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1 – SETOR DEMANDANTE 

1.1. Gerência de Tecnologia da Informação (GTI). 

 

2 – OBJETO 

2.1. Contratação de empresa especializada para fornecimento, instalação e gerenciamento de 

solução de segurança de rede, através de ferramenta integrada de software e hardware (appliance), 

cedida em comodato, com funcionalidade de firewall, antivírus de gateway, controle de conteúdo web, 

controle de aplicação, prevenção contra intrusos (IPS) e VPN, denominado solução de Firewall UTM 

(Unified Threat Management). 

 

3 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

3.1. Os recursos financeiros ao atendimento desta contratação são oriundos de receita própria 

da POTIGÁS, proveniente da venda de gás natural e estão previstos e disponíveis no orçamento do 

exercício 2019-2022 da Companhia, na conta “Despesas e custos operacionais – Item 2.2.9.19”. 

 

4 – REGIME DE EXECUÇÃO 

4.1. O regime de execução se dará por Menor Preço Global, em atenção ao que dispõe o Art. 

209 do Regulamento Interno de Licitações da POTIGÁS. 

4.2. O serviço consiste no gerenciamento da segurança de rede da POTIGÁS através da prestação 

de serviços mensais de suporte e do fornecimento, na modalidade de comodato, de solução integrada 

de software e hardware (appliance) com funcionalidade de Firewall UTM, cujos equipamentos serão 

instalados nas sedes da POTIGÁS, localizadas na Av. Prudente de Morais, 675, bairro Tirol, Natal/RN 

CEP: 59020-505 e Rua Doutor João Marcelino, 1540, Abolição, Mossoró/RN CEP: 59.612-200. 

 

5 – CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

5.1. Menor preço global, considerando os preços unitários de referência. 

 

6 – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS ITENS DO OBJETO 

6.1. Itens que compõem o Objeto: 
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Lote Item Descrição 

1 
1 Serviço Gerenciado de Firewall UTM Tipo 1 (com cessão em comodato) 

2 Serviço Gerenciado de Firewall UTM Tipo 2 (com cessão em comodato) 

 

6.2. Modo de execução e requisitos mínimos do Serviço Gerenciado: 

6.2.1. A CONTRATADA deverá disponibilizar como serviço os equipamentos referentes ao lote 

1, conforme especificações constantes nos itens de 6.3 a 6.10 deste documento; 

6.2.2. A CONTRATADA deverá prover atualizações de assinaturas de todas as funcionalidades 

de segurança durante a vigência do Contrato, exigidas nesse Termo de Referência; 

6.2.3. A CONTRATADA deverá responder aos incidentes de Segurança da Informação 

envolvendo Serviços do Firewall UTM (tipo 1 e 2); 

6.2.4. A CONTRATA deverá prestar o suporte técnico para configuração, gerenciamento e 

resolução de problemas de todos os recursos disponíveis do Firewall UTM (tipo 1 e 2); 

6.2.5. A CONTRATADA deverá realizar as atualizações de Firmware; 

6.2.6. A CONTRATADA deverá realizar o procedimento de backup de configuração, 

semanalmente, do Firewall UTM (tipo 1 e 2); 

6.2.7. A CONTRATADA deverá realizar o monitoramento remoto proativo do Firewall UTM (tipo 

1 e 2), contemplando: 

a) Disponibilidade e recursos básicos (Uso da CPU, Memória, Link, VPN, Conexões e 

etc); 

b) Alertas de Segurança da informação (Port Scan, tentativas de invasão/intrusão e 

vírus, ataques de negação de serviço, Spoofing e etc); 

c) Deverá disponibilizar acesso para equipe de TI da POTIGÁS, através de interface Web 

ou de software aplicativo, para fins de acompanhamento referente ao 

monitoramento. 

