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solução antivirus  “Sophos  Endpoint protection Advanced” como serviço ao Hospital Estadual Dr. Jayme 

Santos Neves. 

 
1. IMPORTANTE: 
 

 
DÚVIDAS: Será permitido esclarecimento de dúvidas até 02 (Dois) dias úteis anteriores à data fixada para limite de 
recebimento das propostas, somente através dos seguintes contatos: 

· E-mail:  compras@aebes.org.br (prioridade)

· E-mail: ailton.junior@hejsn.aebes.org.br 

· Hospital Jayme Santos Neves: (27) 3331-7542 / 3331-7543 

· Hospital Evangélico de Vila Velha e Maternidade Municipal de Cariacica: (27) 2121-3714 /  2121-3718 

2. CRITÉRIO DE JULGAMENTO PARA AQUISIÇÃO:  
(    ) Menor Preço 
(    ) Melhor Técnica      
( x ) Melhor Preço e Técnica 
(    ) Outro – Descrever: 

 
 

3. DADOS DA CONTRATANTE 
Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense – AEBES, Mantenedora de uma unidade de saúde própria e 

gestora de outras duas unidades de saúde, é responsável pela gestão de mais de 650 leitos e aproximadamente 

3.000 (Três mil) funcionários diretos. As três unidades de saúde são: 

 

· Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves (HEJSN): Av. Paulo Pereira Gomes, s/n, Morada de 

Laranjeiras – Serra – ES. CEP: 29.166-828; CNPJ 28.127.926/0002-42 

· Hospital Evangélico de Vila Velha (HEVV) : Rua Vênus s/n – Bairro Alecrim – Vila Velha – ES – CEP: 29.118-
060; CNPJ 28.127.926/0001-61 

· Maternidade Municipal de Cariacica (MMC): Rua Antônio Leandro da Silva, 145, Alto Laje, Cariacica/ES - 
CEP 29.151-035;  

 

Data da Publicação:  21/12/2018   
 
Limite para o recebimento das propostas: às 17h:00min do dia 04/01/2019   
 
OBS.: O fechamento e negociação das propostas será no primeiro dia subsequente ao limite de recebimento das 

propostas. As propostas deverão ser entregues somente no e-mail abaixo. 
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4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

Prestação de serviços gerenciados de solução de segurança antivírus – Sophos – 

Endpoint protection Advanced 
 

1. VISÃO GERAL DA SOLUÇÃO 

1.1. A solução deverá contemplar não somente a proteção dos Endpoints, mas também o gerenciamento dos 

equipamentos físicos e virtuais, inclusive para os casos onde seja feita integração com o hypervisor.  

1.2. Itens macro para Proteção de estações de trabalho, servidores e dispositivos móveis: 

1.2.1. Antivirus e Antispyware para Windows, Mac, Linux, UNIX, Storage e plataformas Virtuais 

1.2.2. Plataformas Virtuais  

1.2.3. HIPS para Windows, Storage devices e plataformas Virtuais 

1.2.4. Controle de Aplicativos para Windows e plataformas Virtuais 

1.2.5. Controle de Dispositivos para Windows e plataformas Virtuais 

1.2.6. Controle de sites inapropriados no Endpoint para Windows e plataformas Virtuais 

1.2.7. Prevenção a perda de dados confidenciais para Windows e plataformas Virtuais 

1.2.8. Cliente de Firewall para Windows e plataformas Virtuais 

1.2.9. Gerenciamento de Patch para Windows e plataformas Virtuais 

 

2. PROTEÇÃO DO ENDPOINT 

2.1. Visão geral da Proteção do Endpoint 

2.1.1. A solução de proteção para Endpoint deve oferecer um nível extra de segurança, protegendo estações 

de trabalho, laptops e servidores contra ameaças conhecidas e desconhecidas 

2.1.2. É requerida a proteção integrada, ou seja, em um único agente, contra ameaças de segurança, incluindo 

vírus, spyware, trojans, worms, adware e aplicativos potencialmente indesejados (PUAs). 

2.1.3. A solução deverá prover na integra os seguintes componentes: 

2.1.3.1. Antivirus: detectar, bloquear e limpar ameaças conhecidas ou desconhecidas, incluído vírus, 

spywares, adwares e aplicativos potencialmente indesejados. Deverá também monitorar os 

aplicativos executados, dispositivos removíveis e os dados sensíveis que são enviados ou 

transmitidos pelos computadores. 

2.1.3.2. Cliente de Firewall: Deve monitorar o comportamento das aplicações, realizar o hardening dos 

computadores e proteger as redes contra worms da Internet, hackers e infecções transmitidas 

através de computadores comprometidos. 
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2.1.3.3. Gerenciamento de Patch: Deverá realizar verificações de atualizações de segurança da Microsoft 

e de outros fabricantes e informar sobre o nível de riscos sobre cada uma das atualizações, 

permitindo ao administrador de rede realizar a instalação ou não, conforme seu critério. 

2.1.3.4. Proteção Web: deverá controlar o uso da Internet pelos usuários, mesmo os remotos, bloqueando 

o acesso a sites não autorizados e/ou infectados. 

2.1.3.5. Console de Gerenciamento: deve possuir console administrativa para implantar, atualizar, 

configurar e monitorar os clientes com a administração centralizada de todos os componentes da 

Proteção Endpoint em todos os pontos da rede. 

