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CATÁLOGO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA 

 

Infraestrutura Tecnológica e Processamento de Aplicações 
 
 

 
Os serviços de Apoio a Gestão e Operação de Infraestrutura Tecnológica 

foram contratados através do PREGÃO SAMF/DF/MF nº 21/2013, para atender a 

Secretaria do Tesouro Nacional – STN e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – 

PGFN. 
 

De acordo com o Termo de Referência (Anexo 2), a PGFN, juntamente com a 

Empresa contratada, elaboraram um catálogo de serviços para orientar os serviços que 

são executados e permitir uma melhor gestão sobre remuneração e organização das 

necessidades da Contratante. 
 

Na PGFN,  o Catálogo  foi distribuído em oito áreas de atuação.  Cada área 

contempla os itens de execução, contendo Categoria da Atividade, Detalhamento, Tipo 

de Ocorrência. Tempo de resolução, periodicidade e entregáveis. (Anexo 1): 
 

1 – Serviço de Apoio à Gestão de Qualidade de TIC 

4 – Suporte a Produção e Soluções de TIC 

5 – Segurança da Informação de TIC 
 

6 – Serviço de Administração de Aplicativos WEB 

7 – Serviço de Administração de Redes de Dados 

8 – Serviço de Administração de Servidores e Software Básico 

9 – Serviço de Administração de Bancos de Dados 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 1 



 

1 – Serviço de Apoio à Gestão de Qualidade de TIC 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

Código 
Identificador 

Original 

 
Categoria da Atividade 

 
Detalhamento de Atividades Técnicas 

 
Tipo de Ocorrência 

Tempo para Resolução ou 
Escalonamento do 

Chamado Total 

 
Periodicidade 

 
Entregáveis 

 

 
1.4.1 

 
Apoiar na prospecção de soluções e na elaboração de 
especificação técnica de equipamentos, softwares e serviços 
de TIC, de acordo com normas, procedimentos e técnicas 
recomendadas pelas CONTRATANTE 

Elaboração de Especificações Técnicas 

 
 

Eventual 8:00:00 Por demanda Termo de referência/Especificação 

 

1.7.1 Emitir relatórios técnicos referentes à aferição de 
configurações de equipamentos de TIC 

Emitir relatórios Técnicos 

 

Eventual 
2:00:00 Por demanda Nota técnica 



 

4 – Suporte a Produção e Soluções de TIC 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

Código 
Identificador 

Original 

 
Categoria da Atividade 

 
Detalhamento de Atividades Técnicas 

 
Tipo de Ocorrência 

Tempo para Resolução ou 
Escalonamento do 

Chamado Total 

 
Periodicidade 

 
Entregáveis 

4.1.1 

Administrar a fitoteca zelando pela organização, 
armazenamento e controle de uso e movimentação de 
mídias magnéticas e/ou ópticas e unidades de fitas 
magnéticas, cuidando para a correta montagem das mídias 
nas unidades, conforme solicitado pela ferramenta de 
backup; 

Controle de mídias  Continuada 0:30:00 Semanal 
Relatorio mensal de controle de 

mídias 

4.3.1 

Administrar a fitoteca zelando pela organização, 
armazenamento e controle de uso e movimentação de 
mídias magnéticas e/ou ópticas e unidades de fitas 
magnéticas, cuidando para a correta montagem das mídias 
nas unidades, conforme solicitado pela ferramenta de 
backup; 

Operação de ferramenta de backup Continuada 0:30:00 Diária 
Relatório de execução de backup 

mensal 

4.3.2 

Administrar a fitoteca zelando pela organização, 
armazenamento e controle de uso e movimentação de 
mídias magnéticas e/ou ópticas e unidades de fitas 
magnéticas, cuidando para a correta montagem das mídias 
nas unidades, conforme solicitado pela ferramenta de 
backup; 

Operação de restore Eventual 2:00:00 Por demanda Sistema de chamados 

4.5.1 

Elaborar os cronogramas de implantação, analisando o 
impacto nos serviços e solicitar aprovação às áreas afetadas 
das indisponibilidades programadas, analisando previamente 
a viabilidade e o impacto da instalação de novas soluções e 
correções; 

