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Anexo I 

TERMO DE REFERÊNCIA - TR 

Pregão Eletrônico nº 009/2013 

1 – DO OBJETO 

1.1 - Prestação de serviços de disponibilização de uma solução de gerenciamento de logs, 
contemplando suporte técnico assistido, atualização e manutenção, por 12 (doze) meses. 

1.2 - Treinamento na modalidade “hands on” na solução de gerenciamento de logs. 

2 - DA INFRAESTRUTURA EXISTENTE 

2.1 – Os seguintes ativos devem ser considerados para a total compatibilidade dos serviços a 
serem prestados pela solução de gerenciamento de logs: 

Solução Especificação Mínima 
Qtde de 
Ativos 

Firewalls – IPS/IDS Check-Point e Cisco Systems 23 

Servidores Windows Server 2003/2008 e Linux com kernel 2.6 
ou superior 

600 

Filtro de conteúdo 
WEB 

Proxy BlueCoat 2 

Ativos de Rede Switches e routers Cisco Systems 60 

Total de Ativos 685 

 

2.2 - FIREWALL  

2.2.1 - A infraestrutura de firewall e IPS da Rede Governo é baseada em solução Check Point de 
appliances em cluster, Cisco ASA e FWSM. 

2.3 - IPS/IDS 

2.3.1 - IPS (Intrusion Prevention System), embarcado na solução de firewall Check Point sob a 
forma de software (software blade). 

2.3.2 - IDS (Intrusion Detection System), sob arquitetura de appliances. 

2.4 - BLUECOAT PROXYSG 

2.4.1 - A proteção da navegação à Internet pelas estações de trabalho é feita por appliances 
BlueCoat ProxySG. 

2.5 - ATIVOS DE REDE 

2.5.1 - A conectividade de rede em camadas 2 e 3 por soluções Cisco Systems de switches e 
routers. 
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3 – DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE LOGS 

3.1 - AMBIENTE TECNOLÓGICO DA SOLUÇÃO 

3.1.1. A solução de gerenciamento de logs deverá operar através de infraestrutura de hardware 
e/ou software, de forma ininterrupta durante a vigência do Contrato, com a finalidade de 
prover rastreabilidade de eventos para fins de auditoria de segurança; 

3.1.2. A CONTRATADA deverá ter, em infraestrutura de TIC própria, ambiente de homologação 
para testes de novas funcionalidades, bem como validação de atualizações de segurança 
e de sistemas. Este ambiente deverá ter arquitetura de sistemas idênticos ao fornecido e 
implantado na rede do PRODERJ, doravante denominado CONTRATANTE; 

3.1.3. A solução deve ser escalável, permitindo crescimento futuro mediante a aquisição de 
novos equipamentos ou licenças e ter arquitetura de tolerância a falhas, evitando 
indisponibilidades por falhas de hardware ou software; 

3.1.4. A solução de gerenciamento de logs deve ser capaz de armazenar e interpretar os logs 
dos ativos especificados no item 2 e todos os seus subitens;  

3.1.5. Possuir estrutura de armazenamento de dados que permita a manutenção dos registros 

dos eventos relacionados aos serviços contratados por, no mínimo, o prazo do Contrato. 

Após este período deverão ser disponibilizadas para o CONTRATANTE, em mídia 

magnética ou via rede, e em seguida eliminadas da base de dados da CONTRATADA; 

3.1.6. Deve trabalhar com banco de dados integrado à solução; 

3.1.7. Cada usuário do sistema deverá poder customizar as consultas, relatórios e gráficos que 

desejar visualizar em sua tela do sistema. O usuário poderá personalizar o conteúdo de 

sua página inicial adicionando relatórios e gráficos gerados a partir dos filtros criados 

anteriormente, com esta configuração sendo salva no seu perfil; 

3.1.8. A CONTRATADA deverá fornecer credenciais para até 50 (cinquenta) usuários 

simultâneos do CONTRATANTE que acessarão o sistema, os certificados digitais e suas 

renovações por todo o período do Contrato; 

3.1.9. Os usuários poderão acessar simultaneamente o sistema para utilizar qualquer 

funcionalidade; 

3.1.10. A CONTRATADA deverá prover os meios relativos a hardware e software padronizados 
e que sejam necessários para instalação no ambiente de TIC do CONTRATANTE, com o 
objetivo de colher as informações das diversas fontes necessárias para correta e completa 
execução do serviço; 

3.1.11. Deve suportar tecnologia Gigabit Ethernet Copper e 10 Gigabit Ethernet Fiber para 
transferência dos logs em alta velocidade; 

3.1.12. Deve possuir mecanismo de compactação de logs, de forma a diminuir os impactos no 
consumo de banda; 

3.1.13. Suportar o protocolo SSL para transferência dos dados; 
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3.1.14. Suportar bases de dados nas plataformas utilizadas pelo CONTRATANTE (MySQL, MS-
SQL e Oracle); 

