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

TP Nº 001/09 

Anexo II 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
Tomada de Preços nº 001/2009 

 
 
1 – DO OBJETO 
 
1.1 - Contratação de serviços de suporte técnico para a Solução de Correio Eletrônico existente 

no PRODERJ, baseado em software livre, abrangendo treinamento, documentação e serviços 
de configuração, por um período de 12 (doze) meses. 

 
2 – DO LOCAL DAS INSTALAÇÕES 
 
2.1 – PRODERJ Unidade CAERJ (Centro Administrativo do Estado do Rio de Janeiro), 
Av. Nilo Peçanha nº 175/3º andar (entrada pela Rua da Ajuda nº 5) – Centro – Rio de 
Janeiro – RJ, Gerência de Rede e Telecomunicações - GRT. 
 
3 – DAS CARACTERÍSTICAS GERAIS DO CORREIO ELETRÔNICO 
 
a) A solução de correio é baseada em Software Livre (licenciamento GPL); 
 
b) A solução de correio eletrônico é customizável, modular, escalável de forma horizontal, ou seja, 
permite aumentar o número de servidores (front e back-end) conforme demanda de alta 
performance, de fácil administração e operação; 
 
c) A solução esta implantando em plataforma baseada em Debian, e esta apta a uma futura 
migração para a plataforma LivreRJ Servidor (também baseada em Debian), requisito definido 
pela CONSETI; 
 
d) A solução possui eficiente sistema de anti-spam, não havendo comprometimento da 
performance; 
 
e) Administração modular e centralizada com interface web; 
 
f) A solução possui administração delegada dos domínios em 3 níveis (Administrador, Postmaster 
e Usuário); 
 
g) A solução possui gerência completa através de interface webservices, permitindo integração 
com outras soluções pré-existentes. 
 
h) Filtragem de mensagens centralizadas; 
  
i) A solução é escalável e suporta até 400.000 contas de e-mail; 
 
j) A solução permite backup on-line (sem necessidade de downtime). 
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3.1 – TOPOLOGIA ATUAL 

 
 
3.1.1 - A solução atual é toda baseada em lâminas Blades do fabricante Verari (modelo 
VS1100V), sendo 08 (oito) lâminas cada uma com 2 (dois) processadores Intel Xeon 2,8 Ghz e 2 
(dois) GB de memória RAM. A solução possui um total de 8 (oito) servidores: 02 (dois) servidores 
SMTP; 02 (dois) servidores webmail; 02 (dois) servidores POP / IMAP; 01 (um) servidor LDAP; 01 
(um) servidor de controle; e 01 (um) storage Hitachi (modelo Thunder 9570V) com 1,5 Terabyte 
alocados para os servidores. Os servidores utilizados na solução possuem a funcionalidade de 
boot através de SAN, tornando desnecessária a utilização de discos para boot e sistema 
operacional dos mesmos. 
 
3.2 - FUNCIONALIDADES 
 
3.2.1 - SERVIÇO DE ROTEAMENTO DE MENSAGENS (SMTP/SMTPS) 
 
a) Em caso de falhas no serviço de SMTP(S), os administradores e o serviço de "Controle" serão 
alertados; 
 
b) A entrega de mensagens é precedida de teste de validade do domínio destino e domínio 
remetente; 
 
c) O serviço de SMTP(s) exige autenticação tanto para envio quanto para recebimento; 
 
d) A solução possui serviço de SMTP (puro) para fazer RELAY de IP’s autorizados pelos 
administradores; 
 
e) A solução consulta lista negras (RBL e outras) antes que as mensagens sejam postadas nas 
caixas de usuários; 
 
f) A solução esta configurada em uma "Load Balance" para balanceamento de carga e tolerância a 
falhas; 
 
g) A solução permite o envio de e-mail assinado digitalmente, bem como verificar esta assinatura 
exibindo as propriedades do titular do certificado. 
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3.2.2 - REGISTRO DE LOG´S
a) Todas as atividades, desde a recepção da mensagem do remetente até a entrega da mesma 
ao destinatário, são registradas em arquivo de log; 
 
b) Os log's da solução permitem a identificação do IP de origem e destino, e-mail do remetente e 
destinatário, data e hora do recebimento ou envio da mensagem; 
c) Todos os log's são armazenados em banco de dados com licença GPL e em locais onde os 
administradores e Postmaster´s possuem acesso somente leitura. 
 
d) A visualização dos Log's é feita via WEB, esta se encontra dentro da interface de administração 
da solução. 
 
