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1 INTRODUÇÃO
Este documento apresenta ata de registro de preços de SOLUÇÃO DE
SEGURANÇA AVANÇADA DE ANTIMALWARE, composta pelos seguintes itens:

2 DOS PRODUTOS E VALORES
Objeto: Registro de Preços de SOLUÇÃO DE SEGURANÇA AVANÇADA DE
ANTIMALWARE - Pregão Eletrônico: N.º 089/2017, processo n.º 4924/2016 –
SEMGE.
ITEM

DESCRIÇÃO

QTD

PREÇO
UNITÁRIO (R$)

01

McAfee Complete Endpoint Threat Protection (CTP) e McAfee
Threat Intelligence Exchange (TIE), incluindo serviços de
instalação, garantia e suporte por 36 meses.

20.000

R$ 89,35

02

Licenças de software McAfee Endpoint Threat Defense (ETD),
incluindo serviços de instalação, garantia e suporte por 36 meses.

20.000

R$ 53,65

03

Licenças de Appliance Virtual McAfee Advanced Threat Defense
ATD-VM1008 com 08 instâncias de Sandboxing, incluindo serviços
de instalação, garantia e suporte por 36 meses.

05

R$ 267.156,02

04

Licenças de Expansão de 08 instâncias de Sandboxing para
Appliance Virtual McAfee Advanced Threat Defense ATD-VM+8SB
incluindo serviços de instalação, garantia e suporte por 36 meses.

20

R$ 161.923,49

05

Licenças de proteção específica para servidores virtualizados
McAfee MOVE AntiVirus for Virtual Servers (MOV), incluindo
serviços de instalação, garantia e suporte por 36 meses.

5.000

R$ 143,21

06

Licenças de proteção específica para estações de trabalho
virtualizadas McAfee MOVE AntiVirus for Virtual Desktops (VDI)
(MOD), incluindo serviços de instalação, garantia e suporte por 36
meses.

10.000

R$ 74,97
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DADOS PARA ADESÃO
Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL
Contatos: compel.semge@gmail.com ou compel@salvador.ba.gov.br Telefone:
(071) 3202-4128 / Fax (071) 3202-4180;
Pregão Eletrônico – Nº 089/2017; Processo n.º 4924/2016
Nº: 676285 – (www.licitacoes-e.com.br)
Data de assinatura da ATA: 05/09/2017

DADOS DA EMPRESA
Razão Social:

Centro de Pesquisas em Informática Eireli

Nome Fantasia:

XSITE Consultoria e Tecnologia

CNPJ:

40.584.096-0001/05

Endereço:

Rua Edístio Pondé, 353, Salas 807 e 808, Edf.
Empresarial Tancredo Neves | Stiep, Salvador - BA Cep: 41.770-395

Telefone para contato:

(071) 3342-7274 ou (071) 3018-7284

Fax:

(071) 3342-7269

E-mail:

comercial@xsite.com.br / rodrigo@xsite.com.br

Nomes e Cargos:

João Gualberto Rizzo Araújo (Sócio-Diretor) Rodrigo
Gomes Vieira de Melo (Gerente de Negócios).
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3 APRESENTAÇÃO DA EMPRESA
A XSITE é uma empresa atuante no mercado de Consultoria e Desenvolvimento de
Projetos de Tecnologia da Informação (TI). O nosso objetivo é oferecer soluções
tecnológicas inovadoras e sustentáveis, alinhadas com as estratégias de atuação
da empresa, que impulsionem e geram valor ao negócio do cliente e o ajudem a
expandir o seu horizonte de atuação.
A XSITE fornece serviços e soluções de Segurança da Informação para
organizações públicas e privadas de médio e grande portes em todo o Brasil.
Missão:
Transformar as organizações em ambientes mais seguros, produtivos e
sustentáveis, através da aplicação de Tecnologias de Gestão, Informação e
Comunicação, atuando de forma segura e rentável, com responsabilidade social e
ambiental.
Visão:
Perseguir a excelência na prestação de serviços e fornecimento de produtos em
Gestão e Segurança da Informação.
Valores:
• Ética;
• Transparência;
• Efetividade;
• Competência;
• Postura pró-ativa;
• Responsabilidade;
• Honestidade;
• Respeito;
• Liberdade;
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4 DA MCAFEE

