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Anexo I 

TERMO DE REFERÊNCIA - TR 

Pregão Eletrônico nº 008/2013 

1 – DO OBJETO 

1.1 - Prestação de serviços de assistência técnica especializada e certificada, complementar, 
destinada ao suporte e ao funcionamento da Infraestrutura de Redes, por meio de ações 
proativas, preventivas, preditivas e corretivas pelo período de 12 (doze) meses, em todo o 
ambiente computacional da Rede Governo. 

1.2 - Contratação 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 Redes e Telecomunicação - GRT: 

a) De rotina – compreendem, basicamente, a manutenção e operação do ambiente de redes 
LAN, MAN, WAN e SAN, ambiente virtualizado (VMware), tais como: verificação dos logs; 
monitoramento do ambiente; tratamento de incidentes, podendo ser recorrentes ou 
pontuais. 

b) Sob demanda e/ou Eventuais – envolvem correções, melhorias e implantação de novos 
serviços no ambiente. 

c) Emergenciais – compreendem indisponibilidades programadas ou não no ambiente, que 
exigem uma ação emergencial para restaurar os serviços afetados, tais como: reparação 
de danos causados na rede ou ambiente virtualizado; panes elétricas; interrupção de um 
serviço; quebra de um equipamento crítico; etc. 

3 - DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

I. A Assistência Técnica especializada e certificada, complementar, é destinada a 
administração, configuração e operação dos ativos, monitoramento, resolução de 
problemas e resposta aos incidentes da infraestrutura de redes lan - local area network, 
man - metropolitan area network, wan - wide area network e san - storage area network e 
ambiente virtualizado (vmware) da Rede Governo. 

II. A Assistência Técnica especializada acima mencionada será executada através de 
consultoria certificada, estimada em até 1.408 (mil quatrocentos e oito) horas mensais. 

3.1 - ESCOPO DE ATUAÇÃO 

I. A Empresa Contratada deverá prestar assistência técnica especializada e certificada, 
complementar, destinada ao suporte e ao funcionamento da infraestrutura de redes (LAN, 
MAN, WAN e SAN) e ao ambiente virtualizado (VMWARE) da Rede Governo/Infovia-RJ, 
dos 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 
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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: 

3.1.1 - Rede LAN (Local Area Network): 

3.1.2.1 - Administração, configuração e operação dos ativos, monitoramento, resolução de 
problemas e respostas aos incidentes da infraestrutura de rede LAN do Contratante, com ações 
preventivas, preditivas e corretivas para garantia de operação e desempenho, conforme segue: 

a) Prestar assistência técnica, administrar, configurar, manter, operar e gerenciar o backbone 
IP da Rede Governo, redes local e remotas do PRODERJ, tais como: plano de 
endereçamento IP, gerenciamento de VLANs, roteamento, redes sem fio, etc; 

b) Elaborar projetos, baseado nas melhores práticas de gerenciamento de projetos, de 
implantação e/ou expansão de segmentos da rede corporativa, instalando e configurando 
equipamentos e serviços; 

c) Prestar assistência técnica, administrar, configurar, manter, operar, testar e homologar 
equipamentos de rede; 

d) Elaborar e manter a documentação da rede (LAN), topologia e de seus ativos atualizada, 
bem como a documentação dos procedimentos adotados no ambiente; 

e) Executar prova de conceito das soluções de rede quando solicitado, acompanhado de 
relatório técnico com análise completa, compatível com o solicitado; 

f) A Contratada será responsável pela disponibilidade dos recursos de rede (LAN); 

g) Implementar as regras e procedimentos de segurança nos ativos de rede, conforme 
autorização do Contratante; 

h) Identificar os protocolos que trafegam pela rede corporativa; 

i) Identificar o ativo que gera maior carga na rede; 

j) Identificar os ativos que estão enviando e/ou recebendo pacotes anômalos; 

k) Identificar e notificar ao Contratante de maneira proativa, preventiva e preditiva, as falhas e 
vulnerabilidades na infraestrutura de rede (LAN) em cada perímetro de atuação da 
Contratada; 

l) Fazer análise de todos os problemas relatados e/ou identificados da rede, propondo e 
realizando ações corretivas cabíveis autorizadas pelo Contratante; 

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

n) 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; 

o) Manter backup dos ativos de rede (LAN) e de infraestrutura atualizados; 

p) Atualizar o sistema operacional dos ativos de rede quando disponibilizado pelo fabricante e 
sob aprovação do Contratante; 

q) Substituição de senha conforme periodicidade definida pelo Contratante; 

r) Implementar, prestar assistência técnica, administrar, configurar, operar e manter 
atualizada a ferramenta de inventário, bem como, manter o inventário de todos os ativos 
da rede atualizado; 
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s) Prestar assistência técnica, administrar, configurar, manter, operar, testar, homologar e 
gerenciar protocolos SPANNING TREE (ex: RSTP, PVSTP) e VLAN TRANSPORT 
PROTOCOL (VTP); 

t) Implementar, prestar assistência técnica, administrar, configurar, manter, operar, testar e 
homologar o módulo de load balance (CSM e ACE) do switch Cisco Systems; 

u) Implantar, prestar assistência técnica, administrar, configurar, manter, operar, testar e 
homologar os dispositivos de rede sem fio (Wireless) do CONTRATANTE; 