6.2.8. Níveis de Serviço (SLA): 

a) Regime de Atendimento 24x7x365; 

b) Tempo de Atendimento: Até 2 Horas; 

c) Tempo de Solução: Até 8 Horas; 

d) Entrega de equipamento substituto (modelo igual ou superior) em até 2 horas na 

sede da POTIGÁS referente ao Item 1, em Natal/RN e em até 24 horas na Filial, em 

Mossoró/RN, referente ao Item 2. 

6.2.9. CONTRATADA deverá disponibilizar um portal web seguro (HTTPS), e-mail e um número 

de telefone local para abertura de chamados pela POTIGÁS; 

6.2.10. Os chamados abertos poderão ser fechados após autorização da POTIGÁS ou deverão 

aguardar um prazo mínimo de 2 (dois) dias para a aprovação por parte da POTIGÁS, 

onde, dentro desse prazo, a POTIGÁS poderá, a seu critério, reabrir o chamado; 

6.2.11. O atendimento deverá ser prestado por técnicos capacitados e certificados nas soluções 

do fabricante para a solução de eventuais problemas relacionados aos serviços, 

equipamentos, soluções e softwares ofertados; 
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6.2.12. Toda e qualquer alteração na configuração das soluções (aplicação de novas regras, 

exclusão de regras, atualização de versões, aplicações de correções e etc) deverá ocorrer 

mediante autorização da POTIGÁS; 

6.2.13. Todas as ocorrências ou incidentes de segurança da informação, independentemente do 

grau de severidade, deverão ser comunicadas a POTIGÁS pela CONTRADA, onde esta 

última se obriga a apresentar alternativa(s) de solução no prazo máximo de 2 (duas) 

horas a contar da notificação da ocorrência/incidente ou da abertura de chamado 

técnico pela POTIGÁS; 

6.2.14. A CONTRADADA deverá criar e manter atualizada documentação detalhada sobre os 

componentes fornecidos no escopo dos serviços prestados, bem como sobre sua relação 

com outros componentes; 

6.2.15. A CONTRATADA deverá realizar mensalmente, na sua sede, durante todo o período de 

assistência e suporte técnicos, reuniões para posicionamento sobre a prestação dos 

serviços de assistência e suporte técnico, incluindo ações relacionadas a: 

a) Acompanhamento e agilidade nas soluções para os chamados eventualmente 

abertos; 

b) Prevenção sobre o surgimento de problemas técnicos na solução e auxilio na solução 

dos mesmos, caso ocorram; 

c) Discussões sobre evolução da solução, incluindo sugestões de melhoria no ambiente 

da POTIGÁS e apoio na definição de ativação de novos recursos disponíveis; 

d) Apresentar, quando lançado, novas versões de sistema operacional ou firmware 

para os equipamentos Firewall UTM fornecidos, informando sobre benefícios e 

ressaltando a importância da atualização para a nova versão. 

6.2.16. A CONTRATADA deverá disponibilizar a controladora única de armazenamento de Logs 

e Relatórios dos Firewalls UTM contratado no formato de virtual appliance compatível 

com Hyper-V, atendendo os seguintes requisitos: 

a) A solução deverá ser gerenciada via interface web; 

b) Suportar o armazenamento de todos os Logs do Firewalls UTM contratados durante 

a vigência do Contrato; 

c) Possibilitar a geração de pelo menos os seguintes tipos de relatório, mostrados em 

formato PDF: 

I. Relatório por Protocolo; 

II. Relatório de utilização de banda total e por usuário/IP; 

III. Relatório de utilização por aplicações mais usadas; 

IV. Relatório de utilização das aplicações mais bloqueadas; 

V. Relatório de utilização Web por categoria e site; 

VI. Relatório de bloqueio Web por categoria e site; 

VII. Relatório de utilização de banda da VPN; 

VIII. Relatório de ataques identificados e bloqueados de IPS e Antivírus. 

d) Suportar a pesquisa de um determinado LOG baseado em, no mínimo, Endereço IP 

de Origem, Endereço IP de Destino e Porta de Destino. 