Elaborar os cronogramas de 
implantação 

Eventual 4:00:00 Por demanda Cronograma 

4.6.1 

Participar do Gerenciamento de Configuração, 
Gerenciamento de Mudanças, Gerenciamento de 
Capacidade, Gerenciamento de Incidentes e Gerenciamento 
de Disponibilidade, obedecendo às normas, procedimentos e 
técnicas adotadas e estar de acordo com as práticas 
preconizadas pelo modelo ITIL (Information Technology 
Infrastructure Library, versão 3, especialmente nos 
processos ligados à operação de serviços (Service 
Operation); 

Elaborar e acompanhar rotinas de 
gerenciamento de mudanças  

Eventual 2:00:00 Por demanda Relatório de Mudança 

4.6.2 

Participar do Gerenciamento de Configuração, 
Gerenciamento de Mudanças, Gerenciamento de 
Capacidade, Gerenciamento de Incidentes e Gerenciamento 
de Disponibilidade, obedecendo às normas, procedimentos e 
técnicas adotadas e estar de acordo com as práticas 
preconizadas pelo modelo ITIL (Information Technology 
Infrastructure Library, versão 3, especialmente nos 
processos ligados à operação de serviços (Service 
Operation); 

Elaborar e acompanhar rotinas de 
gerenciamento de capacidade  

Eventual 2:00:00 Por demanda Check-list controle de storage 

4.6.3 

Participar do Gerenciamento de Configuração, 
Gerenciamento de Mudanças, Gerenciamento de 
Capacidade, Gerenciamento de Incidentes e Gerenciamento 
de Disponibilidade, obedecendo às normas, procedimentos e 
técnicas adotadas e estar de acordo com as práticas 
preconizadas pelo modelo ITIL (Information Technology 
Infrastructure Library, versão 3, especialmente nos 
processos ligados à operação de serviços (Service 
Operation); 

Elaborar e acompanhar rotinas de 
gerenciamento de incidente 

Eventual 2:00:00 Por demanda Check-list controle de incidentes 



4 – Suporte a Produção e Soluções de TIC 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

Código 
Identificador 

Original 

 
Categoria da Atividade 

 
Detalhamento de Atividades Técnicas 

 
Tipo de Ocorrência 

Tempo para Resolução ou 
Escalonamento do 

Chamado Total 

 
Periodicidade 

 
Entregáveis 

4.6.4 

Participar do Gerenciamento de Configuração, 
Gerenciamento de Mudanças, Gerenciamento de 
Capacidade, Gerenciamento de Incidentes e Gerenciamento 
de Disponibilidade, obedecendo às normas, procedimentos e 
técnicas adotadas e estar de acordo com as práticas 
preconizadas pelo modelo ITIL (Information Technology 
Infrastructure Library, versão 3, especialmente nos 
processos ligados à operação de serviços (Service 
Operation); 

Elaborar e acompanhar rotinas de 
gerenciamento de disponibilidade 

Eventual 2:00:00 Por demanda Relatório de disponibilidade 

4.6.5 

Participar do Gerenciamento de Configuração, 
Gerenciamento de Mudanças, Gerenciamento de 
Capacidade, Gerenciamento de Incidentes e Gerenciamento 
de Disponibilidade, obedecendo às normas, procedimentos e 
técnicas adotadas e estar de acordo com as práticas 
preconizadas pelo modelo ITIL (Information Technology 
Infrastructure Library, versão 3, especialmente nos 
processos ligados à operação de serviços (Service 
Operation); 

Elaborar e acompanhar rotinas de 
gerenciamento de configuração 

Eventual 2:00:00 Por demanda Check-list controle de configuração 

4.7.1 

Participar da elaboração do plano de produção e da cadeia 
de execução das rotinas, conforme prioridades de execução 
e relações de dependências, e sob aprovação da equipe 
responsável da CONTRATANTE, garantindo a continuidade 
do processamento da produção, intervindo no 
escalonamento automatizado somente quando for 
necessário para o cumprimento dos prazos definidos no 
plano de produção ou caso seja formalmente solicitado; 

Elaborar o Planejamento e acompanhar 
a Execução Mensal 

Continuada 12:30:00 Semanal Documentação de Execução Mensal 

4.9.1 

Criar, verificar e manter atualizados os scripts de solução de 
problemas na área de produção, analisando em conjunto 
com a gerência responsável pelo atendimento ao usuário do 
CONTRATANTE os relatórios com estatísticas relativas aos 
chamados, detectando as origens e focos de problemas mais 
frequentes ou mais críticos; 