v) Implantar, prestar assistência técnica, administrar, configurar, manter e operar o módulo 
WLAN (Wireless Local Area Network) Controllers; 

w) Analisar e Aperfeiçoar a largura de banda (Bandwidth) e recursos computacionais através 
Planos de Capacidade (Capacity Plan); 

x) Administrar e prestar assistência técnica as formas de endereçamento IP, tais como: 
Unicast, Broadcast, Multicast e Anycast; 

y) Avaliar e propor a implantação de QoS quando houver necessidade, além de dar suporte e 
administrar; 

z) Configurar CoS (Class-of-Service); 

aa) Prestar assistência técnica, administrar, configurar, manter, operar, testar e homologar os 
protocolos de roteamento interno (Interior Gateway Protocols - IGPs). Dentre eles estão: 
RIP, IGRP, EIGRP, OSPF e Integrated IS-IS; 

bb) Prestar assistência técnica, administrar, configurar, manter, operar, testar e homologar os 
protocolos de roteamento externos (Exterior Gateway Protocol - EGP) ou e de prefixos 
CIDR (Classless Inter Domain Routing); 

cc) Prestar suporte completo as Management Information Bases (MIB) para monitoramento 
dos ativos através do Simple Network Management Protocol (SNMP), quando necessário; 

dd) Manter a hora dos ativos ajustadas e sincronizadas através do Network Time Protocol 
(NTP) ou Security Network Time Protocol (SNTP); 

ee) Realizar análises de desempenho e de capacidade de rede, conforme o Apenso 1, 
apoiando na proposição de medidas corretivas necessárias ao perfeito funcionamento do 
ambiente; 

ff) 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); 

gg) Realizar outras tarefas, não especificadas acima, inerentes à função. 

3.1.2 - Redes WAN (Wide Area Network) e MAN (Metropolitan Area Network): 

3.1.2.1 - Administração, configuração e operação dos ativos, monitoramento, resolução de 
problemas e respostas aos incidentes da infraestrutura da rede WAN do Contratante, com ações 
preventivas, preditivas e corretivas para garantia de operação e desempenho, conforme segue: 

a) Implementar, prestar assistência técnica, administrar, configurar, manter e operar a rede 
distribuída (WAN), compreendendo: Roteamento, configuração de roteadores em Redes 
Frame-Relay, ATM, MPLS, Ethernet e outras tecnologias de enlace de dados que venham 
a surgir ou substituí-las; 

b) Implementar, prestar assistência técnica, administrar, configurar, manter, operar, testar e 
homologar os equipamentos de rede; 
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c) Executar prova de conceito das soluções de rede quando solicitado, acompanhado de 
relatório técnico com análise completa, compatível com o solicitado; 

d) Elaborar e manter a documentação da rede (WAN), topologia e de seus ativos atualizada, 
bem como a documentação dos procedimentos adotados no ambiente; 

e) A Contratada será responsável pela disponibilidade dos recursos de rede (WAN); 

f) Manter enlaces (links) ADSL (Asymmetric digital subscriber line), ISDN (Integrated 
Services Digital Networks), Frame-Relay, ATM, MPLS, Ethernet e outras tecnologias de 
enlace de dados que venham a surgir ou substituí-las; 

g) Gerenciar os diversos protocolos incluindo: PPP (Point-to-Point Protocol); 

h) Interagir com a operadora de telecomunicações na resolução de problemas, incidentes de 
segurança e tráfego que afetem o backbone IP da Rede Governo e seus clientes. 

i) Realizar outras tarefas, não especificadas acima, inerentes à função. 

3.1.3 - Segurança da Rede: 

a) Prestar assistência técnica, administrar, configurar, manter, operar, testar e homologar os 
ativos e soluções de segurança da Cisco System pertencentes ao Contratante; 

b) Implementar, prestar assistência técnica, administrar, configurar, manter, operar, testar e 
homologar VPN’s e seus protocolos de segurança; 

c) Implementar, prestar assistência técnica, administrar, configurar, manter, operar, testar e 
homologar as listas de controles de acesso (ACL’s); 

d) Implementar, prestar assistência técnica, administrar, configurar, manter, operar, testar e 
homologar a tradução de endereços (NAT); 

e) Implementar, prestar assistência técnica, administrar, configurar, manter e operar o módulo 
FWSM - Firewall Services Module; 

f) Implementar, prestar assistência técnica, administrar, configurar, manter e operar o ACS – 
Access Control System; 

g) Implementar, prestar assistência técnica, administrar, configurar, manter e operar o IPS – 
Intrusion Preventetion System; 

h) Implementar, prestar assistência técnica, administrar, configurar, manter e operar o Cisco 
Security Appliances. 

3.1.4 - Monitoramento da Rede: 

a) 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; 

b) Monitorar todos os Links do BackBone e dispositivos de rede WAN; 

c) Monitorar a carga das redes; 

d) Monitorar e tratar os alarmes do módulo de load balance (CSM e ACE) do switch Cisco 
Systems; 

e) Monitorar o tráfego e níveis de utilização, latência, jitter, disponibilidade dos links de 
comunicação de dados da fornecedora de telecomunicações; 

f) Disparar e tratar os alertas quando um item monitorado estiver sendo consumido além do 
desejado/esperado ou com comportamento anômalo; 

g) Conhecer o histórico de disponibilidade de cada ativo de rede e seus respectivos serviços; 
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h) Monitorar, em tempo real, o consumo dos recursos (ex: CPU, MEMÓRIA, INTERFACE DE 
REDE, etc) dos ativos do Contratante, bem como manter um histórico pelo período 
determinado pelo mesmo; 

i) Verificar se o nível de serviço de cada item monitorado corresponde ao desejado (índice de 
disponibilidade) pelo Contratante; 

j) Criar procedimentos para correlacionar eventos e/ou atividades; 

k) Criar procedimentos para execução de ferramentas de diagnóstico de cada item 
monitorado. 