3.1.15. Os agentes a serem instalados nos ativos não devem impactar na performance geral do 
sistema operacional e aplicações hospedadas; 

3.1.16. A ferramenta de software (que poderá consistir de várias sub-ferramentas, desde que se 
comuniquem e sejam integradas funcionalmente) deverá implementar por meio de 
funcionalidades disponíveis, os seguintes requisitos: 

a) Permitir acessos simultâneos de diferentes usuários; 

b) Permitir criação de perfis de acesso com no mínimo permissões de administrador com 
controle total, e usuário com acesso apenas de visualização; 

c) Realizar a transferência dos dados para o repositório central, com uso de protocolos 
seguros, disponibilizando as informações relevantes para os usuários através de uma 
interface própria de visualização, via Web, e através de e-mails com conteúdo 
previamente consolidado e formatado pela ferramenta; 

d) Possuir capacidade de geração de relatórios, alertas e consultas pré-definidas e 
customizáveis de acordo com novas necessidades identificadas pelo CONTRATANTE. 

3.1.17. A solução poderá ou não ser proprietária, desde que esteja de acordo com as 
especificações que constam neste TR;  

3.1.18. A solução deverá ser entregue com documentação completa, contemplando: instalação, 
configuração, administração, manutenção e operação de todas as funcionalidades; 

3.1.19. Um trabalho continuado de gestão de logs e eventos demanda uma metodologia 
consistente de execução, que não deve se limitar aos resultados automatizados de uma 
ferramenta de análise. As atividades aqui descritas devem prever obrigatoriamente a 
atuação de equipe especializada na administração, manutenção e otimização da solução, 
devendo esta realizar análises qualitativas que extrapolem os resultados de possíveis 
relatórios gerados por ferramentas. 

3.2 - WORKSHOP 

3.2.1. A CONTRATADA deverá ministrar workshop, em data pré-acordada com o 
CONTRATANTE, visando familiarizar a equipe do mesmo quanto à solução de 
gerenciamento de logs implantada, bem como a apresentação das funcionalidades e dos 
recursos oferecidos pelo sistema; 

3.2.2. O Workshop deve ser realizado para turmas de até 06 (seis) pessoas; 

3.2.3. O CONTRATANTE disponibilizará a infraestrutura necessárias para o workshop (sala, 
projetor, mesa, cadeiras e computadores). 

3.3 - CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.3.1. A infraestrutura da solução de gerenciamento de logs a ser implementada nas 
instalações do CONTRATANTE é de inteira responsabilidade da CONTRATADA; 

3.3.2. Deverão ser fornecidos pela CONTRATADA, na forma de serviços, quaisquer softwares, 
hardwares e todos os insumos necessários à execução dessa atividade; 
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3.3.3. Toda e qualquer instalação de software, hardware ou configuração de ativos deverá 
contar com a aprovação prévia e formalizada da equipe técnica do CONTRATANTE; 

3.3.4. A CONTRATADA deverá efetuar os testes em ambiente controlado, necessários antes de 
implementar quaisquer alterações no ambiente do CONTRATANTE, evitando impactos 
negativos ou de indisponibilidade nos serviços da Rede Governo; 

3.3.5. Os ativos de TIC da CONTRATADA, a serem utilizados na solução de gerenciamento de 
logs deverão ser compatíveis com o ambiente operacional do CONTRATANTE, bem 
como pré-aprovados por equipe técnica do mesmo; 

3.3.6. Todo o custo de hardware, software, conectores, adaptadores, cabeamento, e demais 
componentes e insumos necessários à operacionalização da solução incluindo suas 
respectivas atualizações e correções, serão de responsabilidade da CONTRATADA, 
inclusive o controle das licenças utilizadas na infraestrutura da solução de gerenciamento 
dos logs; 

3.3.7. No caso de códigos elaborados pela CONTRATADA, os mesmos deverão ser analisados 
pela equipe técnica do CONTRATANTE, e após aprovação, os fontes deverão ser 
disponibilizados; 

3.3.8. A CONTRATADA será responsável por efetuar as atividades de integração da solução de 
gerenciamento de logs com o ambiente operacional da Rede Governo, sem prejuízo aos 
serviços da mesma; 

3.3.9. A CONTRATADA é responsável pela manutenção preventiva, corretiva, evolutiva e 
adaptativa do ambiente de hardware e software por ela implantado no DATACENTER do 
CONTRATANTE, bem como pela substituição de equipamentos e/ou reposição de peças 
e componentes com defeito que cause a indisponibilidade de serviços; 

3.3.10. O CONTRATANTE tem ampla liberdade de atualizar as versões dos sistemas, sistemas 
operacionais, ativos, linguagem de desenvolvimento (de sua propriedade ou de seu 
direito de uso), segundo sua necessidade e conveniência administrativa, cabendo, nestes 
casos, manter a compatibilidade, evoluindo e adaptando-se a respectiva mudança, às 
suas expensas, sem quaisquer custos adicionais para o CONTRATANTE e/ou prejuízos 
na continuidade dos serviços prestados; 

3.3.11. No caso de sistemas ou soluções que possam gerar indisponibilidade na rede ou 
sistemas do governo, estes devem ser fornecidos de forma redundante, evitando 
problemas de indisponibilidade na rede e/ou sistemas do Governo do Estado. 