3.2.3 - FILAS 
 
a) As mensagens em filas, que ainda não foram entregues, são reposicionadas através de 
critérios de prioridades; 
 
b) A solução permite separação das mensagens de erros das mensagens válidas; 
 
c) A solução permite o uso de rotas (SmartHost);  
 
d) A solução permite a configuração de QueueLifeTime (tempo de armazenamento em fila); 
 
e) A solução permite a visualização de forma “on-line” da fila. 
 

3.2.4 - INTERFACE DE ADMINISTRAÇÃO DO CORREIO 
 
3.2.4.1 - A solução possui uma interface integrada para administração completa do sistema, que 
contempla: 
 

a) Gerenciamento de Contas de usuários; 
 
b) Gerenciamento de Listas (MailingList); 
 
c) Sistema de auditoria e monitoramento de contas completo, com possibilidade de colocar 
uma ou várias caixas sob auditoria, de modo que outra conta receba cópias de todas as 
mensagens enviadas, recebidas, ou enviadas e recebidas por uma determinada conta; 
 
d) Recurso de senha temporária para que o administrador possa analisar a ocorrência de 
erros com a conta de um determinado usuário sem que o mesmo tenha que lhe passar sua 
senha ou tenha sua senha reinicializada, evitando assim inúmeros transtornos com trocas 
de senha desnecessárias; 
 
e) Sistema de remoção de mensagens com política de limpeza de mensagens para cada 
uma das pastas (Caixa de entrada, Itens Enviados, Lixeira, Lixo Eletrônico, etc) e políticas 
de tratamentos para mensagens que não foram lidas em um período estabelecido; 

 
f) Gerenciamento de Domínios, com as seguintes opções: 
 

• Nome do domínio; 
• Senha do administrador do domínio; 
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• Número de contas; 
• Número de alias e forward; 
• Autoresponders (vacation), 
• Cotas; 

 
g) Gerenciamento de subdomínios (com as mesmas opções do gerenciamento de domínio); 
 
h) Controle de todos os servidores e serviços do projeto; 
 
i) Gerenciamento de relatórios baseado nos Log's. 
 

3.2.4.2 - É possível a emissão de relatórios de controle para serem disponibilizados aos 
administradores de domínios, sendo estes: 
 

a) Relatórios de quantidade de mensagens trafegadas por domínio de origem; 
 
b) Relatórios de quantidade de mensagens trafegadas por domínio de destino; 
 
c) Relatórios de tempo médio de mensagens na fila por domínio; 
 
d) Relatórios de outras estatísticas de tráfego, tais como: 

 
• Número de mensagens; 
• Bytes transferidos; 
• Mensagens entregues; 
• Mensagens com erro; 

 
3.2.4.3 - A interface permite a definição de políticas de expiração de senha, forçando o usuário a 
trocar sua senha de tempos em tempos; 
 
3.2.4.4 - A interface possui três níveis de acesso/privilégios diferenciados, contemplando: 
 

• Administrador: Cria, remove, altera os limites dos domínios, definido o número de 
contas, espaço em disco que as contas podem ocupar número de encaminhamentos, 
número de aliases, etc, por domínio; 

• Postmaster: (administradores de subdomínios): criar, remover, editar contas, trocar 
senhas, aumentar/reduzir quotas, e cadastrar senhas temporárias de modo a poder 
prestar suporte ao usuário, visualizando totalmente a conta do usuário sem a 
necessidade de trocar ou solicitar a senha do usuário para isso; 

• Usuário: criar filtros, encaminhamentos, respostas automáticas, aliases, listas de email, 
trocar sua senha sem a necessidade de acionar o Postmaster ou o administrador da 
solução. 

 
3.2.4.5 - São permitidos, no gerenciamento do sistema, bloqueios do tipo: 
 

• Por destinatário; 
• Por IP; 
• Por remetente. 
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3.2.4.6 - A interface de administração permite que o Postmaster possa personalizar a página de 
login e páginas internas do domínio administrado com um logotipo personalizado, que é exibido 
para todos os usuários do respectivo domínio. 
 