 



 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 
Página 4 de 13 

IDENTIFICAÇÃO 
GTI-TR-004-19 

OBJETO: NOVA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DE REDE (FIREWALL UTM) 

 

  

 

6.3. Requisitos técnicos mínimos para o Firewall UTM Tipo 1 cedido no Item 1: 

6.3.1. A solução deverá suportar alta disponibilidade em modo ativo/passivo; 

6.3.2. Suportar montagem em Rack de 19” com altura máxima de 1U, com kit de montagem 

incluído; 

6.3.3. Suportar 500 usuários simultâneos autenticados; 

6.3.4. Possuir, no mínimo, 8 interfaces Gigabit Ethernet Base-T; 

6.3.5. Suportar 200 interfaces de VLAN; 

6.3.6. Suportar 50.000 novas conexões por segundo; 

6.3.7. Suportar 3.000.000 conexões simultâneas; 

6.3.8. Firewall Throughput de, no mínimo, 8 Gbps; 

6.3.9. UTM Throughput ou IMIX Throughput de, no mínimo, 2.5 Gbps; 

6.3.10. VPN Throughput de, no mínimo, 4.5 Gbps; 

6.3.11. Antivírus Throughput de, no mínimo, 3 Gbps; 

6.3.12. IPS Throughput de, no mínimo, 4.5 Gbps; 

6.3.13. Suportar 100 VPN’s site-to-site (IPSec); 

6.3.14. Suportar 100 VPN’s do tipo client-to-site (SSL-VPN), já licenciadas; 

6.3.15. Possuir fonte de alimentação com seleção automática nas tensões 110/220v. 

 

6.4. Requisitos técnicos mínimos para o Firewall UTM Tipo 2 cedido no Item 2: 

6.4.1. A solução deverá suportar alta disponibilidade em modo ativo/passivo; 

6.4.2. Suportar 200 usuários simultâneos autenticados; 

6.4.3. Possuir, no mínimo, 5 interfaces Gigabit Ethernet Base-T; 

6.4.4. Suportar 50 interfaces de VLAN; 

6.4.5. Suportar 6.500 novas conexões por segundo; 

6.4.6. Suportar 1.000.000 conexões simultâneas; 

6.4.7. Firewall Throughput de, no mínimo, 900 Mbps; 

6.4.8. UTM Throughput ou IMIX Throughput de, no mínimo, 250 Mbps; 

6.4.9. VPN Throughput de, no mínimo, 350 Mbps; 

6.4.10. Antivírus Throughput de, no mínimo, 320 Mbps; 

6.4.11. IPS Throughput de, no mínimo, 550 Mbps; 

6.4.12. Suportar 25 VPN’s site-to-site (IPSec); 

6.4.13. Suportar 25 VPN’s do tipo client-to-site (SSL-VPN), já licenciadas; 

6.4.14. Possuir fonte de alimentação com seleção automática nas tensões 110/220v. 

 

6.5. Especificações Gerais (para os equipamentos do Tipo 1 e 2): 

6.5.1. A solução deverá ser baseada em appliance, onde não serão permitidas soluções 

baseadas em PC ou Servidores com sistemas operacionais como Windows, FreeBSD e 

GNU/Linux; 

6.5.2. A solução deverá utilizar a tecnologia de firewall Stateful Packet Inspection; 
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6.5.3. Os throughputs devem ser comprovados por documento de domínio público do 

fabricante. A ausência de tais documentos comprobatórios inabilitará a proposta; 

6.5.4. Na data da proposta, nenhum dos modelos ofertados poderão estar listados no site do 

fabricante em listas de end-of-life e end-of-support, não podendo ter, neste momento, 

previsão de descontinuidade de fornecimento, suporte ou vida para os 12 (doze) 

primeiros meses de vigência do contrato; 

6.5.5. Na ocasião da renovação/revisão anual do contrato, caso os equipamentos constem 

listados no site do fabricante em listas de end-of-life e end-of-support, a CONTRATADA 

deverá providenciar a sua substituição por novos equipamentos que estejam em linha 

de produção/suporte do fabricante; 