 

2.2. Arquitetura 

2.2.1. Visão geral da arquitetura 

2.2.1.1. A console de administração deverá armazenar todos os seus dados em um banco de dados 

Microsoft SQL EXPRESS localizado no mesmo servidor ou em um servidor remoto. Deverá ainda 

administrar Endpoints Windows, Linux e mac. Deverá suportar em uma única console o 

gerenciamento de até 25.000 endpoints, mantendo o mesmo desempenho e fluidez da interface 

de gerenciamento, com informações em tempo real e facilidade de uso. 

2.2.1.2. As atualizações de vacinas e de software devem ser baixadas por um ou vários servidores de 

atualização, visando uma distribuição entre as unidades. Deverá permitir ainda a possibilidade de 

criar repositórios em estações locais onde não houver servidores para esta finalidade. O serviço 

de repositório deverá fornecer suporte aos seguintes sistemas operacionais: Windows, Mac, Linux. 

2.2.1.3. As estações e servidores deverão ter a capacidade de atualização por um servidor primário e 

secundário, de modo que quando o servidor de atualização primário não estiver disponível o 

serviço use automaticamente o servidor de atualização secundário. 

2.2.1.4. Os servidores de atualização deverão possuir a capacidade de estarem disponíveis ainda na opção 

de HTTP, e não somente por compartilhamentos de rede UNC. 

 

2.2.2. Comunicação dos Agentes e Console 

2.2.2.1. Deverá possuir um elemento de comunicação para mensagens e notificações das estações para a 

console de gerenciamento, para se comunicar diretamente, podendo ser unidirecional ou 

bidirecional. Todas as mensagens de comunicação deverão ser criptografadas usando um 

certificado auto-assinado. As portas de comunicação deverão ser configuráveis. A comunicação 

deverá permitir QoS para controlar a largura de banda de rede. 
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2.2.3. Versionamento 

2.2.3.1. A solução deverá permitir a seleção da versão do software de preferência, permitindo assim o 

teste da atualização sobre um grupo de PCs piloto antes de implantá-lo para toda a rede. Deverá 

permitir, ainda, selecionar um grupo de computadores para aplicar a atualização para controlar a 

largura de banda de rede. A atualização da versão deverá ser transparente para os usuários finais. 

2.2.3.2. Auto atualização dos agentes 

2.2.3.2.1. Deverá possuir um agente instalado em todos os clientes para baixar os arquivos de 

instalação, novas atualizações e arquivos de atualizações publicadas nos servidores de 

repositório. Deverá ser capaz de baixar os arquivos através de SMB, CIFS (compartilhamento 

de arquivo Windows) ou http. 

2.2.3.2.2. Permitir, ainda, a limitação da largura de banda utilizada para a atualização e o log de 

atualização automática deverá ser configurável e poder ser visualizado a partir do agente. 

 

2.2.3.3. Agente Anti-virus 

2.2.3.3.1. O agente anti-vírus deverá proteger laptops, desktops e servidores em tempo real, sob 

demanda ou agendado para detectar, bloquear e limpar todos os vírus, trojans, worms e 

spyware. No Windows o agente também deverá detectar PUA, adware, comportamento 

suspeito, aplicações controladas e dados sensíveis controlados. O agente ainda deve 

fornecer controle de dispositivo, controle web, manutenção de compliance, avaliação de 

patches e cliente de firewall, quando esses recursos forem habilitados. 

 

2.3. Gerenciamento centralizado 

2.3.1. Visão geral da Console 

2.3.1.1. A ferramenta de administração centralizada deverá gerenciar todos os componentes da Proteção 

Endpoint. Deverá ser flexível e escalável, projetado para a administração, supervisão e elaboração 

de relatórios de endpoint, administrando Windows, Mac, Linux na mesma console. 

2.3.1.2. A interface gráfica do usuário (GUI) deverá ser um aplicativo baseado em Windows.  

 

2.4. Alertas e Ações 

2.4.1. A Console de administração deve incluir um painel com um resumo visual em tempo real para 

verificação do status de segurança da rede, com a possibilidade de configurar os níveis de alerta e de 

criticidade desejados e a configuração de alertas quando um nível de alerta ou um nível crítico foi 

atingido. 
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2.4.2. Deverá fornecer filtros pré-construídos que permitam visualizar e corrigir apenas os computadores que 

precisam de atenção, com ações disponíveis com o botão direito do mouse. 

2.4.3. Deverá exibir os PCs gerenciados de acordo com critérios da categoria (detalhes do estado do 

computador, detalhes sobre a atualização, detalhes de avisos e erros, detalhes do antivírus, etc), e 

classificar os PCs em conformidade.  

2.4.4. Uma vez que um problema seja identificado, deverá permitir corrigir os problemas remotamente, 

selecionando um ou vários computadores, tendo como opções do botão direito do mouse: 

2.4.4.1. Proteger o Endpoint com a instalação ou re-instalação do cliente Endpoint; 

2.4.4.2. Forçar uma atualização naquele momento; 

2.4.4.3. Ver os detalhes dos computadores em um relatório; 

2.4.4.4. Limpar ameaças remotamente, sem a necessidade de realizar um novo scan; 

2.4.4.5. Remover alertas; 

2.4.4.6. Executar verificação completa do Sistema; 

2.4.4.7. Forçar o cumprimento de uma política da Console; 

2.4.4.8. Mover o computador para outro grupo; 

2.4.4.9. Apagar o computador da lista. 

 

2.5. Limpeza centralizada 

2.5.1. Permitir limpar os arquivos, entradas de registro e processos em execução, bem como a possibilidade 

de executar uma verificação completa do sistema remotamente, sem nenhuma interação por parte do 

usuário final. 

