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TERMO DE REFERÊNCIA – TR 

Pregão Eletrônico nº 014/2013 

1 - DO OBJETO 

1.1 - Prestação de Serviços de Assistência Técnica Certificada, complementar, destinada ao 
apoio do SOC (Security Operation Center) da Rede Governo, no que tange ao processo de 
monitoramento e resposta aos incidentes de segurança, por meio de ações proativas, preditivas, 
preventivas e corretivas pelo período de 12 (doze) meses. 

1.2 - Disponibilização de um Banco de Horas, de até 2.500 (duas mil e quinhentas) horas para 
prestação de serviços de assistência técnica na modalidade remota e/ou presencial, fora do 
horário comercial, nos finais de semana e feriados. 

2 - DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

2.1 - Os serviços são basicamente das seguintes naturezas e estarão orientados e sob a 
supervisão da Gerência de Segurança da Informação - GSI: 

2.1.1 - De rotina – compreendem, basicamente, ao apoio na manutenção e operação da 
infraestrutura de segurança da Rede Governo e suporte às atividades de tratamento de 
incidentes de segurança; 

2.1.2 Sob demanda e/ou Eventuais – envolvem correções, melhorias e implantação de novos 
serviços no ambiente; 

2.1.3 - Emergenciais – compreendem indisponibilidades programadas ou não no ambiente, 
que exigem uma ação emergencial para restaurar os serviços afetados, tais como: janelas de 
manutenção, tratamento de tráfego malicioso, correções de segurança visando mitigar ou 
neutralizar riscos à infraestrutura da Rede Governo e aplicações hospedadas, etc. 

3 - DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

3.1 - A Assistência Técnica certificada, complementar, é destinada a administração, configuração 
e operação dos ativos da infraestrutura de segurança da informação, monitoramento, resolução de 
problemas e resposta aos incidentes de segurança na Rede Governo. 

3.2 - A Assistência Técnica Certificada acima mencionada será executada através de consultoria, 
estimada em até 528 (quinhentos e vinte e oito) horas mensais. 

3.3 - ESCOPO DE ATUAÇÃO 

3.3.1 - A Empresa Contratada deverá prestar assistência técnica certificada, complementar, 
destinada ao suporte e ao funcionamento da infraestrutura de segurança da informação da Rede 
Governo/Infovia-RJ, para os ativos descritos no Apenso 1, com possibilidade de crescimento 
conforme as necessidades do PRODERJ, doravante denominado Contratante, visando à 
adequação do ambiente as melhores práticas de gestão, administração, assistência técnica e 
monitoramento do ambiente citado, com a finalidade de prover alertas e mecanismos capazes de 
prevenir e dar resposta aos incidentes, tornando a infraestrutura mais segura e disponível, com 
ações proativas, preventivas e preditivas de detecção e proposição de correções que serão 
analisadas e implementadas a critério do  Contratante, para as seguintes atividades específicas: 

3.3.1.1 -  SEGURANÇA DA REDE 

3.3.1.1.1 -  Suporte, administração, operação e manutenção da infraestrutura de segurança da 
informação da Rede Governo definida no Apenso 1 deste TR. 
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3.3.1.1.2 -  A equipe dará apoio ao serviço de monitoramento, sempre que for demandada, e após 
aprovação da equipe técnica do Contratante, exercendo toda e qualquer atividade relacionada 
com as correções de segurança ou a eventos de conectividade que tragam riscos à 
disponibilidade da Rede Governo e aos serviços por ela hospedados. 

3.3.1.1.3 -  Prestar assistência técnica, administrar, configurar, manter, operar, testar e homologar 
serviços e sistemas de segurança da Rede Governo. 

3.3.1.1.4 -  Elaborar e manter a documentação da infraestrutura de segurança, topologias e de 
seus ativos atualizada, bem como a documentação dos procedimentos adotados nos ambientes. 

3.3.1.1.5 -  Executar prova de conceito das soluções de segurança quando solicitado, 
acompanhado de relatório técnico com análise completa, compatível com o solicitado; 

3.3.1.1.6 -  Realizar análise de risco antes da Implementação das regras e procedimentos de 
segurança nos ativos de rede. 

3.3.1.1.7 -  Identificar os protocolos que trafegam da Rede Governo. 

3.3.1.1.8 -  Identificar o ativo que gera maior carga na infraestrutura de segurança. 

3.3.1.1.9 -  Identificar os ativos que estão enviando e/ou recebendo pacotes anômalos e/ou 
maliciosos. 

