; Criptografia de dados; Conexão de mídia removível. Capacidade de instalar certificados digitais em dispositivos móveis; 
Capacidade de, remotamente, resetar a senha de dispositivos iOS; Capacidade de, remotamente , apagar todos os dados de 
dispositivos iOS; Capacidade de, remotamente, bloquear um dispositivo iOS; Deve permitir configurar horário para 
sincronização do dispositivo com a console de gerenciamento; Possibilidade de exigir senha para abrir aplicações instaladas em 
container; Deve permitir que o usuário utilize autenticação do Active Directory para abrir aplicações em container; Deve permiti r 
que uma senha seja digitada a cada x(minutos) para continuar utilizando uma aplicação em container; Deve permitir a 
criptografia de dados salvos pelas aplicações em container; Permitir sincronização com perfil do "Touch Down"; Capacidade de 
desinstalar remotamente o antivírus do dispositivo; Deve permitir fazer o upgrade do antivírus de forma remota sem a 
necessidade de desinstalar a versão atual ; Capacidade de sincronizar com Samsung Knox; Deve permitir criar perfis de 
políticas para out-of-office no caso de BYOD. 
- Criptografia (compatibilidade): 

• Microsoft Windows 7 Ultimate SP1 ou superior x86/x64; 
• Microsoft Windows 7 Enterprise SP1 ou superior x86/x64 ; 
• Microsoft Windows 7 Professional SP1 ou superior x86/x64; 
• Microsoft Windows 8 Enterprise x86/x64; 
• Microsoft Windows 8 Pro x86/x64; 
• Microsoft Windows 8.1 Pro x86/x64; 
• Microsoft Windows 8.1 Enterprise x86/x64 ; 
• Microsoft Windows 10 Enterprise x86/x64; 
• Microsoft Windows 10 Pro x86/x64; 
• Microsoft Windows Vista x86/x64 SP2 ou superior; 
• Microsoft Windows XP Professional x86 SP3 ou superior. 

- Criptografia (características): O acesso ao recurso criptografado (arquivo, pasta ou disco) deve ser garantido mesmo em 
caso o usuário tenha esquecido a senha, através de procedimentos de recuperação ; Utilizar, no minimo, algoritmo AES com 
chave de 256 bits; Capacidade de criptografar completamente o disco rígido da máquina , adicionando um ambiente de pré-boot 
para autenticação do usuário; Capacidade de utilizar Single Sign-On para a autenticação de pré-boot; Permitir criar vários 
usuários de autenticação pré-boot; Capacidade de criar um usuário de autenticação pré-boot comum com uma senha igual para 
todas as máquinas a partir da console de gerenciamento; Capacidade de criptografar drives removíveis de acordo com regra 
criada pelo administrador, com as opções: Criptografar somente os arquivos novos que forem copiados para o disco removivel, 
sem modificar os arquivos já existentes; Criptografar todos os arquivos individualmente; Criptografar o dispositivo inteiro, de 
maneira que não seja possível listar os arquivos e pastas armazenadas; Criptografar o dispositivo em modo portátil , permitindo 
acessar os arquivos em máquinas de terceiros através de uma senha; Capacidade de selecionar pastas e arquivos (por tipo, ou 
extensão) para serem criptografados automaticamente. Nesta modalidade, os arquivos devem estar acessiveis para todas as 
máquinas gerenciadas pela mesma console de maneira transparente para os usuários; Capacidade de criar regras de 
exclusões para que certos arquivos ou pastas nunca sejam criptografados; Capacidade de selecionar aplicações que podem ou 
não ter acesso aos arquivos criptografados; Verifica compatibilidade de hardware antes de aplicar a criptografia ; Possibi lita 
estabelecer parâmetros para a senha de criptografia ; Bloqueia o reuso de senhas; Bloqueia a senha após um número de 
tentativas pré-estabelecidas; Capacidade de permitir o usuário solicitar permissão a determinado arquivo criptografado para o 
administrador mediante templates customizados; Permite criar exclusões para não criptografar determinados "discos ríg idos" 
através de uma busca por nome do computador ou nome do dispositivo; Permite criptografar as seguintes pastas pré-definidas: 
"meus documentos", "Favoritos", "Desktop", "Arquivos temporários" e "Arquivos do outlook"; Permite utilizar variáveis de 
ambiente para criptografar pastas customizadas; Capacidade de criptografar arquivos por grupos de extensão, tais como: 
Documentos do office, Document, arquivos de audio, etc; Permite criar um grupo de extensões de arquivos a serem 
criptografados; Capacidade de criar regra de criptografia para arquivos gerados por aplicações ; Permite criptogr~~ 