3.1.5 - Rede SAN (Storage Area Network) 

3.1.5.1 - Administração, configuração e operação dos ativos, monitoramento, resolução de 
problemas e respostas aos incidentes da infraestrutura de rede SAN do Contratante, com ações 
preventivas, preditivas e corretivas para garantia de operação e desempenho, conforme segue: 

a) Instalação, configuração e administração de serviço de armazenamento de dados em SAN 
(Storage Area Network); 

b) Elaborar e manter a documentação da rede (SAN), topologia e de seus ativos atualizada, 
bem como a documentação dos procedimentos adotados no ambiente; 

c) A Contratada será responsável pela disponibilidade dos recursos de rede (SAN); 

d) Monitorar, analisar e tratar as vulnerabilidades da infraestrutura da rede (SAN), dos 
serviços e as ocorrências ou possibilidades de intrusão; 

e) Elaborar projetos, baseado nas melhores práticas de gerenciamento de projetos, de 
implantação e/ou expansão de segmentos da rede corporativa SAN, instalando e 
configurando equipamentos e serviços, de acordo com as recomendações do fabricante; 

f) Implementar, prestar assistência técnica, administrar, configurar, manter, operar, otimizar e 
identificar os pontos de falhas e melhorias da rede SAN – Storage Area Network, conforme 
recomendações do fabricante; 

g) Identificar e notificar ao Contratante, de maneira proativa, preventiva e preditiva, as falhas 
e vulnerabilidades na infraestrutura de rede (SAN) em cada perímetro de atuação da 
Contratada; 

h) Manter backup dos ativos de rede (SAN) atualizado; 

i) Criação de VDisk, apresentação de LUN’s, expansão de arrays; 

j) Analisar e definir RAID a ser utilizado, quando na criação de volumes, sob aprovação do 
Contratante; 

k) Obter o melhor desempenho do sistema de armazenamento de dados (Storage), através 
de cálculos estatísticos do IOPS (Input/Output Operations Per Second) utilizando uma das 
03 (três) metodologias de medida de desempenho: desempenho IOPS aleatório, 
sequencial de desempenho, e uma combinação dos dois, que é medido quando avaliar o 
desempenho aleatório e sequencial, ao mesmo tempo; 

l) Criar LUNS, RAID, agrupamento e necessidade de replicação interna das informações; 

m) Análise de aplicação de patchs e fixes para o ambiente de armazenamento; 

n) Manter organização de Zones e conexões entre os equipamentos da rede SAN; 

o) Operar e controlar a utilização do Storage bem como análise de performance e tendência 
de todo o ambiente visando projetos e crescimentos; 
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p) Operar e controlar as aplicações que compõem o ambiente SAN, por exemplo: Shared 
Repository e Data Sharing, Network Architecture, Data vaulting and Data Backup, Data 
Interchange, Clustering, Data Protection and Disaster Recovery; 

q) Operar e controlar a performance, disponibilidade, escalabilidade e interoperabilidade do 
ambiente SAN; 

r) Operar e controlar hardware e software do ambiente SAN, contemplando para o hardware: 
meio físico, dispositivos de conexão, dispositivos de translação, dispositivos de 
armazenamentos. e para software: sistema operacional, drivers e firmwares para os 
dispositivos, software para gerenciamento da rede e dos dados; 

s) Deverá também administrar, manter e prestar suporte à solução SAN, no que tange: 

i. Configuração inicial do switch SAN; 

ii. Arquitetura do ambiente; 

iii. Projetar SAN fabrics; 

iv. Mapear e apresentar a topologia da rede SAN; 

v. Avaliar e apresentar projeto de otimização da solução SAN; 

vi. Projetar e executar quando autorizado pelo Contratante a conectivadade dos hosts; 

vii. Projetar e executar quando autorizado pelo Contratante a conectividade do Storage; 

viii. Projetar e executar quando autorizado pelo Contratante a conectividade redundante 
de toda a solução de Storage; 

ix. Projetar SAN interoperáveis; 

x. Projetar interfaces de gerenciamento; 

xi. Monitorar e melhorar o desempenho, disponibilidade e segurança da SAN. 

t) Definição dos procedimentos de operação, administração e suporte do storage e dos 
switchs SAN incluindo Virtual Disks, Volumes Físico, Nivel de RAID, Zoning, e demais que 
se apliquem a solução; 

u) Realizar outras tarefas, não especificadas acima, inerentes à função. 