3.2.5 - WEBMAIL 
 
a) A solução de WEBMAIL esta disponível para todos os domínios que o PRODERJ administra; 
 
b) A solução possui autenticação via IMAP ou IMAPS e contempla as seguintes funcionalidades: 
 

• Agenda de compromissos; 
• Catálogo de endereços pessoais; 
• Catálogo de endereços externos; 
• Boletins Internos; 
• Troca de senhas; 
• Gerenciamento de “listas negras” e “listas brancas” pessoais; 
• Envio de e-mail assinados digitalmente e verificação de assinaturas digitais; 
• Corretor ortográfico; 
• Download no formato EML de mensagens e/ou pastas; 
• Salvamento contínuo de mensagens que estejam em composição, evitando a perda de 

mensagens em caso de travamento ou desconexão do browser. 
 
c) Permite bloqueios dinâmicos, ou seja: caso sistema receba/envie mais que X mensagens do 
remetente Y, num intervalo Z de tempo, o remetente é bloqueado automaticamente pelo sistema; 
 
d) Suporte a “�hite-list”, possibilitando que determinado remetente não seja bloqueado; 
 
e) Permite o atraso intencional de recebimento de até X mensagens, sendo que, numa única 
conexão SMTP, o sistema aceita sem atraso algum. Após X mensagens ele impõe um delay de Y 
segundos para receber a mensagens X +1, aguarda mais Y segundos para receber X + 2, etc. 
Após ter ocorrido o número de Z mensagens, a conexão é derrubada e o remetente, 
opcionalmente, bloqueado; 
 
f) A solução de WEBMAIL é configurada em um ambiente com balanceamento de carga e 
tolerância a falhas; 
 
g) A interface do WEBMAIL permite que a equipe do PRODERJ faça alterações que forem 
desejadas; 
 
h) A interface de WEBMAIL é visualizada via Browser (Firefox, Internet Explorer) e via Mobile 
(PDA, Celular, etc), através do protocolo HTTPS; 
 
3.2.6 - FILTROS ANTIVÍRUS E ANTI-SPAM 
 
a) A solução permite filtros e descartes de mensagens de acordo com listas negras GLOBAIS ou 
LOCAIS (por usuário); 
 
b) A solução permite a verificação em listas negras na internet; 
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c) A solução permite o descarte de mensagens de acordo com tipos de anexo, sendo estes 
criados e mantidos pelos Administradores; 
 
d) Filtros GLOBAIS (criados para todo sistema) têm prioridade sob filtros LOCAIS (criados pelo 
usuário); 
 
e) A solução permite a configuração de Anti-Relay, através da interface de Administração, para 
que IP's cadastrados possam usar o roteador de mensagens. (Ex.: Aplicações em hosts que 
precisam de SMTP); 
 
f) Os filtros de Anti-SPAM são reconfigurados por domínio, subdomínio ou usuário; 
 
g) A solução permite o bloqueio de mensagens conforme o tamanho da mensagem e o tamanho 
do anexo ambos de maneira individual por conta; 
 
h)O software de antivírus é open source; 
 
i) O software de anti-spam é open source e permite que o usuário “customize” o seu filtro através 
de pastas especiais: “SPAM” e “NÃO-SPAM”, o usuário ao mover uma mensagem para 
determinada pasta especial, demais mensagens do mesmo assunto e/ou remetente serão 
consideradas ou não spam conforme ação tomada pelo usuário; 
 
j) O software de anti-spam esta integrado ao servidor IMAP, isto é, caso o usuário realize uma 
customização através de um cliente de e-mail, a mesma deverá valer para o webmail e vice-versa. 
 

3.2.7. LDAP 
 
a) A solução comporta uma base de até 400.000 (quatrocentos mil) usuários;  
 
b) A solução possui LDAP Master e LDAP SLAVES; 
 
c) O serviço de LDAP Master replica toda e qualquer alteração na base para LDAP Slave;  

 
d) A base LDAP esta preparada para integrar: IMAP, IMAPS, POP3 e POP3S. 
 
