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PREGÃO ELETRÔNICO

 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 Fundação Universidade Federal de São João Del-Rei - UFSJ

  
Pregão Eletrônico   Nº 00046/2018(SRP) 

 
RESULTADO POR FORNECEDOR

 
 

05.407.609/0001-01 - ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitário Valor Global

1 FIREWALL UNIDADE 2 R$ 480.535,0000 R$ 961.070,0000
Marca: FORTINET

 Fabricante: FORTINET
 Modelo / Versão: FG-1500D

 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FIREWALL TIPO I- Throughput de, no mínimo, 55 Gbps com a funcionalidade de firewall habilitada, independentemente do tamanho do pacote. Suporte a,
no mínimo, 12M conexões simultâneas. Suporte a, no mínimo, 300K novas conexões por segundo. Throughput de, no mínimo, 20 Gbps de VPN IPSec Esta licenciado para, ou suportar sem o uso de
licença, 20k túneis de VPN IPSEC Site-to-Site simultâneos. Esta licenciado para, ou suportar sem o uso de licença, 20k túneis de clientes VPN IPSEC simultâneos. Throughput de, no mínimo, 4 Gbps de
VPN SSL. Suporte a, no mínimo, 10k clientes de VPN SSL simultâneos. Suportar no mínimo 13 Gbps de throughput de IPS. Suporte a, no mínimo, 15 Gbps de throughput de Application Control.
Suporta no mínimo 10.5 Gbps de throughput de Inspeção SSL Throughput de, no mínimo, 4.5 Gbps com as seguintes funcionalidade habilitadas simultaneamente para todas as assinaturas que a
plataforma de segurança possuir devidamente ativadas e atuantes: controle de aplicação, IPS, Antivírus e Antispyware. Possui ao menos 16 interfaces de 1Gbps RJ-45. Possui ao menos 16 interfaces
de 1Gbps SFP. Possui ao menos 8 interfaces de 10 Gbps SFP+. Será fornecido com no mínimo 2 transceivers SFP+ 10Gbase-SR. Disco de, no mínimo, 240 GBytes para armazenamento de
informações locais. Esta licenciado e/ou ter incluído sem custo adicional, no mínimo, 10 sistemas virtuais lógicos (Contextos) por appliance. Suporte a, no mínimo, 225 sistemas virtuais lógicos
(Contextos) por appliance Alimentação / tensão de 100-240 VAC. Possuir fonte de alimentação redundante, ou seja, deve ser fornecido com no mínimo duas fontes. As fontes de alimentação devem
ser “hot swappable”, ou seja, podem ser trocadas sem a necessidade de interromper o funcionamento do equipamento. Alimentação / frequência de 50/60 Hz Temperatura - faixa de operação de 0º a
40º C. MODELO: FG-1500D;MARCA:FORTINET, PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS; GARANTIA: 36 MESES

2 FIREWALL UNIDADE 2 R$ 317.070,0000 R$ 634.140,0000
Marca: FORTINET

 Fabricante: FORTINET
 Modelo / Versão: FG-1000D

 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FIREWALL TIPO II- Throughput de, no mínimo, 33 Gbps com a funcionalidade de firewall habilitada, independente do tamanho do pacote. Suporte a, no
mínimo, 11M conexões simultâneas. Suporte a, no mínimo, 280K novas conexões por segundo. Throughput de, no mínimo, 18 Gbps de VPN IPSec. Esta licenciado para, ou suportar sem o uso de
licença, 20K túneis de VPN IPSEC Site-to-Site simultâneos. Esta licenciado para, ou suportar sem o uso de licença, 20K túneis de clientes VPN IPSEC simultâneos. Throughput de, no mínimo, 3.6 Gbps
de VPN SSL. Suporte a, no mínimo, 10K clientes de VPN SSL simultâneos. Suportar no mínimo 4.2 Gbps de throughput de IPS. Suporte a, no mínimo, 13 Gbps de throughput de Application Control
2.11. Suportar no mínimo 4 Gbps de throughput de Inspeção SSL. Throughput de, no mínimo 2.4 Gbps com as seguintes funcionalidade habilitadas simultaneamente para todas as Assinaturas que a
plataforma de segurança possuir devidamente ativadas e atuantes: controle de aplicação, IPS, Antivírus e Antispyware. Possuir ao menos 16 interfaces de 1Gbps RJ-45 Possui ao menos 8 interfaces
de 1Gbps SFP. Possuir ao menos 2 interfaces de 10 Gbps SFP+ Disco de, no mínimo, 256 GBytes para armazenamento de informações locais. Estar licenciado e/ou ter incluído sem custo adicional, no
mínimo, 10 sistemas virtuais lógicos (Contextos) por appliance.Suporte a, no mínimo, 225 sistemas virtuais lógicos (Contextos) por appliance. Alimentação / tensão de 100-240 VAC. Possui fonte de
alimentação redundante, ou seja, deve ser fornecido com no mínimo duas fontes. As fontes de alimentação devem ser “hot swappable”, ou seja, podem ser trocadas sem a necessidade de interromper
o funcionamento do equipamento. Alimentação / frequência de 50/60 Hz Temperatura - faixa de operação de 0º a 40º C. MODELO: FG-1000D;MARCA:FORTINET, PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:
60 DIAS; GARANTIA: 36 MESES