3.1.6 - Administração do Ambiente Virtualizado - VMWARE 

3.1.6.1 - Administração, configuração e operação dos ativos, monitoramento, resolução de 
problemas e respostas aos incidentes da infraestrutura do ambiente virtualizado, através das 
ferramentas do VMware, utilizados pelo Contratante, com ações preventivas, preditivas e 
corretivas para garantia de operação e desempenho, conforme segue: 

a) Implantar, prestar assistência técnica, administrar, configurar, manter, operar, testar e 
homologar o sistema de virtualização VMware, bem como, seus utilitários de administração 
e monitoramento; 

b) Implementar, prestar assistência técnica, administrar, configurar, manter, operar, testar e 
homologar a solução vCenter Operations Enterprise de acordo com os requisitos de 
desempenho, capacidade e gerenciamento de configuração para gerenciar ambientes 
virtuais e em nuvem, bem como, criar sistema personalizado para rastrear mudanças a 
arquivos e diretórios críticos para atender a requisitos de auditoria de TI; 

c) Prestar assistência técnica, administrar, configurar, manter, operar, testar e homologar 
toda solução virtual que utilizam os sistemas VMware, conforme o Apenso 1; 
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d) Avaliar o desempenho e identificar os pontos de melhoria do ambiente virtualizado com 
plano de ação para implementação, cronograma de execução e plano de retorno, 
indicando os pontos críticos para que o Contratante, baseada nessas informações defina 
as ações prioritárias; 

e) Assegurar operação continua dos servidores e serviços; 

f) Prestar assistência técnica, administrar, configurar, manter, operar, testar e homologar as 
seguintes funcionalidades do ambiente virtualizado: Cluster H.A, Tolerância a Falhas (FT), 
Switches virtuais distribuídos, Melhorias de performance, Gráficos de desempenho, Melhor 
gerenciamento de permissões e acesso, Dynamic Resource Scheduling – DRS, Distributed 
Power Management – DPM e outras funcionalidades que venham a surgir ou substituí-las; 

g) Instalação, configuração e administração de serviço de virtualização de servidores; 

h) Clonar servidores; 

i) Operação e controle de toda a infraestrutura VMware que contempla: ESX e ESXi, 
vCenter, Virtual SMP e Consolidated Backup; 

j) Realizar outras tarefas, não especificadas acima, inerentes à função. 

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: 

a) Relatório mensal executivo contendo o planejamento e acompanhamento da Migração 

para INFOVIA.RJ 2.0; 

b) Relatório semanal técnico contendo os indicadores de comportamento e performance da 

Rede Governo: INFOVIA.RJ, incluindo as informações das intervenções programadas ou 

não e das ocorrências eventuais, tais como, paralisações por problemas da OI, ou do 

CEOP, etc. 

c) Relatório mensal técnico de implantação da Rede COMEP-RJ, incluindo as ações de 
conectividade com o IPLAN-Rio e as recomendações das melhores práticas da 
interconectividade. 

d) Relatório mensal executivo contendo estatísticas dos incidentes de rede de todos os 

ambientes LAN, MAN, WAN, SAN e ambiente virtualizado, reportados pela equipe 

prestadora do serviço técnico, informando aqueles que foram solucionados e os que estão 

pendentes; 

e) Elaborar e entregar relatórios, com periodicidade mensal, de monitoramento e de análise 

de rede SAN e ambiente virtualizado segmentado em níveis executivo e operacional; 

f) Relatório quinzenal técnico contendo falhas e vulnerabilidades encontradas e reportadas 

na infraestrutura de rede da Rede Governo, contendo detalhamento das ações tomadas e 

o status final de cada uma delas; 

g) O relatório técnico deve ter no mínimo as seguintes informações:  

i. Sumário, score com o nível de risco; 

ii. Topologia de rede SAN e ambiente virtualizado descoberto; 
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iii. Hosts descobertos; 

iv. Vulnerabilidades; 

v. Tratamento dado aos incidentes; 

vi. Informações de tendências e histórico de configuração; 

vii. Plano de ação com as mudanças sugeridas, tempo para implantação e o devido 
plano de retorno. 

h) Relatório Mensal de recomendações e ações tomadas, em comum acordo com o 
Contratante, para implantação das melhores práticas do ITIL no Gerenciamento da Rede 
Governo; 

i) Os modelos dos relatórios a serem apresentados deverão ser criados/definidos entre a 
Contratada e o Contratante no primeiro mês de operação. 

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 redes LAN - Local Area Network, 
MAN - Metropolitan Area Network, WAN - Wide Area Network e SAN - Storage Area Network e 
ambiente virtualizado (VMware) 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 atenderá ao item 2, observando o Acordo de Nível de Serviço 
definido no item 7. 

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: 

a) Instalação, administração e atualização dos softwares e ativos de rede; 

b) Suporte especializado presencial nas rotinas operacionais de rede; 

c) Apoio e recomendações das melhores práticas quando adicionado um novo ativo de rede; 

d) Acompanhamento técnico presencial on-site para instalação, configuração e atualização de 
um novo ativo no ambiente de rede; 

e) Suporte especializado presencial nas rotinas operacionais do ambiente virtualizado; 

f) 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; 

g) 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; 

h) O Contratante poderá optar pela contratação dos serviços em atividades programadas ou 
emergenciais fora do horário comercial; 
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i) O 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 - DO PERFIL TÉCNICO DOS PROFISSIONAIS 

I. A Contratada deverá disponibilizar ao Contratante, recursos técnicos certificados e 
especializados com as competências descritas abaixo. 

II. 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 
apresentação e palestra, bem como redigir corretamente e com clareza relatórios, 
propostas e projetos. Além de facilidade para se adaptar às normas e regulamentos 
estabelecidos pelo Contratante. 