3.4 – ESCOPO DE ATUAÇÃO 

3.4.1. A CONTRATADA deverá instalar e configurar a solução de gerenciamento de logs, 
conforme especificado neste TR, bem como prestar serviço de suporte técnico assistido  
às atividades operacionais para o atendimento de demandas do CONTRATANTE 
referentes aos equipamentos e softwares adquiridos, envolvendo as seguintes atividades: 

a) Substituição de hardware defeituoso; 

b) Atualização de firmware; 

c) Aplicação de patches de segurança em todos os ativos envolvidos na solução; 

d) Instalação e/ou atualização de licenças; 
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e) Suporte a rotinas operacionais; 

f) Suporte na resolução de problemas; 

g) O suporte presencial, quando houver, deverá ocorrer nos locais definidos pelo 
CONTRATANTE, sem ônus para o mesmo, no que se refere a viagem, transporte, 
hospedagem, alimentação ou qualquer outra despesa relacionada, ou não, a 
prestação do respectivo serviço; 

h) Atualização de versões e releases e patches aplicados nos ativos, com o devido 
histórico. 

3.4.2. Criar e manter um plano de comunicação entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA, 
de forma a identificar as pessoas autorizadas para solicitações; 

3.4.3. A CONTRATADA deve assegurar que os chamados sejam transferidos para outros 
técnicos ou grupos de solucionadores conforme suas especialidades, com 
acompanhamento total de passos, histórico de registros, datas, horários e consumo de 
tempo; 

3.4.4. A CONTRATADA deverá manter a documentação atualizada de todos os seus ativos 
instalados na infraestrutura de rede do CONTRATANTE, relativa aos procedimentos 
operacionais de manutenção dos ativos, mantendo relatório com a especificação dos 
ativos em produção (Nome do equipamento, modelo, versão de firmware, Sistema 
Operacional, usuários, e principais informações do equipamento específico), o qual 
deverá ser entregue ao CONTRATANTE sempre que for solicitado; 

3.4.5. A CONTRATADA deverá fornecer número telefônico do tipo discagem gratuita 0800, para 
abertura de chamados técnicos, os quais deverão possuir identificador de ocorrência 
(numérico) próprio, data e hora de abertura devidamente repassada ao CONTRATANTE, 
a fim de registro e acompanhamento das ocorrências; 

3.4.6. Os tempos de resposta e de solução para os chamados abertos serão contados a partir 
do registro dos mesmos através de contato telefônico, e-mail, ativos e ferramentas com 
abertura de chamadas automáticas; 

3.4.7. Em caso de problemas que causem indisponibilidade, o profissional que estiver 
prestando suporte deverá trabalhar na resolução até que o ambiente da solução de 
gerenciamento de logs esteja novamente operando em regime normal de produção sem 
qualquer pendência; 

3.5 - ENTREGÁVEIS 

3.5.1 - A empresa responsável pela solução de gerenciamento de logs deverá gerar os seguintes 
produtos entregáveis: 

3.5.1.1 – Relatórios 

I. Através dos logs coletados a partir dos ativos definidos no item 2 e todos os seus 
subitens, devem ser gerados relatórios e gráficos que contemplem no mínimo: 

a) Consolidado diário, semanal, mensal e em períodos customizáveis de alterações 
administrativas no sistema operacional do ativo e aplicações hospedadas (Ex. 
alteração e aplicação de políticas nos firewalls, ativação e desativação de serviços 
do sistema operacional, alterações de configurações em serviços (Ex. DNS 
Windows e Bind, SSH, Squid, etc), alterações em configurações de ativos de rede 
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camada 2 e 3 ou quaisquer outros dispositivos IP (Ex. Roteadores, Switches, etc), 
eventos de banco de dados MySQL, MS-SQL e Oracle (autenticação, alterações e 
shutdown de databases, etc), reiniciar ou desligar sistema operacional); 

b) Consolidado diário, semanal, mensal e em períodos customizáveis de eventos de 
autenticação de usuários (com sucesso ou não); 

c) Consolidado diário, semanal, mensal e em períodos customizáveis dos acessos 
VPN realizados contendo hora início e fim da conexão, destinos acessados e 
bloqueados, e eventos de autenticação; 

d) Consolidado diário, semanal, mensal e em períodos customizáveis de 
conectividade nos firewalls contendo total de eventos de conectividade gerados, 
tráfego total gerado em megabytes, eventos e tráfego total gerado por IP de 
origem em megabytes, eventos por IP de destino, eventos por tipo de serviço 
TCP/UDP, bloqueios gerados por IP de origem, por IP de destino e por serviço 
TCP/UDP, ranking de eventos por IP de origem, por IP de destino e por serviços 
TCP/UDP, estatísticas de uso das interfaces de rede; 

e) Consolidado diário, semanal, mensal e em períodos customizáveis de 
quantidades de regras criadas, excluídas e utilizadas nos firewalls. 