3.2.8 - SERVIÇOS DE CAIXA POSTAL 
 
a) A solução utiliza o formato MAILDIR para leitura e escrita do armazenamento de mensagens; 
 
b) A solução possui um caderno de endereço CORPORATIVO divido por domínio; 
 
c) A solução permite a criação de caixas postais que só possam enviar/receber mensagens do 
próprio domínio; 
 
d) A solução permite a configuração de "Alias", permitindo que usuários tenham mais de um e-
mail a serem entregues em sua caixa postal; 
 
e) A solução possui “Forward”, permitindo que os usuários possam encaminhar suas mensagens 
para outras caixas postais; 
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f) A solução permite o uso de contas BOLETINS, para facilitar a comunicação dos 
Administradores com toda base de usuário daquele domínio; onde a mensagem é inserida 
diretamente na caixa postal dos usuários sem gerar filas de envio com isso; 
 
g) A solução permite a criação de Listas de Discussão, onde os POSTMASTER podem criar Listas 
com os usuários do seu domínio; 
 
h) A solução permite a personalização das mensagens de “bounce”; 
 
i) A solução possui controle de quotas de espaço e/ou número de mensagens, estas atribuídas 
pelos administradores e Postmaster; 
 
j) A solução permite o envio de mensagem para avisos administrativos ao usuário, como estouro 
de quotas; 
 
k) A solução permite que mensagens possam ser encaminhas via SMS para celulares; 
 
l) A solução esta configurada para os serviços POP3, POP3S, IMAP e IMAPS, todos se 
autenticando na base. 
 
m) A solução esta configurada para alta disponibilidade nos serviços de Caixa Postal, 
possibilitando que: 
 

• Seja configurado um servidor primário e um servidor secundário; 

• Caso ocorra falha em um dos serviços no servidor primário, o secundário entre 
automaticamente em operação; 

• A troca de operação entre servidores primário e secundário seja automática; 

• A solução replique todo o sistema entre servidores primário e secundário;  

• A solução tenha balanceamento de carga, sendo este configurado no switch "load 
balance". 

 
 
3.2.9 - SERVIÇOS DE CONTROLE 
 
a) O Serviço de controle emite alertas automáticos, como por exemplo, e-mails e torpedos SMS, 
aos administradores; 
 
b) A solução de controle é baseada em software livre e de código aberto; 
 
c) O serviço de controle utiliza plugins customizados para monitoramento de serviços como 
número de mensagens na fila, versão de anti-vírus etc. 
 
d) Atualmente é feito o monitoramento dos seguintes itens: 
 

• Uptime; 

• Carga; 

• Consumo de memória; 

• Quantidade de mensagens por fila; 
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• Espaço em disco; 

• Tempo de resposta; 

• Disponibilidade dos serviços (SMTP, POP, IMAP, LDAP, WEBMAIL). 
 
4 – DO DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS 
 
4.1 - SERVIÇOS DE SUPORTE CONTÍNUO 
 
4.1.1 - Prestação de serviço de suporte, com operação assistida às atividades operacionais de 
forma contínua pela Contratada para o atendimento de demandas do PRODERJ e referentes à 
solução de correio eletrônico, envolvendo as atividades de: 
 

• Gerenciamento administrativo da solução; 

• Elaboração de procedimentos de administração para 1º e 2º níveis da solução. 

• Elaboração de consultas, relatórios, indicadores e alertas; 

• Implementação de consultas, relatórios, indicadores e alertas; 

• Customizações de consultas, relatórios, indicadores e alertas; 

• Customizações na base de dados; 

• Suporte presencial.  
 
4.1.2 – Fornecer número telefônico 0800, para abertura e acompanhamento dos chamados 
técnicos. 
 
4.1.2.1 - Cada chamada técnica será registrada pela Contratada e deverá possuir identificador 
(numérico) próprio, repassado ao Contratante, a fim de registro e acompanhamento das 
ocorrências. 
 
4.1.2.2 - Uma vez registrada a ocorrência junto à Contratada, ela será encaminhada para os 
procedimentos de atendimento e solução dos problemas. 
 
4.1.3 - Os serviços de suporte técnico deverão obedecer aos critérios abaixo descritos: 
  
• Nível 1: remoto via e-mail e/ou WEB.  
• Nível 2: local (“on-site”), por profissionais capacitados na solução ofertada. 
 
4.1.4 - A Contratada deverá informar ao Contratante o endereço eletrônico e/ou endereço do 
site para fins de esclarecimento de dúvidas relativas ao uso, instalação ou configuração dos 
produtos que compõem a solução, assim como para orientação e acompanhamento da 
solução de problemas quando não for demandada a presença de um técnico, a critério do 
Contratante.  
 