A McAfee é a maior empresa do mundo dedicada à tecnologia de segurança. Com
soluções e serviços proativos e comprovados que ajudam a proteger sistemas e
redes em todo o mundo, a McAfee protege os consumidores e as empresas de
todos os tamanhos contra o malware e as ameaças on-line mais recentes.
As soluções da McAfee são projetadas para funcionarem juntas, integrando a
proteção contra vírus, malware e spyware com recursos de gerenciamento de
segurança que proporcionam análise e visibilidade insuperáveis em tempo real,
reduzindo os riscos, garantindo a conformidade e ajudando as empresas a
alcançarem o máximo das eficiências operacionais.
As tecnologias de segurança da McAfee usam um recurso prognóstico único que
utiliza a premiada equipe de pesquisas do McAfee Global Threat Intelligence,
permitindo que os usuários domésticos e as empresas permaneçam à frente das
ameaças on-line.
Os produtos e soluções de segurança da McAfee abrangem as seguintes áreas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Proteção de dados
Segurança de banco de dados
Segurança de e-mail e da Web
Proteção de terminais
Segurança móvel
Segurança de rede
Risco e Conformidade
Segurança Como Serviço (Security SaaS)
Gestão de Segurança
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As soluções da McAfee fornecem os maiores níveis de visibilidade das ameaças e
de proteção contra malware, incluindo uma abrangente defesa de sistemas, redes,
dados e terminais.
A quantidade de novos tipos de ameaças, chamadas de Ameaças Avançadas,
Ameaças Persistentes e Ameaças Direcionadas (Advanced Malware) tem
recebido uma atenção especial na área de Segurança da Informação. Estas
ameaças se caracterizam geralmente por um ou mais dos seguintes itens, dentre
outros:
• Utilizar técnicas inovadoras de modificação de código (ex: polimorfismo,
criptografia etc.) que não são detectadas pelos sistemas de antivírus
tradicionais, baseados em assinaturas, heurísticas e reputações globais;
• Utilizar um amplo espectro de técnicas de coleta de inteligência, não se
restringindo a um único arquivo binário malicioso;
• Combinar múltiplas técnicas, ferramentas e métodos de ataque, de modo a
alcançar e comprometer seus alvos, além de garantir e preservar o acesso a
eles;
• Utilizar falhas recentes e não divulgadas dos sistemas operacionais (0-day
exploits, dentre outros);
Dessa forma, é essencial que tenhamos ferramentas que suportem a Prevenção,
Detecção e Resposta automatizadas deste novo tipo de ameaça. Estes itens
podem ser encontrados nesta ATA.
A solução para Advanced Malware (Item 1 para clientes novos e item 2 para
clientes com base instalada McAfee) possui servidor de inteligência
antimalware que permite a verificação de reputação de arquivos em tempo real,
mantendo informações sobre todos os arquivos binários em uso na rede local, bem
como integração com base de reputação global do fabricante e bases de
conhecimento de terceiros, tal como o Virus Total.
A solução de endpoint (estações de trabalho e servidores) possui ainda módulos de
análise em tempo real baseada em inteligência artificial (Real Time Analytics) e
de “Containerização” para execução em modo protegido de arquivos com
reputações duvidosas ou desconhecidas.
A solução para Ameaças Desconhecidas (Itens 3 e 4) possibilita a instalação de