 

2.6. Sincronização com o Active Directory 

2.6.1. Possuir a capacidade de integração a um Active Directory (AD), e as operações realizadas no diretório 

poderão ser sincronizadas, automaticamente ou não com a Console de administração. 

2.6.2. Permitir executar: 

2.6.2.1. Descoberta inicial das máquinas 

2.6.2.2. Sincronização dos grupos da Console com as unidades organizacionais (OU) do AD 

2.6.2.3. Instalação automática do cliente Endpoint para as máquinas e servidores. 

 

2.7. Gerenciamento baseado em políticas 

2.7.1. Possuir uma característica que permita aos administradores estabelecer uma lista de políticas, cobrindo 

todas as funcionalidades da proteção Endpoint, para que o Administrador possa aplicar as políticas para 

grupos ou indivíduos, sendo eles computadores gerenciados ou computadores não gerenciados. 
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2.7.2. Aplicar as alterações em tempo real para os PCs com as políticas aplicadas. Herdar as políticas aplicadas 

ao grupo principal ao criar subgrupos. Permitir, a qualquer momento, alterar as políticas de subgrupos 

com acesso imediato pelo botão direito do mouse. 

2.7.3. Atualizar a políticas quando um computador for movido de um grupo para outro manualmente ou 

automaticamente via sincronização do Active Directory ou através de um script de instalação. 

2.7.4. Possuir aviso na console quando uma política de um computador for diferente de seu grupo. 

 

2.7.5. Gestão da Console 

2.7.5.1. Permitir delegar parte da administração a partir de uma lista de administradores com permissões 

restritas, funções personalizadas, atribuídas de acordo com os usuários do Windows ou grupos 

do Windows. 

2.7.5.2. Gravar um log de auditoria seguro, que monitore a atividade na console de gerenciamento para 

o cumprimento de regulamentações, auditorias de segurança, análise e solução de problemas 

forenses. 

 

2.7.6. Relatórios 

2.7.6.1. Fornecer relatórios utilizando listas ou gráficos, utilizando informações presentes no banco de 

dados, com no mínimo os seguintes tipos: 

2.7.6.1.1. Alertas e eventos por: 

2.7.6.1.1.1. Localização 

2.7.6.1.1.2. Tempo 

2.7.6.1.1.3. Nome do item 

2.7.6.1.2. Evento por usuário 

2.7.6.1.3. Hierarquia de atualização 

2.7.6.1.4. Histórico de alertas e eventos 

2.7.6.1.5. Não cumprimento das políticas de endpoints 

2.7.6.1.6. Proteção de Endpoints gerenciados 

2.7.6.1.7. Visão dos alertas 

2.7.6.2. Permitir a execução manual de todos estes relatórios, assim como o agendamento e envio 

automático por e-mail nos seguintes formatos: 

2.7.6.2.1. PDF 

2.7.6.2.2. HTML 

2.7.6.2.3. Microsoft Word 

2.7.6.2.4. Microsoft Excel 



Documento de referência: IN – Política de Compras 

2.7.6.2.5. RTF 

2.7.6.2.6. CSV 

2.7.6.2.7. XML 

2.7.6.3. Possuir capacidade para: 

2.7.6.3.1. Extrair dados do banco de dados da solução 

2.7.6.3.2. Criar relatórios personalizados para SQL Server, Crystal Reports ou ferramentas similares 

2.7.6.3.3. Criar registros personalizados para Splunk de ferramentas semelhantes. 

 

2.7.7. Logs 

2.7.7.1. Realizar registros detalhados de cada cliente Endpoint, assim como da Console de Gerenciamento. 

 

2.8. Proteção Antivirus e HIPS 

2.8.1. Deve garantir uma abordagem confiável e integrada para gerenciamento de ameaças para endpoints. 

2.8.2. O cliente Endpoint deve fornecer os seguintes recursos anti-malware: 

2.8.2.1. Mecanismo de detecção: proteger contra vírus, spyware e adware, arquivos suspeitos, 

comportamentos suspeitos, rootkits e aplicativos potencialmente indesejados 

2.8.2.2. Inteligência artificial: possuir tecnologia de detecção de vírus de forma proativa que bloqueie 

famílias de vírus antes mesmo das assinaturas de vírus específicos estarem disponíveis 

2.8.2.3. Pré-execução HIPS: Verificar o comportamento malicioso e detectar malware desconhecido 

2.8.2.4. HIPS em tempo de execução: Verificar algum sinal de malware ativo e detectar malwares 

desconhecidos 

2.8.2.5. Atualizações padrão: realizar a atualização várias vezes por dia para manter a detecção atualizada 

contra as ameaças mais recentes 

2.8.2.6. Proteção na Nuvem: manter conexão direta com banco de dados de ameaças do fabricante 

2.8.2.7. Verificação no acesso: fornecer verificação de todos os arquivos acessados em tempo real, mesmo 

durante o processo de boot 

2.8.2.8. Verificação agendada: verificar todos os arquivos no disco rígido em intervalos programados 

2.8.2.9. Limpeza automática: limpar o sistema automaticamente, removendo itens maliciosos detectados 

e aplicações potencialmente indesejáveis (PUA) 