f) Consolidado diário, semanal, mensal e em períodos customizáveis de problemas de 
execução nas aplicações residentes em servidores; 

g) Consolidado diário, semanal, mensal e em períodos customizáveis de 
conectividade do proxy contendo tráfego total gerado por hora em megabytes, por 
IP de origem em megabytes, por IP destino acessado, por URL acessada, por 
usuário de origem; 

II. Deve ter a capacidade de criação de novos relatórios customizados de acordo com as 
necessidades identificadas pelo CONTRATANTE e não deve se limitar a um conjunto 
estático de relatórios pré-existentes; 

III. Os relatórios deverão ser encaminhados através de e-mail pré-formatados pela própria 
solução, bem como estarem disponíveis através de interface própria de visualização, via 
Web. 

3.5.1.2 – Consultas 

I. A solução deve, através dos logs coletados a partir dos ativos definidos no item 2 e todos 
os seus subitens, disponibilizar consultas que contemplem no mínimo: 

a) Consulta diária, semanal, mensal e em períodos customizáveis de alterações 
administrativas no sistema operacional do ativo e aplicações hospedadas (Ex. 
alteração e aplicação de políticas nos firewalls, ativação e desativação de serviços 
do sistema operacional, alterações de configurações em serviços (Ex. DNS 
Windows e Bind, SSH, Squid, etc), alterações em configurações de ativos de rede 
camada 2 e 3 ou quaisquer outros dispositivos IP (Ex. Roteadores, Switches, etc), 
eventos de banco de dados MySQL, MS-SQL e Oracle (autenticação, alterações e 
shutdown de databases, etc), reiniciar ou desligar sistema operacional); 

b) Consulta diária, semanal, mensal e em períodos customizáveis de eventos de 
autenticação de usuários (com sucesso ou não); 
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c) Consulta diária, semanal, mensal e em períodos customizáveis dos acessos VPN 
realizados contendo hora início e fim da conexão, destinos acessados e 
bloqueados, e eventos de autenticação; 

d) Consulta diária, semanal, mensal e em períodos customizáveis de conectividade 
nos firewalls contendo os eventos de conectividade, eventos por IP de origem, 
eventos por IP de destino, eventos por tipo de serviço TCP/UDP, bloqueios 
gerados por IP de origem, por IP de destino e por serviço TCP/UDP, ranking de 
eventos por IP de origem, por IP de destino e por serviços TCP/UDP, estatística 
de utilização das interfaces de rede; 

e) Consulta diária, semanal, mensal e em períodos customizáveis de quantidades de 
regras criadas, excluídas e utilizadas nos firewalls; 

f) Consulta diária, semanal, mensal e em períodos customizáveis de problemas de 
execução nas aplicações residentes em servidores; 

g) Consulta diária, semanal, mensal e em períodos customizáveis de conectividade 
do proxy por IP de origem, por IP destino acessado, por URL acessada, por 
usuário de origem; 

h) Consulta diária, semanal, mensal e em períodos customizáveis de eventos de 
DHCP (endereços associados, em conflito, expirados, liberados, renovados, 
negados); 

i) Consulta diária, semanal, mensal e em períodos customizáveis de eventos 
administrativos na própria solução de gerenciamento de logs; 

II. Deve ter a capacidade de criação de novas consultas customizadas de acordo com as 
necessidades identificadas pelo CONTRATANTE e não deve se limitar a um conjunto 
estático de consultas pré-existentes; 

III. Os eventos de conectividade devem estar disponibilizados nas consultas no período 
máximo de 20 minutos, após a chegada dos logs no ambiente tecnológico da solução; 

IV. As consultas deverão estar disponíveis através de interface própria de visualização, via 

Web. 

3.5.1.3 – Alertas 

I. A solução deve, através dos logs coletados a partir dos ativos definidos no item 2 e todos 
os seus subitens, realizar correlação e gerar alertas que contemplem no mínimo: 

a) Alertas de alta utilização de espaço em disco, memória e processador; 

b) Criação e alterações em contas e grupos de usuários do sistema operacional; 

c) Contas de usuários bloqueadas, expiradas, desativadas; 

d) Erros de autenticação e excesso de tentativas de autenticação; 

e) Reinício e shutdown involuntário ou programado de sistema operacional; 

f) Limpeza e “rotation” de logs de auditoria; 
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g) Alterações administrativas em sistemas, serviços e configurações dos ativos de 
rede. 