dispositivos móveis mesmo quando o endpoint não possuir comunicação com a console de gerenciamento. Capacidadet e..,). \ 
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deletar arquivos de forma segura após a criptografia ; Capacidade de criptografar somente o espaço em disco utilizado; Deve ter 
a opção de criptografar arquivos criados a partir de aplicações selecionadas pelo administrador; Capacidade de bloquear 
aplicações selecionadas pelo administrador de acessarem arquivos criptografados; Deve permitir criptografar somente o espaço 
utilizado em dispositivos removíveis tais como pendrives, HD externo, etc; Capacidade de criptografar discos utilizando a 
criptografia BitLocker da Microsoft; Deve ter a opção de utilização de TPM para criptografia através do BitLocker; Capacidade 
de fazer "Hardware encryption". 
- Gerencíamento de sistemas (características): Capacidade de criar imagens de sistema operacional remotamente e 
distribuir essas imagens para computadores gerenciados pela solução e para computadores bare-metal ; Deve possibilitar a 
utilização de servidores PXE na rede para deploy de imagens; Capacidade de detectar softwares de terceiros vulneráveis, 
criando assim um relatório de softwares vulneráveis; Capacidade de corrigir as vulnerabilidades de softwares, fazendo o 
download centralizado da correção ou atualização e aplicando essa correção ou atualização nas máquinas gerenciadas de 
maneira transparente para os usuários; Capacidade de gerenciar licenças de softwares de terceiros; Capacidade de registrar 
mudanças de hardware nas máquinas gerenciadas; Capacidade de gerenciar um inventário de hardware, com a possibilidade 
de cadastro de dispositivos (ex: router, switch , projetor, acessório, etc), informando data de compra, local onde se encontra, 
service tag, número de identificação e outros; Possibilita fazer distribuição de software de forma manual e agendada; Suporta 
modo de instalação silenciosa; Suporte a pacotes MSI , exe, bat, cmd e outros padrões de arquivos executáveis; Possibilita fazer 
a distribuição através de agentes de atualização; Utiliza tecnologia multicast para evitar tráfego na rede; Possibilita criar um 
inventário centralizado de imagens; Capacidade de atualizar o sistema operacional direto da imagem mantendo os dados do 
usuário; Suporte a WakeOnLan para deploy de imagens; Capacidade de atuar como servidor de atualização do Windows 
podendo fazer deploy de patches; Suporta modo de teste, podendo atribuir alguns computadores para receberem as 
atualizações de forma automática para avaliação de alterações no comportamento; Capacidade de gerar relatórios de 
vulnerabilidades e patches; Possibilita criar exclusões para aplicação de patch por tipo de sistema operacional , Estação de 
trabalho e Servidor ou por grupo de administração; Permite iniciar instalação de patch e correções de vulnerabilidades ao 
reiniciar ou desligar o computador; Permite baixar atualizações para o computador sem efetuar a instalação Permite o 
administrador instalar somente atualizações aprovadas, instalar todas as atualizações (exceto as bloqueadas) ou instalar todas 
as atualizações incluindo as bloqueadas; Capacidade de instalar correções de vulnerabilidades de acordo com a severidade; 
Permite selecionar produtos a serem atualizados pela console de gerenciamento; Permite selecionar categorias de atualizações 
para serem baixadas e instaladas, tais como: atualizações de segurança, ferramentas , drivers , etc; Capacidade de adicionar 
caminhos específicos para procura de vulnerabilidades e updates em arquivos; Capacidade de instalar atualizações ou 
correções somente em computadores definidos, em grupos definidos ou em uma porcentagem de computadores conforme 
selecionado pelo administrador; Capacidade de configurar o reinicio do computador após a aplicação das atualizações e 
correções de vulnerabilidades; Deve permitir selecionar o idioma das aplicações que serão atualizadas; Permitir agendar o 
sincronismo entre a console de gerenciamento e os sites da Microsoft para baixar atualizações recentes. 
- Garantia e suporte técnico: Deve possuir garantia de 36 meses; Ao ser acionado o suporte técnico , e uma falha for 
constatada por este, a atuação na solução do(s) problema(s) deverá ocorrer: 

