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Anexo I 

TERMO DE REFERÊNCIA - TR 

Pregão Eletrônico nº 015/2012 

1 - DO OBJETO 

1.1 – Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com assistência e suporte 
técnico para toda a infraestrutura de ativos da rede Cisco Systems do PRODERJ, na modalidade 
SMARTnet Onsite, por um período de 12 (doze) meses. 

1.1.1 – Essa infraestrutura é composta dos seguintes ativos: 

Item Descrição Qtde. 

1 Switch CISCO Modelo Catalyst 4948 - COD. FAB. WS-C4948-10GE 2 

2 Switch CISCO Modelo Catalyst 2950 - COD. FAB. WS-C2950T-24 76 

3 Switch CISCO Modelo Catalyst – COD. FAB. WS-C2950-12 1 

4 Switch CISCO Modelo Catalyst 2950 – COD. FAB. WS-C2950-24 5 

5 Switch CISCO Modelo Catalyst 2900 – COD. FAB. WS-C2924M-XL-EM 1 

6 Switch CISCO Modelo 3750 WS-C-3750G24TS 9 

7 Switch CISCO Modelo 7100 – COD. FAB. 7120-4T1 1 

8 Switch de Data Center CISCO Modelo Cisco 6509 – COD. FAB.  WS-C6509-E 1 

9 Switch de Data Center CISCO Modelo Cisco 6509 – COD. FAB.  WS-C6509-V-E 2 

10 Switch CISCO Catalyst 3750 – COD. FAB. WS-C3750-48P 22 

11 Access Point CISCO Modelo Platform Aironet – COD. FAB. AIR-LAP1131AG-A-K9  25 

12 Controlador Wireless AIR-WLC4402-12-K9 - COD. FAB. WS-SVC-WISM-1-K9 3 

13 Roteador CISCO Modelo 3660 – COD. FAB. Cisco 3660-MB-2FE 1 

14 Roteador CISCO Modelo 3845 – COD. FAB. Cisco 3845-MB 4 

15 Módulo com 48 portas 10/100/1000GE – COD. FAB. WS-X6748-GE-TX 6 

16 Módulo Firewall – COD. FAB.  WS-SVC-FWM-1 2 

17 Módulo Supervisor – COD. FAB. WS-SUP720-BASE 1 

18 Módulo Supervisor – COD. FAB. VS-S720-10G 2 

19 Módulo IPS - COD. FAB.  WS-SVC-IDSM-2 3 

20 Power Supply - COD. FAB. WS-CAC-6000W 4 

21 Power Supply - COD. FAB. WS-CAC-3000W 2 

22 Chassis Fan Tray - COD. FAB. WS-C6509-E-FAN 1 1 

23 Chassis Fan Tray - COD. FAB. WS-C6509-V-E-FAN 4 

24 Conector SPF - COD. FAB.  X2-10GB-6X4 4 

25 Conector SPF - COD. FAB. X2-10GB-SR 24 

26 Appliance de autenticação 802.1X – Cisco Secure ACS 4.X Solution Engine 1113 - 
COD. FAB. CSACSE-1113-K9 

2 

27 Switch CISCO 10GBE para Datacenter Tipo 2 Modelo NEXUS 7000 3 

28 Modulo de interface com 32 portas 10GE+SFP para Switch Datacenter Tipo 2 3 

29 Módulo conversor de 10GBase SR para fibra multimode para Switch Datacenter 
Tipo 1 e 2 

96 

30 Módulo de Interface 48p 10/100/1000 Base-T para Switch Datacenter Tipo 2 9 

31 Módulo  ACE 30 para Switch 6509 2 
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2 - DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

2.1 - Manutenção e suporte técnico para toda infraestrutura de equipamentos e componentes de 
comunicação CISCO SYSTEMS, conforme descrito no item 1.1.1. 

2.2 - Acesso permanente e global ao centro de assistência técnica (Technical Assistance Center - 
TAC) da Cisco. 

2.3 - Acesso à extensa base de conhecimentos e ferramentas Cisco.com. 

2.4 - Atualizações permanentes de software de sistemas operativos. 

2.5 - Suporte de software de SO Cisco para prolongar a vida útil de dispositivos Cisco com uma 
melhoria de segurança, melhor desempenho, gestão de largura de banda, suporte de novos 
protocolos e maior interoperabilidade. 

2.6 - Diagnósticos proativos e alertas em tempo real em dispositivos elencados no item 1.1.1, 
através do Smart Call Home. 