3.3.1.1.10 -  Identificar e notificar ao Contratante de maneira proativa, preventiva e preditiva, as 
falhas e vulnerabilidades na infraestrutura de rede (LAN,MAN e WAN) em cada perímetro de 
atuação da Contratada. 

3.3.1.1.11 -  Fazer análise de todos os problemas relatados e/ou identificados da infraestrutura de 
segurança, propondo e realizando ações corretivas cabíveis autorizadas pelo Contratante, bem 
como dar encaminhamento às ocorrências oriundas do monitoramento externo de segurança. 

3.3.1.1.12 -  Abertura de Ocorrências (Tickets) para acompanhamento e documentação do 
suporte e resolução do problema, através do sistema utilizado pelo Contratante. 

3.3.1.1.13 -  Manter backup dos ativos da infraestrutura de segurança atualizados. 

3.3.1.1.14 -  Atualizar o sistema operacional dos ativos de segurança da informação quando 
disponibilizado pelo fabricante e sob aprovação do Contratante. 

3.3.1.1.15 -  Substituição de senha conforme periodicidade definida pelo Contratante. 

3.3.1.1.16 -  Implementar, prestar assistência técnica, administrar, configurar, manter, operar, 
testar e homologar a infraestrutura de firewall Checkpoint, Cisco ASA, módulos de IPS (Intrusion 
Prevention System) e módulo Cisco FWSM. 

3.3.1.1.17 -  Implementar, prestar assistência técnica, administrar, configurar, manter, operar, 
testar e homologar a infraestrutura de resolução de nomes de domínio (DNS), internos e externos, 
da Rede Governo, bem como propor soluções de melhorias no que se refere a manutenção, 
segurança dos ativos e serviços conexos no ambiente do subdomínio RJ.GOV.BR. 

3.3.1.1.18 -  Implementar, prestar assistência técnica, administrar, configurar, manter, operar, 
testar e homologar a infraestrutura de certificação digital da Rede Governo. 
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3.3.1.1.19 -  Implementar, prestar assistência técnica, administrar, configurar, manter, operar, 
testar e homologar serviços e sistema de segurança da rede, tais como: WSUS, ePO, NTP, Active 
Directory, etc. 

3.3.1.1.20 -  Realizar procedimentos de hardening em sistemas operacionais (Windows e Linux 
RedHat), bem como manter a documentação deste processo alinhada com as principais 
recomendações de segurança atuais; 

3.3.1.1.21 -  Realizar de forma constante testes de segurança em aplicações web do Contratante. 
O objetivo deve ser o de testar a segurança das aplicações identificando vulnerabilidades que 
permitiriam acesso indevido aos sistemas e informações do Contratante. 

3.3.1.1.22 -  Realizar de forma constante testes dos esquemas de proteção do Contratante já em 
produção simulando uma tentativa de ataque mal intencionado do tipo hacker à infraestrutura de 
TIC do Contratante. 

3.3.1.1.23 -  Realizar os testes de invasão tomando como base os seguintes alvos: Sistemas 
Operacionais de servidores e/ou estações de trabalho; Serviços comuns disponibilizados pelos 
servidores, como Mail, Web, Banco de dados, FTP; roteadores, switches, firewalls e outros 
elementos integrantes de esquemas de proteção do Contratante. 

3.3.1.1.24 -  Realizar os testes de invasão tomando como base os seguintes critérios: Exploração 
de bugs conhecidos tais como buffer overruns e race conditions para negação de serviço ou 
obtenção de acesso privilegiado; Procura por serviços privilegiados desprotegidos e pela 
existência de back doors; Vulnerabilidades quanto à adulteração do DNS (dns spoofing); 
Vulnerabilidades associadas a servidores (Web servers, ftp servers, mail servers etc.); 
Implantação de coletores de pacotes (packet sniffers), controles remotos e outras ferramentas de 
monitoração; Testes de quebra de senhas via dicionário que permita customização e/ou força 
bruta; Busca por vulnerabilidades quanto à personificação de máquinas confiadas (trusted hosts) e 
eventuais anomalias de roteamento; Testes que possam causar indisponibilidade (deve ser 
realizado em janela pré-acordada); Testes visando alteração de dados (é necessário aprovação 
prévia antes de cada rodada de testes). 

3.3.1.1.25 -  Realizar quaisquer outros tipos de testes de segurança a não gerar indisponibilidade 
na redes internas do Contratante ou aplicações. Se os testes forem realizados em ativos críticos, 
estes deverão ser previamente negociados com o contratante. 