4 FIREWALL UNIDADE 7 R$ 113.924,0000 R$ 797.468,0000
Marca: FORTINET

 Fabricante: FORTINET
 Modelo / Versão: FG-301E

 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FIREWALL TIPO IV-Throughput de, no mínimo, 30 Gbps com a funcionalidade de firewall habilitada para tráfego IPv4,independente do tamanho do
pacote. Suporte a, no mínimo, 3.5M conexões simultâneas. Suporte a, no mínimo, 280K novas conexões por segundo. Throughput de, no mínimo, 18 Gbps de VPN IPSec. Esta licenciado para, ou
suportar sem o uso de licença, 2K túneis de VPN IPSEC Site-to-Site simultâneos. Esta licenciado para, ou suportar sem o uso de licença, 20K túneis de clientes VPN IPSEC simultâneos. Throughput de,
no mínimo, 2 Gbps de VPN SSL. Suporte a, no mínimo, 450 clientes de VPN SSL simultâneos. Suporta no mínimo 5 Gbps de throughput de IPS. Suporte a, no mínimo, 6.5 Gbps de throughput de
Application Control. Suporta no mínimo 6.5 Gbps de throughput de Inspeção SSL. Throughput de, no mínimo, 2.8 Gbps com as seguintes funcionalidade habilitadas simultaneamente para todas as
assinaturas que a plataforma de segurança possuir devidamente ativadas e atuantes: controle de aplicação, IPS, Antivírus e Antispyware. Possui ao menos 16 interfaces de 1Gbps RJ-45 4.15. Possuir
ao menos 4 interfaces de 1Gbps SFP. Será fornecido com no mínimo 2 transceivers SFP BaseSX 1Gbps. Disco de, no mínimo, 240 GBytes cada, para armazenamento de informações locais. Esta
licenciado e/ou ter incluído sem custo adicional, no mínimo, 10 sistemas virtuais lógicos (Contextos) por appliance. Suporte a, no mínimo, 10 sistemas virtuais lógicos (Contextos) por appliance
Alimentação / tensão de 100-240 VAC Alimentação / frequência de 50/60 Hz; Temperatura - faixa de operação de 0º a 40º C. MODELO: FG-301E;MARCA:FORTINET, PRAZO DE VALIDADE DA
PROPOSTA: 60 DIAS; GARANTIA: 36 MESES

5 FIREWALL UNIDADE 12 R$ 19.835,0000 R$ 238.020,0000
Marca: FORTINET

 Fabricante: FORTINET
 Modelo / Versão: FG-61E

 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FIREWALL TIPO V- Throughput de, no mínimo, 3 Gbps com a funcionalidade de firewall habilitada para tráfego IPv4,independente do tamanho do pacote;
Suporte a, no mínimo, 1.1M conexões simultâneas. Suporte a, no mínimo, 30K novas conexões por segundo;Throughput de, no mínimo, 2Gbps de VPN IPSec; Esta licenciado para, ou suportar sem o
uso de licença, 180 túneis de VPN IPSEC Site-to-Site simultâneos. Esta licenciado para, ou suportar sem o uso de licença, 450 túneis de clientes VPN IPSEC simultâneos. Throughput de, no mínimo,
150 Mbps de VPN SSL. Suporte a, no mínimo, 100 clientes de VPN SSL simultâneos. Suportar no mínimo 350 Mbps de throughput de IPS. Suporte a, no mínimo, 600 Mbps de throughput de
Application Control; Suportar no mínimo 170 Mbps de throughput de Inspeção SSL. Throughput de, no mínimo, 190 Mbps com as seguintes funcionalidade habilitadas simultaneamente para todas as
assinaturas que a plataforma de segurança possuir devidamente ativadas e atuantes:controle de aplicação, IPS, Antivírus e Antispyware. Possui ao menos 10 interfaces 1Gbps RJ-45. Disco de, no
mínimo, 128 GBytes para armazenamento de informações locais;Esta licenciado e/ou ter incluído sem custo adicional, no mínimo, 10 sistemas virtuais lógicos (Contextos) por appliance. Suporte a, no
mínimo, 10 sistemas virtuais lógicos (Contextos) por appliance; Alimentação / tensão de 100-240 VAC; Alimentação / frequência de 50/60 Hz Temperatura - faixa de operação de 0º a 40º C;
MODELO: FG-61E;MARCA:FORTINET, PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS; GARANTIA: 36 MESES