II. Os alertas deverão ser encaminhados através de e-mail pré-formatados pela própria 
solução, para destinatários pré-definidos pelo CONTRATANTE. 

3.6 - NÍVEL DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO 

3.6.1 A empresa CONTRATADA deverá ter condições de assegurar o Acordo de Nível de 
Serviço – ANS, para o suporte à solução de gerenciamento de logs em horário comercial, 
com atendimento remoto e presencial, e com tempo de resposta e de solução conforme 
quadro abaixo: 

Atividade Nível de Serviço 

Alteração de configurações.  Alto Impacto – Resposta 2h / Solução 2h; 

 Médio Impacto - Resposta 4h / Solução 4h; 

 Sem Impacto - Resposta 8h / Solução 8h. 

Atualização da plataforma – 
implementação de patches e fixes (no 
caso de appliance, inclui a plataforma 
completa). 

02 (dois) dias após a liberação das atualizações 
pelo fabricante, condicionados à homologação 
pela CONTRATADA e liberação de janela de 
mudança pelo cliente. 

Início de atuação remota para resolução 
de problemas 

 Alto Impacto – Resposta 2h / Solução 2h; 

 Médio Impacto - Resposta 4h / Solução 4h; 

 Sem Impacto - Resposta 8h / Solução 8h. 

Início da atuação local para resolução de 
problemas. 

 Alto Impacto – Resposta 2h / Solução 2h; 

 Médio Impacto - Resposta 4h / Solução 4h; 

 Sem Impacto - Resposta 8hs / Solução 8h. 

Legenda: 

Alto impacto: solução inoperante.  

Médio Impacto: solução operando com restrições.  

Sem impacto: dificuldade pontual em alguma funcionalidade. 

3.7 - PRAZO DE IMPLANTAÇÃO 

3.7.1 -  Todos os serviços aqui relacionados deverão ser implantados e estar em pleno 
funcionamento, em todas as suas instâncias, em até 30 (trinta) dias corridos após a 
assinatura do contrato. 

4 – DO SUPORTE TÉCNICO ASSISTIDO 

4.1. O serviço de suporte técnico assistido é destinado a operação e manutenção da infraestrutura 
de gerenciamento de logs definida no item 2 e todos os seus subitens, e apoio em auditoria de 
sistemas, devendo ser executado no horário comercial; 

4.2. Os recursos disponibilizados darão apoio à solução de gerenciamento de logs, exercendo 
toda e qualquer atividade relacionada com o suporte, operação e manutenção tais como: controle 
das credenciais de acesso, monitoramento dos alertas, análise dos relatórios, utilização de 
consultas, customização da ferramenta, etc; 
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4.3. Os recursos disponibilizados deverão realizar análise proativa e preditiva dos logs, relatórios, 
consultas e alertas visando verificação de conformidade de segurança, avaliação de riscos, bem 
como elaboração de políticas de auditoria e segurança, processos, documentações e relatórios 
gerenciais;  

4.4. Os recursos disponibilizados serão livremente alocados internamente conforme necessidade 
e definições do CONTRATANTE, em escopo de atuação definidos por este TR e/ou em atividades 
relacionadas com auditoria de segurança da informação da Rede Governo; 

4.5. A CONTRATADA deverá disponibilizar profissionais de segurança da informação, nos perfis 
abaixo, nas dependências do CONTRATANTE conforme definido neste documento ou em outro 
local do município do Rio de Janeiro a ser definido pelo mesmo. 

4.5.1 - PROFISSIONAL PLENO – Mínimo de 02 (dois) recursos 

Formação  Graduação concluída em Ciência da Computação ou similar na área 
de TIC.  

Experiência Técnica a. Conhecimentos em auditoria de logs e gerência de conformidade. 

b. Implantação e administração de redes nas plataformas Windows e 
Linux; 

c. Conhecimentos avançados em protocolo TCP/IP e serviços (HTTP, 
HTTPS, SMTP, IMAPS, POP3, DNS (Bind), FTP, TELNET, SSH); 

d. Conhecimentos avançados em administração de Sistema Operacional 
Windows (Seven, Server 2003 / 2008) e Linux (Red Hat Enterprise 
Linux ou compatíveis); 

e. Conhecimentos em ferramentas de segurança, proxy, filtro de 
conteúdo, ferramentas de monitoramento; 

f. Conhecimentos avançados em routing e switching. 

Experiência Profissional 
Comprovada  

a. De pelo menos 03 (três) anos atuando conforme experiência técnica e 
nas capacitações descritas acima.  