III. Todos os profissionais da Contratada devem possuir as habilidades de organização, 
disciplina e facilidade de comunicação interpessoal. 

IV. 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; 

V. Complementa o perfil necessário aos profissionais da Contratada: 

a) Interação com as operadoras de telecomunicações para acompanhamento de 
implantações de enlaces do backbone IP da Rede Governo e seus clientes; 

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

c) Acompanhar o estado dos enlaces do backbone IP 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 operacionais da rede; 

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 reporte das atividades realizadas e planejadas; 

i) Participar do sistema de avaliação mensal de operação de rede. 
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VI. Os profissionais da Contratada serão livremente alocados internamente, conforme 
necessidade e definições do Contratante, em escopo de atuação definidos neste TR e/ou 
em atividades relacionadas à administração da Rede Governo. 

6.1 - PROFISSIONAL CERTIFICADO – LAN, MAN e WAN 

I. A Contratada deverá disponibilizar profissionais certificados com ênfase em rede de 
computadores e telecomunicações, para o atendimento do objeto.  

6.1.1 - PROFISSIONAL SENIOR – Rede de Computadores e Telecomunicações, mínimo de 01 
(um) recurso: 

Formação  Graduação concluída em área tecnológica com ênfase em Redes de 
Computadores e Telecomunicações.  

Experiência Técnica: 

a) Experiência comprovada em preparação e implantação de planos 
de contingência, plano de continuidade de negócios e resposta a 
incidentes de rede; 

b) Experiência comprovada na elaboração de relatórios técnicos, 
homologação de patches de sistema operacional de ativos de rede, 
teste de vulnerabilidade; 

c) Experiência em gestão de projetos voltados para arquitetura de 
redes; 

d) Experiência em implementação de controles visando à mitigação 
dos riscos em ambiente de TIC; 

e) Experiência em gerência avançada de redes e auditorias de 
sistemas computacionais; 

f) Experiência em rotinas operacionais de NOC e DATACENTERS; 

g) Experiência comprovada em acompanhamento de implantação de 
enlaces e operações de redes; 

h) Profundos conhecimentos do modelo OSI; 

i) Domínio e profundos conhecimentos do serviço DNS (Domain 
Name System); 

j) Domínio no desenho, configuração, implementação, administração, 
otimização e diagnóstico de redes de computadores; 

k) Domínio na gestão de serviços IP – DHCP, NAT, SSH, SNMP, Alta 
disponibilidade, convergência de redes, Balanceamento de carga, 
compressão de dados, traffic shapping e QoS, classificação e 
marcação de tráfico, gestão de congestionamento, eficiência de 
canais de transmissão,  HSRP, GLBP, VRRP, WCCP; 

l) Domínio na Segmentação com recurso a VLAN, VLSM, 
Sumarização e 802.1X 
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Continuação - 
Experiência Técnica: 

m) Domínio de configuração de routers e switch e para redes LAN, 
MAN, WLAN e WAN (ISDN, HDLC, e PPP); 

n) Profundos conhecimentos dos protocolos de roteamento interno 
(Interior Gateway Protocols - IGPs). Dentre eles estao: RIP, IGRP, 
EIGRP, OSPF e Integrated IS-IS; 

o) Profundos conhecimentos dos protocolos dos roteadores externos 
(exterior routers), que utilizam o Exterior Gateway Protocol (EGP) 
ou o BGP (Border Gateway Protocol)  e de prefixos CIDR (Classless 
Inter Domain Routing; 

p) Domínio e profundo conhecimento da solução Cisco FWSM; 

q) Domínio e profundo conhecimento de rede sem fio, incluindo o 
módulo WLAN (Wireless Lan Controllers); 

r) Experiência no uso de analisador de protocolos; 

s) Domínio e profundos conhecimentos da solução IPS e ASA; 

t) Conhecimento em ferramentas de gerenciamento e inventário de 
redes; 

u) Profundos conhecimentos em Troubleshooting de rede (TCP/IP, 
endereçamentos ips/subnets Sniffers Scanners); 

v) Sólidos conhecimentos a respeito do funcionamento de redes TCP-
IP de longa distância e internet; 

w) Domínio de roteamento (estático e dinâmico); 

x) Profundos conhecimentos dos protocolos SPANNING TREE (RSTP, 
PVSTP e VTP); 

y) Domínio de Load Balance (CSM e ACE); 

z) Domínio de ACL, NAT; 

aa) Domínio de endereçamento de rede; 

bb) Vivência em ambientes de missão crítica e alta disponibilidade em 
datacenters; 

cc) Experiência em liderança de projetos; 

dd) Domínio da língua inglesa. 

Experiência Profissional 
Comprovada  

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

Certificação Requerida  a) Certificação Cisco CCIE Routing & Switching - Cisco Certified 
Internetwork Expert Routing & Switching; 

b) Certificação ITIL - Information Technology Infrastructure Library. 

Desejável a) Experiência em programação JAVA, PERL e PHP; 

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

c) Certificação Microsoft – MCSA ou MCSE; 

d) Red Hat Certified Engineer (RHCE); 

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

 

http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_27001
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6.1.2 - PROFISSIONAL PLENO – Rede de Computadores e Telecomunicações, mínimo de 02 
(dois) recursos: 

Formação  Graduação concluída em área tecnológica com ênfase em Redes de 
Computadores e Telecomunicações.  