4.1.5 - A Contratada deverá prestar serviço de desenvolvimento limitado em 200 (duzentas) 
horas para alteração do sistema/interface. O serviço de desenvolvimento poderá ser utilizado 
durante a vigência do contrato. 
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4.1.5.1 - Os problemas que, claramente, estiverem sendo tratados no âmbito do 
desenvolvedor, não incorrerão em penalidade para a Contratada quanto ao descumprimento 
dos tempos máximos para atendimento e resolução, entretanto, a solução junto ao fabricante 
deverá ser intermediada pela mesma, até o término do atendimento.  
 
4.1.5.1.1 - Entende-se por término do atendimento a disponibilidade da solução para uso em 
perfeitas condições de funcionamento no local onde está instalado, estando condicionado à 
aprovação do Contratante.  
 
4.1.6 - A Contratada será responsável pelos custos de deslocamento do profissional até local 
da prestação de serviço de suporte técnico especializado, bem como por todas as despesas 
de transporte, diárias, frete, seguro ou quaisquer outros custos envolvidos nos atendimentos 
das chamadas técnicas. 
 
4.1.7 - A Contratada deverá emitir relatório técnico, indicando os procedimentos realizados 
durante a manutenção preventiva e/ou suporte técnico. 
 
4.1.8 - O serviço de suporte técnico deverá estar disponível 24x7 (vinte e quatro horas por dia, 
sete dias por semana) com tempo de resolução conforme descrito no item 7. 
 
4.1.9 - Disponibilizar correções de segurança, que implicam em vulnerabilidade do sistema a 
ataques virtuais, no prazo máximo de 1 (um) dia útil após a divulgação das vulnerabilidades. 
 
4.1.10 - O suporte técnico da garantia prestada pelo fornecedor consiste no esclarecimento de 
dúvidas, na reparação das eventuais falhas de funcionamento, mediante a substituição de versão, 
de acordo com os manuais e normas técnicas específicas, no acompanhamento de instalação de 
novas versões ou de reinstalação de qualquer versão adquirida, e ainda orientação das melhores 
práticas de uso dos produtos adquiridos. 
 
4.2 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO 
 
4.2.1 - Transferir o conhecimento de administração de toda a solução de correio eletrônico, para 
uma equipe de técnicos do PRODERJ, no total de 80 (oitenta) horas. 
 
4.2.2 - Deverá ser ministrado um treinamento, durante o prazo de vigência contrato, tendo como 
base, a administração e manutenção das seguintes soluções: 
 

• Gerenciamento administrativo via interface web; 

• Resolução de possíveis erros no ambiente; 

• Administração, atualização e manutenção dos serviços nos servidores; 

• Monitoração da solução; 
 
4.2.3 - O Treinamento deverá ter uma carga horária de, no mínimo, 16 (dezesseis) horas, com 
turmas de 06 (seis) a 08 (oito) participantes, devendo ser ministrado no laboratório do 
Contratante, na língua portuguesa. Deverá abranger todas as funcionalidades da solução 
atual e deverão ser passadas instruções avançadas para sua manutenção, incluindo a 
transferência de conhecimento, para a equipe técnica do PRODERJ, com relação à 
estruturação dos códigos fontes utilizados na atual solução. 
 
4.2.3.1 - É obrigatória a entrega de material impresso ou similar para os participantes, em 
português. 
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4.2.3.2 - Ao final do curso deverá ser aplicado um método de verificação do aprendizado e 
emitido um certificado de conclusão do mesmo. 
 
4.2.4 - Capacitar a equipe técnica do Contratante, na gerência da solução. Esta capacitação 
deverá ser aplicada por profissional certificado na(s) ferramenta(s) envolvida(s) e abranger 
tanto a instalação, configuração, operação e gerenciamento da(s) mesma(s), em todas as 
suas funcionalidades. 
 
4.3 – DOCUMENTAÇÃO 
 
4.3.1 - Deverá ser entregue ao CONTRATANTE a documentação relativa aos procedimentos 
operacionais de manutenção da solução, abrangendo: 
 

• Shutdown dos serviços e servidores; 

• Start dos serviços e servidores; 

• Determinação e correção de problemas com o hardware e software; 

• Backup e Restore de servidor, caixas postais e logs (full e incremental); 

• Atualização de versões e releases; 

• Gerenciamento e monitoração de toda solução de correio; 

• Especificação dos produtos instalados (nome do produto, versão e fabricante); 

• Políticas e regras implementadas. 
 