3.3.1.1.26 -  Realizar outras tarefas, não especificadas acima, inerentes à função. 

3.3.1.1.27 -  O Contratante, a seu critério, poderá excluir ou modificar as atividades previstas, 
como também incluir novas que venham contribuir para o melhor atendimento dos serviços. 

3.3.1.2 - PROJETOS DE SEGURANÇA 

3.3.1.2.1 -  Preparação e implantação de planos de contingência, plano de continuidade de 
negócios e resposta a incidentes de segurança; 

3.3.1.2.2 -  Avaliação de riscos, elaboração de políticas, normas, processos, auditorias de 
segurança, documentações e relatórios gerenciais. 

3.3.1.2.3 -  Elaborar projetos, baseado nas melhores práticas de gerenciamento de projetos, que 
sejam voltados para segurança de rede, detalhando procedimentos de instalação e configuração 
visando auxiliar as áreas operacionais. 
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3.3.1.2.4 -  Elaborar projetos, baseado nos conceitos de segurança de dados, que sejam voltados 
para criptografia de informações, hashing, PKI, certificação digital, etc. Ficando responsável pela 
administração da infraestrutura voltada para este tipo de projeto e detalhando procedimentos 
operacionais visando apoiar as áreas internas do Contratante e seus clientes na utilização deste 
tipo de tecnologia. 

3.3.1.2.5 -  Apoiar a implantação das melhores práticas de gerenciamento preconizadas no 
modelo ITIL (IT Infrastructure Library), framework COBIT (Control Objectives for Information and 
Related Technology) e de gerenciamento de projetos - PMI (Project Management Institute). 

3.3.1.2.6 -  Realizar outras tarefas, não especificadas acima, inerentes à função. 

3.3.1.3 - MONITORAMENTO DE SEGURANÇA 

3.3.1.3.1 -  Monitorar, analisar e tratar as vulnerabilidades da infraestrutura da rede, dos serviços e 
as ocorrências ou possibilidades de intrusão, utilizando ferramentas próprias do Contratante ou de 
terceiros. 

3.3.1.3.2 -  Monitorar a carga dos ativos da infraestrutura de segurança da informação do 
Contratante; 

3.3.1.3.3 -  Monitorar e tratar os logs e alarmes do IPS (Intrusion Prevention System, Cisco ASA e 
FWSM); 

3.3.1.3.4 -  Realizar pesquisas em motores de buscas, redes sociais (Twitter, Facebook, Orkut e 
similares), fóruns, chats (IRC e similares), lista de discussão e sites de segurança, bem como 
centros mundiais de pesquisa especializados em segurança da informação, propondo plano de 
ação com vistas à mitigar ou bloquear possíveis tentativas de ataque. 

3.3.1.3.5 -  Realizar monitoramento, análise, encaminhamento e acompanhamento técnico para os 
incidentes de segurança reportados por: Sensores instalados pela CONTRATADA, por ex.: 
Firewall, IDS, IPS, HIDS, Honeypot, entre outros; Os e-mails abuse@proderj.rj.gov.br que deverão 
ser acompanhados pela CONTRATADA; Notificações Judiciais; Logs de IPS, Firewall e Syslog 
Servers; Através da análise de vulnerabilidade do ambiente da Rede Governo; Os chamados 
relacionados a eventos de segurança da informação, abertos no Service Desk do Contratante, 
serão analisados pela equipe de segurança da informação do mesmo e, após análise, os 
encaminhará ou não ao Service Desk do SOC; Pelas comunicações efetuadas pelos demais 
centros de respostas brasileiros, dentre os quais o CERT.BR e CTIR.GOV.BR, que são 
subordinados ao Departamento de Segurança da Informação e Comunicação - DDSIC do 
Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República.  

3.3.1.3.6 -  Disparar e tratar os alertas quando um item monitorado estiver sendo consumido além 
do desejado/esperado ou com comportamento anômalo. 

3.3.1.3.7 -  Conhecer o histórico de disponibilidade de cada ativo de segurança e seus respectivos 
serviços. 

3.3.1.3.8 -  Monitorar, em tempo real, o consumo dos recursos (ex: CPU, MEMÓRIA, INTERFACE 
DE REDE, etc) dos ativos da infraestrutura de segurança do Contratante, bem como manter um 
histórico pelo período determinado pelo mesmo. 

3.3.1.3.9 -  Verificar se o nível de serviço de cada item monitorado corresponde ao desejado 
(índice de disponibilidade) pelo Contratante. 

