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Anexo I 

TERMO DE REFERÊNCIA - TR 

Pregão Eletrônico nº 021/2012 

1 – DO OBJETO 

1.1 – Prestação de serviços visando à atualização tecnológica da infraestrutura de firewall para 
suportar a INFOVIA RJ 2.0, mantendo a compatibilidade com a infraestrutura atualmente instalada 
e contemplando o fornecimento de hardware, software, renovação e upgrade das subscrições, 
bem como serviços de instalação, configuração e migração das regras de firewall atualmente 
implementadas para os novos equipamentos.  

1.2. - Realocação, configuração e migração de regras dos equipamentos legados em locais a 
serem definidos pelo PRODERJ. 

2 - DA INFRAESTRUTURA DE FIREWALL ATUAL 

2.1 - A infraestrutura atual de firewall é baseada em 04 (quatro) appliances Nokia em cluster, 02 
(dois) servidores em cluster e 01 (um) firewall EDGE: sendo 02 (dois) appliances para a 
segurança do acesso a internet de toda a Rede Governo, 02 (dois) appliances que atendem a 
segurança da rede de dados corporativa, 02 (dois) servidores atendendo a segurança da 
infraestrutura de rede do PRODERJ localizada no SERPRO e 01 (um) firewall EDGE fazendo a 
segurança e redundância da internet do Governador.  

3 – DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

3.1 – INFRAESTRUTURA A SER FORNECIDA 

 Este item destina-se ao fornecimento de atualização tecnológica de infraestrutura de 
firewall, garantindo subscrição de software e reposição de hardware por 36 (trinta e seis) 
meses. 

3.1.1 – Hardware do Appliance Check Point 21412 - Part number CPAP-SG214XX-INV 21400 
Appliance - Inventory Unit. 

 Quantidade: 04 (quatro) unidades 

3.1.2 - Software do Appliance Check Point 21412 – Part number UPG-CPAP-SG21412 - SW for 
21412 Appliance with 12 Security blades. 

 Quantidade: 04 (quatro) unidades 

3.1.3 - Placa de rede adicional com 12 interfaces Gigabit Cobre – Part number CPAC-12-1C-
21000-INSTALL 12 Port 10/100/1000 Base-T RJ45 interface card. 

 Quantidade: 04 (quatro) unidades 

3.1.4 - Placa de rede adicional com 4 interfaces 10 Gigabit fibra – Part number CPAC-4-10F-
21000-INSTALL - 4 Port 10GBase-F SFP+ interface card (with an additional 10GBase SFP+ 
transceiver per interface port). 

 Quantidade: 04 (quatro) unidades 



  
 
 
CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

TR – PE nº 021/12 
2 

 

3.1.5 - Memória RAM adicional de 12 Gigabytes – Part number CPAC-RAM12GB-21000 - 12GB 
RAM Memory upgrade for 21400 appliance. 

 Quantidade: 04 (quatro) unidades 

3.1.6 - Hardware do Appliance Check Point Smart-1 25 – Part number CPAP-SM2507B. 

 Quantidade: 01 (uma) unidade 

3.1.7 - Check Point Reporting and Event Correlation blade managing up to 25 gateways. Part 
number CPSB-EVS-C2500. 

 Quantidade: 01 (uma) unidade 

3.1.8 – Subscrição de software e reposição de hardware válida por 36 meses - CPCES-CO-
PREMIUM-ONSITE- Collaborative Enterprise Support - Premium ON SITE. 

 Quantidade: 01 (uma) unidade 

3.1.9 – Subscrição de software válida por 36 meses - CPCES-CO-PREMIUM - Collaborative 
Enterprise Support – Premium. 

 Quantidade: 01 (uma) unidade 

3.2 – RENOVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE FIREWALL ATUAL 

 Este item destina-se à renovação das subscrições dos softwares e garantia do fabricante 
com reposição de peças para a infraestrutura de firewall atual do PRODERJ, por 36 (trinta 
e seis) meses. 

 A infraestrutura de firewall atualmente em produção no PRODERJ está identificada pelos 
CheckPoint account numbers 0006461012 e 0005963802. 

3.2.1 – Subscrição de software válida por 36 meses - CPCES-CO-PREMIUM - Collaborative 
Enterprise Support – Premium. 

 Quantidade: 01 (uma) unidade 

3.2.2 – Reposição de hardware - Essential Plus 24x7. 

 Quantidade: 01 (uma) unidade 

3.2.3 – Check Point IPS Blade for 3 years - for mid appliances and pre-defined systems – Part 
number CPSB-IPS-M-3Y. 

 Quantidade: 02 (duas) unidades 

3.2.4 – Check Point IPS Blade for 3 years - for mid appliances and pre-defined systems for High 
Availability – Part Number CPSB-IPS-M-3Y-HA. 

 Quantidade: 02 (duas) unidades 
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3.2.5 – SmartDefense Services for IPS-1 Sensor 1000 Annual Subscription (model only) – Part 
number CPIS-IPS-SMDF-M1000. 

