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PREGÃO ELETRÔNICO

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do Amapá

Pregão Eletrônico   Nº 00015/2020(SRP) 

RESULTADO POR FORNECEDOR

24.376.542/0001-21 - APPROACH TECNOLOGIA LTDA

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de

Valor (*)
Valor

Unitário Valor Global

1 Serviços de Consultoria em Segurança
de Tecnologia da Informação e
Comunicação (TIC)

Und serviço
técnico

2 R$
1.077.609,8600

R$
840.000,0000

R$
1.680.000,0000

Marca: 
Fabricante: 
Modelo / Versão: 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 1: Solução de Segurança para Sistemas Críticos – Monitoramento Comportamental e
Repositório Seguro. 1.1 Um dispositivo alvo da solução é definido como um servidor, uma estação de trabalho, um ativo de rede e de
segurança, dentre outros mencionados a seguir, cujas credenciais de acesso passem a ser gerenciadas pela solução; 1.2 Um usuário da
solução é definido como qualquer pessoa que acesse um dispositivo alvo mediante logon na solução e uso de credenciais por ela
gerenciadas. 1.3 A Solução provê análise comportamental, auditoria e segurança de acessos a sistemas críticos por meio de credenciais
administrativas para, no mínimo, 6.000 (seis mil) dispositivos (desktops, servidores físicos e virtuais, ativos de infraestrutura – como
controladores de domínio, access points/controladores WiFi, switches LAN/SAN, roteadores, appliances de segurança, roteadores, câmeras
de vigilância e sistemas tecnológicos diversos) e, no mínimo, 50 (cinquenta) usuários simultâneos com acessos a sistemas críticos; 1.4 A
solução provê acesso remoto seguro (externo a rede corporativa, através do fornecimento de licenças ou serviços) com duplo fator de
autenticação, para todos usuários mencionados, com vigência por todo período de garantia contratado, sem a necessidade de instalação e
uso de clientes e VPNs nos dispositivos dos usuários remotos; 1.5 Gerenciar em dispositivos-alvo baseados, em no mínimo, as seguintes
tecnologias: 1.5.1 Sistemas operacionais: 1.5.1.1 Linux/Unix, Microsoft Windows; 1.5.2 Hypervisors: 1.5.2.1 VMWare, RedHat KVM e
Microsoft Hyper-V; 1.5.3 Contas de usuários de sistemas; 1.5.4 Contas de usuários de serviço; 1.5.5 Credenciais do Microsoft COM+;
1.5.6 Credenciais do Microsoft Internet Information Service – IIS; 1.5.7 Credenciais do Apache TomCat; 1.5.8 Credenciais do RedHat
JBoss; 1.5.9 Objetos do Microsoft Active Directory (usuários, grupos e computadores); 1.5.10 Objetos do Lightweight Directory Access
Protocol – LDAP (usuários, grupos e computadores); 1.5.11 Contas de usuários e administradores de bancos de dados Microsoft SQL
Server, Oracle, PostgreSQL; 1.5.12 Contas de equipamentos ativos de conectividade de redes LAN (Local Area Network) e WAN (Wide
Area Network) – switches, roteadores, controladores/APs WiFi; 1.5.13 Contas de equipamentos ativos de conectividade de redes SAN
(Storage Area Network) e NAS (Network Attached Storage); 1.5.14 Contas de usuários e administradores de consoles de gerenciamento
de computadores servidores; 1.5.15 Contas de usuários e administradores de estações de trabalho; 1.5.16 Contas de equipamentos
dedicados à segurança, tais como Firewall, IPS, AntiSpam e filtros de conteúdo; 1.5.17 Contas de equipamentos dedicados à segurança
física, tais como câmeras de vigilância, catracas, etc; 1.5.18 Credenciais de nuvem em VMWare ESXi, Azure, Office 365. 1.6 A solução
possui função de monitoramento e análise de comportamento, que toma por base os eventos gerados por todos itens desta especificação
técnica (repositório digital seguro, gravador e monitor de sessões, funcionalidades para proteção local de servidores, controladores de
domínio e estações de trabalho): 1.7 Monta perfis de comportamento dos usuários acessando todos os dispositivos-alvo através da
solução, por meio dos eventos coletados; 1.8 Alerta abusos e comportamentos fora dos padrões aprendidos/mapeados; 1.9 Exibir de
forma gráfica o resumo dos eventos recebidos pela plataforma, classificados por origem, tais como LDAP, SIEM e a própria solução; 1.10
Detecta os seguintes comportamentos anormais: 1.10.1 Acesso privilegiado à solução durante horários irregulares. Detectado quando um
usuário recupera uma senha de conta privilegiada em uma hora irregular de acordo com seu perfil comportamental; 1.10.2 Acesso
privilegiado à solução durante dias irregulares. Detectado quando um usuário recupera uma senha de conta privilegiada em um dia
irregular de acordo com seu perfil comportamental; 1.10.3 Acesso excessivo a contas privilegiadas. Detectado quando um usuário acessa
contas privilegiadas com mais frequência do que o normal, de acordo com seu perfil comportamental; 1.10.4 Acesso privilegiado à solução
através de IP irregular ou desconhecido. Detectado quando um usuário acessa contas privilegiadas de um endereço IP ou sub-rede
incomum, de acordo com seu perfil comportamental; 1.10.5 Acesso privilegiado não gerenciado. Detectado quando uma conexão com
uma máquina é feita com uma conta privilegiada que não é gerenciada na solução; 1.10.6 Máquina acessada a partir de endereços IP
incomuns; 1.10.7 Máquina acessada durante horários irregulares. Detectado quando uma máquina é acessada em um horário irregular, de
acordo com seu padrão de utilização; Declaramos que atendemos todos os itens do edital e termo de referência e seus anexos. Prazo de
entrega: 60 dias Validade da proposta: 60 dias Garantia: 36 meses

2 Serviços de Consultoria em Segurança
de Tecnologia da Informação e
Comunicação (TIC)

Und serviço
técnico

4 R$
30.208,2700

R$
23.500,0000

R$ 94.000,0000

Marca: 
Fabricante: 
Modelo / Versão: 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 2 - Solução de Segurança para Sistemas Críticos – Proteção contra Tomada de
Controle da Rede 2.1 Para fins de volumetria, considera-se 01 (um) Controlador de Domínio AD (Active Directory). 2.2 Protege o
Controlador de Domínio contra roubo de identidade e acesso não autorizado. 2.3 Monitora atividades internas no controlador de domínio e
tráfego de segmento de rede que este esteja instalado, para confirmação de integridade das solicitações e tickets Kerberos utilizados nos
equipamentos e contas de usuário. 2.4 Detecta em tempo real atividades anômalas, típicas de ataques ao protocolo de autenticação
Kerberos, como roubo de credenciais, movimentação lateral e escalonamento de privilégios; 2.5 Detecta a extração e uso de um Kerberos
TGT (ticket de concessão de tickets) da memória LSASS (Subsistema de autoridade de segurança local) em um host para obter acesso a
outros recursos da rede (Pass-the-ticket); 2.6 Detecta a recuperação e exploração de hashes de senha armazenados no banco de dados
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do SAM (Security Accounts Manager) ou do Active Directory para representar um usuário legítimo (Pass-the-Hash); 2.7 Detecta a
obtenção de acesso ao KDC (Kerberos Key Distribution Center) para geração de token principal de segurança que fornece acesso completo
a um domínio inteiro (Golden Ticket); 2.8 Detecta o uso do hash de uma conta de usuário para obter um tícket do Kerberos, que é usado
para acessar outras contas e recursos de rede (Overpass-the-Hash); 2.9 Detecta a modificação das configurações de permissão de ticket
do Kerberos para obtenção de acesso não autorizado aos recursos da rede PAC Manipulation (Manipulação de Certificado de Atributo de
Privilégio); 2.10 Detecta a recuperação maliciosa de credenciais do controlador de domínio (DCSync). 2.11 Visando garantir o
funcionamento da solução como um todo, este item Possui total integração com o item 1 desta especificação. Declaramos que atendemos
todos os itens do edital e termo de referência e seus anexos. Prazo de entrega: 60 dias Validade da proposta: 60 dias Garantia: 36 meses

3 Serviços de Consultoria em Segurança
de Tecnologia da Informação e
Comunicação (TIC)

Und serviço
técnico

1 R$
813.155,9900

R$
595.000,0000

R$ 595.000,0000

Marca: 
Fabricante: 
Modelo / Versão: 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 3 - Solução de Segurança para Sistemas Críticos – Proteção para Aplicações
Conteinerizadas 3.1 Para fins de volumetria, considera-se 01 (um) Cluster Orquestrador de Contêineres com Aplicações Dinâmicas. 3.2 A
solução provê funcionalidades que atendam as demandas de segurança de credenciais e suas subcategorias, especificamente o
gerenciamento de secrets, onde entende-se como secret uma estrutura de dados que possa conter senhas, chaves privadas, tokens e
chaves de APIs e É entregue de maneira segura e criptografada para aplicações, containers ou serviços. 3.3 É totalmente compatível para
funcionamento em ambiente Docker, instalado em modo contêiner, sendo esse executado em diversas plataformas, incluindo, mas não
selimitando a Windows e Linux. 3.4 Permite integração nativa com as seguintes plataformas:Openshift versão 3.3 ou superior (com
Docker registry instalado), Kubernetes 1.5 ou superior, GKE cluster versão 1.9 ou superior, GKE cluster versão 1.5 ou superior com Helm
instalado, outros ambientes Kubernetes versão 1.5 ou superior, Pivotal Cloud Foundry e Cloud Foundry. 3.5 Oferece integração com
ferramentas de gerenciamento de configuração, suportando minimamente: Chef, Puppet e Ansible. 3.6 Oferece recursos de redundância,
alta disponibilidade e suporte a balanceamento de carga se utilizando da infra-estrutura disponibilizada pela CONTRATANTE. 3.7 A alta
disponibilidade contém funcionalidade de replicação automática entre as bases da solução, oferencendo pelo menos 2 réplicas. 3.8 O
conjunto de réplicas Oferece funcionalidade de Failover automático, onde uma das réplicas assumirá a operação em caso de problemas.
3.9 Possui funcionalidade de backup seguro do conteúdo armazenado e configurações do produto, possibilitando a prática de Disaster
Recovery. 3.10 Para que não haja sobrecarga nem exposição do repositório central da solução e suas redundâncias, a solução Oferece
componentes que absorvam a carga de requisições. Esses componentes devem agregar capacidade de requisições por segundo de
maneira quantitativa ao total da solução. 3.11 O mesmo componente que absorve e trata as requisições, deve operar no modo somente
leitura, impossibilitando qualquer alteração nos dados utilizados. Alterações essas apenas possíveis nos nós principais da solução
(principal e réplicas, quando ativas). 3.12 Possui interface Web com dashboard e/ou interface gráfica que exiba o estado operacional
(system health) relativo aos componentes da solução, incluindo réplicas e componentes de balanceamento de carga 3.13 Criptografa
todas as chaves privadas SSL utilizadas por quaisquer serviços da solução, ou utilizadas na criptografia da base de dados evitando que
sejam armazenadas em texto claro no sistema de arquivos. 3.14 A criptografia deve ocorrer antes da escrita em armazenamento
persistente, evitando que informações sejam comprometidas em caso de acesso aos dados. 3.15 Permite que a chave master de
criptografia seja armazenada e provida por soluções de HSM. 3.16 A solução deverá possibilitar o armazenamento de múltiplas versões de
um mesmo secret 3.17 A solução atua como gerador e intermediário (broker) de secrets para diversos clientes como aplicações,
contêineres e clientes de criptografia. 3.18 O fornecimento de secrets Oferece meios de controle de solicitante com múltiplos fatores,
incluindo minimamente Tempo de vida (TTL) e restrições de IP/range. 3.19 Os secrets devem ser modificáveis, com base em critérios de
tempo de uso (Lease time) ou expiração, sendo que após expiração, a rotação ocorre de acordo com políticas definidas no sistema. 3.20
Além do controle de concessão dos secrets, Possui meios de revogar totalmente o acesso a um secret sob demanda ou via política. 3.21
Todos os registros de eventos de segurança como autenticação de clientes, solicitação de secrets, revogação de secrets, acesso de
usuários, aplicações ou clientes a secrets, mudanças de permissão, deverão ser armazenados de maneira que impossibilite a sua alteração
e se mantenha a correta integridade das evidências. 3.22 As operações com secrets devem gerar trilha de auditoria contendo, no mínimo:
Identificação do cliente (usuário ou usuário sistêmico), Identificação do secret, Horário (Timestamp completo), Ação (leitura ou alteração)
e se a ação foi permitida ou não. 3.23 Para evitar acessos excessivos ou não autorizados a um secret, a solução deverá disponibilizar
meios de abstrair a gerência e acesso aos secrets, minimizando o acesso direto e as chamadas de APIs. Declaramos que atendemos todos
os itens do edital e termo de referência e seus anexos. Prazo de entrega: 60 dias Validade da proposta: 60 dias Garantia: 36 meses