3.3.1.3.10 -  Criar procedimentos para correlacionar eventos e/ou atividades. 

mailto:abuse@proderj.rj.gov.br
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3.3.1.3.11 -  Criar procedimentos para execução de ferramentas de diagnóstico de cada item 
monitorado. 

3.3.1.3.12 -  Monitorar, detectar e mitigar ataques oriundos da Internet e Intranet. 

3.3.1.3.13 -  Monitorar ativos desatualizados, identificando patches não aplicados e interceder 
junto aos administradores visando correções necessárias. 

3.3.1.3.14 -  Monitorar, detectar e mitigar vulnerabilidades em serviços comuns tais como e-mail, 
Web, FTP, DNS, entre outros, dentro dos ativos da infraestrutura de segurança do Contratante. 

3.3.1.3.15 -  Monitorar, detectar e mitigar incidências de vírus, malwares, spywares, e similares. 

3.3.1.3.16 -  Monitorar, detectar e mitigar vulnerabilidades em dispositivos de redes sem fio. 

3.3.1.3.17 -  Proceder com a identificação de versões desatualizadas de daemons e 
comportamentos inseguros (ex. autenticação fraca). 

3.3.1.3.18 -  Monitorar, detectar e mitigar anomalias de conectividade no perímetro de atuação 
(tráfego excessivo (DoS / DDoS) e/ou malicioso ocasionado intencionalmente ou por meio 
malwares, BUGs de sistema operacional e aplicações, etc). A CONTRATADA deverá fazer uso de 
uma solução de SIEM para coleta e análise dos logs gerados no perímetro. 

4 - DOS PRODUTOS A SEREM ENTREGUES 

4.1 - Todos os produtos descritos abaixo deverão ser entregues, pela Empresa Contratada, até o 
10º (décimo) dia útil do mês subsequente. 

4.2 - Relatório mensal executivo contendo estatísticas dos incidentes de segurança de todos os 
ambientes LAN, MAN, WAN, reportados pela equipe prestadora do serviço técnico, informando 
aqueles que foram solucionados e os que estão pendentes; 

4.3 - Relatório mensal técnico, ou sob demanda, contendo falhas e vulnerabilidades encontradas 
e reportadas na infraestrutura  da Rede Governo, contendo detalhamento das ações tomadas e o 
status final de cada uma delas. Devem vir acompanhados com as seguintes informações: 

a) Estatístico 

b) Especificação do(s) scan(s) 

c) Hosts e redes envolvidos 

d) Redes envolvidas 

e) Top 5 – serviços mais utilizados 

f) Sumário das vulnerabilidades encontradas 

g) Top 5 – categorias de vulnerabilidades 

h) Detalhamento das vulnerabilidades críticas e médias encontradas 

i) Plano de ação para as vulnerabilidades 

j) Prioritários baseados em criticidade 

k) Vulnerabilidades em Windows 

l) Vulnerabilidades em Unix e Linux 
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4.4 - Relatório Mensal de recomendações e ações tomadas, em comum acordo com o 
Contratante, para implantação das melhores práticas do ITIL no Gerenciamento da Infraestrutura 
de Segurança da Rede Governo; 

4.5 - Os modelos dos relatórios a serem apresentados deverão ser criados/definidos entre a 
Contratada e o Contratante até o final do primeiro mês de validade do período contratual. 

5 - DO BANCO DE HORAS DE ATÉ 2500 (DUAS MIL E QUINHENTAS) HORAS 

5.1 - Este banco de horas será utilizado na prestação de serviços de assistência técnica, na 
modalidade remota e/ou presencial, para a infraestrutura de segurança da informação da Rede 
Governo, conforme especificado no Apenso 1, com possibilidade de crescimento, conforme as 
necessidades do Contratante. 

5.2 - Este serviço de suporte deverá estar disponível para ser acionado fora do horário comercial, 
nos finais de semana e feriados e deverá observar o Acordo de Nível de Serviço definido neste 
documento; 

5.3 - Não haverá imposição do número de horas, a ser atendido pela Contratada, para cada 
solicitação do serviço demandado; 

5.4 - Esta assistência técnica especializada deve incluir também as seguintes atividades: 

5.4.1 - Instalação, administração e atualização dos softwares nos ativos da infraestrutura de 
segurança; 

5.4.2 - Suporte especializado presencial nas rotinas operacionais de segurança da 
informação; 

5.4.3 - A Contratada deverá executar as atividades com planejamento e agendamento de 
execução em comum acordo e em conjunto com a equipe técnica do Contratante, e sob 
aprovação do mesmo; 