5 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

5.1 – Fornecer, obrigatoriamente, durante todo o prazo de vigência do Contrato o suporte 
necessário para a manutenção preventiva, corretiva e de melhorias da solução de correio 
eletrônico, de acordo com as características descritas no item 3. 
 
5.2 - Manter atualizadas as versões e respectivas licenças da solução de correio eletrônico, 
durante a vigência do contrato e seus aditivos. 
 
5.3 - Deslocar técnicos especializados para o atendimento do suporte técnico, caso seja 
necessário, no local descrito no item 2, sem ônus para o Contratante, em horário comercial ou 
sob demanda. 
 
5.4 - Manter, por seus representantes ou prepostos, sigilo quanto aos trabalhos executados e 
elementos utilizados. 
 
5.5 - Manter em caráter confidencial, mesmo após o término do prazo de vigência ou eventual 
rescisão do Contrato, todas e quaisquer informações classificadas como confidenciais ou não 
do Contratante. 
 
5.6 - Cumprir todas as orientações estabelecidas no “Plano de Segurança da Informação” do 
Contratante. 

 
5.7 - Manter, em observância às obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas no processo de licitação. 
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5.8 - Apresentar mensalmente relatório dos registros de falhas da solução. 
 
5.9 – Prever mecanismo de transferência da tecnologia para o Contratante, incluindo 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. 
 
5.10 - Garantir o perfeito funcionamento de toda a solução de correio eletrônico. 
 
5.11 - Permitir que sejam criados índices que permitam identificar incidentes de segurança. 
Estes índices quando atingidos deverão ser documentados e permitir que as ações realizadas 
para sua solução/mitigação sejam registrados. 
 
5.12 - Permitir a integração com ferramentas de segurança, a partir de sua execução, gerar 
relatórios com os problemas encontrados de forma a orientar a implementação da solução ou 
que, na impossibilidade da solução, medidas de contorno do problema. 
 
5.13 – Dar garantia e suporte técnico, pelo prazo de vigência do contrato, de todos os 
produtos adquiridos e dos serviços contratados. 
 
6 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
6.1 - Efetuar os pagamentos devidos à Contratada. 
 
6.2 – Fornecer à Contratada os documentos, informações e demais elementos que possuir, 
ligados aos serviços do objeto. 
 
6.3 - Assegurar aos técnicos credenciados pela Contratada o acesso aos locais de execução dos 
serviços, resguardadas as normas de sigilo e segurança impostas pelo Contratante. 
 
6.4 - Designar responsável para o acompanhamento e fiscalização do objeto licitado. 
 
6.5 - Receber o objeto, após a verificação do atendimento integral das especificações requeridas. 
 
6.6 - Comunicar à Contratada qualquer anormalidade ocorrida na execução do objeto, 
diligenciando para que as irregularidades ou falhas sejam plenamente corrigidas. 
 
6.7 - Notificar, por escrito, a Contratada da aplicação de eventuais penalidades, garantindo-lhe o 
direito ao contraditório e ampla defesa. 
 
7 – DO ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO 
 
7.1 - A empresa Contratada deverá ter condições de assegurar o Acordo de Nível de Serviço 
– ANS, no regime de 24x7 (24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana, 
incluindo feriados), com atendimento remoto com tempo de resposta e de solução conforme 
quadro abaixo: 
 

Severidade Tempo de resposta Tempo de solução 

Alto Impacto Até 01 hora Até 02 horas 

Médio Impacto Até 02 horas Até 04 horas 

Sem Impacto Até 06 horas Até 24 horas 
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Legenda: 

1. Alto impacto: ambiente inoperante.  
2. Médio Impacto: ambiente operando com restrições.  
3. Sem impacto: dificuldade pontual em alguma funcionalidade. 

 
7.2 - A Contratada deverá trabalhar na resolução dos problemas críticos até que a solução 
esteja novamente operando em regime normal de produção. 
 
8 - DO PRAZO DE EXECUÇÃO 
 
8.1 – O prazo de execução dos serviços será de 12 (doze) meses, a contar da data da 
formalização contratual. 
 
9 – DA FISCALIZAÇÃO 
 
9.1 - A execução dos serviços do objeto será acompanhada e fiscalizada pelo Gerente da 
Gerência de Rede e Telecomunicações - GRT, que será designado como Gestor do Contrato. 
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