4 Serviços de Consultoria em Segurança
de Tecnologia da Informação e
Comunicação (TIC)

Und serviço
técnico

40 R$
12.564,2400

R$
10.500,0000

R$ 420.000,0000

Marca: 
Fabricante: 
Modelo / Versão: 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 4 - Solução de Segurança para Sistemas Críticos – Proteção para Aplicações Não-
Conteinerizadas 4.1 Para fins de volumetria, considera-se 01 (uma) aplicação Não-Conteinerizada (ambiente tradicional) 4.2 Uma
aplicação gerenciada é definida como a aplicação que faz uso direto dos recursos e credenciais gerenciadas pela solução para concessão
de acesso ao seu ambiente (substituindo o uso de credenciais hard coded, por exemplo). 4.3 Permite a integração de servidores de
aplicação e o repositório digital seguro, eliminando a necessidade de senhas e chaves SSH embutidas em aplicações, scripts e arquivos de
configuração. 4.4 Possui mecanismo de segurança que evite a parada de aplicações críticas, mantendo a entrega das credenciais em caso
de queda da rede ou parada total da solução que gerencia as credenciais por meio do repositório seguro. 4.5 Fornece credenciais, pelo
menos, via consulta de rede ou Web service. 4.6 Garante a entrega de credenciais localmente nos servidores de aplicação, garantindo
baixa latência para aplicações de missão crítica. 4.7 Mantem um cache local atualizado das credenciais utilizadas no servidor de aplicação,
a fim de de prevenir falhas na comunicação com o repositório seguro e trazer velocidade às consultas 4.8 Suporta redundância de
credenciais, oferecendo, de maneira transparente, mais de um usuário e senha à aplicação crítica, de forma que se evite qualquer possível
indisponibilidade mínima durante o processo de troca de senhas; 4.9 Oferece SDKs documentados para integração com aplicações em
Java, C/C++ e .Net 4.10 Suporta a utilização de executável para scripts e aplicações nativas em plataforma Windows 4.11 Suporta a
utilização integração com servidores WebSphere, WebLogic, JBoss e Tomcat, para fornecimento de credenciais via XML datasources 4.12
Suporta a autenticação de aplicações que consultam credenciais, permitindo definir o caminho da aplicação, usuário do sistema
operacional, endereço do servidor e hash do código. 4.13 É disponibilizada com um SDK (Software Development Kit) que pode ser
configurado para permitir que aplicações possam: 4.13.1 Solicitar as credenciais sob demanda, ao invés de utilizar credenciais estáticas;
4.13.2 Atualizar informações de contas automaticamente no banco de dados de senhas; 4.13.3 Inscrever automaticamente dispositivos
alvo, sem aguardar por atualizações dinâmicas; 4.13.4 Alterar senhas em texto claro (incorporado em aplicações), de forma segura no
banco de dados de senhas; 4.14 Visando a garantia do funcionamento da solução como um todo, este item É entregue com total
integração com o item 1 desta especificação. Declaramos que atendemos todos os itens do edital e termo de referência e seus anexos.
Prazo de entrega: 60 dias Validade da proposta: 60 dias Garantia: 36 meses

5 Serviços de Consultoria em Segurança
de Tecnologia da Informação e

Und serviço
técnico

200 R$ 3.247,4400 R$
1.890,0000

R$ 378.000,0000

OlÃ¡, como posso ajudar ?
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Comunicação (TIC)
Marca: 
Fabricante: 
Modelo / Versão: 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 5 - Solução de Segurança para Sistemas Críticos – Proteção Local para Servidores
Windows 5.1 Para fins de volumetria, considera-se 01 (um) servidor Windows 5.2 Realiza varredura e inventário de aplicações instaladas
no servidor. 5.3 Garante o controle e bloqueio de comandos, mesmo que o acesso seja realizado diretamente no servidor de destino (sem
ser através do mecanismo de Monitoramento Comportamental e Repositório Seguro), fazendo uso das funcionalidades instaladas no
sistema operacional alvo. 5.4 Oferece opção de execução de aplicações com privilégios em modo explícito e transparente (sem avisos);
5.5 Oferece opção de execução monitorada de aplicações em modo explícito e transparente (sem avisos); 5.6 Oferece opção de execução
com restrições de aplicações em modo explícito e transparente (sem avisos); 5.7 Exibi a reputação do arquivo executado advinda de, pelo
menos, 1 (uma) fonte externa; 5.8 Disponibiliza a opção de encaminhamento de arquivo suspeito para análise de malware em soluções
de mercado; 5.9 Suporta, no mínimo, para o servidor de gerenciamento as versões Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 e
Windows Server 2016, e, para monitoramento de servidores, as versões Windows Server 2003 SP2 x32 & x64, Windows Server 2008 x32
& x64, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012/2012 R2, Windows Server 2016 e Windows Server 2019 5.10 Implementa
regras de controle de aplicações permitidas e bloqueadas para execução fazendo uso das funcionalidades instaladas no sistema
operacional alvo, independentemente do acesso ao ativo ser realizado via mecanismo de Monitoramento Comportamental e Repositório
Seguro ou diretamente no ativo. 5.11 Implementa regras de controle do nível de privilégio utilizado na execução das aplicações
permitidas fazendo uso das funcionalidades instaladas no sistema operacional alvo, independentemente do acesso ao ativo ser realizado
via mecanismo de Monitoramento Comportamental e Repositório Seguro ou diretamente no ativo. 5.12 Implementa controle de nível de
privilégio independentemente da permissão que o usuário possua localmente no ativo ou no domínio, permitindo que usuários restritos
executem atividades com nível administrativo. 5.13 Permite atribuição granular para execução de aplicações com nível de privilégio
admnistrativo, sem que esse privilégio seja global na máquina. 5.14 Fazendo uso das funcionalidades instaladas no sistema operacional
alvo, Permite a criação de políticas reutilizáveis, contendo, no mínimo, os seguintes tipos de aplicações ou tipos de arquivos: executáveis,
scripts, aplicações nativas Windows, bibliotecas dinâmicas (DLL), instaladores, controles ActiveX, objetos COM. 5.15 Implementa a
verificação de checksum do arquivo, dos parâmetros permitidos e da assinatura de fabricante, para objetos reutilizáveis da solução. 5.16
Implementa o suporte ao nome exato da aplicação/arquivo/script e expressões regulares em qualquer formato, para objetos reutilizáveis
da solução. 5.17 Utiliza eventos reportados na interface da ferramenta para criação de novas políticas ou incluí-los em políticas existentes.
5.18 Permite agrupar aplicações com base em suas características, para facilitar a inserção de novas aplicações aos grupos ou políticas de
segurança de aplicações já criadas. 5.19 Impedi a desativação das funcionalidades instaladas no sistema operacional alvo sem autorização
e/ou registro da atividade por meio da interface de gerência. 5.20 Disponibiliza modo de observação, em que não há bloqueios, mas há o
registro das execuções e atividades dos usuários, facilitando a criação de políticas baseadas em comportamento conhecido. 5.21 Monitora
e exibir acessos e atividades realizadas na própria solução. 5.22 Permite autorização de acesso às aplicações e arquivos, quando incluídos
em regras, individualmente ou em grupos. 5.23 Realiza varreduras fazendo uso das funcionalidades instaladas no sistema operacional alvo
para catalogar arquivos existentes nas máquinas e uni-los ao inventário populado mediante detecção durante a execução. 5.24 Verifica a
reputação dos arquivos executados e detectados pelas funcionalidades instaladas no sistema operacional alvo ou órgãos de controle de
ameaças, como por exemplo o VirusTotal.com ou similares. 5.25 Permite a execução automática de tipos desconhecidos de arquivo, de
acordo com sua origem, mesmo possuindo restrições. 5.26 Possibilita o monitoramento e a criação de evidência em vídeo de certas
execuções de arquivo e de execuções sob certas condições definidas em política. 5.42 Visando a garantia do funcionamento da solução
como um todo, este item É entregue com total integração com o item 1 desta especificação. Declaramos que atendemos todos os itens do
edital e termo de referência e seus anexos. Prazo de entrega: 60 dias Validade da proposta: 60 dias Garantia: 36 meses

6 Serviços de Consultoria em Segurança
de Tecnologia da Informação e
Comunicação (TIC)

Und serviço
técnico

200 R$ 3.605,1600 R$
3.450,0000

R$ 690.000,0000

Marca: 
Fabricante: 
Modelo / Versão: 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 6 - Solução de Segurança para Sistemas Críticos – Proteção Local para Servidores
Linux/Unix 6.1 Para fins de volumetria, considera-se 01 (um) servidor Linux/Unix 6.2 Permite o gerenciamento dos privilégios em contas
de usuário em equipamentos Unix, Linux, Solaris e AIX. Deve associar os privilégios e comandos controlados às contas cadastradas no
repositório seguro digital, realizando o controle no próprio sistema operacional do destino. 6.3 Garante o controle e bloqueio de
comandos, mesmo que o acesso seja realizado diretamente no servidor de destino (sem passar pelo repositório seguro digital) fazendo
uso das funcionalidades instaladas no sistema operacional alvo. 6.4 Disponibiliza, como conjunto mínimo de atividades controladas no
ativo de destino, as seguintes operações: criação e exclusão de arquivos e diretórios, mudança de nome de arquivos e diretórios, abertura
de arquivos para escrita, comandos chown e chmod e ligações entre arquivos. 6.5 Implementa restrições, em uma plataforma, de maneira
global ou em uma conta de usuário ou grupo de maneira granular. 6.6 Realiza o controle mediante interceptação do comando antes que
ele seja executado. 6.7 Permite a liberação de comandos privilegiados a usuários comuns. 6.8 Permite que os comandos executados em
sistemas monitorados sejam gravados em modo texto no repositório seguro digital. 6.9 Permite que sejam atribuídas permissões para
usuários e grupos, inclusive do Active Directory. 6.10 Permite o agrupamento de comandos, bem como a utilização de coringas como (*),
para uma definição ampla de parâmetros. 6.11 A solução possui funcionalidade que permita definir variáveis de ambiente no momento da
execução de um comando, independente da definição realizada pelo usuário ou seu perfil. Sendo exigido no mínimo as seguintes
variáveis: PATH, ENV, BASH_ENV, GLOBIGNORE, SHELLOPTS. 6.12 Possibilita o uso da máscara de usuário na execução dos comandos
(valores entre 0000 e 0777). 6.13 Impede a utilização da técnica de ShellEscape, em que um programa autorizado e executado com
privilégios permita a execução de outros programas e consequentemente escape dos controles definidos. 6.14 Disponibiliza a
funcionalidade de restrição de Shell, que impossibilite que scripts e shells de sistema executem comandos não permitidos pelas regras
definidas na solução. 6.15 Oferece a capacidade de verificação da identidade da pessoa que executa comandos localmente no dispositivo
alvo através de autenticação via usuário da ferramenta, LDAP ou RADIUS. 6.16 Monitora e exibir acessos e atividades realizadas no
próprio sistema 6.17 Possibilita mapear e coletar atividades regulares de usuários através do modo observação, agregando e exportando
os resultados para um perfil. 6.18 Provê um controle de comandos completo, com a possibilidade de criar uma lista de comandos
permitidos ou bloqueados (whitelisting/blacklisting), a serem alterados (criação de alias) ou prevenir que comandos sejam executados ou
permitir trabalhar em Shell modificado/controlado; 6.19 Provê meios de permitir que os usuários executem comandos específicos e
conduzam sessões remotamente baseado em regras sem autenticar-se diretamente utilizando credenciais privilegiadas; 6.20 Visando a
garantia do funcionamento da solução como um todo, este item É entregue com total integração com o item 1 desta especificação.
Declaramos que atendemos todos os itens do edital e termo de referência e seus anexos. Prazo de entrega: 60 dias Validade da proposta:
60 dias Garantia: 36 meses