5.4.4 - A cada solicitação, a Contratada deverá encaminhar antecipadamente ao Contratante 
a descrição de todo o serviço técnico a ser executado, informando o número de recursos 
técnicos, o escopo da atividade e quantidade mínima e máxima de horas necessárias para a 
sua execução, devendo ser aprovado previamente pelo Contratante; 

5.4.5 - Contratante poderá optar pela contratação dos serviços em atividades programadas 
ou emergenciais fora do horário comercial; 

5.4.6 - suporte deverá ser prestado, no mínimo, por profissionais com perfil técnico 
compatível com os definidos em um dos subitens do item 6, de acordo com o definido pelo 
Contratante. 

6 - DOS PERFIS DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA CERTIFICADA 

6.1 - O serviço de assistência técnica certificada, assistida, é destinado ao suporte, 
administração, operação e manutenção da infraestrutura de segurança da informação da Rede 
Governo definida no Apenso 1, com possibilidade de crescimento, conforme as necessidades do 
Contratante; 

6.2 - Os profissionais da Contratada prestarão os serviços, preferencialmente, nas instalações do 
Contratante e em horário comercial; 
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6.3 - Os profissionais da Contratada darão apoio ao serviço de monitoramento, sempre que for 
demandado, e após aprovação da equipe técnica do Contratante, exercendo toda e qualquer 
atividade relacionada com as correções de segurança ou a eventos de conectividade que tragam 
riscos à disponibilidade de sua rede e aos serviços nela hospedados; 

6.4 - Os profissionais da Contratada irão prestar os serviços nos locais definidos pelo 
Contratante, no escopo de atuação definidos por este Termo de Referência, bem como em 
atividades relacionadas com a segurança da informação da Rede Governo; 

6.5 - Os profissionais da Contratada devem possuir a capacidade de se expressar com clareza e 
objetividade, tanto na linguagem escrita quanto na falada e desembaraço para fazer 
apresentações e palestras, bem como redigir corretamente e com clareza relatórios, propostas e 
projetos. Além de facilidade para se adaptar às normas e regulamentos estabelecidos pelo 
Contratante; 

6.6 - Todos os profissionais da Contratada devem possuir as habilidades de organização, 
disciplina e facilidade de comunicação interpessoal; 

6.7 - Todos os profissionais da Contratada devem possuir também as seguintes competências: 

a) Adaptação à mudança; 

b) Aprendizado e gestão do conhecimento; 

c) Trabalho em equipe e gestão de conflitos; 

d) Aprimoramento de processos; 

e) Promoção da atuação empregada; 

f) Orientação para resultados; 

g) Foco no cliente; 

h) Análise e resolução de problemas. 

6.8 - Complementa o perfil necessário aos profissionais da Contratada: 

a) Interação com os fornecedores das soluções de segurança da informação para abertura e 
acompanhamento dos chamados relativos às soluções implementadas na Rede Governo e 
seus clientes; 

b) Elaboração de relatórios periódicos de acompanhamento de projetos em implementação; 

c) Acompanhar e monitorar o estado dos equipamentos e soluções de segurança da 
informação da Rede Governo e seus clientes e tomar ações preventivas necessárias, 
visando garantir o bom funcionamento da rede; 

d) Fazer o atendimento a reclamação de falhas e problemas relacionados à segurança da 
informação; 

e) Executar configuração para atendimento as demandas de eventos especiais e temporários; 

f) Acompanhar os indicadores de gestão e produzir relatórios quando solicitados; 

g) Emissão de relatórios e emissão de pareceres técnicos; 

h) Participação em reuniões para report das atividades realizadas e planejadas; 

i) Participar do sistema de avaliação mensal da infraestrutura de segurança da informação. 
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6.9 - A CONTRATADA deverá disponibilizar profissionais de segurança da informação 
certificados, no mínimo de 03 (três) e conforme definido neste TR. 

6.9.1 - PROFISSIONAL CERTIFICADO SENIOR – Mínimo de 01 (um) recurso 

Formação  Graduação concluída em Ciência da Computação ou similar na área TIC 
com ênfase em Segurança da Informação.  