appliance virtual centralizado para verificação em tempo real, através de técnicas
de “sandboxing”, de arquivos com reputações duvidosas ou desconhecidas, com
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capacidade de atualizar a reputação destes arquivos nos servidores locais de
reputação, de forma que todas as estações de trabalho e servidores tenham
conhecimento imediato de novas ameaças, contendo assim o potencial de novas
infecções por malwares avançados.
A solução ainda é capaz de oferecer opção para proteção específica para
servidores virtualizados (Item 5) e estações de trabalho virtualizadas (VDI)
(Item 6) com integração à solução de reputação e de análise avançada de malware
conforme descrição acima.
A comunicação entre os componentes da solução é realizada através de protocolo
do fabricante com capacidade para integração de soluções de terceiros, de forma a
permitir a troca de informações sobre ameaças para outros componentes de
segurança do seu ambiente.
Esta solução contribui de forma eficaz para uma melhor detecção de ameaças,
inclusive ameaças avançadas e persistentes, com os seguintes benefícios:
• Análise imediata de reputação de arquivos, com base de dados local sobre
todos os binários/executáveis em uso na organização.
• Disseminação imediata de reputação de novos arquivos para toda a rede da
sua organização;
• Criação de uma base de inteligência central, com informações vindas de
diversas fontes (externas e internas), com disseminação imediata para toda
a rede;
• Capacidade de analisar código desconhecido, através de sua execução em
ambiente central controlado (sandboxing), e disseminação imediata de
informações de novos malwares para toda a rede, independente da geração
de assinaturas pelo fabricante;
Alem disto, contando ainda com o McAfee GTI - Global Threat Intelligence, as
soluções da McAfee ajudam as empresas a melhorar a visibilidade da sua postura
de segurança, permitindo que as empresas adotem a tecnologia da Web 2.0,
virtualização, computação na nuvem e dispositivos móveis e pessoais, protegendo
ao mesmo tempo os ativos essenciais e os dados confidenciais.
Com a visibilidade em todos os principais vetores de ameaça — arquivos, web,
mensagens e rede — a McAfee correlacionou dados reais coletados de milhões de
sensores instalados em todo o mundo e oferece proteção instantânea e antecipada
por meio de seus produtos de segurança.
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5 DOS ITENS
ITEM 01 - McAfee Complete Endpoint Threat Protection (CTP) e Mcafee Threat
Intelligence Exchange (TIE).
O McAfee Complete Endpoint Threat Protection - CTP oferece defesas
avançadas que investigam, contêm e executam ações contra ameaças de dia zero
e ataques sofisticados. Sua proteção essencial de enpoint trabalha com
autoaprendizagem e contenção dinâmica integradas para detectar ameaças de dia
zero em tempo real, classificando-as e interrompendo-as antes que possam
infectar os seus sistemas. Dados e relatórios forenses decisivos mantêm você
informado e ajudam a passar da resposta a epidemias à investigação e reforço das
suas defesas. Como a solução se baseia em uma estrutura expansível, é possível
adicionar outras defesas contra ameaças avançadas facilmente, tanto hoje quanto
no futuro, conforme suas necessidades e o cenário de ameaças evoluírem.
Produtos inclusos na suíte CTP:
•