7 Serviços de Consultoria em Segurança
de Tecnologia da Informação e
Comunicação (TIC)

Und serviço
técnico

4000 R$ 401,7700 R$ 398,0000 R$
1.592.000,0000

Marca: 
Fabricante: 
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Modelo / Versão: 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 7 - Solução de Segurança para Sistemas Críticos – Proteção Local para estações de
trabalho 7.1 Para fins de volumetria, considera-se 01 (uma) estação de trabalho Windows ou Mac Requisito 7.2 Realizar varredura e
inventário de aplicações instaladas na estação de trabalho. 7.3 Garante o controle e bloqueio de comandos, mesmo que o acesso seja
realizado diretamente na estação de trabalho de destino (sem ser através do mecanismo de Monitoramento Comportamental e Repositório
Seguro), fazendo uso das funcionalidades instaladas no sistema operacional. 7.4 Oferece opção de execução de aplicações com privilégios
em modo explícito e transparente (sem avisos); 7.5 Oferece opção de execução monitorada de aplicações em modo explícito e
transparente (sem avisos); 7.6 Oferece opção de execução com restrições de aplicações em modo explícito e transparente (sem avisos);
7.7 Fazendo uso das funcionalidades instaladas no sistema operacional alvo, deve exibir a reputação do arquivo executado advinda de,
pelo menos, 1 (uma) fonte externa; 7.8 Disponibiliza a opção de encaminhamento de arquivo suspeito para análise de malware em
soluções de mercado; 7.9 Suporta pelo menos as seguintes versões de estações de trabalho: Windows XP SP3, Windows Vista SP1,
Windows 7 x32 & x64, Windows 8/8.1 x32 & x64, Windows 10 x32 & x64, macOS Sierra 10.12, macOS High Sierra 10.13 e macOS
Mojave 10.14. 7.10 Implementa regras de controle de aplicações permitidas e bloqueadas para execução fazendo uso das funcionalidades
instaladas no sistema operacional alvo, independentemente do acesso ao ativo ser realizado via mecanismo de Monitoramento
Comportamental e Repositório Seguro ou diretamente no ativo. 7.11 Implementa regras de controle do nível de privilégio utilizado na
execução das aplicações permitidas fazendo uso das funcionalidades instaladas no sistema operacional alvo, independentemente do
acesso ao ativo ser realizado via mecanismo de Monitoramento Comportamental e Repositório Seguro ou diretamente no ativo. 7.12
Implementa controle de nível de privilégio independentemente da permissão que o usuário possua localmente no ativo ou no domínio,
permitindo que usuários restritos executem atividades com nível administrativo. 7.13 Permite atribuição granular para execução de
aplicações com nível de privilégio admnistrativo, sem que esse privilégio seja global na máquina. 7.14 Fazendo uso das funcionalidades
instaladas no sistema operacional alvo, Permite a criação de objetos reutilizáveis que possam conter no mínimo os seguintes tipos:
arquivos executáveis, scripts, aplicações nativas Windows, bibliotecas dinâmicas (DLL), instaladores, controles ActiveX, objetos COM. 7.15
Implementa a verificação de checksum do arquivo, dos parâmetros permitidos e da assinatura de fabricante, para objetos reutilizáveis da
solução. 7.16 Implementa o suporte ao nome exato da aplicação/arquivo/script e expressões regulares em qualquer formato, para objetos
reutilizáveis da solução. 7.17 Utiliza eventos reportados na interface da ferramenta para novas políticas ou incluí-los em políticas
existentes. 7.18 Permite agrupamento de características e aplicações para fácil seleção e inclusão em políticas de segurança. 7.19 Impede
a desativação das funcionalidades instaladas no sistema operacional alvo sem autorização e/ou registro da atividade por meio da interface
de gerência. 7.20 Disponibiliza modo de observação, em que não há bloqueios, mas há o registro das execuções e atividades dos
usuários, facilitando a criação de políticas baseadas em comportamento conhecido. 7.21 Monitora e exibir acessos e atividades realizadas
na própria solução. 7.22 Permite autorização de acesso às aplicações e arquivos, quando incluídos em regras, individualmente ou em
grupos. 7.23 Realiza varreduras fazendo uso das funcionalidades instaladas no sistema operacional alvo para catalogar arquivos existentes
nas máquinas e uni-los ao inventário populado mediante detecção durante a execução. 7.24 Verifica a reputação dos arquivos executados
e detectados Fazendo uso das funcionalidades instaladas no sistema operacional alvo ou órgãos de controle de ameaças, como por
exemplo o VirusTotal.com ou similares. 7.25 Permite a execução automática de tipos desconhecidos de arquivo, de acordo com sua
origem, mesmo possuindo restrições. 7.26 Possibilita o monitoramento e a criação de evidência em vídeo de certas execuções de arquivo
e de execuções sob certas condições definidas em política. 7.27 Possibilita ao usuário final a solicitação de liberação de atividades
específicas fazendo uso das funcionalidades instaladas no sistema operacional. 7.35 Visando a garantia do funcionamento da solução
como um todo, este item É entregue com total integração com o item 1 desta especificação. Declaramos que atendemos todos os itens do
edital e termo de referência e seus anexos. Prazo de entrega: 60 dias Validade da proposta: 60 dias Garantia: 36 meses

8 Serviços de Consultoria em Segurança
de Tecnologia da Informação e
Comunicação (TIC)

Und serviço
técnico

38 R$
24.772,1000

R$
18.500,0000

R$ 703.000,0000

Marca: 
Fabricante: 
Modelo / Versão: 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 8 - Serviço de instalação e configuração para Solução de Segurança para Sistemas
Críticos 8.1 Para fins de volumetria, considera-se cada unidade deste item igual a 01 (um) dia (8 horas). 8.2 Antes de iniciar uma ordem
de serviço, a Contratada, junto com a Contratante, deverá estimar o esforço para execução do serviço. 8.3 Compreende-se nesta etapa a
instalação da solução a ser realizada no prazo de até 90 dias consecutivos, contados a partir do primeiro dia útil após a data da última
assinatura do Contrato. 8.4 No momento anterior da assinatura do termo de recebimento provisório, a Contratada É requisitada para
reunião de kick-off do projeto com a finalidade de montar o escopo de trabalho. Este escopo deverá conter as atividades, prazos e
responsáveis da execução para acompanhamento da evolução do projeto. 8.5 Durante esta etapa, a equipe da Contratada deverá estar
disponível nos horários de instalação definidos pela equipe da Contratante. 8.6 As atividades de instalação e configuração, de acordo com
a necessidade, poderão ser executadas em horário comercial, período noturno ou final de semana. 8.7 Para esta etapa a Contratante
disponibilizará a infraestrutura de hardware e software necessários e já existentes em seu ambiente, incluindo o ambiente virtualizado,
sistema operacional, banco de dados, e outros, para a instalação e configuração da solução. 8.8 A montagem e instalação de todos os
componentes que componham solução adquirida são de responsabilidade da Contratada. 8.9 Os componentes de software deverão estar
na versão mais atualizada da solução. 8.10 A Contratada listará a Contratante todas as informações necessárias para a correta instalação
e configuração da solução. 8.11 A Contratante deverá providenciar as informações necessárias para a correta instalação da solução. 8.12
A Contratada prestará a transferência de conhecimento no formato hands-on para a equipe técnica da instituição na implantação da
solução, ao longo das atividades de configuração, bem como durante atividades de suporte e customização. 8.13 A Contratada deverá ao
final da implantação elaborar documentação técnica dos procedimentos realizados durante a implantação. 8.14 A Contratada prestará o
serviço de customização com a equipe técnica do contratante no decorrer da vigência do contrato oriundo do presente processo. As
customizações são incrementos no uso da ferramenta que extrapolem a mera configuração dos recursos já existentes ou não se
caracterizem como serviço de suporte. 8.15 Sobre a customização das soluções, os serviços abrangem casos como: ●  Realizar
customizações que demandem desenvolvimento de scripts, automações avançadas, dashboards e congêneres; ● Integração da solução
com novas tecnologias adquiridas pelo contratante; ● Instalação nova da solução em função de recuperação de desastre de ambiente; ●
Consultoria utilizando as melhoras práticas adotadas para as soluções. 8.16 A Contratante acompanhará e contabilizará a utilização de
dias/horas. 8.17 A prestação dos serviços de instalação/configuração deverá ser realizada por profissionais especializados, que possuam
certificação do fabricante da solução adquirida, que lhes confiram as competências necessárias para a realização dos respectivos serviços
ou pelo próprio fabricante da solução ofertada. Declaramos que atendemos todos os itens do edital e termo de referência e seus anexos.

9 Serviços de Consultoria em Segurança
de Tecnologia da Informação e
Comunicação (TIC)

Und serviço
técnico

2 R$
186.012,8000

R$
118.000,0000

R$ 236.000,0000

Marca: 
Fabricante: 
Modelo / Versão: 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 9 - Treinamento oficial com o(s) fabricante(s) da Solução de Segurança para Sistemas
Críticos 9.1 Para fins de volumetria, considera-se cada unidade deste item igual a 01 (um) turma (5 dias) 9.2 O treinamento oficial do(s)
fabricante(s) É de, no mínimo, 40 horas para turma de até 6 alunos; 9.3 O treinamento contém ementa que contemple o conteúdo
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necessário para operação e manutenção dos itens deste projeto. 9.4 O treinamento é realizado preferencialmente no modelo presencial,
nas dependências do Contratante, ou, se solicitado por este, em instalações providas pela Contratada. Neste último caso, a Contratada
deverá disponibilizar os recursos necessários para plena realização do treinamento, tais como: ambiente virtualizado para testes e
compreensão dos temas abordados, sala climatizada, Internet, data-show e coffee-break. 9.5 Caso a Contratante opte pelo treinamento
no modelo tele presencial, esta É realizada online por videoconferência, em português, utilizando ferramenta própria disponibilizada pelo
fabricante (ex.: Cisco Webex, Adobe Connect, etc.). 9.6 A Contratante disponibilizará os computadores a serem utilizados pelos
participantes do curso; 9.7 A Contratada disponibilizará material didático oficial do curso em formato digital (PDF) aos participantes e
quaisquer conteúdos e ferramentas adicionais que venham a ser necessárias para o treinamento; 9.8 As despesas com deslocamento,
hospedagem e alimentação são de responsabilidade da Contratante; Declaramos que atendemos todos os itens do edital e termo de
referência e seus anexos.

10 Serviços de Consultoria em Segurança
de Tecnologia da Informação e
Comunicação (TIC)

Und serviço
técnico

1 R$
1.077.609,8600

R$
840.000,0000

R$ 840.000,0000

Marca: 
Fabricante: 
Modelo / Versão: 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 10: Solução de Segurança para Sistemas Críticos – Monitoramento Comportamental e
Repositório Seguro. 1.1 Um dispositivo alvo da solução é definido como um servidor, uma estação de trabalho, um ativo de rede e de
segurança, dentre outros mencionados a seguir, cujas credenciais de acesso passem a ser gerenciadas pela solução; 1.2 Um usuário da
solução é definido como qualquer pessoa que acesse um dispositivo alvo mediante logon na solução e uso de credenciais por ela
gerenciadas. 1.3 A Solução provê análise comportamental, auditoria e segurança de acessos a sistemas críticos por meio de credenciais
administrativas para, no mínimo, 6.000 (seis mil) dispositivos (desktops, servidores físicos e virtuais, ativos de infraestrutura – como
controladores de domínio, access points/controladores WiFi, switches LAN/SAN, roteadores, appliances de segurança, roteadores, câmeras
de vigilância e sistemas tecnológicos diversos) e, no mínimo, 50 (cinquenta) usuários simultâneos com acessos a sistemas críticos; 1.4 A
solução provê acesso remoto seguro (externo a rede corporativa, através do fornecimento de licenças ou serviços) com duplo fator de
autenticação, para todos usuários mencionados, com vigência por todo período de garantia contratado, sem a necessidade de instalação e
uso de clientes e VPNs nos dispositivos dos usuários remotos; 1.5 Gerenciar em dispositivos-alvo baseados, em no mínimo, as seguintes
tecnologias: 1.5.1 Sistemas operacionais: 1.5.1.1 Linux/Unix, Microsoft Windows; 1.5.2 Hypervisors: 1.5.2.1 VMWare, RedHat KVM e
Microsoft Hyper-V; 1.5.3 Contas de usuários de sistemas; 1.5.4 Contas de usuários de serviço; 1.5.5 Credenciais do Microsoft COM+;
1.5.6 Credenciais do Microsoft Internet Information Service – IIS; 1.5.7 Credenciais do Apache TomCat; 1.5.8 Credenciais do RedHat
JBoss; 1.5.9 Objetos do Microsoft Active Directory (usuários, grupos e computadores); 1.5.10 Objetos do Lightweight Directory Access
Protocol – LDAP (usuários, grupos e computadores); 1.5.11 Contas de usuários e administradores de bancos de dados Microsoft SQL
Server, Oracle, PostgreSQL; 1.5.12 Contas de equipamentos ativos de conectividade de redes LAN (Local Area Network) e WAN (Wide
Area Network) – switches, roteadores, controladores/APs WiFi; 1.5.13 Contas de equipamentos ativos de conectividade de redes SAN
(Storage Area Network) e NAS (Network Attached Storage); 1.5.14 Contas de usuários e administradores de consoles de gerenciamento
de computadores servidores; 1.5.15 Contas de usuários e administradores de estações de trabalho; 1.5.16 Contas de equipamentos
dedicados à segurança, tais como Firewall, IPS, AntiSpam e filtros de conteúdo; 1.5.17 Contas de equipamentos dedicados à segurança
física, tais como câmeras de vigilância, catracas, etc; 1.5.18 Credenciais de nuvem em VMWare ESXi, Azure, Office 365. 1.6 A solução
possui função de monitoramento e análise de comportamento, que toma por base os eventos gerados por todos itens desta especificação
técnica (repositório digital seguro, gravador e monitor de sessões, funcionalidades para proteção local de servidores, controladores de
domínio e estações de trabalho): 1.7 Monta perfis de comportamento dos usuários acessando todos os dispositivos-alvo através da
solução, por meio dos eventos coletados; 1.8 Alerta abusos e comportamentos fora dos padrões aprendidos/mapeados; 1.9 Exibir de
forma gráfica o resumo dos eventos recebidos pela plataforma, classificados por origem, tais como LDAP, SIEM e a própria solução; 1.10
Detecta os seguintes comportamentos anormais: 1.10.1 Acesso privilegiado à solução durante horários irregulares. Detectado quando um
usuário recupera uma senha de conta privilegiada em uma hora irregular de acordo com seu perfil comportamental; 1.10.2 Acesso
privilegiado à solução durante dias irregulares. Detectado quando um usuário recupera uma senha de conta privilegiada em um dia
irregular de acordo com seu perfil comportamental; 1.10.3 Acesso excessivo a contas privilegiadas. Detectado quando um usuário acessa
contas privilegiadas com mais frequência do que o normal, de acordo com seu perfil comportamental; 1.10.4 Acesso privilegiado à solução
através de IP irregular ou desconhecido. Detectado quando um usuário acessa contas privilegiadas de um endereço IP ou sub-rede
incomum, de acordo com seu perfil comportamental; 1.10.5 Acesso privilegiado não gerenciado. Detectado quando uma conexão com
uma máquina é feita com uma conta privilegiada que não é gerenciada na solução; 1.10.6 Máquina acessada a partir de endereços IP
incomuns; 1.10.7 Máquina acessada durante horários irregulares. Detectado quando uma máquina é acessada em um horário irregular, de
acordo com seu padrão de utilização; Declaramos que atendemos todos os itens do edital e termo de referência e seus anexos. Prazo de
entrega: 60 dias Validade da proposta: 60 dias Garantia: 36 meses