 Quantidade: 03 (três) unidades 

3.2.6 – Check Point Total Security SmartDefense, Antivirus ,Messaging Security and URL Filtering 
– Part number CPUTM-EDGE-SDTS-U. 

 Quantidade: 03 (três) unidades 

3.3. – UPGRADE DE SUBSCRIÇÕES DA INFRAESTRUTURA DE FIREWALL ATUAL 

 Este item se destina ao upgrade das licenças do cluster de firewall e da plataforma de 
gerência em produção no PRODERJ. Estas licenças estão incluídas nos CheckPoint 
account numbers (0006461012 e 0005963802). 

3.3.1 – Upgrade da subscrição identificada pelo Part number CPSG-P204-F-VPG / Certificate 
Key 97EF4E17A315 para os Part numbers abaixo: 

a) CPAP-SG48XX-INV - Hardware do Appliance Check Point 4810 

 Quantidade: 01 (uma) unidade 

b) UPG-CPAP-SG4810 - Software do Appliance Check Point 4810  

 Quantidade: 01 (uma) unidade 

3.3.2 – Subscrição de software e reposição de hardware válida por 36 meses - CPCES-CO-
PREMIUM-ONSITE- Collaborative Enterprise Support - Premium ON SITE. 

 Quantidade: 01 (uma) unidade 

3.3.3 – Assinatura das blades de segurança – Part number CPSB-ESEC-6B-4800-2Y - Check 
Point Extended Security Software Blades Package for 2 years for 4800 appliance (including IPS, 
URLF, APCL, AV, ASPM and DLP blades). 

 Quantidade: 01 (uma) unidade 

3.3.4 – Upgrade da subscrição identificada pelo Part number CPSG-P204-HA-F-VPG / 
Certificate Key B0E73852D5B5 para os Part numbers abaixo: 

a) CPAP-SG48XX-INV - Hardware do Appliance Check Point 4810  

 Quantidade: 01 (uma) unidade 

b) UPG-CPAP-SG4810-HA - Software do Appliance Check Point 4810 

 Quantidade: 01 (uma) unidade 

3.3.5 – Subscrição de software e reposição de hardware válida por 36 meses - CPCES-CO-
PREMIUM-ONSITE- Collaborative Enterprise Support - Premium ON SITE. 

 Quantidade: 01 (uma) unidade 
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3.3.6 – Assinatura das blades de segurança – Part number CPSB-ESEC-6B-4800-2Y - Check 
Point Extended Security Software Blades Package for 2 years for 4800 appliance (including IPS, 
URLF, APCL, AV, ASPM and DLP blades). 

 Quantidade: 01 (uma) unidade 

3.3.7 – Upgrade da subscrição identificada pelo Part number CPSM-PU007-F / Certificate Key 
416A6E781EFF para Part number abaixo: 

a) CPAP-SM2507B - Hardware do Appliance Check Point Smart-1 25 

 Quantidade: 01 (uma) unidade 

3.3.8 – Subscrição de software e reposição de hardware válida por 36 meses - CPCES-CO-
PREMIUM-ONSITE- Collaborative Enterprise Support - Premium ON SITE. 

 Quantidade: 01 (uma) unidade 

4 – DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

4.1 - Os serviços deverão ser executados sem impacto na utilização do ambiente de TI do 
CONTRATANTE, de forma que os subsistemas mais críticos deverão ser executados em horário 
noturno e finais de semana. 

4.2 - A assistência técnica corretiva com o intuito de recolocar os produtos em seu perfeito estado 
de uso, funcionamento e desempenho, inclusive com a substituição de componentes, partes, 
ajustes, reparos e demais serviços necessários, de acordo com os manuais de manutenção do 
fabricante e normas técnicas específicas para cada caso. 

4.3 - Em caso de atualização do produto, quando a aplicação da nova versão resultar em perda de 
dados, incapacidade de abertura ou gravação de arquivos ou qualquer outra incompatibilidade 
relativamente às versões anteriores, tais restrições deverão estar claramente relatadas na 
descrição dos requisitos de natureza técnica das propostas. 

4.4 - Os serviços de assistência técnica preventiva e/ou corretiva serão prestados a todos os 
produtos fornecidos pela CONTRATADA (Hardware e Software).  A prestação desses serviços 
deve ser realizada nas dependências  do CONTRATANTE, onde se encontrarem instalados esses 
produtos. Esses serviços de assistência técnica deverão ser executados pela CONTRATADA 
sempre que se fizer necessário, independente de haver solicitação por parte do CONTRATANTE.  

4.5 - A realização de assistência técnica preventiva, caso não seja solicitada pelo 
CONTRATANTE, deverá ser comunicada ao mesmo, com antecedência mínima de 2 (dois) dias 
úteis, devendo o horário ser negociado de forma a não haver impacto no ambiente de produção 
do CONTRATANTE. 