McAfee Endpoint Security (ENS) Multiplatform (Windows,Mac, Linux)
incluindo:
o Adaptive Threat Protection


Dynamic Application Containment (DAC)



Real Protect

•

McAfee Security for Email Servers

•

McAfee Device Control

•

McAfee Application Control for PCs

•

McAfee ePolicy Orchestrator (on-premises).

O McAfee Threat Intelligence Exchange - TIE permite detecção e resposta
adaptáveisa ameaças operacionalizando a inteligência pelos seus endpoints,
gateways, redes e soluções de segurança de data center em tempo real. A
combinação de informações globais de ameaças importadas com inteligência
coletada localmente e seu compartilhamento instantâneo permitem que suas
soluções de segurança operem como se fossem uma só, trocando e agindo com
base em inteligência compartilhada. O McAfee Threat Intelligence Exchange reduz
o tempo entre a localização e a contenção, de dias, semanas e meses para
milissegundos.
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Produtos inclusos na suíte TIE:
•

Threat Intelligence Server (VM), ENS/VSE Threat Intelligence Exchange
Module,

•

Data Exchange Layer (DXL).

ITEM 02 - McAfee Endpoint Threat Defense (ETD) - Para clientes que já
possuem soluções McAfee EPS, EPA.
O McAfee Endpoint Threat Defense ETD aproveita análises estáticas e
comportamentais e sintetiza inteligência para proteger, detectar, corrigir e se
adaptar para combater ameaças emergentes.
Este item é dedicado aos clientes com base instalada McAfee (EPS, EPA, ETP,
CTP) para adição das funcionalidades de detecção de malware avançado através
dos módulos de análise em tempo real baseada em inteligência artificial (Real
Time Analytics), de “Containerização” para execução em modo protegido de
arquivos com reputações duvidosas ou desconhecidas, e do Servidor de
Inteligência Antimalware que permite a verificação de reputação de arquivos em
tempo real, mantendo informações sobre todos os arquivos binários em uso na
rede local, bem como integração com base de reputação global do fabricante e
bases de conhecimento de terceiros, tal como o Virus Total
Produtos inclusos na suíte ETD:
•

Threat Intelligence Exchange Server (VM),

•

ENS Adaptive Threat Protection module
o

incluindo Dynamic Application Containment and Real Protect),

o Data Exchange Layer (DXL)
ITEM 03 - Appliance virtual McAfee Virtual Advanced Threat Defense ATD-VM1008
com 08 instâncias de sandboxing;
O McAfee® Advanced Threat Defense ATD permite que as organizações
detectem os ataques direcionados avançados e convertam as informações sobre
ameaças em ação e proteção imediatas. Diferentemente da sandbox (área restrita)
tradicional, estão incluídas capacidades adicionais de inspeção que ampliam a
detecção e expõem ameaças evasivas. Uma forte integração entre soluções de
segurança — da rede ao endpoint — permite o compartilhamento instantâneo de
informações sobre ameaças por todo o ambiente, aprimorando a proteção e a
investigação. Opções de distribuição flexíveis proporcionam suporte para qualquer
rede.
Produtos inclusos na suíte ATD:
•

Virtual Advanced Threat Defense software with 8 sandbox instances.
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ITEM 04 - Expansão de 08 instâncias de sandboxing para appliance virtual
McAfee Advanced Threat Defense
Este item é dedicado a clientes com grande volume de processamento e que
necessitam realizar verificações profundas de comportamento em um número
muito grande de arquivos.
Produtos inclusos:
•

Virtual Advanced Threat Defense software with 8 sandbox instances to be
added to existing virtual server license

ITEM 05 - McAfee Move Antivírus For Virtual Servers (MOVE)
O McAfee® Management for Optimized Virtual Environments AntiVirus
(McAfee MOVE AntiVirus) proporciona uma proteção avançada e otimizada contra
malware em seus computadores servidores virtualizados. Suportada em diversas
plataforma de virtualização e ainda com opção de funcionamento agentless no
VMware vShield. Seja qual for sua escolha, você vai obter uma segurança flexível
da melhor qualidade e um alto desempenho.
Produtos inclusos na suíte MOVE:
•

MOVE AV for Virtual Server;

•

VSE, VSEL e ENS Threat Prevention for the scan server,

•

Cloud Workload Discovery for private cloud (VMware and OpenStack)

•

McAfee ePolicy Orchestrator

ITEM 06 - McAfee Move Antivírus For Virtual Desktops (VDI)
O McAfee Security Suite for VDI oferece uma proteção antimalware otimizada
para virtualização, lista branca para proteção contra ameaças de dia zero, proteção
contra intrusões no desktop e proteção de dados. Ele também adverte os usuários
sobre sites maliciosos e/ou os impede de acessá-los.
Produtos inclusos na suíte
•

MOVE AV for Virtual Desktops (VDI),

•

VSE, VSEL e ENS Threat Prevention for the scan server,

•

Cloud Workload Discovery for private cloud (VMware and OpenStack),

•

Host IPS for desktops;

•

Site Advisor Enterprise.