Certificação Requerida  a. Certificação na solução de gerenciamento de logs ofertada. 

b. Certificação Linux - LPIC I (101/102); 

c. Certificação Microsoft – MCSA ou MCSE; 

Desejável a. Certificação na área de segurança da informação (ISC, CISSP ou 
Lead Auditor - ISO 27001); 

b. Certificação ITIL (Information Technology Infrastructure Library). 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_27001
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4.5.2 - PROFISSIONAL ESPECIALIZADO - Mínimo de 02 (dois) recursos 

Formação  Graduação concluída em Ciência da Computação ou similar na área 
de TIC. 

Experiência Técnica: a. Implantação e administração de redes nas plataformas Windows e 
Linux; 

b. Implantação e administração de ferramentas de segurança como 
firewalls, IDS/IPS, VPN, Criptografia, Filtro de Conteúdo e Antivírus; 

c. Protocolo TCP/IP e serviços (HTTP, HTTPS, SMTP, IMAPS, POP3, 
DNS (Bind), FTP, TELNET, SSH); 

d. Conhecimentos em ferramentas de segurança, proxy reversos, filtro de 
conteúdo, ferramentas de monitoramento; 

e. Conhecimentos em Active Directory para implantação, administração, 
políticas (GPO) e resolução de problemas - Incluindo Sites and 
Services, Relações de confiança entre domínios e florestas; 

f. Conhecimentos em administração de file server em plataforma 
Windows, Quota e permissões de diretórios. 

Experiência Profissional 
Comprovada  

a. De pelo menos 03 (três) anos atuando conforme experiência técnica e 
nas capacitações descritas acima.  

Desejável  a. Certificação Microsoft – MCSA ou MCSE; 

b. Certificação ITIL (Information Technology Infrastructure Library); 

 

5.  DO TREINAMENTO “HANDS ON” 

5.1. A CONTRATADA deverá transferir o conhecimento da Solução de Gerenciamento de Logs 
ofertada para uma equipe de técnicos do CONTRATANTE; 

5.2. Deverá ser ministrado treinamento na modalidade “hands on” aos técnicos do 
CONTRATANTE, durante o 1º mês de vigência do Contrato, para até 06 (seis) participantes, com 
carga horária mínima de 16 (dezesseis) horas; 

5.3. O conteúdo programático da solução deve ser o mesmo praticado pelo fabricante; 

5.4. O conteúdo deverá estar alinhado com o especificado por este TR e adequado às 
necessidades do CONTRATANTE; 

5.5. O instrutor deverá ter experiência comprovada em ministrar conteúdos acima solicitados; 

5.6. O treinamento deverá ser prestado obrigatoriamente no laboratório do CONTRATANTE; 

5.7. É de responsabilidade da empresa: o pagamento do facilitador, despesas com passagem e 
hospedagem do instrutor, bem como do correspondente material didático; 

5.8. A empresa irá assumir todas as despesas relativas a pessoal e quaisquer outras oriundas, 
derivadas ou conexas com a contratação, ficando, ainda, para todos os efeitos legais, declaradas 
pela CONTRATADA a inexistência de qualquer vínculo empregatício entre seus empregados e/ou 
prepostos e o CONTRATANTE. 
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6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

6.1. Fornecer, obrigatoriamente, durante todo o prazo de vigência do Contrato os serviços de 
acordo com os itens especificados por este TR. 

6.2. Executar os serviços sem impacto na utilização do ambiente de TIC do CONTRATANTE, de 
forma que os subsistemas mais críticos deverão ser executados em horário noturno e finais 
de semana. 

6.3. Fornecer número telefônico do tipo discagem gratuita 0800, para abertura dos chamados 
técnicos, estes deverão possuir identificador (numérico) próprio, repassada ao 
CONTRATANTE, a fim de registro e acompanhamento das ocorrências. 

7.3.1. Uma vez registrada a ocorrência junto à CONTRATADA, ela será encaminhada para 
os procedimentos de atendimento e solução dos problemas. 

7.3.2. Entende-se por término do atendimento, das ocorrências em aberto, a disponibilidade 
dos ativos para uso em perfeitas condições de funcionamento no local onde está 
instalado, estando condicionado à aprovação do CONTRATANTE. 

6.4. Registrar os tempos de atendimento dos chamados de suporte técnico ou chamados de 
serviços, mensais e anuais, indicando os chamados que foram atendidos dentro e fora do 
SLA estabelecido neste TR. 

7.4.1. ser fornecido código específico para login e senha para acesso a essa área. Para a 
abertura de chamados pela Internet, deverá 

7.4.2. suporte telefônico para abertura de chamados deverá estar disponível nos dias úteis e 
em horário comercial, e o atendimento deve ser em língua portuguesa. 

6.5. Garantir sigilo sobre quaisquer dados, informações, documentos e especificações que a ela 
venham a ser confiados ou que venham a ter acesso em razão dos serviços prestados, não 
podendo, sob qualquer pretexto, revelá-los, divulgá-los, reproduzi-los ou deles dar 
conhecimento a quaisquer terceiros. 