11 Serviços de Consultoria em Segurança
de Tecnologia da Informação e
Comunicação (TIC)

Und serviço
técnico

5 R$
30.208,2700

R$
23.500,0000

R$ 117.500,0000

Marca: 
Fabricante: 
Modelo / Versão: 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 11 - Solução de Segurança para Sistemas Críticos – Proteção contra Tomada de
Controle da Rede 2.1 Para fins de volumetria, considera-se 01 (um) Controlador de Domínio AD (Active Directory). 2.2 Protege o
Controlador de Domínio contra roubo de identidade e acesso não autorizado. 2.3 Monitora atividades internas no controlador de domínio e
tráfego de segmento de rede que este esteja instalado, para confirmação de integridade das solicitações e tickets Kerberos utilizados nos
equipamentos e contas de usuário. 2.4 Detecta em tempo real atividades anômalas, típicas de ataques ao protocolo de autenticação
Kerberos, como roubo de credenciais, movimentação lateral e escalonamento de privilégios; 2.5 Detecta a extração e uso de um Kerberos
TGT (ticket de concessão de tickets) da memória LSASS (Subsistema de autoridade de segurança local) em um host para obter acesso a
outros recursos da rede (Pass-the-ticket); 2.6 Detecta a recuperação e exploração de hashes de senha armazenados no banco de dados
do SAM (Security Accounts Manager) ou do Active Directory para representar um usuário legítimo (Pass-the-Hash); 2.7 Detecta a
obtenção de acesso ao KDC (Kerberos Key Distribution Center) para geração de token principal de segurança que fornece acesso completo
a um domínio inteiro (Golden Ticket); 2.8 Detecta o uso do hash de uma conta de usuário para obter um tícket do Kerberos, que é usado
para acessar outras contas e recursos de rede (Overpass-the-Hash); 2.9 Detecta a modificação das configurações de permissão de ticket
do Kerberos para obtenção de acesso não autorizado aos recursos da rede PAC Manipulation (Manipulação de Certificado de Atributo de
Privilégio); 2.10 Detecta a recuperação maliciosa de credenciais do controlador de domínio (DCSync). 2.11 Visando garantir o
funcionamento da solução como um todo, este item Possui total integração com o item 1 desta especificação. Declaramos que atendemos
todos os itens do edital e termo de referência e seus anexos. Prazo de entrega: 60 dias Validade da proposta: 60 dias Garantia: 36 meses

12 Serviços de Consultoria em Segurança
de Tecnologia da Informação e
Comunicação (TIC)

Und serviço
técnico

1 R$
813.155,9900

R$
595.000,0000

R$ 595.000,0000

Marca: 

OlÃ¡, como posso ajudar ?



30/12/2020 ComprasNet

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp 6/12

Fabricante: 
Modelo / Versão: 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 12 - Solução de Segurança para Sistemas Críticos – Proteção para Aplicações
Conteinerizadas 3.1 Para fins de volumetria, considera-se 01 (um) Cluster Orquestrador de Contêineres com Aplicações Dinâmicas. 3.2 A
solução provê funcionalidades que atendam as demandas de segurança de credenciais e suas subcategorias, especificamente o
gerenciamento de secrets, onde entende-se como secret uma estrutura de dados que possa conter senhas, chaves privadas, tokens e
chaves de APIs e É entregue de maneira segura e criptografada para aplicações, containers ou serviços. 3.3 É totalmente compatível para
funcionamento em ambiente Docker, instalado em modo contêiner, sendo esse executado em diversas plataformas, incluindo, mas não
selimitando a Windows e Linux. 3.4 Permite integração nativa com as seguintes plataformas:Openshift versão 3.3 ou superior (com
Docker registry instalado), Kubernetes 1.5 ou superior, GKE cluster versão 1.9 ou superior, GKE cluster versão 1.5 ou superior com Helm
instalado, outros ambientes Kubernetes versão 1.5 ou superior, Pivotal Cloud Foundry e Cloud Foundry. 3.5 Oferece integração com
ferramentas de gerenciamento de configuração, suportando minimamente: Chef, Puppet e Ansible. 3.6 Oferece recursos de redundância,
alta disponibilidade e suporte a balanceamento de carga se utilizando da infra-estrutura disponibilizada pela CONTRATANTE. 3.7 A alta
disponibilidade contém funcionalidade de replicação automática entre as bases da solução, oferencendo pelo menos 2 réplicas. 3.8 O
conjunto de réplicas Oferece funcionalidade de Failover automático, onde uma das réplicas assumirá a operação em caso de problemas.
3.9 Possui funcionalidade de backup seguro do conteúdo armazenado e configurações do produto, possibilitando a prática de Disaster
Recovery. 3.10 Para que não haja sobrecarga nem exposição do repositório central da solução e suas redundâncias, a solução Oferece
componentes que absorvam a carga de requisições. Esses componentes devem agregar capacidade de requisições por segundo de
maneira quantitativa ao total da solução. 3.11 O mesmo componente que absorve e trata as requisições, deve operar no modo somente
leitura, impossibilitando qualquer alteração nos dados utilizados. Alterações essas apenas possíveis nos nós principais da solução
(principal e réplicas, quando ativas). 3.12 Possui interface Web com dashboard e/ou interface gráfica que exiba o estado operacional
(system health) relativo aos componentes da solução, incluindo réplicas e componentes de balanceamento de carga 3.13 Criptografa
todas as chaves privadas SSL utilizadas por quaisquer serviços da solução, ou utilizadas na criptografia da base de dados evitando que
sejam armazenadas em texto claro no sistema de arquivos. 3.14 A criptografia deve ocorrer antes da escrita em armazenamento
persistente, evitando que informações sejam comprometidas em caso de acesso aos dados. 3.15 Permite que a chave master de
criptografia seja armazenada e provida por soluções de HSM. 3.16 A solução deverá possibilitar o armazenamento de múltiplas versões de
um mesmo secret 3.17 A solução atua como gerador e intermediário (broker) de secrets para diversos clientes como aplicações,
contêineres e clientes de criptografia. 3.18 O fornecimento de secrets Oferece meios de controle de solicitante com múltiplos fatores,
incluindo minimamente Tempo de vida (TTL) e restrições de IP/range. 3.19 Os secrets devem ser modificáveis, com base em critérios de
tempo de uso (Lease time) ou expiração, sendo que após expiração, a rotação ocorre de acordo com políticas definidas no sistema. 3.20
Além do controle de concessão dos secrets, Possui meios de revogar totalmente o acesso a um secret sob demanda ou via política. 3.21
Todos os registros de eventos de segurança como autenticação de clientes, solicitação de secrets, revogação de secrets, acesso de
usuários, aplicações ou clientes a secrets, mudanças de permissão, deverão ser armazenados de maneira que impossibilite a sua alteração
e se mantenha a correta integridade das evidências. 3.22 As operações com secrets devem gerar trilha de auditoria contendo, no mínimo:
Identificação do cliente (usuário ou usuário sistêmico), Identificação do secret, Horário (Timestamp completo), Ação (leitura ou alteração)
e se a ação foi permitida ou não. 3.23 Para evitar acessos excessivos ou não autorizados a um secret, a solução deverá disponibilizar
meios de abstrair a gerência e acesso aos secrets, minimizando o acesso direto e as chamadas de APIs. Declaramos que atendemos todos
os itens do edital e termo de referência e seus anexos. Prazo de entrega: 60 dias Validade da proposta: 60 dias Garantia: 36 meses

13 Serviços de Consultoria em Segurança
de Tecnologia da Informação e
Comunicação (TIC)

Und serviço
técnico

20 R$
12.564,2400

R$
9.890,0000

R$ 197.800,0000

Marca: 
Fabricante: 
Modelo / Versão: 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 13 - Solução de Segurança para Sistemas Críticos – Proteção para Aplicações Não-
Conteinerizadas 4.1 Para fins de volumetria, considera-se 01 (uma) aplicação Não-Conteinerizada (ambiente tradicional) 4.2 Uma
aplicação gerenciada é definida como a aplicação que faz uso direto dos recursos e credenciais gerenciadas pela solução para concessão
de acesso ao seu ambiente (substituindo o uso de credenciais hard coded, por exemplo). 4.3 Permite a integração de servidores de
aplicação e o repositório digital seguro, eliminando a necessidade de senhas e chaves SSH embutidas em aplicações, scripts e arquivos de
configuração. 4.4 Possui mecanismo de segurança que evite a parada de aplicações críticas, mantendo a entrega das credenciais em caso
de queda da rede ou parada total da solução que gerencia as credenciais por meio do repositório seguro. 4.5 Fornece credenciais, pelo
menos, via consulta de rede ou Web service. 4.6 Garante a entrega de credenciais localmente nos servidores de aplicação, garantindo
baixa latência para aplicações de missão crítica. 4.7 Mantem um cache local atualizado das credenciais utilizadas no servidor de aplicação,
a fim de de prevenir falhas na comunicação com o repositório seguro e trazer velocidade às consultas 4.8 Suporta redundância de
credenciais, oferecendo, de maneira transparente, mais de um usuário e senha à aplicação crítica, de forma que se evite qualquer possível
indisponibilidade mínima durante o processo de troca de senhas; 4.9 Oferece SDKs documentados para integração com aplicações em
Java, C/C++ e .Net 4.10 Suporta a utilização de executável para scripts e aplicações nativas em plataforma Windows 4.11 Suporta a
utilização integração com servidores WebSphere, WebLogic, JBoss e Tomcat, para fornecimento de credenciais via XML datasources 4.12
Suporta a autenticação de aplicações que consultam credenciais, permitindo definir o caminho da aplicação, usuário do sistema
operacional, endereço do servidor e hash do código. 4.13 É disponibilizada com um SDK (Software Development Kit) que pode ser
configurado para permitir que aplicações possam: 4.13.1 Solicitar as credenciais sob demanda, ao invés de utilizar credenciais estáticas;
4.13.2 Atualizar informações de contas automaticamente no banco de dados de senhas; 4.13.3 Inscrever automaticamente dispositivos
alvo, sem aguardar por atualizações dinâmicas; 4.13.4 Alterar senhas em texto claro (incorporado em aplicações), de forma segura no
banco de dados de senhas; 4.14 Visando a garantia do funcionamento da solução como um todo, este item É entregue com total
integração com o item 1 desta especificação. Declaramos que atendemos todos os itens do edital e termo de referência e seus anexos.
Prazo de entrega: 60 dias Validade da proposta: 60 dias Garantia: 36 meses