4.6 - Acompanhar junto aos fabricantes, a liberação constante de novas versões de firmware e/ou 
atualizações para o melhor funcionamento dos ativos, informando ao CONTRATANTE da 
necessidade de atualização, bem como do agendamento de janela para aplicação do firmware ou 
atualização, deixando o ambiente do DATACENTER livre de qualquer risco de paralisação 
provocada por falha dos ativos. 
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4.7 - A CONTRATADA deverá instalar e configurar a solução de firewall descrita no item 3 e 
todos os seus subitens, bem como prestar serviço de suporte técnico às atividades operacionais 
para o atendimento de demandas do CONTRATANTE referentes aos equipamentos e softwares 
adquiridos e legados, envolvendo as seguintes atividades: 

a) Substituição de hardware defeituoso; 

b) Atualização de firmware/IOS; 

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

d) Instalação e/ou atualização de licenças; 

e) Suporte a rotinas operacionais; 

f) Suporte na resolução de problemas; 

g) O suporte presencial, quando houver, deverá ocorrer nos locais definidos pelo 
PRODERJ, sem ônus para a contratante, 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. 

4.8 - A CONTRATADA deverá fazer a atualização de softwares. 

4.9 - A CONTRATADA deverá fornecer número telefônico do tipo discagem gratuita 0800, para 
abertura dos chamados técnicos, estes deverão possuir identificador (numérico) próprio, 
repassado ao CONTRATANTE, a fim de registro e acompanhamento das ocorrências. 

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

4.11 - 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. 

4.12 - O suporte técnico prestado pela CONTRATADA consiste no esclarecimento de dúvidas, na 
reparação das eventuais falhas de funcionamento, mediante a substituição de versão, de acordo 
com os manuais e normas técnicas específicas e respectivas de cada ativo, no acompanhamento 
de instalação de novas versões ou de reinstalação de qualquer versão adquirida, e ainda 
orientação das melhores práticas de uso dos produtos adquiridos. 

4.13 - Emitir relatório técnico, indicando os procedimentos realizados durante a manutenção 
preventiva, corretiva e/ou suporte técnico. 

5 – DA REPOSIÇÃO DE PEÇAS 

5.1 - As peças/equipamentos de reposição devem ser originais do fabricante ou por empresa por 
ele homologada e certificada. 
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5.2 - A CONTRATADA deverá prestar serviço de reposição de peças/equipamentos/componentes 
defeituosos, sem ônus para o CONTRATANTE, conforme comunicação do mesmo, a fim de que o 
serviço que utiliza tal equipamento seja restabelecido de maneira completamente funcional, pelo 
prazo de 36 (trinta e seis) meses para a solução de firewall descrita no item 3 e todos os seus 
subitens. 

5.3 - O serviço de reposição de peças/equipamentos/componentes deverá estar disponível 
24(vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana.  

5.4 - O serviço de reposição de peças deverá abranger os equipamentos previsto no item 3 e 
todos os seus subitens, assim como todos os componentes necessários para o seu perfeito 
funcionamento.  

6 – DO ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO PARA O OBJETO 

6.1 - A CONTRATADA deverá ter condições de assegurar o Acordo de Nível de Serviço – ANS, 
para os serviços de suporte contínuo a atualização de firewall, adquirida com serviço de reposição 
de peças / equipamentos no regime de 24x7 (vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana, 
incluindo feriados), com atendimento presencial e com tempo de resposta e de solução conforme 
quadro abaixo: 

Severidade Tempo de resposta Tempo de solução 

Alto Impacto Até 02 horas Até 04 horas 

Médio Impacto Até 04 horas Até 06 horas 

Sem Impacto Até 08 horas Até 12 horas 

Legenda: 

Alto impacto: ambiente inoperante. 

Médio Impacto: ambiente operando com restrições. 

Sem impacto: dificuldade pontual em alguma funcionalidade. 

6.2 - 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. 

6.3 - Os tempos de resposta e de solução para os chamados abertos serão contados a partir do 
registro dos mesmos através de contato telefônico conforme descrito no item anterior. 

6.4 - A CONTRATADA deverá trabalhar na resolução dos problemas até que o(s) ativo(s) 
esteja(m) novamente operando em regime normal de produção sem qualquer pendência. 
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7 – DOS PRAZOS 

7.1 – Garantia 

7.1.1 - O prazo de garantia será de 36 (trinta e seis) meses, contados a partir da data de 
instalação dos equipamentos e softwares. 

7.2 – Entrega 

7.2.1 – O prazo de entrega da solução será de até 50 (cinquenta) dias corridos, contados a partir 

da formalização contratual. 

7.3 – Vigência do Contrato 

7.3.1 - O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da 

formalização contratual. 

8 - DO LOCAL DE ENTREGA/INSTALAÇÃO 

8.1 - A instalação dos equipamentos se dará na sede do PRODERJ, Rua da Ajuda nº 5/3º andar – 
Centro – CEP 20040-000 – Rio de Janeiro - RJ, ou em local a ser definido posteriormente, sem 
ônus para o PRODERJ. 