6.6. Assinar o Termo de Sigilo e Confidencialidade do CONTRATANTE. 

6.7. Manter, por seus representantes ou prepostos, sigilo quanto aos trabalhos executados e 
elementos utilizados. 

6.8. Cumprir todas as determinações estabelecidas na Política de Segurança da Informação do 
CONTRATANTE. 

6.9. Prever o suporte para transferência dos serviços para outra organização fornecedora, em 
caso de motivação quanto ao término do Contrato, por solicitação de uma das partes 
envolvidas. 

6.10. Manter, em observância às obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas no processo de licitação. 

6.11. Fornecer ao CONTRATANTE os documentos necessários para o correspondente 
pagamento. 

6.12. Exercer o controle sobre assiduidade e a pontualidade de seus empregados, que 
prestarem serviço no ambiente do CONTRATANTE e apresentar relatórios mensais de 
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frequência, descontando as faltas, licenças médicas, férias e os atrasos por ocasião da 
elaboração da fatura. 

6.13. Substituir, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da notificação do 
CONTRATANTE, pessoal considerado inadequado para os serviços. 

6.14. Empregar, na execução dos serviços, pessoal devidamente qualificado e compatível com 
os perfis descritos neste TR. 

6.15. Realizar as suas expensas, na forma da legislação pertinente, os exames médicos 
necessários tanto na admissão como durante a vigência do Contrato de trabalho e na 
demissão de seus empregados. 

6.16. Prever e prover o pessoal necessário para garantir a execução dos serviços, sem 
interrupção, mesmo que seja por motivos de férias, descanso semanal, licenças, faltas ao 
serviço, demissões e outros análogos. 

6.17. Manter os seus empregados informados quanto às normas disciplinares do 
CONTRATANTE, exigindo sua observância, especialmente quanto à utilização, manutenção e 
a segurança das instalações, bem como à salvaguarda de documentos considerados 
sigilosos. 

6.18. Manter os seus empregados atualizados tecnologicamente, promovendo os treinamentos e 
participação em eventos de caráter técnico que permitam a execução dos serviços descritos 
neste TR, em regime de excelência, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE e sem 
prejuízo na continuidade dos serviços. 

6.19. Manter os seus funcionários qualificados nas ferramentas, metodologias, processos e 
tecnologias utilizadas pelo CONTRATANTE durante toda a vigência do Contrato. 

6.20. Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todos os 
assuntos de interesse do CONTRATANTE ou de terceiros, que tomar conhecimento na 
execução do objeto do Contrato, devendo orientar seus empregados. 

6.21. Tratar todo e qualquer projeto de arquitetura de redes, de segurança da informação e 
sistemas de informação desenvolvidos, incluindo sua documentação técnica, de propriedade 
exclusiva do CONTRATANTE, sendo vedada sua cessão, locação ou venda a terceiros sem 
prévia autorização formal do mesmo, sob as penas da Lei, mesmo após o término Contrato. 

6.22. Assegurar que todos os privilégios de acessos a sistemas, informações e recursos de TIC 
do CONTRATANTE sejam revistos, modificados ou revogados quando da transferência, 
remanejamento, promoção ou demissão de profissionais sob sua responsabilidade, 
observando a política de gestão de identidades do CONTRATANTE. 

6.23. Planejar, desenvolver, implantar, executar e manter os serviços objetos deste TR de 
acordo com os níveis de serviço estabelecidos pelo CONTRATANTE. 

6.24. Encaminhar, no início da execução do Contrato e quando houver qualquer alteração no 
quadro de seus funcionários, carta de apresentação contendo os respectivos dados pessoais 
e informações quanto à habilitação e qualificação profissional de todos que estarão alocados 
na execução dos serviços. 

6.25. Comunicar ao CONTRATANTE, com antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis, qualquer 
ocorrência de transferência, remanejamento ou demissão, para que seja providenciada a 
revogação de todos os privilégios de acesso aos sistemas, informações e recursos do 
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CONTRATANTE, porventura colocados à disposição para realização dos serviços 
contratados. 

6.26. Para a execução dos serviços, será implementado método de trabalho baseado no 
conceito de delegação de responsabilidade. Esse conceito define o CONTRATANTE como 
responsável pela gestão do Contrato e pela atestação da aderência aos padrões de qualidade 
exigidos dos serviços entregues e a CONTRATADA como responsável pela execução dos 
serviços e gestão dos recursos humanos e físicos a seu cargo. 

6.27. Responsabilizar-se pela execução dos serviços e do acompanhamento diário da qualidade 
e dos níveis de serviço alcançados, com vistas a efetuar eventuais ajustes e correções. 
Quaisquer problemas que venham a comprometer o bom andamento dos serviços ou o 
alcance dos níveis de serviço estabelecidos devem ser imediatamente comunicados por 
escrito ao CONTRATANTE. 