6.5.6. Os equipamentos devem possuir certificados pela ANATEL. 

 

6.6. Gerenciamento e Administração da solução (para os equipamentos do Tipo 1 e 2): 

6.6.1. A Solução deverá permitir gerencia via interface Web através de protocolo seguro 

(HTTPS); 

6.6.2. A solução deverá possuir assistente para facilitar as configurações iniciais via interface 

Web; 

6.6.3. Possuir informações de uso de CPU (percentual ou gráfico) via interface Web; 

6.6.4. Possuir gráfico de uso de banda da(s) interface(s) WAN(s) via interface Web em tempo 

real ou com atraso não superior a 15 minutos; 

6.6.5. Possuir recurso de monitoramento de trafego de rede em tempo real (sniffer) com 

possibilidade de filtragem baseado por, no mínimo, Endereço IP de origem e endereço 

IP de destino via Interface Web; 

6.6.6. Permitir a definição de objetos como grupo de usuários, redes e serviços de modo que, 

quando a política de segurança mudar, o administrador possa modificar o objeto pré-

definido e propagar as mudanças instantaneamente sem necessidade de redefinir as 

regras; 

6.6.7. Permitir a criação de perfis de administração distintos, de forma a possibilitar a definição 

de diversos administradores para o firewall, cada um responsável por determinadas 

tarefas da administração; 

6.6.8. Possibilitar a visualização dos usuários autenticados (VPN e Single-Sign-On) através da 

interface Web; 

6.6.9. Possibilidade de realizar backup e restore das configurações do Firewall através da 

interface Web; 

6.6.10. Possuir suporte ao protocolo SNMP v2 e v3; 

6.6.11. Possuir suporte de envio de alertas por e-mail; 

6.6.12. Possuir suporte para envio de LOG através de SYSLOG. 

 

6.7. Recursos de Rede (para os equipamentos do Tipo 1 e 2): 
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6.7.1. Possuir suporte a SIP e H.323; 

6.7.2. Possuir suporte a VLAN (802.1q); 

6.7.3. Possuir suporte aos protocolos ipv4 e ipv6; 

6.7.4. Possuir serviço de DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol); 

6.7.5. Possuir controle de banda (QoS) com suporte a QoS Marking e DSCP; 

6.7.6. Suportar SD-WAN; 

6.7.7. Suportar roteamento estático; 

6.7.8. Suportar Roteamento dinâmico (BGP, OSPF, RIPv1 e v2); 

6.7.9. Suportar implementação do Firewall em modo transparente (bridge); 

6.7.10. Suportar endereçamento na interface(s) de WAN(s) por IP estático e dinâmico por DHCP; 

6.7.11. Suportar, no mínimo, 3 (três) links de internet com capacidade de balanceamento e 

failover; 

6.7.12. Suportar a configuração de links de internet (interface WAN) através de interfaces de 

VLAN (802.1q); 

6.7.13. Implementar recurso de NAT (Network Address Translation) tipo one-to-one, one-to-

many, many-to-many, many-to-one, tradução simultânea de endereço IP, porta TCP de 

conexão (NAPT) e NAT transversal em VPN IPSec; 

6.7.14. Possibilitar a aplicação de regras de firewall por IP e grupo de usuários permitindo a 

definição de regras para determinado horário ou período (dia da semana e hora) com 

matriz de horários que possibilite o bloqueio de serviços em horários específicos, tendo 

o início e fim das conexões vinculadas a essa matriz de horários; 

6.7.15. Possuir controle de número máximo de conexões permitindo a definição de um número 

total de sessões disponíveis que podem ser utilizadas para uma determinada conexão 

definida por regra de acesso; 

6.7.16. Possibilitar a criação de regras de saída de internet baseado em endereço IP e faixa de 

rede de origem, endereço IP e faixa de rede de destino e porta de destino. 