• Por período integral; 
• Em qualquer dia da semana, independente de feriados e fins de semana, e; 
• Com a conclusão de reparos para o problema no próximo dia útil. 

Para contato com o suporte técnico, deverão ser fornecidos meios de contato eletrônico (como e-mail) e telefônico (com DDD 11 
ou 0800) . 

ITEM 09 - SERViÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO 

Características geraís: Conjunto de 8 horas-homem, consumidas de forma continua, para instalação, configuração e 
documentação, sendo valido para todos os itens desse lote. A contratada deverá instalar e configurar os itens fisicos e lógicos 
seguindo os padrões e melhores práticas e especificações acordadas com a contratante; Prestar os serviços dentro dos 
parâmetros e rotinas estabelecidos, em observância às normas legais e regulamentares aplicáveis e às recomendações aceitas 
pela boa técnica; Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo contratante, atendendo prontamente a 
quaisquer reclamações; Elaborar um plano de implantação com: Descrição de atividades a serem desenvolvidas; Relatórios e 
diagramas com dados relevantes para efeito decisório; responsáveis pelas atividades, e; cronograma da implantação. 
Compondo assim um documento denominado "Projeto Executivo" com visibilidade completa do projeto e seus respectivos 
informes de status; Elaborar e apresentar de maneira antecipada um documento com o planejamento de implantação com 
informações técnica relevantes para efeito decisório, para os responsáveis pelo projeto por parte da contratante; Iniciar as 
atividades após o aceite do plano de implantação por parte da equipe de tecnologia da contratante ; A contratada deverá 
apresentar em reunião a conclusão do projeto com a entrega do documento "Projeto Executivo" completo, contendo todas as 
informações da operação e visão estratégia; Executar toda a implementação e migração conforme plano técnico definido 
anteriormente, respeitando o cronograma de atividades e responsabilidades. Esta atividade deverá ter o gerenciamento do 
projeto e atualização constante da documentação pela contratada; Ao término das instalações e configurações t09ãs'a~ 
documentações técnicas, mapa de conexão, topologia e arquivos de configuração além de transferência de conheciment,6 pava \ 
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operação, deverão ser repassados à contratante; O repasse de conhecimento deverá ser fundamentado no funcionamento e 
melhores práticas do fabricante e/ou serviço ativado pela contratada ; Este repasse de conhecimento deverá incluir a gestão e 
operações das ferramentas, serviços e hardwares implementados como solução no ambiente da contratante, habilitando os 
profissionais da mesma na operação e gestão do ambiente; Toda a instalação e configuração das soluções deverá ser feita nas 
dependências da contratante; A contratante deverá designar um profissional para acompanhamento dos processos de 
instalação e configuração das soluções ; A contratada deverá ao final de instalação/configuração e testes apresentar em reunião 
pré-definida os resultados de funcionamento das soluções; A contratada deverá garantir pleno funcionamento da solução após 
sua instalação, responsabilizando-se por qualquer componente adicional que for identificado após a contratação, seja por 
motivos de interoperabilidade, compatibilidade ou quaisquer outros motivos que impeçam seu funcionamento ; É 
responsabilidade da contratada falhas ou erros de instalação provenientes das operações de instalação e configuração; Os 
profissionais alocados para a instalação por parte da contratada deverão ter conhecimento pleno nas melhores práticas de 
configuração do produto e fabricantes ; As senhas configuradas pela contratada no ambiente durante a instalação deverão ter 
requisito mínimo de 08 (outo) caracteres contendo letras maiúsculas, minúsculas e caracteres especiais ; Os profissionais 
técnicos alocados na operação pela contratada deverá estar devidamente identificado com uniforme bem como crachá de 
identificação; A contratada deverá disponibilizar um documento denominado "STATUS DO PROJETO" para a contratante, 
sendo necessária sua atualização constante e que trabalhe com a auto colaboração, sendo possível a interação de maneira 
assíncrona e acesso através de navegador web. 