2.8.2.10. Proteção da Web: proteger os navegadores Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera e Safari, 

bloqueando o acesso a sites infectados conhecidos e pela verificação dos dados baixados antes 

de serem executados 

2.8.2.11. Exceções: permitir a autorização de detecções maliciosas e excluir da varredura diretórios e 

arquivos específicos. 
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2.8.3. Inspeção de arquivos compactados  

2.8.3.1. Fornecer uma análise dos arquivos do tipo "compactados", incluindo, mas não limitado, para arj, 

bzip2, cmz, gzip, binhex, MS CAB, IS CAB, LHA, MacBinary, rar, stuffit, tar, TNEF, UUE, ASPack , FSG, 

PECompact, UPX com nível de recurso padrão de no mínimo 16 níveis, mas com a possibilidade 

de configuração de até 99 níveis. Permitir, ainda, a verificação de arquivos Self-extract. 

 

2.8.4. Tipo de arquivo verdadeiro  

2.8.4.1. Detectar o seu verdadeiro tipo de arquivo e não somente a extensão. Recurso de reconhecimento 

via mime-type. 

 

2.8.5. Detecção por inteligência artificial  

2.8.5.1. Possuir tecnologia de detecção de vírus pró-ativa, visando detectar variantes do vírus com 

características comuns, sem qualquer atualização de assinatura. 

 

2.8.6. Proteção zero-day via HIPS 

2.8.6.1. Proteção de pré-execução  

2.8.6.1.1. Possuir um sistema de prevenção de intrusão no host (HIPS), que monitore o código e blocos 

de código que podem se comportar de forma maliciosa antes de serem executados. 

 

2.8.6.2. Proteção Runtime 

2.8.6.2.1. Ser capaz de aplicar uma análise adicional, inspecionando finamente o comportamento de 

códigos durante a execução, para detectar comportamento suspeito de aplicações, tais 

como buffer overflow.  

 

2.8.6.3. Outras tecnologias de detecção 

2.8.6.3.1. Possuir outras técnicas de detecção, incluindo: 

2.8.6.3.1.1. Análise dinâmica de código - técnica para detectar malware criptografado mais 

complexo 

2.8.6.3.1.2. Algorítimo correspondente padrão - onde os dados de entrada são comparados 

com um conjunto de sequências conhecidas de código já identificados como um vírus 

2.8.6.3.1.3. Emulação - uma técnica para a detecção de vírus polimórficos, ou seja, vírus que se 

escondem criptografando-se de maneira diferente a cada vez que se espalham 

2.8.6.3.1.4. Tecnologia de redução de ameaças - detecção de prováveis ameaças por uma 

variedade de critérios, como extensões duplas (por exemplo. jpg.txt) ou quando a 
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extensão não coincide com o tipo de arquivo verdadeiro (por exemplo, um arquivo 

executável ou arquivo .exe com a extensão. txt). 

2.8.6.3.2. Verificação de ameaças web avançadas: bloqueia ameaças verificando o conteúdo em 

tempo real e remontando com emulação de JavaScript e análise comportamental para 

identificar e parar o código malicioso de malware avançados. 

 

2.8.6.4. Proteção Web 

2.8.6.4.1. Proteger a navegação na web, mesmo aos usuários fora da rede, para todos os principais 

navegadores (IE, Firefox, Safari, Opera e Chrome), fornecendo controle da Internet 

independentemente do browser utilizado, como parte da solução Endpoint, incluindo a 

análise do conteúdo baixado pelo navegador web, de forma independente do navegador 

usado, ou seja, sem utilizar um plugin, protegendo os usuários de websites infectados e 

categorias específicas de websites. 

 

2.8.6.5. Desempenho de varredura no acesso 

2.8.6.5.1. Verificar arquivos quando são abertos, na escrita e no renomeio. Possuir, ainda, as seguintes 

capacidades: 

2.8.6.5.2. Lista branca de arquivos de sistema do Windows 

2.8.6.5.3. Exclusão de tipos de arquivos que não podem ser infectados por qualquer malware, usando 

o tipo verdadeiro do arquivo 

2.8.6.5.4. Cache das avaliações para arquivos locais do Windows 

2.8.6.5.5. Verificação de arquivos remotos e arquivos não-Windows. 

 

2.8.6.6. Exclusões de arquivos, pastas e aplicações 

2.8.6.6.1. Possibilitar a exclusão da varredura no acesso ou na verificação agendada, de arquivos 

específicos, caminhos de pasta ou compartilhamento de rede. Permitir ainda a exclusão pelo 

nome, wild card ou extensão de um arquivo. 

2.8.6.6.2. Possibilitar a autorização de arquivos detectados como suspeitos ou indesejados, assim 

como aplicativos ou processos que alterem chaves de registro do Windows. 
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2.8.6.7. Proteção contra remoção  

2.8.6.7.1. Possuir a funcionalidade de proteção contra a alteração das configurações do agente, 

impedindo aos usuários, incluindo o administrador local, reconfigurar, desativar ou 

desinstalar componentes do Endpoint. 