14 Serviços de Consultoria em Segurança
de Tecnologia da Informação e
Comunicação (TIC)

Und serviço
técnico

30 R$ 3.247,4400 R$
1.890,0000

R$ 56.700,0000

Marca: 
Fabricante: 
Modelo / Versão: 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 14 - Solução de Segurança para Sistemas Críticos – Proteção Local para Servidores
Windows 5.1 Para fins de volumetria, considera-se 01 (um) servidor Windows 5.2 Realiza varredura e inventário de aplicações instaladas
no servidor. 5.3 Garante o controle e bloqueio de comandos, mesmo que o acesso seja realizado diretamente no servidor de destino (sem
ser através do mecanismo de Monitoramento Comportamental e Repositório Seguro), fazendo uso das funcionalidades instaladas no
sistema operacional alvo. 5.4 Oferece opção de execução de aplicações com privilégios em modo explícito e transparente (sem avisos);
5.5 Oferece opção de execução monitorada de aplicações em modo explícito e transparente (sem avisos); 5.6 Oferece opção de execução
com restrições de aplicações em modo explícito e transparente (sem avisos); 5.7 Exibi a reputação do arquivo executado advinda de, pelo
menos, 1 (uma) fonte externa; 5.8 Disponibiliza a opção de encaminhamento de arquivo suspeito para análise de malware em soluções
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de mercado; 5.9 Suporta, no mínimo, para o servidor de gerenciamento as versões Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 e
Windows Server 2016, e, para monitoramento de servidores, as versões Windows Server 2003 SP2 x32 & x64, Windows Server 2008 x32
& x64, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012/2012 R2, Windows Server 2016 e Windows Server 2019 5.10 Implementa
regras de controle de aplicações permitidas e bloqueadas para execução fazendo uso das funcionalidades instaladas no sistema
operacional alvo, independentemente do acesso ao ativo ser realizado via mecanismo de Monitoramento Comportamental e Repositório
Seguro ou diretamente no ativo. 5.11 Implementa regras de controle do nível de privilégio utilizado na execução das aplicações
permitidas fazendo uso das funcionalidades instaladas no sistema operacional alvo, independentemente do acesso ao ativo ser realizado
via mecanismo de Monitoramento Comportamental e Repositório Seguro ou diretamente no ativo. 5.12 Implementa controle de nível de
privilégio independentemente da permissão que o usuário possua localmente no ativo ou no domínio, permitindo que usuários restritos
executem atividades com nível administrativo. 5.13 Permite atribuição granular para execução de aplicações com nível de privilégio
admnistrativo, sem que esse privilégio seja global na máquina. 5.14 Fazendo uso das funcionalidades instaladas no sistema operacional
alvo, Permite a criação de políticas reutilizáveis, contendo, no mínimo, os seguintes tipos de aplicações ou tipos de arquivos: executáveis,
scripts, aplicações nativas Windows, bibliotecas dinâmicas (DLL), instaladores, controles ActiveX, objetos COM. 5.15 Implementa a
verificação de checksum do arquivo, dos parâmetros permitidos e da assinatura de fabricante, para objetos reutilizáveis da solução. 5.16
Implementa o suporte ao nome exato da aplicação/arquivo/script e expressões regulares em qualquer formato, para objetos reutilizáveis
da solução. 5.17 Utiliza eventos reportados na interface da ferramenta para criação de novas políticas ou incluí-los em políticas existentes.
5.18 Permite agrupar aplicações com base em suas características, para facilitar a inserção de novas aplicações aos grupos ou políticas de
segurança de aplicações já criadas. 5.19 Impedi a desativação das funcionalidades instaladas no sistema operacional alvo sem autorização
e/ou registro da atividade por meio da interface de gerência. 5.20 Disponibiliza modo de observação, em que não há bloqueios, mas há o
registro das execuções e atividades dos usuários, facilitando a criação de políticas baseadas em comportamento conhecido. 5.21 Monitora
e exibir acessos e atividades realizadas na própria solução. 5.22 Permite autorização de acesso às aplicações e arquivos, quando incluídos
em regras, individualmente ou em grupos. 5.23 Realiza varreduras fazendo uso das funcionalidades instaladas no sistema operacional alvo
para catalogar arquivos existentes nas máquinas e uni-los ao inventário populado mediante detecção durante a execução. 5.24 Verifica a
reputação dos arquivos executados e detectados pelas funcionalidades instaladas no sistema operacional alvo ou órgãos de controle de
ameaças, como por exemplo o VirusTotal.com ou similares. 5.25 Permite a execução automática de tipos desconhecidos de arquivo, de
acordo com sua origem, mesmo possuindo restrições. 5.26 Possibilita o monitoramento e a criação de evidência em vídeo de certas
execuções de arquivo e de execuções sob certas condições definidas em política. 5.42 Visando a garantia do funcionamento da solução
como um todo, este item É entregue com total integração com o item 1 desta especificação. Declaramos que atendemos todos os itens do
edital e termo de referência e seus anexos. Prazo de entrega: 60 dias Validade da proposta: 60 dias Garantia: 36 meses

15 Serviços de Consultoria em Segurança
de Tecnologia da Informação e
Comunicação (TIC)

Und serviço
técnico

80 R$ 3.605,1600 R$
3.450,0000

R$ 276.000,0000

Marca: 
Fabricante: 
Modelo / Versão: 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 15 - Solução de Segurança para Sistemas Críticos – Proteção Local para Servidores
Linux/Unix 6.1 Para fins de volumetria, considera-se 01 (um) servidor Linux/Unix 6.2 Permite o gerenciamento dos privilégios em contas
de usuário em equipamentos Unix, Linux, Solaris e AIX. Deve associar os privilégios e comandos controlados às contas cadastradas no
repositório seguro digital, realizando o controle no próprio sistema operacional do destino. 6.3 Garante o controle e bloqueio de
comandos, mesmo que o acesso seja realizado diretamente no servidor de destino (sem passar pelo repositório seguro digital) fazendo
uso das funcionalidades instaladas no sistema operacional alvo. 6.4 Disponibiliza, como conjunto mínimo de atividades controladas no
ativo de destino, as seguintes operações: criação e exclusão de arquivos e diretórios, mudança de nome de arquivos e diretórios, abertura
de arquivos para escrita, comandos chown e chmod e ligações entre arquivos. 6.5 Implementa restrições, em uma plataforma, de maneira
global ou em uma conta de usuário ou grupo de maneira granular. 6.6 Realiza o controle mediante interceptação do comando antes que
ele seja executado. 6.7 Permite a liberação de comandos privilegiados a usuários comuns. 6.8 Permite que os comandos executados em
sistemas monitorados sejam gravados em modo texto no repositório seguro digital. 6.9 Permite que sejam atribuídas permissões para
usuários e grupos, inclusive do Active Directory. 6.10 Permite o agrupamento de comandos, bem como a utilização de coringas como (*),
para uma definição ampla de parâmetros. 6.11 A solução possui funcionalidade que permita definir variáveis de ambiente no momento da
execução de um comando, independente da definição realizada pelo usuário ou seu perfil. Sendo exigido no mínimo as seguintes
variáveis: PATH, ENV, BASH_ENV, GLOBIGNORE, SHELLOPTS. 6.12 Possibilita o uso da máscara de usuário na execução dos comandos
(valores entre 0000 e 0777). 6.13 Impede a utilização da técnica de ShellEscape, em que um programa autorizado e executado com
privilégios permita a execução de outros programas e consequentemente escape dos controles definidos. 6.14 Disponibiliza a
funcionalidade de restrição de Shell, que impossibilite que scripts e shells de sistema executem comandos não permitidos pelas regras
definidas na solução. 6.15 Oferece a capacidade de verificação da identidade da pessoa que executa comandos localmente no dispositivo
alvo através de autenticação via usuário da ferramenta, LDAP ou RADIUS. 6.16 Monitora e exibir acessos e atividades realizadas no
próprio sistema 6.17 Possibilita mapear e coletar atividades regulares de usuários através do modo observação, agregando e exportando
os resultados para um perfil. 6.18 Provê um controle de comandos completo, com a possibilidade de criar uma lista de comandos
permitidos ou bloqueados (whitelisting/blacklisting), a serem alterados (criação de alias) ou prevenir que comandos sejam executados ou
permitir trabalhar em Shell modificado/controlado; 6.19 Provê meios de permitir que os usuários executem comandos específicos e
conduzam sessões remotamente baseado em regras sem autenticar-se diretamente utilizando credenciais privilegiadas; 6.20 Visando a
garantia do funcionamento da solução como um todo, este item É entregue com total integração com o item 1 desta especificação.
Declaramos que atendemos todos os itens do edital e termo de referência e seus anexos. Prazo de entrega: 60 dias Validade da proposta:
60 dias Garantia: 36 meses

16 Serviços de Consultoria em Segurança
de Tecnologia da Informação e
Comunicação (TIC)

Und serviço
técnico

1500 R$ 401,7700 R$ 398,0000 R$ 597.000,0000

Marca: 
Fabricante: 
Modelo / Versão: 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 16 - Solução de Segurança para Sistemas Críticos – Proteção Local para estações de
trabalho 7.1 Para fins de volumetria, considera-se 01 (uma) estação de trabalho Windows ou Mac Requisito 7.2 Realizar varredura e
inventário de aplicações instaladas na estação de trabalho. 7.3 Garante o controle e bloqueio de comandos, mesmo que o acesso seja
realizado diretamente na estação de trabalho de destino (sem ser através do mecanismo de Monitoramento Comportamental e Repositório
Seguro), fazendo uso das funcionalidades instaladas no sistema operacional. 7.4 Oferece opção de execução de aplicações com privilégios
em modo explícito e transparente (sem avisos); 7.5 Oferece opção de execução monitorada de aplicações em modo explícito e
transparente (sem avisos); 7.6 Oferece opção de execução com restrições de aplicações em modo explícito e transparente (sem avisos);
7.7 Fazendo uso das funcionalidades instaladas no sistema operacional alvo, deve exibir a reputação do arquivo executado advinda de,
pelo menos, 1 (uma) fonte externa; 7.8 Disponibiliza a opção de encaminhamento de arquivo suspeito para análise de malware em
soluções de mercado; 7.9 Suporta pelo menos as seguintes versões de estações de trabalho: Windows XP SP3, Windows Vista SP1,
Windows 7 x32 & x64, Windows 8/8.1 x32 & x64, Windows 10 x32 & x64, macOS Sierra 10.12, macOS High Sierra 10.13 e macOS
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Mojave 10.14. 7.10 Implementa regras de controle de aplicações permitidas e bloqueadas para execução fazendo uso das funcionalidades
instaladas no sistema operacional alvo, independentemente do acesso ao ativo ser realizado via mecanismo de Monitoramento
Comportamental e Repositório Seguro ou diretamente no ativo. 7.11 Implementa regras de controle do nível de privilégio utilizado na
execução das aplicações permitidas fazendo uso das funcionalidades instaladas no sistema operacional alvo, independentemente do
acesso ao ativo ser realizado via mecanismo de Monitoramento Comportamental e Repositório Seguro ou diretamente no ativo. 7.12
Implementa controle de nível de privilégio independentemente da permissão que o usuário possua localmente no ativo ou no domínio,
permitindo que usuários restritos executem atividades com nível administrativo. 7.13 Permite atribuição granular para execução de
aplicações com nível de privilégio admnistrativo, sem que esse privilégio seja global na máquina. 7.14 Fazendo uso das funcionalidades
instaladas no sistema operacional alvo, Permite a criação de objetos reutilizáveis que possam conter no mínimo os seguintes tipos:
arquivos executáveis, scripts, aplicações nativas Windows, bibliotecas dinâmicas (DLL), instaladores, controles ActiveX, objetos COM. 7.15
Implementa a verificação de checksum do arquivo, dos parâmetros permitidos e da assinatura de fabricante, para objetos reutilizáveis da
solução. 7.16 Implementa o suporte ao nome exato da aplicação/arquivo/script e expressões regulares em qualquer formato, para objetos
reutilizáveis da solução. 7.17 Utiliza eventos reportados na interface da ferramenta para novas políticas ou incluí-los em políticas
existentes. 7.18 Permite agrupamento de características e aplicações para fácil seleção e inclusão em políticas de segurança. 7.19 Impede
a desativação das funcionalidades instaladas no sistema operacional alvo sem autorização e/ou registro da atividade por meio da interface
de gerência. 7.20 Disponibiliza modo de observação, em que não há bloqueios, mas há o registro das execuções e atividades dos
usuários, facilitando a criação de políticas baseadas em comportamento conhecido. 7.21 Monitora e exibir acessos e atividades realizadas
na própria solução. 7.22 Permite autorização de acesso às aplicações e arquivos, quando incluídos em regras, individualmente ou em
grupos. 7.23 Realiza varreduras fazendo uso das funcionalidades instaladas no sistema operacional alvo para catalogar arquivos existentes
nas máquinas e uni-los ao inventário populado mediante detecção durante a execução. 7.24 Verifica a reputação dos arquivos executados
e detectados Fazendo uso das funcionalidades instaladas no sistema operacional alvo ou órgãos de controle de ameaças, como por
exemplo o VirusTotal.com ou similares. 7.25 Permite a execução automática de tipos desconhecidos de arquivo, de acordo com sua
origem, mesmo possuindo restrições. 7.26 Possibilita o monitoramento e a criação de evidência em vídeo de certas execuções de arquivo
e de execuções sob certas condições definidas em política. 7.27 Possibilita ao usuário final a solicitação de liberação de atividades
específicas fazendo uso das funcionalidades instaladas no sistema operacional. 7.35 Visando a garantia do funcionamento da solução
como um todo, este item É entregue com total integração com o item 1 desta especificação. Declaramos que atendemos todos os itens do
edital e termo de referência e seus anexos. Prazo de entrega: 60 dias Validade da proposta: 60 dias Garantia: 36 meses