Experiência Técnica: 

a) Experiência comprovada em preparação e implantação de planos de 
contingência, plano de continuidade de negócios e resposta a 
incidentes de rede; 

b) Experiência comprovada na elaboração de relatórios técnicos, 
homologação de patches de sistema operacional de ativos de rede, 
teste de vulnerabilidade; 

c) Experiência em gestão de projetos voltados para arquitetura de redes; 

d) Experiência em implementação de controles visando a mitigação dos 
riscos em ambiente de TIC; 

e) Experiência em gerência avançada de redes e auditorias de sistemas 
computacionais; 

f) Experiência em rotinas operacionais de NOC e DATACENTERS; 

g) - Domínio no desenho, configuração, implementação, administração, 
otimização e diagnóstico de redes de computadores; 

h) Domínio na gestão de serviços IP – DHCP, NAT, SSH, SNMP, Alta 
disponibilidade, convergência de redes, Balanceamento de carga, 
compressão de dados, traffic shapping e QoS, classificação e 
marcação de tráfico, gestão de congestionamento, eficiência de 
canais de transmissão,  HSRP, GLBP, VRRP, WCCP; 

i) Domínio na Segmentação com recurso a VLAN, VLSM, Sumarização 
e 802.1X; 

j) Domínio de configuração de routers e switch e para redes LAN, MAN, 
WLAN e WAN (ISDN, HDLC, e PPP); 

k) Profundo conhecimento dos protocolos de roteamento interno (Interior 
Gateway Protocols - IGPs). Dentre eles estao: RIP, IGRP, EIGRP, 
OSPF e Integrated IS-IS; 

l) Profundo conhecimento dos protocolos  dos roteadores externos 
(exterior routers), que utilizam  o Exterior Gateway Protocol (EGP) ou 
o BGP (Border Gateway Protocol)  e de prefixos CIDR (Classless 
Inter Domain Routing; 

m) Domínio e profundo conhecimento da solução Cisco FWSM; 

n) Experiência no uso de analisador de protocolos; 

o) Domínio e profundos conhecimentos da solução IPS e ASA; 

p) Conhecimento em ferramentas de gerenciamento e inventário de 
redes; 

q) Profundo conhecimento em Troubleshooting de rede (TCP/IP, 
endereçamentos ips/subnets Sniffers Scanners); 

r) Domínio de roteamento (estático e dinâmico); 

s) Profundo conhecimento dos protocolos SPANNING TREE (RSTP, 
PVSTP e VTP); 

t) Domínio de ACL, NAT; 

u) Domínio de endereçamento de rede; 

v) - Vivência em ambientes de missão crítica e alta disponibilidade; 

w) - Experiência em liderança de projetos; 

x) - Domínio de Load Balance (CSM e ACE). 
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Experiência Profissional 
Comprovada  

De pelo menos 03 (três) anos atuando conforme experiência técnica 

comprovadas conforme descrita acima.  

Certificação Requerida  a) Certificação  Cisco CCNP - Cisco Certified Network Professional; 

b) Certificação ITIL - Information Technology Infrastructure Library. 

Desejável a) Experiência em programação JAVA, PERL e PHP; 

b) Certificação Cisco CCDP - Cisco Certified Design Professional; 

c) Certificação Linux - LPIC I (101/102); 

d) Red Hat Certified Engineer (RHCE); 

e) Certificação Microsoft – MCSA ou MCSE. 

 

6.2 - PROFISSIONAL CERTIFICADO – SAN – STORAGE AREA NETWORK E AMBIENTE 
VIRTUALIZADO - VMWARE 

I A Contratada deverá disponibilizar profissionais de rede SAN - Storage Area Network e 
ambiente virtualizado certificado, para o atendimento do objeto. 

6.2.1 - PROFISSIONAL PLENO CERTIFICADO – Rede SAN e ambiente virtualizado – Vmware, 
mínimo de 02 (dois) recursos: 

Formação  Graduação concluída em área tecnológica com ênfase em infraestrutura de 
datacenter.  

Experiência Técnica: 
a) Domínio em virtualização com produtos Vmware vSphere; 

b) Implantação, administração e troubleshooting de ambientes de 
storage e ambiente virtualizado VMware; 

c) Atuação na área de storage e backup; 

d) Virtualização de servidores físicos(P2V); 

e) Profundo conhecimento em vMotion ; 

f) Analise de desempenho; 

g) Analise de capacidade; 

h) Experiência em ferramentas Vmware de Infraestrutura virtual 
(Instalação, Configuração e Gerenciamento), tais como: VMware 
ESX, vCloud Director, vCenter Operations, VMware View, vCenter, 
DRS, SRM, ESXi, Virtual Switch, Update Manager; 

i) Conhecimento em especificação de infraestrutura para virtualização; 

j) Desenho técnico de infraestrutura; 

k) Integração de componentes de infraestrutura Storages; 

l) Domínio em SAN; 

m) Switches Cisco MDS, Brocade e redes SAN; 

n) EMCPowerPath com experiência em tarefas como: Zonning, Masking, 
Tiering, Trobleshooting, Configuração de Cotas; 

o) Planejar, configurar, monitorar a integração de LUNS com ambiente 
VMware e servidores; 

p) Conhecimento em sistemas operacionais: MS Windows Server 2003 
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ou superiores e Linux Red Hat e compatível; 

q) Administrar e suportar ambiente de Storage e SAN;  