2.8.6.7.2. Permitir a utilização de senha de proteção para possibilitar a reconfiguração local no cliente 

ou desinstalação dos componentes do Endpoint no painel de controle do Windows. 

 

2.8.6.8. Verificação agendada 

2.8.6.8.1. Incluir a capacidade de criação de uma ou mais verificações programadas, com suporte a 

sistemas operacionais de 64-bits, Windows, Linux.  

 

2.9. Controle de Aplicativos 

2.9.1. Possuir controle de aplicativos para monitorar e impedir que os usuários executem ou instalem 

aplicações que podem afetar a produtividade ou o desempenho da rede. 

2.9.2. Atualizar automaticamente a lista de aplicativos que podem ser controlados, permitindo que aplicativos 

específicos ou categorias específicas de aplicações possam ser liberadas ou bloqueadas. 

2.9.3. Verificar a identidade de um aplicativo de maneira genérica para detectar todas as suas versões. Permitir 

a solicitação de adição de novas aplicações nas listas de controle de aplicativos através de interface web. 

 

2.10. Controle de Dispositivos 

2.10.1. Permitir o controle dos dispositivos e quais computadores que terão acesso a dispositivos específicos.  

2.10.2. O controle de dispositivo deve permitir a gerência de ao menos os seguintes itens: 

2.10.2.1. Armazenamento removível (ex. USB ou HD Externo) 

2.10.2.2. Armazenamento removível seguro (ex. tokens ou smart cards) 

2.10.2.3. Dispositivos de CD e DVD 

2.10.2.4. Dispositivos de infravermelho 

2.10.2.5. Dispositivos Wi-Fi 

2.10.2.6. Interfaces de Bluetooth 

2.10.3. A gestão desses dispositivos deverá ser feita diretamente na console de gerenciamento com a 

possibilidade de definir políticas diferentes por grupos de Endpoints. 

2.10.4. Permitir a autorização de um dispositivo com no mínimo as seguintes opções: 

2.10.4.1. Permitir todos os dispositivos de um mesmo modelo 

2.10.4.2. Permitir um único dispositivo com base em seu número de identificação único 

2.10.4.3. Permitir o acesso total 
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2.10.4.4. Permitir acesso para somente leitura 

2.10.5. Permitir, ainda, o bloqueio de pontes entre duas redes, por exemplo, quando um laptop conectado 

ao mesmo tempo na LAN se torne um hotspot Wi-Fi, ou através de um modem. 

 

2.11. Prevenção a Perda de Dados 

2.11.1. Possuir proteção a vazamento ou perda de dados sensíveis da empresa, considerando o seu conteúdo 

ou o seu tipo real, além da possibilidade de avaliar a extensão do arquivo e múltiplos destinos como 

colocado abaixo. 

 

2.11.2. Lista de Controle de Dados (CCLs) 

2.11.2.1. Permitir a identificação de informações confidenciais, como números de passaportes ou 

outras informações pessoais identificáveis e/ou informações confidenciais mesmo que os 

documentos não tenham sido corretamente classificados, utilizando CCLs (Lista de Controle de 

Conteúdo). 

2.11.2.2. Possibilitar o bloqueio, somente registrar o evento na Console de administração, ou 

perguntar ao usuário se ele realmente quer transferir o arquivo identificado como sensível. 

2.11.2.3. Entregar lista de CCLs pré-configurados com no mínimo as seguintes identificações: 

2.11.2.3.1. Números de cartões de crédito 

2.11.2.3.2. Números de contas bancárias 

2.11.2.3.3. Números Passaportes 

2.11.2.3.4. Endereços 

2.11.2.3.5. Números de telefone 

2.11.2.3.6. Códigos postais definidos por países como França, Inglaterra, Alemanha, EUA, etc. 

2.11.2.3.7. Lista de emails 

2.11.2.4. Suportar, ainda, a adição de regras próprias de conteúdo com um assistente fornecido para 

essa finalidade. 

 

2.11.3. Controle por tipo verdadeiro de arquivo 

2.11.3.1. Permitir criar regras de prevenção de perda de dados por tipo verdadeiro de arquivo. 

 

2.11.4. Autorizar, bloquear e confirmar 

2.11.4.1. Possuir a capacidade de autorizar, bloquear e confirmar a movimentação de dados sensíveis 

e, em todos os casos, gravar a operação realizada com as principais informações da operação. 
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2.11.5. Destinos controlados 

2.11.5.1. Permitir o controle de dados para, no mínimo, os seguintes meios: 

2.11.5.1.1. Anexado no cliente de e-mail (ao menos Outlook e Outlook Express) 

2.11.5.1.2. Anexado no navegador (ao menos IE, Firefox e Chrome) 

2.11.5.1.3. Anexado no cliente de mensagens instantâneas (ao menos Skype) 

2.11.5.1.4. Anexado a dispositivos de armazenamento (ao menos USB, CD/DVD e Disquete) 

 

2.12. Proteção para Virtualização 

2.12.1.1. Oferecer suporte aos seguintes amientes virtuais: 

2.12.1.1.1. VMware vSphere / ESX nas versões 5.5 ou superior 

2.12.1.1.2. VMware Worktation 

2.12.1.1.3. Microsoft Hyper-V Server 

2.12.1.1.4. Virtualbox 

2.12.1.2. Oferecer os seguintes benefícios: 

2.12.1.2.1. Usar memória compartilhada entre os ambientes VMware. 

2.12.1.2.2. Oferecer os seguintes componentes para estes ambientes virtuais: antivírus, 

antisywpare, execução HIPS, controle de aplicativos, controle de dispositivos, controle de 

dados, controle de Web e avaliação de Patchs. 