Experiência Técnica a. Experiência comprovada em preparação e implantação de planos de 
contingência, plano de continuidade de negócios e resposta a incidentes 
de segurança; 

b. Experiência comprovada na elaboração de relatórios técnicos, 
homologação de patches de segurança, teste de vulnerabilidade; 

c. Avaliação de riscos, elaboração de políticas, processos, documentações e 
relatórios gerenciais; 

d. Experiência em gestão de projetos voltados para arquitetura de segurança 
para aplicações e infraestrutura Web; 

e. Experiência em implementação de controles visando a mitigação dos 
riscos em ambiente de TIC; 

f. Experiência avançada em criptografia (hashing, passwords, PKI, 
certificação digital, etc) 

g. Experiência em auditorias de sistemas computacionais. 

Experiência Profis. 
Comprovada  

a. De pelo menos 05 (cinco) anos, atuando conforme experiência técnica 
descrita acima.  

Certificação Requerida  a. Certificação Checkpoint CCSE - Check Point Certified Security Expert; 

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

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

b. Certificação Microsoft – MCSA ou MCSE. 

6.9.2 - PROFISSIONAL CERTIFICADO PLENO – Mínimo de 02 (dois) recursos 

Formação  Graduação concluída em Ciência da Computação ou similar na área de 
TIC com ênfase em Segurança da Informação.  

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. Conhecimentos avançados em protocolo TCP/IP e serviços (HTTP, 
HTTPS, SMTPS, 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 criptografia (hashing, passwords, PKI, certificação 
digital, etc) 

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

g. Implantação, manutenção e administração de solução de Firewall e IPS 
Checkpoint; 

h. Conhecimentos avançados em módulos Cisco (FWSM, ASA e IPS). 

Experiência Profis. 
Comprovada  

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

http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_27001
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Certificação Requerida  a. Certificação Checkpoint CCSA - Check Point Certified Security 
Administrator; 

b. Certificação Cisco CCSP - Cisco Certified Security Professional 

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

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

c. Certificação Microsoft – MCSA ou MCSE. 

7 - DO ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO PARA O OBJETO 

7.1 – A Contratada deverá assegurar o Acordo de Nível de Serviço – ANS, para o Serviço Técnico 
Certificado da infraestrutura de segurança e Assistência Técnica Emergencial no regime de 
24x7x365 (vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana, incluindo feriados, trezentos e 
sessenta e cinco dias por ano), e com tempo de resposta e de solução conforme o quadro abaixo: 

Severidade Tempo de resposta Tempo de solução 

Alto Impacto Até 02 horas Até 02 horas 

Médio Impacto Até 04 horas Até 04 horas 

Sem Impacto Até 08 horas Até 8 horas 

 

Legenda: 

Alto impacto: ambiente inoperante.  

Médio Impacto: ambiente operando com restrições.  

Sem impacto: dificuldade pontual em alguma funcionalidade 

7.2 - 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; 

7.3 - Os tempos de resposta e de solução para os chamados abertos serão contados a partir do 
registro dos mesmos, através de contato telefônico ou de e-mail ou de ativos e ferramentas com 
abertura de chamados automáticos, conforme descrito no item 7.2; 

7.4 - O profissional deverá trabalhar na resolução dos problemas até que o ambiente TIC esteja 
novamente operando, em regime normal de produção e sem qualquer pendência. Em caso de 
severidade de alto impacto, que deixa o ambiente inoperante, o atendimento para resolução do 
problema deverá ser, obrigatoriamente, presencial conforme quadro de Acordo de Nível de 
Serviço (ANS) com severidade – Alto impacto, tempo de resposta e tempo de solução, conforme 
descrito no item 7.1. 

7.5 - Uma vez registrada a ocorrência junto à Contratada, ela será encaminhada para os 
procedimentos de atendimento e solução dos problemas; 

7.6 - 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. 

http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_27001
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8 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

8.1 -  Fornecer, obrigatoriamente, durante todo o prazo de vigência do Contrato os serviços de 
acordo com os itens especificados neste TR. 

8.2 -  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. 

8.3 -  Atender integralmente os serviços do item 7. 

8.4 -  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. 

8.5 -  Fornecer código específico para login e senha para acesso a Internet, na abertura de 
chamados pela Internet; 

8.6 -  Prestar suporte telefônico para abertura de chamados, no padrão 24 x 7 x 365 (vinte e 
quatro horas por dia, sete dias por semana, incluindo feriados, trezentos e sessenta e cinco dias 
por ano) em língua portuguesa. 

8.7 -  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. 

8.8 -  Assinar o Termo de Sigilo e Confidencialidade do Contratante. 

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

8.10 -  Cumprir todas as determinações estabelecidas na Política de Segurança da Informação do 
Contratante; 

8.11 -  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; 

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

8.13 -  Fornecer ao Contratante os documentos necessários para o correspondente pagamento. 