 

6.8. Mecanismos de Segurança (para os equipamentos do Tipo 1 e 2): 

6.8.1. Possuir, no próprio Firewall UTM, os seguintes recursos de segurança: Antivírus de 

Gateway, Prevenção Contra Intrusos (IPS), Filtro de Conteúdo Web, Controle de 

Aplicação e VPN; 

6.8.2. Atualizar automaticamente as assinaturas de vírus, IPS e controle de aplicação sem a 

necessidade de intervenção manual pelo administrador; 

6.8.3. O Antivírus deverá suportar varredura nos protocolos HTTP, FTP, SMTP e POP3; 

6.8.4. Possuir recurso de Geo-IP com identificação de, no mínimo, 160 países; 

6.8.5. Possuir, no mínimo, 1.000 assinaturas de Controle de Aplicação; 

6.8.6. Possuir, no mínimo, 2.000 assinaturas de IPS; 
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6.8.7. As assinaturas de Controle de Aplicação deverão estar dividas por grupos ou categorias, 

possuindo no mínimo as seguintes opções: Proxy, Mail, Voip, Games, Business, Protocols, 

Multimedia, Remote Access, Social Network, Peer to Peer (P2P) e Instant messaging (IM); 

6.8.8. As assinaturas de IPS deverão ser divididas em, no mínimo, 3 (três) categorias de 

criticidade/nível, sendo elas: Low, Medium e High; 

6.8.9. O Sistema de Detecção e Proteção de Intrusão (IDS/IPS) deverá estar orientado à 

proteção de redes; 

6.8.10. A função de IPS deverá possuir recurso de trabalhar em modo “auditoria” permitindo o 

tráfego, mas não realizando os bloqueios, denominado modo IDS (Intrusion Detection 

System); 

6.8.11. A função de Controle de Aplicação deverá possuir recurso de trabalhar em modo 

“auditoria/LOG” permitindo o tráfego, mas não realizando os bloqueios; 

6.8.12. Possuir módulo de filtro de conteúdo web integrado ao firewall para classificação de 

páginas web que atenda os seguintes requisitos: 

a) Possuir, no mínimo, 55 (cinquenta e cinco) categorias distintas, com mecanismo de 

atualização das bases de forma automática e diária pelo fabricante; 

b) Possuir, no mínimo, as seguintes categorias: violência, racismo, pornografia, 

conteúdo adulto, drogas ilegais, hacking, malware, jogos, chat, redes sociais, web 

hosting, multimídia, email, empregos, tecnologia, encontros pessoais, download de 

software, viagens, esporte e shopping; 

c) Permitir criar políticas por grupos de endereço IP; 

d) Permitir criar políticas por grupos do Active Directory; 

e) Permitir criar políticas por tempo determinado (agendamento); 

f) Possuir as opções de cadastros de domínios permitidos e domínios bloqueados; 

g) A solução deverá filtrar sites web baseados nos protocolos HTTP e HTTPS; 

h) A solução deverá permitir ou bloquear sites que não estão categorizados; 

i) Prover proteção contra ataques do tipo: Spoofing, Negação de Serviço (DoS), IPSec 

Flood Attack, IKE Flood Attack, SYN Flood Attack, ICMP Flood Attack e UDP Flood 

Attack. 

 

6.9. Recurso de VPN (para os equipamentos do Tipo 1 e 2): 

6.9.1. Suportar VPN SSL; 

6.9.2. Suportar VPN L2TP; 

6.9.3. Suportar VPN Site-to-Site no padrão IPsec; 

6.9.4. Suportar VPN Client-to-Site no padrão IPSec; 

6.9.5. VPN IPsec deverá suportar os algoritmos de autenticação: MD5 e SHA1; 

6.9.6. VPN IPsec deverá suportar os algoritmos de encriptação: DES, 3DES e AES (128, 192 e 

256 bits); 

6.9.7. Suportar arquitetura de VPN Hub-and-Spoke; 

6.9.8. Suportar redundância de VPN IPsec (Failover). 
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6.10. Requisitos de Autenticação (para os equipamentos do Tipo 1 e 2): 