17 Serviços de Consultoria em Segurança
de Tecnologia da Informação e
Comunicação (TIC)

Und serviço
técnico

19 R$
24.772,1000

R$
16.590,0000

R$ 315.210,0000

Marca: 
Fabricante: 
Modelo / Versão: 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 17 - Serviço de instalação e configuração para Solução de Segurança para Sistemas
Críticos 8.1 Para fins de volumetria, considera-se cada unidade deste item igual a 01 (um) dia (8 horas). 8.2 Antes de iniciar uma ordem
de serviço, a Contratada, junto com a Contratante, deverá estimar o esforço para execução do serviço. 8.3 Compreende-se nesta etapa a
instalação da solução a ser realizada no prazo de até 90 dias consecutivos, contados a partir do primeiro dia útil após a data da última
assinatura do Contrato. 8.4 No momento anterior da assinatura do termo de recebimento provisório, a Contratada É requisitada para
reunião de kick-off do projeto com a finalidade de montar o escopo de trabalho. Este escopo deverá conter as atividades, prazos e
responsáveis da execução para acompanhamento da evolução do projeto. 8.5 Durante esta etapa, a equipe da Contratada deverá estar
disponível nos horários de instalação definidos pela equipe da Contratante. 8.6 As atividades de instalação e configuração, de acordo com
a necessidade, poderão ser executadas em horário comercial, período noturno ou final de semana. 8.7 Para esta etapa a Contratante
disponibilizará a infraestrutura de hardware e software necessários e já existentes em seu ambiente, incluindo o ambiente virtualizado,
sistema operacional, banco de dados, e outros, para a instalação e configuração da solução. 8.8 A montagem e instalação de todos os
componentes que componham solução adquirida são de responsabilidade da Contratada. 8.9 Os componentes de software deverão estar
na versão mais atualizada da solução. 8.10 A Contratada listará a Contratante todas as informações necessárias para a correta instalação
e configuração da solução. 8.11 A Contratante deverá providenciar as informações necessárias para a correta instalação da solução. 8.12
A Contratada prestará a transferência de conhecimento no formato hands-on para a equipe técnica da instituição na implantação da
solução, ao longo das atividades de configuração, bem como durante atividades de suporte e customização. 8.13 A Contratada deverá ao
final da implantação elaborar documentação técnica dos procedimentos realizados durante a implantação. 8.14 A Contratada prestará o
serviço de customização com a equipe técnica do contratante no decorrer da vigência do contrato oriundo do presente processo. As
customizações são incrementos no uso da ferramenta que extrapolem a mera configuração dos recursos já existentes ou não se
caracterizem como serviço de suporte. 8.15 Sobre a customização das soluções, os serviços abrangem casos como: ●  Realizar
customizações que demandem desenvolvimento de scripts, automações avançadas, dashboards e congêneres; ● Integração da solução
com novas tecnologias adquiridas pelo contratante; ● Instalação nova da solução em função de recuperação de desastre de ambiente; ●
Consultoria utilizando as melhoras práticas adotadas para as soluções. 8.16 A Contratante acompanhará e contabilizará a utilização de
dias/horas. 8.17 A prestação dos serviços de instalação/configuração deverá ser realizada por profissionais especializados, que possuam
certificação do fabricante da solução adquirida, que lhes confiram as competências necessárias para a realização dos respectivos serviços
ou pelo próprio fabricante da solução ofertada. Declaramos que atendemos todos os itens do edital e termo de referência e seus anexos.

18 Serviços de Consultoria em Segurança
de Tecnologia da Informação e
Comunicação (TIC)

Und serviço
técnico

1 R$
186.012,8000

R$
118.000,0000

R$ 118.000,0000

Marca: 
Fabricante: 
Modelo / Versão: 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 18 - Treinamento oficial com o(s) fabricante(s) da Solução de Segurança para
Sistemas Críticos 9.1 Para fins de volumetria, considera-se cada unidade deste item igual a 01 (um) turma (5 dias) 9.2 O treinamento
oficial do(s) fabricante(s) É de, no mínimo, 40 horas para turma de até 6 alunos; 9.3 O treinamento contém ementa que contemple o
conteúdo necessário para operação e manutenção dos itens deste projeto. 9.4 O treinamento é realizado preferencialmente no modelo
presencial, nas dependências do Contratante, ou, se solicitado por este, em instalações providas pela Contratada. Neste último caso, a
Contratada deverá disponibilizar os recursos necessários para plena realização do treinamento, tais como: ambiente virtualizado para
testes e compreensão dos temas abordados, sala climatizada, Internet, data-show e coffee-break. 9.5 Caso a Contratante opte pelo
treinamento no modelo tele presencial, esta É realizada online por videoconferência, em português, utilizando ferramenta própria
disponibilizada pelo fabricante (ex.: Cisco Webex, Adobe Connect, etc.). 9.6 A Contratante disponibilizará os computadores a serem
utilizados pelos participantes do curso; 9.7 A Contratada disponibilizará material didático oficial do curso em formato digital (PDF) aos
participantes e quaisquer conteúdos e ferramentas adicionais que venham a ser necessárias para o treinamento; 9.8 As despesas com
deslocamento, hospedagem e alimentação são de responsabilidade da Contratante; Declaramos que atendemos todos os itens do edital e
termo de referência e seus anexos.

19 Serviços de Consultoria em Segurança
de Tecnologia da Informação e

Und serviço
técnico

2 R$
1.077.609,8600

R$
840.000,0000

R$
1.680.000,0000
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Comunicação (TIC)
Marca: 
Fabricante: 
Modelo / Versão: 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 19: Solução de Segurança para Sistemas Críticos – Monitoramento Comportamental e
Repositório Seguro. 1.1 Um dispositivo alvo da solução é definido como um servidor, uma estação de trabalho, um ativo de rede e de
segurança, dentre outros mencionados a seguir, cujas credenciais de acesso passem a ser gerenciadas pela solução; 1.2 Um usuário da
solução é definido como qualquer pessoa que acesse um dispositivo alvo mediante logon na solução e uso de credenciais por ela
gerenciadas. 1.3 A Solução provê análise comportamental, auditoria e segurança de acessos a sistemas críticos por meio de credenciais
administrativas para, no mínimo, 6.000 (seis mil) dispositivos (desktops, servidores físicos e virtuais, ativos de infraestrutura – como
controladores de domínio, access points/controladores WiFi, switches LAN/SAN, roteadores, appliances de segurança, roteadores, câmeras
de vigilância e sistemas tecnológicos diversos) e, no mínimo, 50 (cinquenta) usuários simultâneos com acessos a sistemas críticos; 1.4 A
solução provê acesso remoto seguro (externo a rede corporativa, através do fornecimento de licenças ou serviços) com duplo fator de
autenticação, para todos usuários mencionados, com vigência por todo período de garantia contratado, sem a necessidade de instalação e
uso de clientes e VPNs nos dispositivos dos usuários remotos; 1.5 Gerenciar em dispositivos-alvo baseados, em no mínimo, as seguintes
tecnologias: 1.5.1 Sistemas operacionais: 1.5.1.1 Linux/Unix, Microsoft Windows; 1.5.2 Hypervisors: 1.5.2.1 VMWare, RedHat KVM e
Microsoft Hyper-V; 1.5.3 Contas de usuários de sistemas; 1.5.4 Contas de usuários de serviço; 1.5.5 Credenciais do Microsoft COM+;
1.5.6 Credenciais do Microsoft Internet Information Service – IIS; 1.5.7 Credenciais do Apache TomCat; 1.5.8 Credenciais do RedHat
JBoss; 1.5.9 Objetos do Microsoft Active Directory (usuários, grupos e computadores); 1.5.10 Objetos do Lightweight Directory Access
Protocol – LDAP (usuários, grupos e computadores); 1.5.11 Contas de usuários e administradores de bancos de dados Microsoft SQL
Server, Oracle, PostgreSQL; 1.5.12 Contas de equipamentos ativos de conectividade de redes LAN (Local Area Network) e WAN (Wide
Area Network) – switches, roteadores, controladores/APs WiFi; 1.5.13 Contas de equipamentos ativos de conectividade de redes SAN
(Storage Area Network) e NAS (Network Attached Storage); 1.5.14 Contas de usuários e administradores de consoles de gerenciamento
de computadores servidores; 1.5.15 Contas de usuários e administradores de estações de trabalho; 1.5.16 Contas de equipamentos
dedicados à segurança, tais como Firewall, IPS, AntiSpam e filtros de conteúdo; 1.5.17 Contas de equipamentos dedicados à segurança
física, tais como câmeras de vigilância, catracas, etc; 1.5.18 Credenciais de nuvem em VMWare ESXi, Azure, Office 365. 1.6 A solução
possui função de monitoramento e análise de comportamento, que toma por base os eventos gerados por todos itens desta especificação
técnica (repositório digital seguro, gravador e monitor de sessões, funcionalidades para proteção local de servidores, controladores de
domínio e estações de trabalho): 1.7 Monta perfis de comportamento dos usuários acessando todos os dispositivos-alvo através da
solução, por meio dos eventos coletados; 1.8 Alerta abusos e comportamentos fora dos padrões aprendidos/mapeados; 1.9 Exibir de
forma gráfica o resumo dos eventos recebidos pela plataforma, classificados por origem, tais como LDAP, SIEM e a própria solução; 1.10
Detecta os seguintes comportamentos anormais: 1.10.1 Acesso privilegiado à solução durante horários irregulares. Detectado quando um
usuário recupera uma senha de conta privilegiada em uma hora irregular de acordo com seu perfil comportamental; 1.10.2 Acesso
privilegiado à solução durante dias irregulares. Detectado quando um usuário recupera uma senha de conta privilegiada em um dia
irregular de acordo com seu perfil comportamental; 1.10.3 Acesso excessivo a contas privilegiadas. Detectado quando um usuário acessa
contas privilegiadas com mais frequência do que o normal, de acordo com seu perfil comportamental; 1.10.4 Acesso privilegiado à solução
através de IP irregular ou desconhecido. Detectado quando um usuário acessa contas privilegiadas de um endereço IP ou sub-rede
incomum, de acordo com seu perfil comportamental; 1.10.5 Acesso privilegiado não gerenciado. Detectado quando uma conexão com
uma máquina é feita com uma conta privilegiada que não é gerenciada na solução; 1.10.6 Máquina acessada a partir de endereços IP
incomuns; 1.10.7 Máquina acessada durante horários irregulares. Detectado quando uma máquina é acessada em um horário irregular, de
acordo com seu padrão de utilização; Declaramos que atendemos todos os itens do edital e termo de referência e seus anexos. Prazo de
entrega: 60 dias Validade da proposta: 60 dias Garantia: 36 meses

20 Serviços de Consultoria em Segurança
de Tecnologia da Informação e
Comunicação (TIC)

Und serviço
técnico

14 R$
30.208,2700

R$
23.500,0000

R$ 329.000,0000

Marca: 
Fabricante: 
Modelo / Versão: 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 20 - Solução de Segurança para Sistemas Críticos – Proteção contra Tomada de
Controle da Rede 2.1 Para fins de volumetria, considera-se 01 (um) Controlador de Domínio AD (Active Directory). 2.2 Protege o
Controlador de Domínio contra roubo de identidade e acesso não autorizado. 2.3 Monitora atividades internas no controlador de domínio e
tráfego de segmento de rede que este esteja instalado, para confirmação de integridade das solicitações e tickets Kerberos utilizados nos
equipamentos e contas de usuário. 2.4 Detecta em tempo real atividades anômalas, típicas de ataques ao protocolo de autenticação
Kerberos, como roubo de credenciais, movimentação lateral e escalonamento de privilégios; 2.5 Detecta a extração e uso de um Kerberos
TGT (ticket de concessão de tickets) da memória LSASS (Subsistema de autoridade de segurança local) em um host para obter acesso a
outros recursos da rede (Pass-the-ticket); 2.6 Detecta a recuperação e exploração de hashes de senha armazenados no banco de dados
do SAM (Security Accounts Manager) ou do Active Directory para representar um usuário legítimo (Pass-the-Hash); 2.7 Detecta a
obtenção de acesso ao KDC (Kerberos Key Distribution Center) para geração de token principal de segurança que fornece acesso completo
a um domínio inteiro (Golden Ticket); 2.8 Detecta o uso do hash de uma conta de usuário para obter um tícket do Kerberos, que é usado
para acessar outras contas e recursos de rede (Overpass-the-Hash); 2.9 Detecta a modificação das configurações de permissão de ticket
do Kerberos para obtenção de acesso não autorizado aos recursos da rede PAC Manipulation (Manipulação de Certificado de Atributo de
Privilégio); 2.10 Detecta a recuperação maliciosa de credenciais do controlador de domínio (DCSync). 2.11 Visando garantir o
funcionamento da solução como um todo, este item Possui total integração com o item 1 desta especificação. Declaramos que atendemos
todos os itens do edital e termo de referência e seus anexos. Prazo de entrega: 60 dias Validade da proposta: 60 dias Garantia: 36 meses