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

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

8.16 -  Caso ocorra o desligamento, durante a vigência do Contrato, de qualquer dos profissionais 
exigidos, deverá ser providenciado um substituto, com o mesmo perfil e qualificações, no prazo 
máximo de 15 (quinze) dias. 
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8.17 -  Empregar, na execução dos serviços, pessoal devidamente qualificado e compatível com 
os perfis descritos neste TR. 

8.18 -  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. 

8.19 -  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. 

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

8.21 -  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. 

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

8.23 -  Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todos os 
assuntos de interesse do Contratante ou de terceiros, que tomar conhecimento em razão da 
execução do objeto do Contrato. 

8.24 -  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 à CONTRATADA sua cessão, locação ou venda a 
terceiros sem prévia autorização formal do Contratante, sob as penas da Lei, mesmo após o 
término Contrato. 

8.25 -  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. 

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

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

8.28 -  Comunicar ao Contratante, com antecedência mínima de 10 (dez) dias, 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 
Contratante, porventura colocados à disposição para realização dos serviços contratados. 

8.29 -  Implementar método de trabalho baseado no conceito de delegação de responsabilidade, 
na execução dos serviços. 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. 
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8.30 -  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. 

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

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

8.31.2 -  Todos os encargos decorrentes de obrigações trabalhistas e/ou previdenciárias; 

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

8.31.4 -  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 a execução dos serviços, sob pena de responder, independentemente de culpa, 
pelo ressarcimento de todo e qualquer ônus que o Contratante venha a sofrer. 

8.32 -  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. 

8.33 -  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. 

8.34 -  Cumprir, e fazer com que seus empregados e subcontratados cumpram, as normas 
internas de segurança do Contratante. 

8.35 -  Enviar mensalmente ao Contratante o relatório de atividades desenvolvidas por cada 
técnico envolvido na prestação dos serviços. 

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

8.37 -  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 
Contratante a salvo de qualquer responsabilidade perante terceiros. 

8.38 -  Ressarcir ao Contratante, quaisquer despesas por eventuais danos e/ou prejuízos 
causados pela violação do disposto acima. 

8.39 -  Elaborar e apresentar ao Contratante, mensalmente, relatório gerencial dos serviços 
executados, contendo detalhamento dos níveis de serviços executados versus acordados e 
demais informações necessárias ao acompanhamento e avaliação da execução dos serviços. 
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8.40 -  Prover a atualização tecnológica dos seus profissionais, no prazo de 03 (três) meses, 
sempre que houver nova versão de qualquer ativo da infraestrutura de segurança da rede do 
Contratante. 

8.41 -  Manter a continuidade da prestação dos serviços, mesmo em caso de férias, treinamento 
ou licenças de seus empregados. O substituto deverá estar inteiramente a par do andamento do 
serviço e ter a mesma qualificação ou superior. A substituição deverá ocorrer de maneira 
transparente para o Contratante, não acarretando queda de desempenho no cumprimento dos 
prazos e das demandas. O prazo mínimo para a apresentação do substituto será de 01 (uma) 
semana antes da saída do outro funcionário. 

8.42 -  Participar, dentro do período compreendido entre a assinatura do Contrato e o início da 
prestação dos serviços, de reunião de alinhamento de expectativas contratuais com equipe de 
técnicos e gestores do Contratante. 

8.43 -  Apresentar declaração se comprometendo a alocar, para realização dos serviços, somente 
profissionais com qualificação compatível com os perfis definidos no item 6 – DOS PERFIS DA 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA CERTIFICADA. 

8.44 -  Apresentar declaração de compromisso de manter os técnicos atualizados em termos de 
treinamento e de certificação, relativamente às novas versões da tecnologia adotadas pelo 
Contratante, com o objetivo de mantê-los em condições de prestar os serviços de suporte com 
qualidade e eficiência. 

8.45 -  Apresentar ao Contratante, sempre que solicitado, a comprovação da experiência e da 
formação dos profissionais designados para atuar na execução dos serviços. 

8.46 -  O Contratante terá ampla liberdade de atualizar as versões dos sistemas dos ativos da 
infraestrutura de segurança da informação (de sua propriedade ou de seu direito de uso), segundo 
sua necessidade e conveniência administrativa, cabendo, nestes casos, à Contratada manter a 
compatibilidade, evoluindo e adaptando-se à respectiva mudança, às suas expensas, sem 
quaisquer custos adicionais para o Contratante. 