2.7 - Os serviços deverão contemplar a reposição de peças. 

3 – DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA À INFRAESTRUTURA DE REDE 

3.1 - A Contratada deverá prestar serviço de suporte técnico às atividades operacionais para o 
atendimento de demandas do Contratante, referente aos ativos CISCO SYSTEMS, envolvendo as 
seguintes atividades: 

a) Substituição de hardware defeituoso; 

b) Atualização de firmware/IOS; 

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

d) Instalação e/ou atualização de licenças; 

e) Suporte a rotinas operacionais; 

f) O suporte presencial deverá ocorrer nos locais descritos no item 7, sem ônus para o 
Contratante; 

g) Atualização de versões, releases e patches aplicados nos ativos, com o devido histórico; 

h) Gerenciamento e monitoração dos ativos envolvidos; 

i) A abertura de chamados, o esclarecimento de dúvidas e o agendamento de serviço de 
suporte "on-site", serão efetuados por telefone fixo localizado no Rio de Janeiro ou número 
de discagem gratuita 0800 e através de site de Internet e e-mail por parte do Contratante; 

j) O atendimento efetuado será em língua portuguesa; 

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

l) O suporte telefônico será no padrão 24x7 (vinte e quatro horas por dia, sete dias por 
semana, inclusive feriados) em língua portuguesa; 
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m) Arcar com todos os custos e despesas, tais como: recebimento e remessa dos 
equipamentos e peças para troca; 

n) Garantir o mais rigoroso 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; 

o) Os serviços a serem prestados deverão estar de acordo com os procedimentos e padrões 
estabelecidos pela Política de Segurança da Informação do Contratante; 

p) Cumprir o prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos para apresentar os números de 
contrato junto ao fabricante CISCO para cada equipamento que fará parte do Contrato 
SMARTnet Onsite; 

q) A Contratada deverá fornecer número telefônico do tipo discagem gratuita 0800, para 
abertura de chamados técnicos e estes deverão possuir identificador (numérico) próprio, 
repassado ao Contratante, a fim de registro e acompanhamento das ocorrências; 

r) Uma vez registrada a ocorrência junto à Contratada, ela será encaminhada para os 
procedimentos de atendimento e solução dos problemas; 

s) 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; 

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

4 – DA REPOSIÇÃO DE PEÇAS 

4.1 - As peças/equipamentos de reposição devem ser originais do fabricante ou de empresa por 
ele homologada e certificada. 

4.2 - A Contratada deverá prestar serviço de reposição de peças / equipamentos / componentes 
defeituosos, sem ônus para o Contratante, conforme comunicação do mesmo, a fim de que o 
serviço que utiliza tal equipamento seja restabelecido de maneira completamente funcional. 

4.3 - O serviço de reposição de peças/equipamentos/componentes deverá estar disponível 24x7 
(vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana, inclusive feriados). 

4.4 - O serviço de reposição de peças deverá abranger os equipamentos listados no subitem 
1.1.1 e também todos os componentes necessários para o perfeito funcionamento, incluindo 
cabos de fibra ótica e energia, do ambiente do DATACENTER do Contratante. 

5 – DO ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO  

5.1 - A empresa Contratada deverá ter condições de assegurar o Acordo de Nível de Serviço – 
ANS, para os serviços de suporte contínuo a ambiente de virtualização, serviços de suporte 
contínuo a infraestrutura de comunicação de dados e serviço de reposição de 
peças/equipamentos no regime de 24x7 (vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana, 
inclusive feriados), com atendimento presencial e com tempo de resposta e de solução conforme 
quadro abaixo: 
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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. 

5.2 - 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. 

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

5.4 - A Contratada deverá trabalhar na resolução dos problemas até que o(s) ativo(s) esteja(m) 
novamente operando em regime normal de produção sem qualquer pendência. 

6 - DO PRAZO  

6.1 - O prazo de execução dos serviços será de 12 (doze) meses, contados a partir da 
formalização contratual. 

7 - DOS LOCAIS DE EXECUÇÃO / INSTALAÇÃO 

7.1 - SITE DO DATACENTER/PRODERJ – Rua da Ajuda nº 5/3º andar – Centro – CEP 20040-
000 – Rio de Janeiro - RJ. 

7.2 - SITE DO PRODERJ/SERPRO – Rua Pacheco Leão nº 1.235, fundos – Jardim Botânico – 
CEP 22460-905 – Rio de Janeiro – RJ. 

 