LOTE 5 - EQUIPAMENTOS APPLE 

ITEM 01 - APPLE MACBOOK PRO 

Monítor de vídeo: 

• 15 polegadas 

Touch 8ar: 

• 

Cor: 

• 

Tela: 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Processador: 

• 
• 
• 

Com sensor Touch 10 integrado 

Cinza-espacial ou prateado 

Tela de 15,4 polegadas (na diagonal) retroiluminada por LEO, com tecnologia IPS; resolução nativa de 2880 x 
1800 com 220 pixels por polegada e suporte a milhões de cores 
Resoluções dimensionadas compatíveís: 
1920 x 1200 
1680 x 1050 
1280 x 800 
1024 x 640 
500 nits de brilho 
Ampla tonalidade de cores (P3) 

2,9 GHz 
Intel Core i7 quad core de 2,9 GHz (Turbo 800st de até 3,9 GHz) com 8 M8 de cache L3 compartilhado. 
Possibilidade de configuração com Intel Core i7 quad core de 3,1 GHz (Turbo 800st até 4,1 GHz) com 8 M8 de 
cache L3 compartilhado. 

Armazenamento: 

• 
• 

SSO de 512 G8 com PCle integrado 
Possibilidade de configuração com SSO de 1 T8 ou 2 T8 
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Memória: 

• Memória integrada LPOOR3 de 16 GB com 2133 MHz 

Chip gráfico: 

• Radeon Pro 560 com 4 GB de memória GOOR5 e mudança automática de chip gráfico 
• Intel HO Graphics 630 

Carga e expansão: 

• Quatro portas Thunderbolt 3 (USB-C) compatíveis com: 

• Carga 
• OisplayPort 
• Porta Thunderbolt (até 40 Gbps) 
• USB 3.1 Gen 2 (até 10 Gbps) 

Teclado e Trackpad : 

• Teclado retroiluminado completo com: 
• Teclado com 64 (EUA) ou 65 (ISO) teclas , incluindo 4 teclas de direção 
• Touch Bar com sensor Touch 10 integrado 
• Sensor de luz ambiente 
• Trackpad Force Touch para controle preciso do cursor e sensores de pressão. 
• Possibilita toques fortes , aceleradores , traço sensível á pressão e movimentos Multi-Touch. 

Rede sem fio : 

• Wi-Fi 
• Rede sem fio Wi-Fi 802.11 ac, compatível com IEEE 802.11 a/b/g/n 
• Bluetooth 
• Bluetooth 4.2 

Câmera: 

• Câmera FaceTime HO de 720p] 

Compatibilidade de vídeo: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Suporte simultâneo à resolução nativa na tela do computador 
(com milhões de cores) e a: 
Até dois monitores com resolução de 5120 x 2880 a 60 Hz com mais de um bilhão de cores 
Até dois monitores com resolução de 4096 x 2304 de 60 Hz com milhões de cores 
Até dois monitores com resolução de 3840 x 2160 de 60 Hz com mais de um bilhão de cores 
Saída de vídeo digital Thunderbolt 3 
Saída OisplayPort nativa via USB-C 

• Compatível com saídas VGA, HOMI e Thunderbolt 2 usando adaptadores (vendidos separadamente) 

Áudio: 

• 
• 
• 

Alto-falantes estéreo com alto alcance dinâmico 
Três microfones 
Entrada de fone de ouvido de 3,5 mm 

Bateria e energia : 

• 
• 
• 

Até 10 horas de navegação em rede sem fio 
Até 10 horas de reprodução de vídeos do iTunes 
Até 30 dias em modo de espera 
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• Bateria interna de polímero de lítio de 76 watts/hora 
• Carregador USB-C de 87W 

