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 ESCLARECIMENTO 02 - 

 
 
Pergunta 1) Em relação ao Edital, item "11. PAGAMENTO" e subitem "11.2. A cobrança deverá ter 
início após o primeiro período de monitoração do serviço, descrito no item 3.2.4". Entendemos que 
durante tal período haverá o pagamento integral do serviço contratado sem a aplicação das sanções 
previstas no item "5. ACORDO DE SERVIÇO". Está correto nosso entendimento ? 
Resposta 1) Resposta da STI: Não está correto. Todo o serviço sendo contratado será pago de forma 
mensal, conforme item 11.4, porém, somente após o monitoramento ter iniciado. 
 
 
Pergunta 2) Em relação ao Edital, item "11. PAGAMENTO" e subitem "11.2. A cobrança deverá ter 
início após o primeiro período de monitoração do serviço, descrito no item 3.2.4". Questionamos se os 
valores pertinentes aos primeiros 90 dias serão pagos de forme individual mês a mês ou se serão pagos, 
uma única vez, somando-se os meses e pagos no primeiro mês subsequente ? 
Resposta 2) Todo o serviço deverá ter um valor global, dividido em 24 parcelas, sendo que o primeiro 
pagamento será após o primeiro período de monitoramento do serviço. 
 
 
Pergunta 3) Em relação ao documento APENSO I, item "1. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA" e subitem 
"1.1.15 A CONTRATADA deverá realizar integração com a ferramenta de ITSM utilizada pela EPE, ainda 
que por envio de e-mail no formato aceito pela ferramenta, para abertura de tickets e acompanhamento 
de incidentes. A equipe de analistas da EPE somente fará acompanhamento dos tickets no sistema de 
ITSM da EPE. O estado dos tickets deverá, então, ser atualizado no sistema de tickets da 
CONTRATADA, de forma automatizada." e subitem "1.1.6 Caso a integração com a ferramenta de ITSM 
utilizada pela EPE não seja possível, a EPE irá disponibilizar acesso a essa ferramenta para que as 
requisições de serviço ou incidentes possam ser registradas e acompanhadas diretamente na 
ferramenta.". Entendemos que, caso não seja possível a integração, a EPE fornecerá à CONTRATADA 
os acessos suficientes a extração de dados (através de relatórios, views, procedures) para geração dos 
relatórios de acompanhamento ? 
Resposta 3) A ferramenta de ITSM que será utilizada é o OTRS. Caso não seja possível o 
interfaceamento do sistema da contratada com o OTRS, será fornecido à contratada acesso de leitura 
para a extração de dados, permitindo a geração dos relatórios. 
 
 
Pergunta 4) Em relação ao documento APENSO I, item "1. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA" e subitem 
"1.1.15" e "1.1.16". A EPE pode informar qual a ferramenta de ITSM utilizada atualmente ? Sendo 
necessária alguma configuração ou criação de script na ferramenta de ITSM da EPE para a integração, 
possui a EPE contrato e/ou pessoas para realizá-lo ? 
Resposta 4) Entendemos que a os itens mencionados sejam, na verdade, 1.1.5 e 1.1.6. Em pregão 
ainda em andamento, está sendo contratada empresa para implantação e manutenção do ambiente de 
ITSM utilizando a ferramenta OTRS. A EPE será responsável pela configuração necessária na 
ferramenta.  
 
 
Pergunta 5) Em relação ao documento APENSO I, item "1. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA" e subitem 
"1.2.26 A CONTRATADA deverá customizar dashboards específicos para o acompanhamento do 
serviço, que exibirão as informações associadas em tempo real ou no menor tempo possível.". A 
CONTRATADA poderá criar dashboard com as informações mais relevantes apartado do sistema de 
SIEM trazendo mais celeridade e objetividade na apresentação dos dados, através de um portal web ? 
Resposta 5) Sim. Entendemos que o item mencionado seja, na verdade, o 1.2.6. 
 



Pergunta 6) Em relação ao documento APENSO I, item "1. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA" e subitem 
"1.2.7 A CONTRATADA deverá providenciar o mascaramento de dados pessoais no SIEM por meio de 
expressões regulares.". Entendemos, em acordo com o Edital  relativo ao item abaixo: 
 
"item 7 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA" e subitem "7.9 Zelar pelo sigilo e confidencialidade de 
quaisquer informações referentes à estrutura, topologia, dados, usuários, sistemas, documentos, 
processos bem como outras informações que porventura venha a ter acesso, em função do desempenho 
das suas atividades, relacionados à CONTRATANTE, durante e após o fim do contrato, através de 
Termo de Confidencialidade assinado, salvo se houver autorização expressa da CONTRATANTE para 
divulgação.", 
 
Desta forma, que o mascaramento de dados pessoais no SIEM pode causar prejuízos às práticas de 
"análise, detecção e resposta a incidentes" caso tais informações percam nexo de correlação e também 
que os dados pessoais que trafegarem na ferramenta de SIEM estarão protegidos pelo item supracitado, 
enfatizando a confidencialidade do contrato. Isto posto, entendemos com o objetivo de não causar 
prejuízos conforme exposto acima, que o mascaramento supracitado, deve seve ser entendido como o 
bloqueio da visualização de pessoas externas ao contrato, ou que não seja diretamente ligadas ao 
serviço e autorizadas pela CONTRATANTE. Está correto nosso entendimento ? 
Resposta 6) O mascaramento deverá ocorrer apenas em relatórios que possam se tornar públicos. 
 