2.12.1.2.3. Possuir a capacidade de verificar outra máquina virtual somente depois de ter 

terminado a varredura da anterior 

2.12.1.2.4. Gerenciar as plataformas virtuais na mesma console de gerenciamento  

2.12.1.2.5. Ser Citrix ready 

2.12.1.2.6. Proteção integrada ao VShield, sem a necessidade de possuir um agente instalado 

na máquina virtual 

2.12.1.2.7. Verificação de máquinas, mesmo desligadas, através da integração com o Hypervisor. 

 

2.13. Cliente de Firewall 

2.13.1. Disponibilizar um Cliente de Firewall gerenciado centralmente pela console de administração, 

projetado para proteger as estações contra ameaças de rede, fornecendo proteção pró-ativa contra 

ameaças conhecidas e desconhecidas, como worms, hackers, aplicativos potencialmente indesejados e 

comunicação entre aplicativos não autorizados. 

 

 

 



Documento de referência: IN – Política de Compras 

2.13.2. Proteção contra ameaças desconhecidas 

2.13.2.1. O Cliente de Firewall deve proteger contra worms de rede, worms da Internet, hackers e 

vazamento acidental de dados, bloqueando laptops de forma pro-ativa. Deve proteger estações 

de trabalho e laptops que se conectam as redes LAN, Wi-Fi, ou conexões remotas, monitorando 

as portas ativas e fechando todas as portas inativas, parando conexões conhecidas e 

desconhecidas que entram e saem do terminal. 

 

2.13.3. Modo de apredizagem 

2.13.3.1. Deve implementar dois modos de aprendizagem para facilitar a criação de políticas de 

firewall. 

 

2.13.3.2. Modo interativo 

2.13.3.2.1. No modo interativo o administrador lança todos os aplicativos que necessitam 

acessar a rede e verifica quais as portas necessárias para liberação no Cliente de Firewall 

para as aplicações dos serviços necessários. Estas políticas criadas devem ter a capacidade 

de serem exportadas e importadas em outros PCs na rede. 

 

2.13.3.3. Modo de monitoramento 

2.13.3.3.1. Neste modo o cliente de firewall deve relatar todo o tráfego para a Console de 

Administração para que seja possível a identificação dos eventos e posteriormente 

possibilitar a criação das regras de acordo a necessidade monitorada. 

 

2.13.4. Controle de políticas de firewall 

2.13.4.1. Deverá possuir um alerta na Console de gerenciamento nos casos em que um usuário final 

mudar localmente alguma política de Firewall, possibilitando a aplicação da política correta 

original em um único clique. 

 

2.13.5. Reconhecimento de local 

2.13.5.1. O Cliente Firewall deverá possuir duas políticas diferentes de firewall, uma quando o 

computador estiver dentro da rede e outra fora da rede. 

2.13.5.2. A detecção de localização deverá ser feita através de no mínimo dois métodos: 

2.13.5.2.1. Resolução de um registro "A" pelo DNS 

2.13.5.2.2. Endereços MAC dos gateways. 
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2.13.6. Prevenção a aplicação hackeadas 

2.13.6.1. O Cliente de Firewall deve impedir o hackeamento de aplicativos por meio do monitoramento 

de aplicações não autorizadas, tentativas de conexão e processos ocultos não autorizados, 

verificando também o checksum do aplicativo para evitar uma possível aplicação legítima 

disfarçada. 

 

2.13.7. Inspeção stateful 

2.13.7.1. O Cliente de Firewall deve permitir uma inspeção "stateful", monitorando a comunicação 

entre os pacotes, liberando somente os autorizados para alcançarem a rede. 

 

2.13.8. Relatórios centralizados  

2.13.8.1. O firewall deve informar imediatamente quaisquer aplicativos novos ou modificados na 

Console de gerenciamento, sendo possível a definição do período de retenção e a definição da 

capacidade máxima de memória que os registros locais podem alocar. 

 

2.13.9. Compatibilidade com o Firewall do Windows e clientes VPN 

2.13.9.1. O Cliente do Firewall deve desativar automaticamente o firewall do Windows e trabalhar com 

os principais clientes VPN.  

 

2.14. Gerenciamento de Patch 

2.14.1. O gerenciamento do patch deve identificar patches ausentes e sua prioridade com base nas ameaças 

que eles podem prevenir, sendo que esta avaliação deve ser totalmente transparente para os usuários 

finais. 

2.14.2. Os resultados da avaliação de Patch devem aparecer na Console de gerenciamento, que deve 

identificar as ameaças e as vulnerabilidades relacionadas com cada patch, com informações detalhadas 

do risco, seguindo o formato CVE (Common Vulnerabilities and Exposure). 