Total do Fornecedor: R$ 2.630.698,0000
13.086.363/0001-33 - ARPER INFORMATICA LTDA

Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitário Valor Global
3 FIREWALL UNIDADE 6 R$ 141.555,0000 R$ 849.330,0000

Marca: FORTINET
 Fabricante: FORTINET

 Modelo / Versão: FG501E
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FIREWALL MARCA: FORTINET, MODELO: FG501E - Throughput de, no mínimo, 32 Gbps com a funcionalidade de firewall habilitada para tráfego

IPv4,independente do tamanho do pacote. Suporte a, no mínimo, 7M conexões simultâneas. Suporte a, no mínimo, 270K novas conexões por segundo .Throughput de, no mínimo, 19 Gbps de VPN
IPSec. Esta licenciado para, ou suportar sem o uso de licença, 2K túneis de VPN IPSEC Site-to-Site simultâneos. Esta licenciado para, ou suportar sem o uso de licença, 20K túneis de clientes VPN
IPSEC simultâneos. Throughput de, no mínimo, 4.5 Gbps de VPN SSL. Suporte a, no mínimo, 500 clientes de VPN SSL simultâneos. Suporta no mínimo 5 Gbps de throughput de IPS. Suporte a, no
mínimo, 13 Gbps de throughput de Application Control. Suportar no mínimo 6 Gbps de throughput de Inspeção SSL. Throughput de, no mínimo, 4.5 Gbps com as seguintes funcionalidade habilitadas
simultaneamente para todas as assinaturas que a plataforma de segurança possuir devidamente ativadas e atuantes: controle de aplicação, IPS, Antivírus e Antispyware.. Possui ao menos 8 interfaces
de 1Gbps RJ-45. Possui ao menos 8 interfaces de 1Gbps SFP. Possui ao menos 2 interfaces 10Gbps SFP+ . Deve ser fornecido com no mínimo 2 transceivers SFP BaseSX 1Gbps. Disco de, no mínimo,
240 GBytes cada, para armazenamento de informações locais. Esta licenciado e/ou ter incluído sem custo adicional, no mínimo, 10 sistemas virtuais lógicos (Contextos) por appliance 3.20. Suporte a,
no mínimo, 10 sistemas virtuais lógicos (Contextos) por appliance. GARANTIA E SUPORTE: 36 MESES, VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS.