Requisitos elétricos e operacionais: 

• Voltagem: 100V a 240V AC 
• Frequência: 50 Hz a 60 Hz 
• Temperatura operacional : 10 a 35 °C (50 a 95 °F) 
• Temperatura de armazenamento : -25 a 45 °C (-13 a 113 °F) 
• Umidade relativa : 0% a 90%, sem condensação 
• Altitude operacional: testado até 3.000m 
• Altitude máxima de armazenamento: 4.500m 
• Altitude máxima de transporte: 10.500m 

Sistema operacional : 

• macaS High Sierra 
• O macaS é o sistema operacional responsável por tudo que você faz no Mac. O macaS High Sierra reúne novas 

tecnologias e recursos aprimorados para seu Mac. É o macaS no mais alto nivel. 

Garantia: 

• Deve possuir garantia de 36 meses. 

ITEM 02 - APPLE IMAC 

Especificações: 

• 
• 
• 
• 
• 

• 

Tela: 

• 

• 
• 

Processador Intel Core i5 quad core de 3,OGHz (Turbo Boost de até 3,5GHz) 
8GB de memória DDR4 com 2400MHz 
Processador gráfico Radeon Pro 555 com 2GB de VRAM 
Armazenamento: Disco Ríg ido de nB (5400 rpm) 
Tela Retina 4K de 21,5 polegadas (diagonal), retroiluminada por LED, resolução de 4096 x 2304 para um bilhão 
de cores 
Sistema operacional macaS Sierra 

Tela Retina 4K de 21 ,5 polegadas (diagonal), retroiluminada por LED, resolução de 4096 x 2304 para um bilhão 
de cores 
500 nits de brilho 
Ampla tonalidade de cores (P3) 

Vídeo e Câmera: 

• Câmera FaceTime HD 
• Suporte simultâneo à resolução nativa total no monitor, com um bilhão de cores (21 ,5 polegadas 4K). 
• Saída de vídeo digital Thunderbolt 3 
• Saída DisplayPort nativa via USB-C 
• Saída Thunderbolt 2, HDMI , DVI e VGA usando adaptadores (vendidos separadamente) 

Portas e Conexões: 

• 
• 
• 

Conector de fone de ouvido de 3,5 mm 
Slot para cartão SDXC 
Quatro portas USB 3 (compatíveis com USB 2) 

• Duas portas Thunderbolt 3 (USB-C) compatíveis com DisplayPort , Thunderbolt (até 40 Gbps), USB 3.1 
(até 10 Gbps) e Thunderbolt 2, HDMI, DVI e VGA utilizando adaptadores vendidos separadamente 

Gen 2 

• 
• 

Gigabit Ethernet 10/100/1 OOOBASE-T (conector RJ-45) 
Slot para cabo de segurança Kensington 

Av. Getúlio Vargas, 1200 - Vila Nova Santana -Assis - SP -19807-130 
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Áudio: 

• 
• 
• 
• 

Wireless: 

• 
• 
• 
• 
• 

Alimentação: 

• 
• 
• 
• 

Garantia : 

• 

Fundação Educacional do Município de Assis 
Campus "José Santilli Sobrinho" 

Alto-falantes estéreo 
Microfone 
Conector de fone de ouvido de 3,5 mm 
Compatível com fone de ouvido com microfone Apple para iPhone 

Wi-Fi 
Rede wireless Wi-Fi 802.11 ac 
Compatível com IEEE 802.11 a/b/g/n 
Bluetooth 
Tecnologia Bluetooth 4.2 

Voltagem: de 100 a 240V AC 
Frequência: 50Hz a 60Hz, monofase 
Temperatura operacional : 10 a 35 °C 
Umidade relativa : 5% a 95%, sem condensação 

Oeve possuir garantia de 36 meses 

LOTE 6 - EQUIPAMENTOS DE APRESENTAÇÃO 

ITEM 01 - PROJETOR DO TIPO 1 

- Características geraís: 