r) Profundo conhecimento de Array de discos; 

s) Profundo conhecimento de RAID; 

t) Conhecimento das topologias da rede Fibre Channel (FC-P2P, FC-
AL, FC-SW); 

u) Conhecimento das camadas do protocolo Fibre Channel (FC0 - 
Camada Física, FC1 – Camada de ligação de dados, FC2 – Camada 
de rede, FC3 – Funções Auxiliares, FC4 – Camada de Aplicação); 

v) Domínio dos protocolos (Fibre Channel, FCoE, iSCSI, SAS, CIFS,  
FCP, FCIP, iFCP); 

w) Manipulação de recursos de disco, troubleshooting e tunning para 
alocações de discos e SAN; 

x) Emissão de relatórios técnicos de performance do ambiente de 
Storage.; 

y) Análise e monitoração de recursos da SAN: fibras, Gbic, portas, 
switches e Storages; 

z) Cálculos estatísticos do IOPS; 

aa) Configuração e suporte de RAID Groups e Logical Units (LUN) do 
sub-sistema de storage; 

bb) Atuação no atendimento de requisições, incidentes, implantações, 
troubleshooting, geração de documentação etc. relacionados ao 
ambiente de storage e backup; 

cc) Farão parte das atividades a configuração e administração de 
storages, switches SAN, Tape Library, desenho de novas soluções, 
melhoria na estrutura atual etc. 

Experiência Profissional 
Comprovada 

De pelo menos 04 (quatro) anos atuando conforme experiência técnica 

comprovadas conforme descrita acima.  

Certificação Requerida  a) Certificação VMware VCP5 – VMware Certified Professional on 
vSphere 5 

b) Certificação ITIL - Information Technology Infrastructure Library 

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

b) Certificação Microsoft – MCSA ou MCSE. 

 

6.3 - PROFISSIONAL ESPECIALIZADO – Redes LAN, WAN, MAN e SAN e Ambiente 
Virtualizado VMware 

I. A Contratada deverá disponibilizar profissionais especializados em redes LAN, WAN, MAN 
e SAN e ambiente virtualizado, para o atendimento do objeto. 
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6.3.1 - PROFISSIONAL ESPECIALIZADO – Rede LAN, MAN, WAN e SAN e ambiente 
virtualizado – Vmware, mínimo de 03 (três) recursos: 

Formação  Graduação em andamento ou concluída em área tecnológica com ênfase em 
redes de computadores.  

Experiência Técnica: 
a) Implantação e administração de redes nas plataformas Windows e 

Linux; 

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

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

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

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

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

g) Experiência comprovada na elaboração de relatórios técnicos, 
homologação de patches de sistema operacional de ativos de rede, 
teste de vulnerabilidade; 

h) Experiência em gestão de projetos voltados para arquitetura de redes; 

i) Domínio da solução Cisco FWSM; 

j) Profundos conhecimentos em Troubleshooting de rede (TCP/IP, 
endereçamentos ips/subnets Sniffers Scanners); 

k) Domínio de endereçamento de rede; 

l) Domínio em virtualização com produtos Vmware vSphere; 

m) Implantação, administração e troubleshooting de ambientes de storage 
e ambiente virtualizado VMware; 

n) Experiência em ferramentas Vmware de Infraestrutura virtual 
(Instalação, Configuração e Gerenciamento; 

o) Desenho técnico de infraestrutura; 

p) Integração de componentes de infraestrutura Storages; 

q) Conhecimento em sistemas operacionais: MS Windows Server 2003 
ou superiores e Linux Red Hat e compatível; 

r) Administrar e suportar ambiente de Storage e SAN;  

s) Configuração e suporte de RAID Groups e Logical Units (LUN) do sub-
sistema de storage; 

t) Atuação no atendimento de requisições, incidentes, implantações, 
troubleshooting, geração de documentação etc. relacionados ao 
ambiente de storage e backup; 

u) Farão parte das atividades a configuração e administração de 
storages, switches SAN, Tape Library, desenho de novas soluções, 
melhoria na estrutura atual, etc.  
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Experiência Profissional 
Comprovada  

De pelo menos 03 (três) anos atuando conforme experiência técnica e nas 

capacitações descritas acima.  

Desejável:  
a) Certificação Cisco CCDP - Cisco Certified Design Professional; 

b) Certificação Cisco CCNP - Cisco Certified Network Professional; 

c) Certificação Cisco CCIE Security - Cisco Certified Internetwork 
Expert Security; 

d) Certificação VMware VCP5 – VMware Certified Professional on 
vSphere 5; 

e) Certificação Linux - LPIC I (101/102); 

f) Certificação Microsoft – MCSA ou MCSE; 

g) Certificação ITIL - Information Technology Infrastructure Library; 

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

 

7 – DO ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO PARA O OBJETO 

7.1 - A Contratada deverá ter condições de assegurar o Acordo de Nível de Serviço – ANS, para o 
Serviço Técnico Especializado da infraestrutura de redes e assistência técnica Emergencial 
Especializada no regime de 24x7x365 (vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana, 
incluindo feriados, trezentos e sessenta e cinco dias por ano) com atendimento presencial, quando 
necessário, e com tempo de resposta e de solução conforme 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, e-mail, ativos e ferramentas com abertura de 
chamados automáticas, 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 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. 

http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_27001
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8 – DAS 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 - Fornecer número telefônico do tipo discagem gratuita 0800, para abertura dos chamados 
técnicos, estes deverão possuir identificador (numérico) próprio, repassada ao 
CONTRATANTE, a fim de registro e acompanhamento das ocorrências. 