2.14.3. A avaliação de patch deve ser capaz de: 

2.14.3.1. Procurar correções para aplicativos e sistemas operacionais para, no mínimo, os seguintes 

fornecedores:  

2.14.3.1.1. Adobe 

2.14.3.1.2. Sun Java 

2.14.3.1.3. Firefox 

2.14.3.1.4. Microsoft 

2.14.3.1.5. Skype 
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2.14.3.2. Identificar os computadores desatualizados 

2.14.3.3. Identificar os patches que não foram implantados corretamente 

2.14.3.4. Organizar os patches por prioridade de acordo com a ameaça associada 

2.14.3.5. Criar uma auditoria de vulnerabilidade dos PCs 

2.14.3.6. Reduzir significativamente o risco de infecção. 

 

2.15. Controle Web 

2.15.1. A solução deve controlar o acesso a sites impróprios, com no mínimo 14 categorias de sites 

inadequados. Deve, ainda, permitir a criação de lista branca de sites sempre permitidos e lista negra de 

sites que devem ser bloqueados sempre.  

2.15.2. Todas as atividades de navegação na Internet bloqueadas deverão ser enviadas para a Console de 

gerenciamento, informando detalhes do evento e a razão para o bloqueio. 

2.15.3. Todos os relatórios devem poder ser exportados no formato CSV ou HTML, além disso o banco de 

dados deverá aceitar consultas por qualquer ferramenta de relatório SQL, tais como Crystal Report. 

2.15.4. Deverá permitir a definição do tamanho máximo para o log e o nível de log da ferramenta. 

 

3. PERÍODO DE EXECUÇÃO 

3.1. A vigência do contrato será de 36 (trinta e seis) meses; 

3.2. A Contratada deverá apresentar número de telefone e/ou email para abertura de chamado técnico durante 

a vigência da garantia das licenças. 

 

4. SUPORTE 

4.1. A CONTRATADA deverá disponibilizar canais de acesso 24 x 7, através de número de 

telefone e site para abertura de chamados técnicos, 

objetivando a resolução de problemas e dúvidas quanto ao funcionamento dos softwares  

4.2. A contratada deverá disponibilizar um ponto de contato para abertura das solicitações de serviço; 

4.3. O suporte técnico relativo às licenças contratadas deverá contemplar, além de suporte técnico, a atualização 

de versão (upgrades) para novas versões ou patches, publicadas durante o período do contrato, sem ônus 

para a CONTRATANTE; 

4.4. Serviços que deverão ser executados pelo suporte técnico (tanto in-loco, quanto remoto, conforme 

solicitação): 

4.4.1. Deve ser realizado um levantamento das configurações da solução atualmente instalada, verificando se 

está de acordo com as melhores práticas do mercado e com as recomendações do fabricante; 
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4.4.2. Caso seja encontrada alguma configuração em desacordo com as melhores práticas do mercado e/ou 

com as recomendações do fabricante, deve ser entregue um relatório informando as inconsistências e 

sugerindo as melhorias para que a equipe técnica responsável da CONTRATANTE possa analisar e 

agendar as melhorias que deve ser executada pela CONTRATADA. 

 

5. TREINAMENTO DA EQUIPE 

5.1. Deverá  ser fornecido treinamento, baseado na solução ofertada, para no mínimo 02 (duas) funcionários da 

equipe de T.I; 

5.2. O treinamento deverá ser realizado na sede da licitante; 

5.3. O treinamento será oferecido na modalidade de repasse tecnológico.  

 

6. QUANTIDADE DE LICENÇAS 

6.1. Deverá ser fornecido, 534 (Quinhentos e trinta e quatro) Licenças dos Softwares adquiridos para essa 

solução para o Hospital Dr. Jayme dos Santos Neves (HEJSN) e 480 (Quatrocentos e oitenta) Licenças dos 

Softwares adquiridos para essa solução para o Hospital Evangélico de Vila Velha (HEVV), totalizando 1.034 

(Hum mil e trinta e quatro) licenças. 

 

7. SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO DA SOLUÇÃO 

7.1. Os serviços de implantação da solução ofertada devem estar aderentes aos itens abaixo enumerados: 

7.2. O Plano de Implantação deve conter a descrição de, no mínimo: 

7.2.1. Parâmetros (indicadores) de capacidade da topologia antes do início do projeto (para fins de future 

verificação); 

7.2.2. Atividades a serem desenvolvidas, incluindo os testes, e seus respectivos cronogramas; 

7.2.3. Políticas de configuração dos produtos; 

7.2.4. Topologia lógica para a solução; 

7.2.5. Sequência de instalação referente aos vários setores que compõem o ambiente da Contratante; 

7.3. Todo o trabalho realizado deve seguir o especificado no Plano de Implantação, salvo modificações que 

tenham a contar com anuência formal da Contratante; 

7.4. A Contratada só poderá realizar a instalação dos produtos, incluindo a configuração das ferramentas e os 

testes da solução, sob autorização prévia da Contratante; 

7.5. Toda instalação deverá ser acompanhada por responsável técnico da Contratante; 

7.6. A solução implementada não deverá causar impacto negativo de quaisquer espécies no funcionamento da 

rede (por exemplo, lentidão no acesso à Internet, degradação no desempenho das estações de trabalho e 

servidores, entre outros), devendo ser transparente ao usuário. 
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7.7. A Contratada arcará com todas as despesas relativas a atividades dos técnicos envolvidos na instalação dos 

produtos, quais sejam, deslocamento, hospedagem, transporte, alimentação e outros; 