• Tecnologia: OLP Single 0.55" XGA 
• Resolução Nativa: 1024x768 pixels 
• Brilho: 4,000 ANSI Lúmens 

• Contraste: 20000:1 

• Quantidade de Cores: 1.07 Bilhões de Cores 
• Lentes : Zoom manual e Foco 
• índice de Projeção: 1.96-2.15 
• Zoom: 1.1x 

• Ajuste de Keystone: Vertical: ± 30 graus 
• Compensação Projetada (offset) : 110%±2.5% 

• Resolução Suportada: VGA(640 x 480) - WUXGA_RB(1920X1200) 

• Frequência Horizontal : 15-1 02KHz 

• Frequência Vertical : 23-120 Hz 

• HOTV Compatível : 480i , 480p, 576i , 567p, 720p , 1080i, 1080p 
• Compatibilidade de Vídeo: NTSC, PAL, SECAM 
• Fonte de Alimentação: 1 00-240V AC 

• Consumo de Energia: Max 355W. Normal 320W. Eco 240W. 

• Formato de Tela: Nativo 4:3 (5 modos selecionáveis) 

• 1 ou mais Interfaces: 

• PC (O-sub) 
• Monitor para fora (O-sub 15 pinos) 
• Entrada S-Video (Mini OIN 4 pinos) 

• Vídeo composto (RCA) 

• HOMI 

• USB tipo A 

• USB tipo mini B 

• Entrada de áudio (3,5 mm Mini Jack) 

Fone/Fax (18) 3302-1055 - www.fema.edu.br 
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• Saída de áudio (3 ,5 mm Mini Jack) 
• RS232 (OB-9 pinos) 

• Acessórios que deverá acompanhar: 

• Bolsa para transporte 
• Controle remoto com bateria 
• Cabo de força 
• CO de manual do usuário 
• Guia de início rápido 
• Cabo VGA (O-sub 15pinos) 

• Vida útil da fonte de luz 

• Normal 4.000 horas 
• Econômico 10.000 horas 
• SmartEco 8.000 horas 
• LampSave 15.000 horas 

- Garantia: 

• Oeve possuir garantia de 12 meses 

Av. Getúlio Vargas , 1200 - Vila Nova Santana -Assis - SP -19807-130 
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ANEXO 11 

[CABEÇALHO DO ÓRGÃO E LOGO] 

Fundação Educacional do Município de Assis- FEMA 

Prot. Eduardo Augusto Vella Gonçalves - Diretor Executivo 

Assunto: Adesão "na origem" à Ata De Registro de Preços para Eventual Aquisição de 

Equipamentos, Acessórios, Componentes, Licenças e Instalações de Informática. 

OFíCIO N° XXXX 

DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM AS CONDiÇÕES DO EDITAL E 
TERMO DE REFERÊNCIA E ESTIMATIVA DE QUANTITATIVOS 

Em resposta à INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS - IRP N° 001/2019, 

autorizamos e solicitamos à Fundação Educacional do Município de Assis - FEMA, 

através do seu Departamento de Compras e Licitações, a inclusão da [NOME DO 

ÓRGÃO] como Órgão Participante do Sistema Registro de Preços, cujo objeto é 

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISiÇÃO DE EQUIPAMENTOS, 

ACESSÓRIOS, COMPONENTES, LICENÇAS E INSTALAÇÕES DE INFORMÁTICA, 

conforme as especificações abaixo descritas, que será efetuada por meio de processo 

licitatório na modalidade Pregão Presencial , observando a estimativa de consumo 

abaixo: 

Av. Getúlio Vargas, 1200 - Vila Nova Santana -Assis - SP -19807-130 
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LOTE 1 - Equipamentos Para Data Center 