21 Serviços de Consultoria em Segurança
de Tecnologia da Informação e
Comunicação (TIC)

Und serviço
técnico

1 R$
813.155,9900

R$
595.000,0000

R$ 595.000,0000

Marca: 
Fabricante: 
Modelo / Versão: 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 21 - Solução de Segurança para Sistemas Críticos – Proteção para Aplicações
Conteinerizadas 3.1 Para fins de volumetria, considera-se 01 (um) Cluster Orquestrador de Contêineres com Aplicações Dinâmicas. 3.2 A
solução provê funcionalidades que atendam as demandas de segurança de credenciais e suas subcategorias, especificamente o
gerenciamento de secrets, onde entende-se como secret uma estrutura de dados que possa conter senhas, chaves privadas, tokens e
chaves de APIs e É entregue de maneira segura e criptografada para aplicações, containers ou serviços. 3.3 É totalmente compatível para
funcionamento em ambiente Docker, instalado em modo contêiner, sendo esse executado em diversas plataformas, incluindo, mas não
selimitando a Windows e Linux. 3.4 Permite integração nativa com as seguintes plataformas:Openshift versão 3.3 ou superior (com
Docker registry instalado), Kubernetes 1.5 ou superior, GKE cluster versão 1.9 ou superior, GKE cluster versão 1.5 ou superior com Helm
instalado, outros ambientes Kubernetes versão 1.5 ou superior, Pivotal Cloud Foundry e Cloud Foundry. 3.5 Oferece integração com
ferramentas de gerenciamento de configuração, suportando minimamente: Chef, Puppet e Ansible. 3.6 Oferece recursos de redundância,
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alta disponibilidade e suporte a balanceamento de carga se utilizando da infra-estrutura disponibilizada pela CONTRATANTE. 3.7 A alta
disponibilidade contém funcionalidade de replicação automática entre as bases da solução, oferencendo pelo menos 2 réplicas. 3.8 O
conjunto de réplicas Oferece funcionalidade de Failover automático, onde uma das réplicas assumirá a operação em caso de problemas.
3.9 Possui funcionalidade de backup seguro do conteúdo armazenado e configurações do produto, possibilitando a prática de Disaster
Recovery. 3.10 Para que não haja sobrecarga nem exposição do repositório central da solução e suas redundâncias, a solução Oferece
componentes que absorvam a carga de requisições. Esses componentes devem agregar capacidade de requisições por segundo de
maneira quantitativa ao total da solução. 3.11 O mesmo componente que absorve e trata as requisições, deve operar no modo somente
leitura, impossibilitando qualquer alteração nos dados utilizados. Alterações essas apenas possíveis nos nós principais da solução
(principal e réplicas, quando ativas). 3.12 Possui interface Web com dashboard e/ou interface gráfica que exiba o estado operacional
(system health) relativo aos componentes da solução, incluindo réplicas e componentes de balanceamento de carga 3.13 Criptografa
todas as chaves privadas SSL utilizadas por quaisquer serviços da solução, ou utilizadas na criptografia da base de dados evitando que
sejam armazenadas em texto claro no sistema de arquivos. 3.14 A criptografia deve ocorrer antes da escrita em armazenamento
persistente, evitando que informações sejam comprometidas em caso de acesso aos dados. 3.15 Permite que a chave master de
criptografia seja armazenada e provida por soluções de HSM. 3.16 A solução deverá possibilitar o armazenamento de múltiplas versões de
um mesmo secret 3.17 A solução atua como gerador e intermediário (broker) de secrets para diversos clientes como aplicações,
contêineres e clientes de criptografia. 3.18 O fornecimento de secrets Oferece meios de controle de solicitante com múltiplos fatores,
incluindo minimamente Tempo de vida (TTL) e restrições de IP/range. 3.19 Os secrets devem ser modificáveis, com base em critérios de
tempo de uso (Lease time) ou expiração, sendo que após expiração, a rotação ocorre de acordo com políticas definidas no sistema. 3.20
Além do controle de concessão dos secrets, Possui meios de revogar totalmente o acesso a um secret sob demanda ou via política. 3.21
Todos os registros de eventos de segurança como autenticação de clientes, solicitação de secrets, revogação de secrets, acesso de
usuários, aplicações ou clientes a secrets, mudanças de permissão, deverão ser armazenados de maneira que impossibilite a sua alteração
e se mantenha a correta integridade das evidências. 3.22 As operações com secrets devem gerar trilha de auditoria contendo, no mínimo:
Identificação do cliente (usuário ou usuário sistêmico), Identificação do secret, Horário (Timestamp completo), Ação (leitura ou alteração)
e se a ação foi permitida ou não. 3.23 Para evitar acessos excessivos ou não autorizados a um secret, a solução deverá disponibilizar
meios de abstrair a gerência e acesso aos secrets, minimizando o acesso direto e as chamadas de APIs. Declaramos que atendemos todos
os itens do edital e termo de referência e seus anexos. Prazo de entrega: 60 dias Validade da proposta: 60 dias Garantia: 36 meses

22 Serviços de Consultoria em Segurança
de Tecnologia da Informação e
Comunicação (TIC)

Und serviço
técnico

20 R$
12.564,2400

R$
9.890,0000

R$ 197.800,0000

Marca: 
Fabricante: 
Modelo / Versão: 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 22 - Solução de Segurança para Sistemas Críticos – Proteção para Aplicações Não-
Conteinerizadas 4.1 Para fins de volumetria, considera-se 01 (uma) aplicação Não-Conteinerizada (ambiente tradicional) 4.2 Uma
aplicação gerenciada é definida como a aplicação que faz uso direto dos recursos e credenciais gerenciadas pela solução para concessão
de acesso ao seu ambiente (substituindo o uso de credenciais hard coded, por exemplo). 4.3 Permite a integração de servidores de
aplicação e o repositório digital seguro, eliminando a necessidade de senhas e chaves SSH embutidas em aplicações, scripts e arquivos de
configuração. 4.4 Possui mecanismo de segurança que evite a parada de aplicações críticas, mantendo a entrega das credenciais em caso
de queda da rede ou parada total da solução que gerencia as credenciais por meio do repositório seguro. 4.5 Fornece credenciais, pelo
menos, via consulta de rede ou Web service. 4.6 Garante a entrega de credenciais localmente nos servidores de aplicação, garantindo
baixa latência para aplicações de missão crítica. 4.7 Mantem um cache local atualizado das credenciais utilizadas no servidor de aplicação,
a fim de de prevenir falhas na comunicação com o repositório seguro e trazer velocidade às consultas 4.8 Suporta redundância de
credenciais, oferecendo, de maneira transparente, mais de um usuário e senha à aplicação crítica, de forma que se evite qualquer possível
indisponibilidade mínima durante o processo de troca de senhas; 4.9 Oferece SDKs documentados para integração com aplicações em
Java, C/C++ e .Net 4.10 Suporta a utilização de executável para scripts e aplicações nativas em plataforma Windows 4.11 Suporta a
utilização integração com servidores WebSphere, WebLogic, JBoss e Tomcat, para fornecimento de credenciais via XML datasources 4.12
Suporta a autenticação de aplicações que consultam credenciais, permitindo definir o caminho da aplicação, usuário do sistema
operacional, endereço do servidor e hash do código. 4.13 É disponibilizada com um SDK (Software Development Kit) que pode ser
configurado para permitir que aplicações possam: 4.13.1 Solicitar as credenciais sob demanda, ao invés de utilizar credenciais estáticas;
4.13.2 Atualizar informações de contas automaticamente no banco de dados de senhas; 4.13.3 Inscrever automaticamente dispositivos
alvo, sem aguardar por atualizações dinâmicas; 4.13.4 Alterar senhas em texto claro (incorporado em aplicações), de forma segura no
banco de dados de senhas; 4.14 Visando a garantia do funcionamento da solução como um todo, este item É entregue com total
integração com o item 1 desta especificação. Declaramos que atendemos todos os itens do edital e termo de referência e seus anexos.
Prazo de entrega: 60 dias Validade da proposta: 60 dias Garantia: 36 meses

23 Serviços de Consultoria em Segurança
de Tecnologia da Informação e
Comunicação (TIC)

Und serviço
técnico

40 R$ 3.247,4400 R$
1.890,0000

R$ 75.600,0000

Marca: 
Fabricante: 
Modelo / Versão: 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 23 - Solução de Segurança para Sistemas Críticos – Proteção Local para Servidores
Windows 5.1 Para fins de volumetria, considera-se 01 (um) servidor Windows 5.2 Realiza varredura e inventário de aplicações instaladas
no servidor. 5.3 Garante o controle e bloqueio de comandos, mesmo que o acesso seja realizado diretamente no servidor de destino (sem
ser através do mecanismo de Monitoramento Comportamental e Repositório Seguro), fazendo uso das funcionalidades instaladas no
sistema operacional alvo. 5.4 Oferece opção de execução de aplicações com privilégios em modo explícito e transparente (sem avisos);
5.5 Oferece opção de execução monitorada de aplicações em modo explícito e transparente (sem avisos); 5.6 Oferece opção de execução
com restrições de aplicações em modo explícito e transparente (sem avisos); 5.7 Exibi a reputação do arquivo executado advinda de, pelo
menos, 1 (uma) fonte externa; 5.8 Disponibiliza a opção de encaminhamento de arquivo suspeito para análise de malware em soluções
de mercado; 5.9 Suporta, no mínimo, para o servidor de gerenciamento as versões Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 e
Windows Server 2016, e, para monitoramento de servidores, as versões Windows Server 2003 SP2 x32 & x64, Windows Server 2008 x32
& x64, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012/2012 R2, Windows Server 2016 e Windows Server 2019 5.10 Implementa
regras de controle de aplicações permitidas e bloqueadas para execução fazendo uso das funcionalidades instaladas no sistema
operacional alvo, independentemente do acesso ao ativo ser realizado via mecanismo de Monitoramento Comportamental e Repositório
Seguro ou diretamente no ativo. 5.11 Implementa regras de controle do nível de privilégio utilizado na execução das aplicações
permitidas fazendo uso das funcionalidades instaladas no sistema operacional alvo, independentemente do acesso ao ativo ser realizado
via mecanismo de Monitoramento Comportamental e Repositório Seguro ou diretamente no ativo. 5.12 Implementa controle de nível de
privilégio independentemente da permissão que o usuário possua localmente no ativo ou no domínio, permitindo que usuários restritos
executem atividades com nível administrativo. 5.13 Permite atribuição granular para execução de aplicações com nível de privilégio
admnistrativo, sem que esse privilégio seja global na máquina. 5.14 Fazendo uso das funcionalidades instaladas no sistema operacional
alvo, Permite a criação de políticas reutilizáveis, contendo, no mínimo, os seguintes tipos de aplicações ou tipos de arquivos: executáveis,
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scripts, aplicações nativas Windows, bibliotecas dinâmicas (DLL), instaladores, controles ActiveX, objetos COM. 5.15 Implementa a
verificação de checksum do arquivo, dos parâmetros permitidos e da assinatura de fabricante, para objetos reutilizáveis da solução. 5.16
Implementa o suporte ao nome exato da aplicação/arquivo/script e expressões regulares em qualquer formato, para objetos reutilizáveis
da solução. 5.17 Utiliza eventos reportados na interface da ferramenta para criação de novas políticas ou incluí-los em políticas existentes.
5.18 Permite agrupar aplicações com base em suas características, para facilitar a inserção de novas aplicações aos grupos ou políticas de
segurança de aplicações já criadas. 5.19 Impedi a desativação das funcionalidades instaladas no sistema operacional alvo sem autorização
e/ou registro da atividade por meio da interface de gerência. 5.20 Disponibiliza modo de observação, em que não há bloqueios, mas há o
registro das execuções e atividades dos usuários, facilitando a criação de políticas baseadas em comportamento conhecido. 5.21 Monitora
e exibir acessos e atividades realizadas na própria solução. 5.22 Permite autorização de acesso às aplicações e arquivos, quando incluídos
em regras, individualmente ou em grupos. 5.23 Realiza varreduras fazendo uso das funcionalidades instaladas no sistema operacional alvo
para catalogar arquivos existentes nas máquinas e uni-los ao inventário populado mediante detecção durante a execução. 5.24 Verifica a
reputação dos arquivos executados e detectados pelas funcionalidades instaladas no sistema operacional alvo ou órgãos de controle de
ameaças, como por exemplo o VirusTotal.com ou similares. 5.25 Permite a execução automática de tipos desconhecidos de arquivo, de
acordo com sua origem, mesmo possuindo restrições. 5.26 Possibilita o monitoramento e a criação de evidência em vídeo de certas
execuções de arquivo e de execuções sob certas condições definidas em política. 5.42 Visando a garantia do funcionamento da solução
como um todo, este item É entregue com total integração com o item 1 desta especificação. Declaramos que atendemos todos os itens do
edital e termo de referência e seus anexos. Prazo de entrega: 60 dias Validade da proposta: 60 dias Garantia: 36 meses