8.47 -  Prestar as informações e esclarecimentos solicitados, em no máximo 03 (três) dias úteis, a 
contar da solicitação feita pelo gestor do Contrato. 

8.48 -  Garantir que, nas mudanças de tecnologia, não haja interrupção no desenvolvimento dos 
projetos, seja pela substituição gradual de seus profissionais, ou pela capacitação da equipe 
envolvida. 

8.49 -  Seguir os preceitos da ISO 27001/ BS7799. 

8.50 -  Fica vedado à Contratada, a subcontratação e a quarteirização dos serviços para o 
atendimento do objeto. 

8.51 -  Aceitar, nas mesmas condições pactuadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários no objeto licitado, até o limite previsto no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

9 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

9.1 -  Efetuar os pagamentos devidos à Contratada, na forma estabelecida no item 15 do Edital. 

9.2 -  Fornecer à Contratada os documentos, informações e demais elementos que possuir 
ligados aos serviços do objeto. 
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9.3 -  Assegurar aos técnicos credenciados pela Contratada o acesso aos locais de execução dos 
serviços, resguardadas as normas de sigilo e segurança impostas pelo mesmo. 

9.4 -  Designar comissão para o acompanhamento e fiscalização do objeto, sem que com isto 
isente a Contratada de acompanhar e fiscalizar o Contrato também. 

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

9.6 -  Supervisionar e controlar os serviços executados, a fim de atestar as faturas apresentadas 
pela Contratada. 

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

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

10 - DOS PRAZOS 

10.1 - O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua 
formalização; 

10.2 - A prestação dos serviços deverá ter início em até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir 
da data da formalização contratual. 

11 - DOS LOCAIS DE EXECUÇÃO 

11.1 - Os serviços envolvidos nesse TR deverão ser executados nas dependências do 
Contratante, Rua da Ajuda nº 5/3º andar – Centro – Rio de Janeiro – RJ ou Rua Pacheco Leão nº 
1.235 – Fundos - Jardim Botânico – Rio de Janeiro – RJ, ou em localidade a ser definida 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. 
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APENSO 1 

1. INFRAESTRUTURA EXISTENTE 

1.1 -  Firewalls – IPS/IDS - Check-Point e Cisco: A infraestrutura de firewall e IPS da Rede 
Governo é baseada em soluções CheckPoint e Cisco de appliances em cluster, módulo 
FWSM/ASA; 

1.2 -  Filtro de conteúdo WEB - A proteção da navegação à Internet pelas estações de trabalho é 
feita por appliances BlueCoat ProxySG; 

1.3 -  Active Directory - Os servidores de Active Directory definem as regras relacionadas com 
autenticação dos usuários dentro da rede, garantindo segurança e auditoria das ações 
executadas. É a implementação da Microsoft de serviço de diretório no protocolo LDAP que 
armazena informações sobre objetos em rede de computadores e disponibiliza essas informações 
a usuários e administradores da rede. Define limites e políticas de segurança para utilização de 
recursos da rede; 

1.4 -  WSUS e ePO - Os servidores WSUS (Windows Server Update Service) e ePO (ePolice 
Orchestrator), mantém um repositório de atualizações de sistema operacional e da solução 
corporativa de Antivírus McAfee utilizada na Rede do PRODERJ, doravante denominado 
CONTRATANTE. Estes serviços visam garantir a proteção dos sistemas operacionais utilizados 
na rede corporativa mantendo-os protegidos de falhas e vulnerabilidades identificadas, bem como 
de malwares e códigos maliciosos; 

1.5 -  E-Mail - A solução de correio eletrônico da Rede Governo é baseada em Linux, sob 
plataforma customizada do software Qmail, que inclui os seguintes serviços: OpenLDAP, 
WEBMAIL sob plataforma customizada do Squirrelmail, SMTPS, IMAPS, possui solução 
corporativa de antivírus CLAMAV e AntiSpam Bogofilter; 

1.6 -  Certificado Digital – o serviço de certificação digital da Rede Governo é mantido em 
ambiente Linux, com arquitetura de aplicação open source, baseada na OpenCA PKI; 

1.7 -  DNS - O serviço de resolução de nomes de domínios é baseado em soluções Windows e 
Linux; 

1.8 -  Estações – Windows e Linux; 

1.9 -  Servidores/Aplicações - Windows/Linux/Asp/.Net/PHP/Java; 

1.10 -  Considerar que os ativos de segurança tem previsão de crescimento de 50% (cinquenta 
por cento) no período de 12 (doze) meses. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/LDAP
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_de_computadores