6.10.1. Permitir integração para autenticação em Servidores RADIUS e LDAP; 

6.10.2. Permitir o cadastro manual dos usuários e grupos diretamente no firewall por meio da 

interface de gerência remota do equipamento; 

6.10.3. Permitir integração e autenticação transparente (Single-Sign-On) dos usuários baseados 

no Active Directory sem a instalação de softwares adicionais nas estações de trabalho e 

sem configuração adicional no browser; 

6.10.4. Suportar autenticação para usuários através de Terminal Service do Windows; 

6.10.5. Permitir a restrição de atribuição de perfil de acesso a usuário ou grupo independente 

ao endereço IP da máquina que o usuário esteja utilizando; 

6.10.6. Possibilitar a configuração de tempo de expiração (Timeout), baseado em minutos ou 

horas, para usuários autenticados através de Single-Sign-On. 

 

6.11. Do Serviço de Implantação da solução: 

6.11.1. A CONTRADADA será responsável pela instalação, configuração e migração das regras e 

controles atuais para os Firewalls UTM contratados como serviço pela POTIGÁS; 

6.11.2. A CONTRATADA deverá realizar os serviços descritos acima (Item 5.11.1) nas 

dependências da Sede da POTIGÁS, localizada em Natal/RN, para o Firewall UTM tipo 1 

e na sua Filial, localizada em Mossoró/RN, para o Firewall UTM Tipo 2; 

6.11.3. Para o serviço de instalação e migração de Firewall UTM do item 01, a CONTRATADA 

deverá disponibilizar 3 (três) dias on-site de operação assistida acompanhando o 

funcionamento da solução por um técnico certificado na solução. 

6.11.4. Para o serviço de instalação e migração de Firewall UTM do item 02, a CONTRATADA 

deverá disponibilizar 2 (dois) diaa on-site de operação assistida acompanhando o 

funcionamento da solução por um técnico certificado na solução. 

6.11.5. Todas as despesas necessárias à prestação do serviço, inclusive com deslocamento e 

hospedagem de profissionais da CONTRATADA, são de exclusiva responsabilidade da 

CONTRATADA, incluindo instalações fora de Natal/RN nas demais unidades da POTIGÁS. 

6.11.6. O serviço deverá ser realizado por técnico certificado na solução. 

 

7 – REQUISITOS PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

7.1. A CONTRATADA deverá observar todas as regras discriminadas neste Termo de Referência 

para execução do serviço do objeto do Contrato. 

7.1.1. Nenhuma modificação poderá ser introduzida nos supramencionados serviços, sem o 

consentimento prévio e por escrito da POTIGÁS, por seu representante credenciado junto à 

CONTRATADA. 
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7.1.2. A POTIGÁS não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da 

CONTRATADA para outras entidades, seja Representante Legal ou quaisquer outros. 

7.2. O recebimento e aceitação dos serviços pela POTIGÁS não exclui a responsabilidade civil da 

CONTRATADA, por não executar ou estar em desconformidade com as especificações estabelecidas no 

presente Termo de Referência e seus anexos, bem como na proposta comercial vencedora, 

posteriormente verificados. 

7.3. A CONTRATADA deve garantir os serviços prestados à POTIGÁS, responsabilizando-se pelas 

consequências de quando executados fora das especificações exigidas por esta última, e entregá-los 

conforme as exigências do Contrato, assumindo todas as despesas necessárias para sua perfeita 

realização. 

 

8 – VIGÊNCIA DO CONTRATO 

8.1. O Contrato terá vigência de 36 (trinta e seis) meses, contados a partir da data de sua 

assinatura, podendo este prazo ser prorrogado, mediante termo de aditamento contratual, firmado 

entre as partes, condicionada esta prorrogação à avaliação dos serviços prestados pela CONTRATADA 

à POTIGÁS. 

 

9 – CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO DO CONTRATO 

9.1. A medição dos serviços contratados será realizada anualmente de acordo com os serviços 

prestados e conforme quantitativos e valores contratados. 