 
Pergunta 7) Em relação ao documento APENSO I, item "1. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA" e subitem 
"1.2.22. A CONTRATADA deverá sugerir melhorias nas políticas e configurações de firewalls, IPS, Filtro 
de Conteúdo, VPN, Filtro de e-mail e Antispam da EPE, como consequência da análise do 
monitoramento realizado, sempre que necessário.". Entendemos que a sugestão de melhorias de 
políticas e/ou configurações aos equipamentos citados, acontecerá na etapa de Resposta a incidentes 
no item Contenção, apenas. Está correto nosso entendimento ? 
Resposta 7) Não está correto. O item está elencado em Monitoramento de Segurança e Detecção de 
Ameaças, sendo de ação preventiva. Durante o monitoramento, caso seja detectado alguma política ou 
configuração que possa ser melhorada no ambiente da EPE, a CONTRATADA deverá sugerir a 
melhoria, não somente durante uma etapa de Resposta a incidente. 
 
Pergunta 7.1) Caso a CONTRATANTE, deseje uma avaliação (Gap analyses)  das ferramentas acima 
descritas, é de extrema importância a descrição detalhada do entregável esperado, periodicidade de 
entrega, este detalhamento, irá influenciar diretamente no esforço estimado para realização dos 
serviços. Este é o entendimento correto da expectativa da CONTRATANTE? 
Resposta 7.1) a EPE não espera uma avaliação das ferramentas no escopo dessa contratação. 
 
 
Pergunta 8) Em relação ao documento APENSO I, item "1. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA" e subitem 
"1.3.5", "1.3.5.1" e "1.3.5.2". Entendemos que os dados que deverão estar contidos nestes relatórios 
são dados retirados das tratativas de incidente realizadas durante o mês, contendo informações dos 
indicadores de comprometimentos observados durante o ataque e/ou gerados durante o ataque. Está 
correto nosso entendimento ? 
Resposta 8) Não está correto. O item 1.3.5 e seus subitens estão contidos no tópico de Inteligência de 
Ameaças e Avaliação de Ameaças. Os relatórios se referem a qualquer ameaça detectada e não 
somente às encontradas em tratativas de incidente. 
 
 
Pergunta 9) Em relação ao documento APENSO I, item "1. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA" e subitem 
"1.5.14 A CONTRATADA deverá finalizar o incidente de segurança, documentando todas as ações 
realizadas durante o tratamento e detalhando cada ação com as respectivas evidências e análise 
complementar e recomendações para redução de risco de novo incidente similar.". Entendemos que a 
conclusão do processo de resposta a incidente de segurança acontecerá após anuência da EPE às 
ações sugeridas e tomadas pela mesma, começando ali a contar o prazo de SLA para "Conclusão do 



incidente após acionamento e ação", de 60 minutos para notificação. Está correto nosso entendimento 
? 
Resposta 9) Sim, está correto. 
 
 
Pergunta 10) Em relação ao documento APENSO I, item "2. AMBIENTE TECNOLÓGICO". Entendemos 
que toda e qualquer configuração necessária, operação das ferramentas durante o processo de resposta 
a incidentes de segurança será realizada pela equipe da EPE seguindo as recomendações da 
CONTRATADA. Está correto nosso entendimento ? 
Resposta 10) Sim, está correto. 
 
 
Pergunta 11) Em relação ao Edital, item "5. ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO". Entendemos que os 
prazos citados são para notificação da EPE do acontecimento dos fatos e não para a conclusão destes. 
Está correto nosso entendimento ? 
Resposta 11) Sim, está correto. Exceto para os relatórios que deverão ser entregues nos prazos 
determinados. 
 
 
Pergunta 12) Em relação ao Edital, item "5. ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO" e subitem "5.1 
NOTIFICAÇÕES E COMUNICAÇÕES".” ITEM 5, conclusão do incidente após o acionamento”. 
 
Muitas das ações no processo de resposta a incidentes dependem da CONTRATANTE, sendo esta 
responsável por manter a CONTRATADA informada sempre que executar uma nova ação relativa ao 
incidente aberto. Desta forma entendemos que o solicitado no item em  questão, é o acompanhamento 
e o fechamento do incidente no tempo solicitado, ou seja, sempre que a resolução final do incidente for 
concluída,  a CONTRATANTE irá informar a CONTRATADA. Está correto nosso entendimento? 
Resposta 12) Sim, está correto, mas a CONTRATADA acompanhará as tratativas através do ITSM. 
 
 
Pergunta 13) Em relação ao Edital, item "5. ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO" e subitem "5.2 
OCORRÊNCIA DE FALSOS-POSITIVOS OU FALSOS-NEGATIVOS". Entendemos que após o período 
de 90 dias para estabilização do ambiente, poderão surgir novas fontes de dados que também 
participarão do processo e terão que ter seus respectivos correlacionamento feitos/refeitos - sendo 
assim, sendo possível gerar novos FALSOS-POSITIVOS ou FALSOS-NEGATIVOS. Sempre que surgir 
uma nova fonte de dados, esta receberá o prazo de 90 dias para adequação? 
Resposta 13) Ao surgir uma fonte nova o prazo será somente o prazo da estabilização que é de 30 
dias. 
 
 