6.28. Arcar com todas as despesas decorrentes da execução dos serviços, incluindo, mas não 
se limitando a: 

7.27.1. Todos os tributos, taxas e contribuições, municipais, estaduais e federais, nacionais ou 
estrangeiros, presentes ou futuros, devidos em decorrência da execução dos serviços; 

7.27.2. Todos os encargos decorrentes de obrigações trabalhistas e/ou previdenciárias; 

7.27.3. Todas as taxas e royalties eventualmente exigíveis em decorrência da utilização de 
determinada patente, método, processo, material e/ou equipamento na execução dos 
Serviços; 

7.27.4. Todas as licenças municipais, estaduais e federais necessárias à execução dos 
serviços, zelando e responsabilizando-se pela obtenção e manutenção das mesmas, 
devendo dar imediata ciência ao CONTRATANTE do recebimento de quaisquer 
autuações administrativas relacionadas à execução dos serviços, sob pena de 
responder, independentemente de culpa, pelo ressarcimento de todo e qualquer ônus 
que o CONTRATANTE venha a sofrer. 

6.29. Fornecer transporte e alimentação para seu pessoal dentro e fora dos limites do 
CONTRATANTE, observando as normas de segurança exigidas pela lei e/ou pelo mesmo. 

6.30. Entregar ao CONTRATANTE, quando por este solicitado, e na medida em que forem 
sendo elaborados, os originais de toda a documentação técnica, incluindo desenhos, 
especificações, folhas de dados, memoriais descritivos de cálculo, documentação essa 
sempre considerada de propriedade única e exclusiva do CONTRATANTE, que poderá dela 
se utilizar como melhor lhe convier. 

6.31. Cumprir e fazer com que seus empregados cumpram as normas internas de segurança do 
CONTRATANTE. 

6.32. Enviar mensalmente ao CONTRATANTE o relatório de atividades desenvolvidas por cada 
técnico envolvido na prestação dos serviços. 

6.33. Não conectar seus equipamentos na rede de comunicações do CONTRATANTE e não 
utilizar softwares não homologados pelo mesmo, salvo se for prévia e expressamente 
autorizado, ficando certo desde já que essa autorização não exime a CONTRATADA da 
responsabilidade sobre a origem dos softwares que utilizar.  

6.34. Fazer com que todo software eventualmente utilizado na realização dos serviços, não viole 
qualquer direito autoral, patente ou segredo de negócio de terceiros, obrigando-se a manter o 
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CONTRATANTE isento de qualquer responsabilidade decorrente da violação de quaisquer 
segredos comerciais, direitos de propriedade, direitos autorais ou de patentes, obrigando-se, 
ainda, a ressarcir ao CONTRATANTE eventuais danos e/ou prejuízos causados pela violação 
do disposto neste item. 

6.35. Ressarcir ao CONTRATANTE, quaisquer despesas por eventuais danos e/ou prejuízos 
causados pela violação do disposto acima. 

7. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

7.1. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA. 

7.2. Fornecer à CONTRATADA os documentos, informações e demais elementos que possuir 
ligados aos serviços do objeto. 

7.3. Assegurar aos técnicos credenciados pela CONTRATADA o acesso aos locais de execução 
dos serviços, resguardadas as normas de sigilo e segurança impostas pelo mesmo. 

7.4. Designar comissão para o acompanhamento e fiscalização do objeto. 

7.5. Receber o objeto, após a verificação do atendimento integral das especificações requeridas. 

7.6. Supervisionar e controlar os serviços executados, a fim de atestar as faturas apresentadas 
pela CONTRATADA. 

7.7. Comunicar à CONTRATADA qualquer anormalidade ocorrida na execução do objeto, 
diligenciando para que as irregularidades ou falhas sejam plenamente corrigidas. 

7.8. Notificar, por escrito, a CONTRATADA da aplicação de eventuais penalidades, garantindo-lhe 
o direito a contraditória e ampla defesa. 

8. DO PRAZO DE EXECUÇÃO 

8.1. O prazo de execução dos serviços será de 12 (doze) meses, a contar da data da 
formalização contratual. 

8.2. Iniciar a prestação dos serviços em até 30 (trinta) dias corridos, a contar da data da 
formalização contratual. 

9.  DO LOCAL DA EXECUÇÃO 

9.1. Os serviços serão executados nas dependências do CONTRATANTE, Rua da Ajuda nº 5/3º 
andar – Centro – Rio de Janeiro – RJ ou Rua Pacheco Leão, 1.235 – Fundos - Jardim 
Botânico – Rio de Janeiro – RJ, ou em localidade a ser definido pelo CONTRATANTE no 
município do Rio de Janeiro, podendo ser executados remotamente, a partir das 
dependências da CONTRATADA, desde que seja previamente autorizado pelo 
CONTRATANTE e que não haja impacto na qualidade dos serviços contratados. 

 