 

9.2. A CONTRATADA deverá enviar a nota fiscal de serviços, relativa a cada um dos itens 

contratados, até o 2º (segundo) dia útil após a conclusão da execução dos mesmos, para o endereço 

eletrônico ti@potigas.com.br. 

 

10 – NORMAS DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

10.1. É assegurada a POTIGÁS todas as condições necessárias ao acompanhamento, a 

supervisão, ao controle, a fiscalização e auditoria da execução do objeto contratado, permitindo o livre 

acesso dos empregados da POTIGÁS, a qualquer tempo e lugar, a todos os atos relacionados direta e 

indiretamente à CONTRATADA, quando no desempenho das atividades de acompanhamento e 

controle. 
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10.2. É facultado a POTIGÁS, por meios dos seus fiscais e gestores do Contrato, a qualquer 

tempo, a realização de inspeções e diligencias, objetivando o acompanhamento e avaliação técnica do 

objeto do Contrato. 

10.3. A verificação da adequação do objeto do Contrato deverá ser realizada com base nos 

critérios previstos no Termo de Referência e no Contrato. 

 

11 – REQUISITOS MÍNIMOS DA CONTRATADA 

11.1. Em virtude da representatividade para a POTIGÁS do serviço que se pretende contratar, a 

empresa a ser contratada deverá comprovar, através da apresentação de atestados de capacidade 

técnica fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, qualificação e experiência 

compatível com o porte dos serviços a serem prestados, como forma de assegurar os padrões mínimos 

de qualidade e desempenho dos serviços a serem fornecidos. 

11.2. Possuir no quadro funcional da empresa, na data da assinatura do contrato, no mínimo, 2 

(dois) profissionais certificados pelo fabricante nos produtos ou serviços ofertados que serão 

responsáveis pela implantação e pós-implantação. 

 

12 – ANÁLISE E ACEITAÇÃO DA PROPOSTA 

12.1. No momento da licitação, os proponentes devem indicar na sua proposta comercial a 

descrição detalhada dos materiais a serem entregues, de modo que a área demandante ateste a 

conformidade do objeto em relação à especificação técnica. 

12.2. Esta descrição deve ser entregue por meio de documentação técnica (catálogo ou folha de 

dados do fabricante do equipamento) anexada à proposta comercial, que identifiquem e constatem 

as configurações cotadas, possíveis expansões e “upgrades”, acompanhados de matriz cruzada 

identificando na página do manual onde estão sendo atendidos os itens solicitados neste Termo, 

minudenciando os seguintes itens: 

a. Marca; 

b. Modelo; 

c. Tipo; 

d. Part Number; 

e. Procedência; 

f. Garantia ou validade; 

12.3. Os proponentes também devem cadastrar no campo do item do sistema do Comprasnet a 

Marca e o Modelo dos equipamentos que fazem parte do objeto a ser contratado. 



 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 
Página 11 de 13 

IDENTIFICAÇÃO 
GTI-TR-004-19 

OBJETO: NOVA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DE REDE (FIREWALL UTM) 

 

  

 

12.4. A proposta comercial que não cumprir o disposto nos itens 12.1 a 12.3 será 

automaticamente desclassificada. 

 

13 – MATRIZ DE RISCOS 

 12.1. Nos termos do art. 69, inciso X, combinado com art. 42, inciso X da Lei Federal nº 13.303, 

de 30 de junho de 2016, aplica-se ao contrato vinculado a este Termo de Referência os seguintes riscos 

e responsabilidades entre as partes, caracterizadora do equilíbrio econômico-financeiro inicial do 

respectivo Contrato, em termos de ônus financeiros decorrentes de eventos supervenientes à 

contratação. A seguir é apresentado a listagem de possíveis eventos supervenientes à assinatura do 

Contrato, impactantes no equilíbrio econômico-financeiro da avença e a previsão de eventual 

necessidade de prolação de termo aditivo, quando de sua ocorrência:  