7.8. Junto com o Plano de Implantação, a Contratada deverá apresentar um Plano de Testes, a ser executado no 

início do PFE (Período de Funcionamento Experimental); 

7.9. O Plano de Testes consiste em documento onde estão descritos todos os testes a serem realizados a fim de 

verificar todas as funcionalidades dos produtos oferecidos, descritas na Proposta da Proponente e nesta RFP; 

7.10. O Plano de Testes deve ser apresentado em forma de tabela a fim de facilitar o acompanhamento dos 

mesmos por parte da Contratante; 

7.11. Os procedimentos descritos no Plano de Testes serão realizados pela Contratada após a instalação e 

configuração dos produtos. Esses testes serão acompanhados pela equipe técnica da Contratante; 

7.12. Caso seja detectado qualquer problema nos testes, em qualquer uma das funcionalidades, a Contratada 

deverá efetuar as devidas correções e, após a realização dessas correções, os testes serão reiniciados; 

7.13. Se todos os testes forem realizados com sucesso, os produtos serão considerados implantados e dar-se-á 

início ao Período de Funcionamento Experimental - PFE, conforme Cronograma; 

7.14. Para a homologação da solução, será estabelecido pela Contratante um PFE – Período de Funcionamento 

Experimental – para testar o perfeito funcionamento dos produtos, verificar suas funcionalidades, analisando 

sua aderência às especificações deste Edital, bem como à Proposta da CONTRATADA, e a sua 

compatibilidade com a estrutura já existente na Contratante; 

7.15. Os produtos devem estar funcionando de acordo com as recomendações do fabricante; 

7.16. Durante o PFE, conforme apresentado no Cronograma, não deve ocorrer qualquer falha ou interrupção em 

qualquer uma das funcionalidades dos produtos componentes da solução; 

7.17. Caso haja qualquer falha ou interrupção em qualquer uma das funcionalidades, a Contratada deverá efetuar 

as devidas correções e, após a realização destas correções, o PFE será reiniciado. 

7.18. A homologação da solução será vinculada também à entrega da Documentação Técnica - DT, mencionada 

neste documento bem como o Plano de Treinamento; 

7.19. Para a homologação da solução serão emitidos termos de aceite, isto após atendimento completo das 

características do PFE; 

7.20. Após a conclusão de todas as fases, será entregue o Termo de Aceite Final. 

 

8.  ELABORAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 

8.1. Deverá ser entregue pela Contratada “Documentação Técnica” (DT) de toda a solução implementada na rede 

da Contratante, inclusive com as configurações específicas e topologias, conforme previsto no Cronograma. 

Essa documentação fica sujeita à análise e à aprovação da equipe técnica da Contratante; 
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8.2. Toda a DT deverá ser entregue em pelo menos duas vias impressas e duas vias em mídia digital, devendo as 

topologias e os diagramas lógicos da solução serem entregues em formato vsd compatível com o padrão 

utilizado pela Contratante; 

8.3. Deverá ser elaborado o Manual de Operação contendo um conjunto de procedimentos necessários para a 

operação das Soluções, habilitação/desabilitação de clientes na rede; para backup e restauração de 

configurações; para emissão de relatórios, entre outros; 

8.4. Deverá ser entregue manual para abertura de chamados de assistência técnica, nos meios exigidos pelo 

edital. 

9. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

As Proponentes deverão apresentar a seguinte documentação no ato da entrega 

da Proposta: 

 

a) Declaração de Capacidade Técnica, emitida por pessoa jurídica de direito público 

ou privado, comprovando ter prestados serviços similares e/ou fornecido licenças 

similares com o objeto da presente licitação, inclusive quantitativamente, sendo 

permitido o somatório de atestados. 
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FICHA DE REGISTRO DO PRESTADOR DE SERVIÇO 

 

Razão Social: 

Nome Fantasia: 

Endereço: 

CEP: Cidade: UF: 

Tel.: E-mail: 

Representante(s) legal(s) do Contrato Social: 

Tel: 

Tempo previsto para realização do trabalho:                       Previsão de Início do Trabalho: 

Nº Total de funcionários:                                                      Quantos atuarão na AEBES: 

Nº de Sócios:                                                                        Quantos atuarão na AEBES: 

1. Descrição sumária das atividades: 
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2. Setores de atuação: 

__________________________________________________________________________________________ 

3. Listar os materiais a serem utilizados (máquinas, equipamentos, dosímetros, ferramentas e outros) e produtos químicos: 

__________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

4. Definir os momentos de ruídos, odor intenso, necessidade de Paralisação ou outro fator que podem intervir na rotina diária 

dos empregados da AEBES: 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

5. Informar quais os equipamentos de proteção individual - EPI’s serão utilizados, com respectivo Nº do Certificado de 

Aprovação – CA do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

6.  Indicar um empregado para compor a CIPA, conforme NR 05 - Contratantes e Contratadas, participando das reuniões 
mensais (no caso de tempo de serviço superior a seis meses). 
 
__________________________________________________________________________________ 

7. Observações: 

__________________________________________________________________________________________ 

Data: ____/____/_______           Assinatura do Prestador de Serviço___________________________ 