DESCRiÇÃO 
RACK PARA SERVIDORES 

SERVIDOR DO TIPO 1 

SERVIDOR DO TIPO 2 

ACESSÓRIO - MEMÓRIA 

ACESSÓRIO - DISCO RíGIDO DO TIPO 1 

ACESSÓRIO - DISCO RíGIDO DO TIPO 2 

ACESSÓRIO - DISCO RíGIDO DO TIPO 3 

ACESSÓRIO -INTERFACE DE REDE 

SWITCH CORE DO TIPO 1 

SWITCH CORE DO TIPO 2 

ACESSÓRIO - TRANSCEPTOR DE SWITCH DO TIPO 1 

ACESSÓRIO - TRANSCEPTOR DE SWITCH DO TIPO 2 

ACESSÓRIO - TRANSCEPTOR DE SWITCH DO TIPO 3 

SISTEMA DE ARMAZENAMENTO 

ACESSÓRIO - VOLUME DE ARMAZENAMENTO DO TIPO 1 

ACESSÓRIO - VOLUME DE ARMAZENAMENTO DO TIPO 2 

ACESSÓRIO - VOLUME DE ARMAZENAMENTO DO TIPO 3 

SOFTWARE PARA BACKUP 

SERViÇO DE INSTALÇÃO E CONFIGURAÇÃO 

LOTE 2 - Microinformática 

DESCRiÇÃO 
MICROCOMPUTADOR DO TIPO 1 

MICROCOMPUTADOR DO TIPO 2 

MICROCOMPUTADOR DO TIPO 3 

MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL DO TIPO 1 

ACESSÓRIO - MEMORIA PARA MICROCOMPUTADOR 

ACESSÓRIO - DISCO RíGIDO PARA MICROCOMPUTADOR 

SERViÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO 

LOTE 3 - Conectividade de Rede 

DESCRiÇÃO 
PONTO DE ACESSO PARA REDE WI-FIINTERNO 

PONTO DE ACESSO PARA REDE WI-FI EXTERNO 

CONTROLADOR PARA REDE WI-FI 

SOFTWARE DE GERÊNCIA PARA REDE WI-FI 

SOFTWARE DE AUTENTICAÇÃO E SEGURANÇA 

SWITCH ACESSO DO TIPO 1 

SWITCH ACESSO DO TIPO 2 
. , .. . . - _. . . 
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ACESSÓRIO - TRANSCEPTOR SWITCH DO TIPO 1 

ACESSÓRIO - TRANSCEPTOR SWITCH DO TIPO 2 

SERViÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO 

LOTE 4 - Licenças 

DESCRiÇÃO 
WINDOWS PRO 

WINDOWS PRO UPGRADE 

OFFICE STANDARD 

WINDOWS SERVER STANDARD 

WINDOWS SERVER CAL 

SQL SERVER STANDARD EDITION 

SQL CAL STANDARD 

SOLUÇÃO DE ANTIVíRUS AVANÇADO 

SERViÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO 

LOTE 5 - Equipamentos Apple 

DESCRiÇÃO 
APPLE MACBOOK PRO 

APPLE IMAC 

LOTE 6 - Equipamentos de Apresentação 

DESCRiÇÃO 
PROJETOR DO TIPO 1 

QTDE 

QTDE 

QTDE 

LOCAL DE ENTREGA DOSEQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DOS SERViÇOS: 

Órgão: xxxxxxxxxxxx 

Endereço completo: xxxxxxxxxx 

Contato/cargo: xxxxxxxxxxx 

Telefone: xx-xxxx-xxxx 

E-mail : xxxxxx@xxxxxxx.com.br 

Gestor de contratos: xxxxxxxxxx 

Telefone: xx-xxxx-xxxx 

E-mail: xxxxxx@xxxxxxx.com .br 

Av. Getúlio Vargas, 1200 - Vila Nova Santana -Assis - SP -19807-130 
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Fundação Educacional do Município de Assis 
Campus "José Santilli Sobrinho" 

2. Justificativa para inclusão como Órgão Participante 

[INSERIR] 

3. Da dotação Orçamentária 

[INSERIR] 

4. Manifestação de Concordância com as condições do Edital e Termo de 
Referência 

4.1 O [NOME DO ÓRGÃO] manifesta que aceita as condições contidas no Edital e 

Termo de Referência elaborado pela Fundação Educacional do Município de Assis -

FEMA, Órgão Gerenciador do certame. 

[LOCAL], XX de XXXX de 2019. 

Ordenador de Despesas 
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