24 Serviços de Consultoria em Segurança
de Tecnologia da Informação e
Comunicação (TIC)

Und serviço
técnico

280 R$ 3.605,1600 R$
3.450,0000

R$ 966.000,0000

Marca: 
Fabricante: 
Modelo / Versão: 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 24 - Solução de Segurança para Sistemas Críticos – Proteção Local para Servidores
Linux/Unix 6.1 Para fins de volumetria, considera-se 01 (um) servidor Linux/Unix 6.2 Permite o gerenciamento dos privilégios em contas
de usuário em equipamentos Unix, Linux, Solaris e AIX. Deve associar os privilégios e comandos controlados às contas cadastradas no
repositório seguro digital, realizando o controle no próprio sistema operacional do destino. 6.3 Garante o controle e bloqueio de
comandos, mesmo que o acesso seja realizado diretamente no servidor de destino (sem passar pelo repositório seguro digital) fazendo
uso das funcionalidades instaladas no sistema operacional alvo. 6.4 Disponibiliza, como conjunto mínimo de atividades controladas no
ativo de destino, as seguintes operações: criação e exclusão de arquivos e diretórios, mudança de nome de arquivos e diretórios, abertura
de arquivos para escrita, comandos chown e chmod e ligações entre arquivos. 6.5 Implementa restrições, em uma plataforma, de maneira
global ou em uma conta de usuário ou grupo de maneira granular. 6.6 Realiza o controle mediante interceptação do comando antes que
ele seja executado. 6.7 Permite a liberação de comandos privilegiados a usuários comuns. 6.8 Permite que os comandos executados em
sistemas monitorados sejam gravados em modo texto no repositório seguro digital. 6.9 Permite que sejam atribuídas permissões para
usuários e grupos, inclusive do Active Directory. 6.10 Permite o agrupamento de comandos, bem como a utilização de coringas como (*),
para uma definição ampla de parâmetros. 6.11 A solução possui funcionalidade que permita definir variáveis de ambiente no momento da
execução de um comando, independente da definição realizada pelo usuário ou seu perfil. Sendo exigido no mínimo as seguintes
variáveis: PATH, ENV, BASH_ENV, GLOBIGNORE, SHELLOPTS. 6.12 Possibilita o uso da máscara de usuário na execução dos comandos
(valores entre 0000 e 0777). 6.13 Impede a utilização da técnica de ShellEscape, em que um programa autorizado e executado com
privilégios permita a execução de outros programas e consequentemente escape dos controles definidos. 6.14 Disponibiliza a
funcionalidade de restrição de Shell, que impossibilite que scripts e shells de sistema executem comandos não permitidos pelas regras
definidas na solução. 6.15 Oferece a capacidade de verificação da identidade da pessoa que executa comandos localmente no dispositivo
alvo através de autenticação via usuário da ferramenta, LDAP ou RADIUS. 6.16 Monitora e exibir acessos e atividades realizadas no
próprio sistema 6.17 Possibilita mapear e coletar atividades regulares de usuários através do modo observação, agregando e exportando
os resultados para um perfil. 6.18 Provê um controle de comandos completo, com a possibilidade de criar uma lista de comandos
permitidos ou bloqueados (whitelisting/blacklisting), a serem alterados (criação de alias) ou prevenir que comandos sejam executados ou
permitir trabalhar em Shell modificado/controlado; 6.19 Provê meios de permitir que os usuários executem comandos específicos e
conduzam sessões remotamente baseado em regras sem autenticar-se diretamente utilizando credenciais privilegiadas; 6.20 Visando a
garantia do funcionamento da solução como um todo, este item É entregue com total integração com o item 1 desta especificação.
Declaramos que atendemos todos os itens do edital e termo de referência e seus anexos. Prazo de entrega: 60 dias Validade da proposta:
60 dias Garantia: 36 meses

25 Serviços de Consultoria em Segurança
de Tecnologia da Informação e
Comunicação (TIC)

Und serviço
técnico

200 R$ 401,7700 R$ 398,0000 R$ 79.600,0000

Marca: 
Fabricante: 
Modelo / Versão: 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 25 - Solução de Segurança para Sistemas Críticos – Proteção Local para estações de
trabalho 7.1 Para fins de volumetria, considera-se 01 (uma) estação de trabalho Windows ou Mac Requisito 7.2 Realizar varredura e
inventário de aplicações instaladas na estação de trabalho. 7.3 Garante o controle e bloqueio de comandos, mesmo que o acesso seja
realizado diretamente na estação de trabalho de destino (sem ser através do mecanismo de Monitoramento Comportamental e Repositório
Seguro), fazendo uso das funcionalidades instaladas no sistema operacional. 7.4 Oferece opção de execução de aplicações com privilégios
em modo explícito e transparente (sem avisos); 7.5 Oferece opção de execução monitorada de aplicações em modo explícito e
transparente (sem avisos); 7.6 Oferece opção de execução com restrições de aplicações em modo explícito e transparente (sem avisos);
7.7 Fazendo uso das funcionalidades instaladas no sistema operacional alvo, deve exibir a reputação do arquivo executado advinda de,
pelo menos, 1 (uma) fonte externa; 7.8 Disponibiliza a opção de encaminhamento de arquivo suspeito para análise de malware em
soluções de mercado; 7.9 Suporta pelo menos as seguintes versões de estações de trabalho: Windows XP SP3, Windows Vista SP1,
Windows 7 x32 & x64, Windows 8/8.1 x32 & x64, Windows 10 x32 & x64, macOS Sierra 10.12, macOS High Sierra 10.13 e macOS
Mojave 10.14. 7.10 Implementa regras de controle de aplicações permitidas e bloqueadas para execução fazendo uso das funcionalidades
instaladas no sistema operacional alvo, independentemente do acesso ao ativo ser realizado via mecanismo de Monitoramento
Comportamental e Repositório Seguro ou diretamente no ativo. 7.11 Implementa regras de controle do nível de privilégio utilizado na
execução das aplicações permitidas fazendo uso das funcionalidades instaladas no sistema operacional alvo, independentemente do
acesso ao ativo ser realizado via mecanismo de Monitoramento Comportamental e Repositório Seguro ou diretamente no ativo. 7.12
Implementa controle de nível de privilégio independentemente da permissão que o usuário possua localmente no ativo ou no domínio,
permitindo que usuários restritos executem atividades com nível administrativo. 7.13 Permite atribuição granular para execução de
aplicações com nível de privilégio admnistrativo, sem que esse privilégio seja global na máquina. 7.14 Fazendo uso das funcionalidades
instaladas no sistema operacional alvo, Permite a criação de objetos reutilizáveis que possam conter no mínimo os seguintes tipos:
arquivos executáveis, scripts, aplicações nativas Windows, bibliotecas dinâmicas (DLL), instaladores, controles ActiveX, objetos COM. 7.15
Implementa a verificação de checksum do arquivo, dos parâmetros permitidos e da assinatura de fabricante, para objetos reutilizáveis da
solução. 7.16 Implementa o suporte ao nome exato da aplicação/arquivo/script e expressões regulares em qualquer formato, para objetos
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reutilizáveis da solução. 7.17 Utiliza eventos reportados na interface da ferramenta para novas políticas ou incluí-los em políticas
existentes. 7.18 Permite agrupamento de características e aplicações para fácil seleção e inclusão em políticas de segurança. 7.19 Impede
a desativação das funcionalidades instaladas no sistema operacional alvo sem autorização e/ou registro da atividade por meio da interface
de gerência. 7.20 Disponibiliza modo de observação, em que não há bloqueios, mas há o registro das execuções e atividades dos
usuários, facilitando a criação de políticas baseadas em comportamento conhecido. 7.21 Monitora e exibir acessos e atividades realizadas
na própria solução. 7.22 Permite autorização de acesso às aplicações e arquivos, quando incluídos em regras, individualmente ou em
grupos. 7.23 Realiza varreduras fazendo uso das funcionalidades instaladas no sistema operacional alvo para catalogar arquivos existentes
nas máquinas e uni-los ao inventário populado mediante detecção durante a execução. 7.24 Verifica a reputação dos arquivos executados
e detectados Fazendo uso das funcionalidades instaladas no sistema operacional alvo ou órgãos de controle de ameaças, como por
exemplo o VirusTotal.com ou similares. 7.25 Permite a execução automática de tipos desconhecidos de arquivo, de acordo com sua
origem, mesmo possuindo restrições. 7.26 Possibilita o monitoramento e a criação de evidência em vídeo de certas execuções de arquivo
e de execuções sob certas condições definidas em política. 7.27 Possibilita ao usuário final a solicitação de liberação de atividades
específicas fazendo uso das funcionalidades instaladas no sistema operacional. 7.35 Visando a garantia do funcionamento da solução
como um todo, este item É entregue com total integração com o item 1 desta especificação. Declaramos que atendemos todos os itens do
edital e termo de referência e seus anexos. Prazo de entrega: 60 dias Validade da proposta: 60 dias Garantia: 36 meses

26 Serviços de Consultoria em Segurança
de Tecnologia da Informação e
Comunicação (TIC)

Und serviço
técnico

30 R$
24.772,1000

R$
16.590,0000

R$ 497.700,0000

Marca: 
Fabricante: 
Modelo / Versão: 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 26 - Serviço de instalação e configuração para Solução de Segurança para Sistemas
Críticos 8.1 Para fins de volumetria, considera-se cada unidade deste item igual a 01 (um) dia (8 horas). 8.2 Antes de iniciar uma ordem
de serviço, a Contratada, junto com a Contratante, deverá estimar o esforço para execução do serviço. 8.3 Compreende-se nesta etapa a
instalação da solução a ser realizada no prazo de até 90 dias consecutivos, contados a partir do primeiro dia útil após a data da última
assinatura do Contrato. 8.4 No momento anterior da assinatura do termo de recebimento provisório, a Contratada É requisitada para
reunião de kick-off do projeto com a finalidade de montar o escopo de trabalho. Este escopo deverá conter as atividades, prazos e
responsáveis da execução para acompanhamento da evolução do projeto. 8.5 Durante esta etapa, a equipe da Contratada deverá estar
disponível nos horários de instalação definidos pela equipe da Contratante. 8.6 As atividades de instalação e configuração, de acordo com
a necessidade, poderão ser executadas em horário comercial, período noturno ou final de semana. 8.7 Para esta etapa a Contratante
disponibilizará a infraestrutura de hardware e software necessários e já existentes em seu ambiente, incluindo o ambiente virtualizado,
sistema operacional, banco de dados, e outros, para a instalação e configuração da solução. 8.8 A montagem e instalação de todos os
componentes que componham solução adquirida são de responsabilidade da Contratada. 8.9 Os componentes de software deverão estar
na versão mais atualizada da solução. 8.10 A Contratada listará a Contratante todas as informações necessárias para a correta instalação
e configuração da solução. 8.11 A Contratante deverá providenciar as informações necessárias para a correta instalação da solução. 8.12
A Contratada prestará a transferência de conhecimento no formato hands-on para a equipe técnica da instituição na implantação da
solução, ao longo das atividades de configuração, bem como durante atividades de suporte e customização. 8.13 A Contratada deverá ao
final da implantação elaborar documentação técnica dos procedimentos realizados durante a implantação. 8.14 A Contratada prestará o
serviço de customização com a equipe técnica do contratante no decorrer da vigência do contrato oriundo do presente processo. As
customizações são incrementos no uso da ferramenta que extrapolem a mera configuração dos recursos já existentes ou não se
caracterizem como serviço de suporte. 8.15 Sobre a customização das soluções, os serviços abrangem casos como: ●  Realizar
customizações que demandem desenvolvimento de scripts, automações avançadas, dashboards e congêneres; ● Integração da solução
com novas tecnologias adquiridas pelo contratante; ● Instalação nova da solução em função de recuperação de desastre de ambiente; ●
Consultoria utilizando as melhoras práticas adotadas para as soluções. 8.16 A Contratante acompanhará e contabilizará a utilização de
dias/horas. 8.17 A prestação dos serviços de instalação/configuração deverá ser realizada por profissionais especializados, que possuam
certificação do fabricante da solução adquirida, que lhes confiram as competências necessárias para a realização dos respectivos serviços
ou pelo próprio fabricante da solução ofertada. Declaramos que atendemos todos os itens do edital e termo de referência e seus anexos.

27 Serviços de Consultoria em Segurança
de Tecnologia da Informação e
Comunicação (TIC)

Und serviço
técnico

1 R$
186.012,8000

R$
118.000,0000

R$ 118.000,0000

Marca: 
Fabricante: 
Modelo / Versão: 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 27 - Treinamento oficial com o(s) fabricante(s) da Solução de Segurança para
Sistemas Críticos 9.1 Para fins de volumetria, considera-se cada unidade deste item igual a 01 (um) turma (5 dias) 9.2 O treinamento
oficial do(s) fabricante(s) É de, no mínimo, 40 horas para turma de até 6 alunos; 9.3 O treinamento contém ementa que contemple o
conteúdo necessário para operação e manutenção dos itens deste projeto. 9.4 O treinamento é realizado preferencialmente no modelo
presencial, nas dependências do Contratante, ou, se solicitado por este, em instalações providas pela Contratada. Neste último caso, a
Contratada deverá disponibilizar os recursos necessários para plena realização do treinamento, tais como: ambiente virtualizado para
testes e compreensão dos temas abordados, sala climatizada, Internet, data-show e coffee-break. 9.5 Caso a Contratante opte pelo
treinamento no modelo tele presencial, esta É realizada online por videoconferência, em português, utilizando ferramenta própria
disponibilizada pelo fabricante (ex.: Cisco Webex, Adobe Connect, etc.). 9.6 A Contratante disponibilizará os computadores a serem
utilizados pelos participantes do curso; 9.7 A Contratada disponibilizará material didático oficial do curso em formato digital (PDF) aos
participantes e quaisquer conteúdos e ferramentas adicionais que venham a ser necessárias para o treinamento; 9.8 As despesas com
deslocamento, hospedagem e alimentação são de responsabilidade da Contratante; Declaramos que atendemos todos os itens do edital e
termo de referência e seus anexos.

Total do Fornecedor: R$
14.039.910,0000

 
 

Valor Global da Ata: R$
14.039.910,0000

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.

Voltar
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