 Tipo de risco Motivo 
Severid

ade 

Probabil

idade 
Risco Ações Mitigadoras Alocação 

Aumento no 

custo de 

insumos 

Reajustes de preços 

de fornecedores 

materiais e 

equipamentos 

1 2 3 Acompanhar a 

flutuação de 

preços praticados 

por fornecedores 

CONTRATADA 

Aumento do 

custo por 

aplicação de 

manutenções 

constantes em 

equipamentos 

Equipamentos 

defasados ou sem a 

adoção de 

manutenção 

preventiva 

2 1 3 Adquirir 

equipamentos 

modernos; e 

adotar prática de 

manutenção 

preventiva, em 

substituição às 

manutenções 

corretivas. 

CONTRATADA 

Força maior, 

caso fortuito, 

fato do príncipe 

A capacidade de 

cumprir contrato é 

afetada em razão 

de evento de 

natureza imprevista 

2 2 4 O parceiro 

privado deverá 

estabelecer fundo 

de reserva/fazer 

seguro contra tais 

eventos; a 

Administração 

deverá 

estabelecer 

contingência para 

a prestação de 

serviço 

COMPARTILHADO 



 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 
Página 12 de 13 

IDENTIFICAÇÃO 
GTI-TR-004-19 

OBJETO: NOVA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DE REDE (FIREWALL UTM) 

 

  

 

alternativo; 

Cláusula 

contratual 

prevendo a 

recomposição do 

equilíbrio 

econômico-

financeiro do 

contrato 

Fato da 

Administração 

Decisão da 

Administração que 

altera as 

características do 

serviço 

2 1 3 Planejamento 

cuidadoso da 

demanda e dos 

projetos de 

implantação e 

desenvolvimento; 

Fiscalização 

contínua 

POTIGÁS 

          SEVERIDADE 

 

PROBABILIDADE 

BAIXA (1) MÉDIA (2) ALTA (3) 

Baixa (1) Risco trivial (2) Risco tolerado (3) Risco moderado (4) 

Média (2) Risco tolerado (3) Risco moderado (4) Risco substancial (5) 

Alta (3) Risco moderado (4) Risco substancial (5) Risco intolerável (6) 

 

NÍVEL DE RISCO AÇÃO 

Trivial / 

Importância 2 

Risco com pouco impacto no equilíbrio econômico-financeiro do 

contrato, facilmente corrigido por ações da parte responsável.  

Tolerável / 

Importância 3 

Risco com baixo impacto no equilíbrio econômico-financeiro do 

contrato. Pode-se considerar uma solução mais econômica ou 

melhorias que não importam custos extras. A monitorização é 

necessária para assegurar que os controles são mantidos e continuam 

eficazes, considerada a responsabilidade da parte definida na Matriz de 

Risco. 
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Moderado / 

Importância 4 

Risco com médio impacto no equilíbrio econômico-financeiro do 

contrato. Devem ser feitos esforços para reduzir o risco, mas os custos 

de prevenção devem ser cuidadosamente medidos e limitados. As 

medidas de redução de risco devem ser implementadas dentro do 

período de tempo definido para o contrato. 

Quando o risco moderado é associado a severidade alta, uma avaliação 

posterior pode ser necessária, a fim de estabelecer mais precisamente 

a probabilidade do dano, como uma base para determinar a 

necessidade de medidas de controle aperfeiçoadas, considerada a 

responsabilidade da parte definida na Matriz de Risco. 

Substancial / 

Importância 5 

Risco com grande impacto no equilíbrio econômico-financeiro do 

contrato. Recursos poderão ter de ser alocados para reduzir o risco, 

considerada a responsabilidade da parte definida na Matriz de Risco. 

Intolerável / 

Importância 6 

Risco iminente e com grande impacto no equilíbrio econômico-

financeiro do contrato. Recursos consideráveis poderão ter de ser 

alocados para reduzir o risco, considerada a responsabilidade da parte 

definida na Matriz de Risco. 

 

Natal/RN, 27 de novembro de 2019. 
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