•

McAfee ePolicy Orchestrator
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6 DA GARANTIA/SUPORTE
SUPORTE
O produto será fornecido com suporte direto do fabricante com acesso 24 (vinte
e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana (McAfee Gold Business Support).
A resolução de problemas será provida por especialistas do próprio fabricante
(McAfee Gold Business Support). Durante o período de suporte será coberto
também atualização de versão do produto sem custos de novas aquisições
(McAfee Gold Business Support).
GARANTIA DOS PRODUTOS
Os produtos fornecidos estarão cobertos por garantia, compreendendo os
defeitos decorrentes de projeto, confecção e desenvolvimento do software, pelo
período de, no mínimo, 36 (trinta e seis) meses a contar da data do recebimento
definitivo dos produtos.
Durante o período de garantia (36 meses), a XSITE fornecerá, sem ônus
adicional, as atualizações (“patches”) corretivas do software fornecido, bem como o
recebimento de novas versões dos produtos que integram a solução de antivírus.
DA ENTREGA
Serão entregues junto com a solução de antivírus:
• Todos os manuais necessários à instalação do software de antivírus e seus
componentes; e
• Todas as licenças de utilização definitivas para os softwares fornecidos, em
suas últimas versões disponíveis considerando a data de entrega do
software, em nome do cliente.
As licenças do software são ofertadas na modalidade de licenciamento perpétua,
ou seja, não serão cobrados quaisquer valores adicionais pelo uso do software
durante e após o término do período de garantia, conforme Part Numbers
ofertados.

7 INFORMAÇÕES DE CONTATO
Para informações adicionais e interesse em adesão da ATA de registro de preço
entrar
em
contato,
através
do
e-mail
jgra@xsite.com.br
(João Gualberto Rizzo Araújo, Sócio-Diretor) telefone (071)3342-7274 ou
rodrigo@xsite.com.br. (Rodrigo Gomes Vieira de Melo – Gerente de Negócios)
(071 3018-7284).
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8 ANEXOS
Modelo de ofício para a SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE
Ao MUNICÍPIO DO SALVADOR
CNPJ: 13.927.801/0003-00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE
Rua AV VALE DOS BARRIS, nº 125, CEP 40.070-310, BAIRRO/DISTRITO
CENTRO.
Telefone: (71) | E-mail: compel.semge@gmail.com ou compel@salvador.ba.gov.br
FAX (071) 3202-4180 (071) 3202-4128
Ref.: Solicitação de Carona de Ata de Registro de Preço referente a SOLUÇÃO DE
SEGURANÇA AVANÇADA DE ANTIMALWARE
Estimados Senhores Responsáveis,
Com base no Art. 15 da Lei federal de Licitações nº. 8666/93 e Decreto nº 3.931,
de 2001, consultamos V.Sas sobre a possibilidade de adesão à Carona na Ata de
Registro da Secretaria Municipal de GESTÃO - SEMGE, atinente ao Pregão
Eletrônico nº 089/2017, PROCESSO N.º 4924/2016.
A referida adesão visa o Registro de Preços para a contratação de empresa
especializada para fornecimento, instalação e treinamento de solução de antivírus
junto à licitante vencedora do certame.
Solicitamos, ainda, uma vez atendido o pleito em tela, que nos encaminhe o ofício
de autorização e os dados de contato da empresa vencedora do certame, bem
como a cópia da Ata de Registro de Preços, e a Proposta de Preço da vencedora.
Para qualquer necessidade de contato, disponibilizamos o endereço de e-mail
exemplo@exemplo.gov.br e, ainda, o(s) telefone(s) deste Órgão: (XX) 0000-0000 e
fone-fax (XX) 0000-0000.
Atenciosamente,
__________________________________
XXXXXXXXXXXXX
<Responsável do órgão interessado>
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