6 SOFTWARE UNIDADE 1 R$ 47.396,0000 R$ 47.396,0000
Marca: FORTINET

 Fabricante: FORTINET
 Modelo / Versão: FAZ-VM-BASE

 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SOLUÇÃO DE RELATORIOS PARA FIREWALL-Garantia 36 meses- 6.1. Deve suportar receber logs de ao menos 100 dispositivos 6.2. Possuir capacidade de
receber ao menos 6 GBytes de logs diários 6.4. Deve ser compatível com Vmware ESXi, Hyper-V, Citrix XenServer e KVM 6.5. A solução não deve possuir limites de CPU e memória 6.6. A solução de
relatórios deve ser compatível com os firewalls ofertados, sendo do mesmo fabricante 6.7. Requisitos Mínimos de Funcionalidade 6.7.1. Funcionalidades Gerais 6.7.1.1. Deve suportar acesso via SSH,
WEB (HTTPS) e Telnet para o gerenciamento da solução. 6.7.1.2. Possuir comunicação cifrada e autenticada com usuário e senha para solução de relatórios, tanto como para a interface gráfica de
usuário e console de administração por linha de comandos (SSH) 6.7.1.3. Permitir acesso simultâneo de administradores permitindo a criação de ao menos 2 (dois) perfis para administração e
monitoração 6.7.1.4. Suportar SNMP versão 2 e versão 3 na solução de relatórios 6.7.1.5. Deve permitir a criação de administradores que acessem à todas as instâncias de virtualização da solução de
relatórios 6.7.1.6. Deve permitir habilitar e desabilitar, para cada interface de rede da solução de relatórios, permissões de acesso HTTP, HTTPS, SSH, SNMP e Telnet 6.7.1.7. Autenticação integrada a
servidor Radius 6.7.1.8. Geração de relatórios em tempo real, para a visualização de tráfego observado, nos formatos: mapas geográficos e tabela; 6.7.1.9. Autenticação integrada ao Microsoft Active
Directory 6.7.1.10. Definição de perfis de acesso à console com permissões granulares como: acesso de escrita, acesso de leitura, criação de usuários, alteração de configurações 6.7.1.11. Possuir
mecanismo para que logs antigos sejam removidos automaticamente 6.7.1.12. Deve possuir a capacidade de criar relatórios nos formatos PDF 6.7.1.13. Deve ser possível exportar os logs em CSV
6.7.1.14. Geração de logs de auditoria detalhados, informando a configuração realizada, o administrador que a realizou e o horário da alteração 6.7.1.15. Os logs gerados pelos appliances devem ser
centralizados nos servidores de gerência, mas a solução deve oferecer também a possibilidade de utilização de um syslog externo ou similar. 6.7.1.16. A solução deve possuir relatórios pré definidos
6.7.1.17. Possuir envio automático de logs para um servidor FTP externo a solução 6.7.1.18. Possibilitar a duplicação de relatórios existentes e edita-los logo após 6.7.1.19. Possuir a capacidade de
personalização de capas para os relatórios 6.7.1.20. Permitir de forma centralizada visualizar os logs recebidos por um ou vários dispositivos externos incluindo a capacidade de uso de filtros nas
pesquisas deste log 6.7.1.21. Deve possuir logs de auditoria 6.7.1.22. Possuir a capacidade de personalização de gráficos como barra, linha e tabela para inserção aos relatórios 6.7.1.23. Deve possuir
mecanismo "Drill-Down" para navegação nos relatórios em realtime; 6.7.1.24. Dever ser possível fazer download dos arquivos de logs recebidos 6.7.1.25. Deve possuir agendamento para gerar e
enviar automaticamente relatórios 6.7.1.26. Permitir customização de quaisquer relatórios fornecidos pela solução, exclusivamente pelo administrador, adaptando-o às suas necessidades. 6.7.1.27.
Permitir o envio de maneira automática de relatórios por email 6.7.1.28. Deve permitir a escolha do email a ser enviado para cada relatório escolhido 6.7.1.29. Permitir programar a geração de
relatórios, conforme calendário definido pelo administrador 6.7.1.30. Deve ser possível definir filtros nos relatórios 6.7.1.31. Deve ser capaz de definir o layout do relatório, incluir gráficos, inserir
textos e imagens, alinhamento, quebras de páginas, definir fontes, cores, entre outros 6.7.1.32. Gerar alertas automáticos via Email, SNMP e Syslog baseados em eventos como ocorrência como log,
severidade de log, entre outros 6.7.1.33. Deve ser capaz de criar consultas SQL ou semelhante para uso nos gráficos e tabelas de relatórios 6.7.1.34. Ter a capacidade de visualizar na GUI da solução
de relatórios informações do sistema como memória, disco, uso de CPU, logs por segundo recebidos, total de logs diários recebidos, alertas gerados entre outros 6.7.1.35. Deve permitir ver em tempo
real os log recebidos 6.7.2. Relatórios 6.7.2.1. Deve permitir a criação de Dashboards customizados para visibilidades do tráfego de aplicativos, categorias de URL, ameaças, serviços, países, origem e
destino; 6.7.2.2. Deve possuir relatório detalhado de prevenção de perda de dados (DLP) 6.7.2.3. Deve possuir relatório de VPN 6.7.2.4. Deve possuir relatório de Sistemas de prevenção de intrusão
(IPS). 6.7.2.5. Deve possuir relatório de reputação do cliente 6.7.2.6. Deve possuir relatório de análise de segurança do usuário. De acordo com todos os requisitos exigidos pelo edital. Validade da
proposta:60 dias

7 SOFTWARE UNIDADE 1 R$ 46.847,0000 R$ 46.847,0000
Marca: FORTINET

 Fabricante: FORTINET
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Modelo / Versão: FMG-VM-10-UG
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: UPGRADE DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO PARA FIREWALL-7.1.1. Deve adicionar capacidade de mais 10 devices gerenciados 7.1.2. Upgrade

compatível com a atual solução de gerenciamento de Firewalls da UFSJ, Fortinet FortiManager 7.2. Suporte técnico e licenciamento 7.2.1. Suporte técnico do fabricante na modalidade 24x7h durante
36 meses; 7.2.2. Todas as funcionalidades de segurança que necessitem de atualização deverão estar licenciadas para 36 meses; 7.2.3. Durante a vigência do suporte técnico deverá estar inclusa
atualização de software sem nenhum custo adicional; 7.2.4. A prestação do suporte técnico não poderá haver limites no quantitativo de abertura de chamados; 7.2.5. Os chamados deverão ser
abertos através de portal WEB e através de telefone 0800, sendo possível solicitar atendimento em língua portuguesa;Validade da Proposta: 60 dias

Total do Fornecedor: R$ 943.573,0000
 
 

Valor Global da Ata: R$ 3.574.271,0000
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