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

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

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. 

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

8.4.2- O suporte telefônico para abertura de chamados será no padrão 24x7x365 (24 (vinte 
e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana, incluindo feriados, 365 (trezentos 
e sessenta e cinco) dias por ano) em língua portuguesa. 

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

8.6 - Assinar o Termo de Sigilo e Confidencialidade do CONTRATANTE. 

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

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

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

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

8.11 - Fornecer ao CONTRATANTE os documentos necessários para os correspondentes 
pagamentos. 

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

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

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

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

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

8.17 - 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. 

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

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

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

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

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

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

8.24 - 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 de serviços. 

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

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

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

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

a) Todos os tributos, taxas e contribuições, municipais, estaduais e federais, nacionais ou 
estrangeiros, presentes ou futuros, devidos em decorrência da execução dos Serviços; 

b) Todos os encargos decorrentes de obrigações trabalhistas e/ou previdenciárias; 

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

d) 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. 

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

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

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

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

8.33 - 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. 

8.34 - 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 não exime a 
CONTRATADA da responsabilidade sobre a origem dos softwares que utilizar. 
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8.35 - 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 isento de qualquer responsabilidade decorrente da violação de quaisquer 
segredos comerciais, direitos de propriedade, direitos autorais ou de patentes, obrigando-se, 
ainda, a ressarcir ao CONTRATANTE eventuais danos e/ou prejuízos causados pela 
violação do disposto neste item. 

8.36 - Prover a atualização tecnológica dos seus profissionais, no prazo de 03 (três) meses, 
sempre que houver atualização de versão de qualquer ativo da rede, do ambiente SAN e da 
solução de virtualização. 

8.37 - 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 uma semana antes da saída do outro funcionário. 

8.38 - 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. 

8.39 - Apresentar declaração se comprometendo a alocar, para realização dos serviços, somente 
profissionais com qualificação compatível com os perfis definidos no item 6 – Perfil Técnico 
dos Profissionais. 

8.40 - 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. 

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

8.42 - O CONTRATANTE terá ampla liberdade de atualizar as versões dos sistemas operacionais, 
sistema de virtualização, e equipamentos de rede (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. 

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

8.44 - 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. 

8.45 - Seguir os preceitos da ISO 27001/ BS7799. 

8.46 - Fica vedado a CONTRATADA a subcontratação e a quarteirização dos serviços para o 
atendimento do objeto. 

8.47 -  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. 
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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. 

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. 

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 – DO PRAZO DE EXECUÇÃO 

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

10.2 - A prestação dos serviços será iniciada em até 15 (quinze) 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, conforme os endereços listados abaixo, ou em localidade a ser definida pelo mesmo, 
na Cidade doo Rio de Janeiro: 

 PRODERJ/Unidade CAERJ - Rua da Ajuda, 5 – 3º andar - CEP: 20.040-000 - Centro da 
Cidade – Rio de Janeiro – RJ.  

 PRODERJ/ Unidade SERPRO - Rua Pacheco Leão, 1.235 – Fundos - CEP: 22.460-905 - 
Jardim Botânico – Rio de Janeiro – RJ. 

 PRODERJ/ Unidade UERJ - Rua São Francisco Xavier, 524 – 2º andar - CEP: 20.550-013 
- Maracanã – Rio de Janeiro – RJ. 

12 - DA VISTORIA AO AMBIENTE TECNOLÓGICO 

12.1 - Poderá ser realizada vistoria ao ambiente tecnológico do Contratante, mediante 
agendamento prévio pelo telefone (21) 2333-0245, com os servidores da Gerência de Redes e 
Telecomunicação – GRT, conforme previsto no subitem 6.6 do Edital. 
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APENSO 1 

1 – DA INFRAESTRUTURA EXISTENTE 

1.1. SWITCHES CORE – Cisco Systems 

1.2. SWITCHES DE ACESSO - Cisco Systems 

1.3. SWITCHES DE DISTRIBUIÇÃO - Cisco Systems 

1.4. ROTEADORES DE BORDA - Cisco Systems 

1.5. ROTEADORES DAS REDES INTERNA - Cisco Systems 

1.6. SWITCHES SAN - Cisco Systems 

1.7. SWITCHES DATA CENTER (NEXUS) – Cisco Systems 

1.8. STORAGE – Oracle 

1.9. TAPE LIBRARY – Oracle 

1.10. VMware vSphere 

1.11. VMware vCenter Server 

1.12. VMware vCenter Operations Server 

1.13. Módulo FIREWALL SERVICES MODULE (FWSM) – Cisco Systems 

1.14. Blades – Oracle 

1.15. LOAD BALANCE MODULES – Cisco Systems 

1.16. WIRELESS LAN CONTROLLERS – Cisco Systems 

1.17. LAN MANAGEMENT SYSTEM (LMS) – Cisco Systems 

1.18. ACCESS CONTROL SYSTEM (ACS) – Cisco Sytems 

1.19. INTRUSION PREVENTION SYSTEM (IPS) – Cisco Systems 

1.20. CISCO SECURITY APPLIANCES 

1.21. ACCESS POINTS – Cisco System 

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