Manter base de conhecimento 
atualizada 

Eventual 2:30:00 Por demanda Base de conhecimento Wiki 

4.9.2 

Criar, verificar e manter atualizados os scripts de solução de 
problemas na área de produção, analisando em conjunto 
com a gerência responsável pelo atendimento ao usuário do 
CONTRATANTE os relatórios com estatísticas relativas aos 
chamados, detectando as origens e focos de problemas mais 
frequentes ou mais críticos; 

Manter fluxos de execução de rotinas 
atualizado 

Continuada 4:00:00 Semanal Fluxo de serviço 

4.9.3 

Criar, verificar e manter atualizados os scripts de solução de 
problemas na área de produção, analisando em conjunto 
com a gerência responsável pelo atendimento ao usuário do 
CONTRATANTE os relatórios com estatísticas relativas aos 
chamados, detectando as origens e focos de problemas mais 
frequentes ou mais críticos; 

Escalonamento de chamado para 
resolução de origem e foco de problema 

Eventual 0:15:00 Por demanda Sistema de chamados 



 

5 – Segurança da Informação de TIC 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

Código 
Identificador 

Original 

 
Categoria da Atividade 

 
Detalhamento de Atividades Técnicas 

 
Tipo de Ocorrência 

Tempo para Resolução ou 
Escalonamento do 

Chamado Total 

 
Periodicidade 

 
Entregáveis 

5.1.1 
Participar, quando solicitado, de reuniões com os gerentes e 
participantes dos projetos, a fim de prover soluções de 
segurança de TIC para projetos/atividades em andamento; 

Participação em reuniões sobre 
segurança da informação 

Eventual 2:00:00 Por demanda Atas de reuniões 

5.10.4 
Propor e implantar padrões, rotinas e procedimentos de 
segurança; 

Elaboração de procedimentos de 
segurança 

Não eventual Não se aplica Por demanda Documento escrito 

5.10.5 
Propor e implantar padrões, rotinas e procedimentos de 
segurança; 

Implantação de padrões de segurança Não eventual Não se aplica Por demanda Documento escrito 

5.16.1 
Monitorar serviços de segurança (equipamentos, sistemas 
operacionais, softwares básicos, conexões, aplicações, etc.); 

Verificar Status de Serviços do Firewall Continuada 2:00:00 Diário Check-list Firewall 

5.16.3 
Monitorar serviços de segurança (equipamentos, sistemas 
operacionais, softwares básicos, conexões, aplicações, etc.); 

Verificar atualização de firewall Continuada 0:30:00 Mensal Sistemas de chamados 

5.16.4 
Monitorar serviços de segurança (equipamentos, sistemas 
operacionais, softwares básicos, conexões, aplicações, etc.); 

Aplicar atualização de firewall Eventual 2:00:00 Por demanda Sistemas de chamados 

5.16.5 
Monitorar serviços de segurança (equipamentos, sistemas 
operacionais, softwares básicos, conexões, aplicações, etc.); 

Investigação de log de regra Eventual 0:20:00 Por demanda Sistemas de chamados 

5.17.3 
Monitorar logs de firewalls e proxies, visando identificar 
problemas e propor soluções; 

Criação de usuário no firewall Eventual 0:20:00 Por demanda Sistemas de chamados 

5.17.4 
Monitorar logs de firewalls e proxies, visando identificar 
problemas e propor soluções; 

Exclusão de usuário no firewall Eventual 0:10:00 Por demanda Sistemas de chamados 

5.17.5 
Monitorar logs de firewalls e proxies, visando identificar 
problemas e propor soluções; 

Criação de regra no firewall Eventual 0:30:00 Por demanda Sistemas de chamados 

5.17.6 
Monitorar logs de firewalls e proxies, visando identificar 
problemas e propor soluções; 

Alteração de regra no firewall Eventual 0:20:00 Por demanda Sistemas de chamados 

5.18.1 
Tratar incidentes de segurança e, quando solicitado, 
participar em atividades de análise forense; 

Tratamento de incidentes de segurança Eventual 4:00:00 Por demanda Relatório de análise de segurança 

5.19.2 

Gerar e consolidar os relatórios de ataques, vulnerabilidades, 
atualização de ativos, sistemas de proteção (antivírus, IPS, 
firewall, Proxy etc.) para apresentação à CONTRATANTE, 
constando nesta as medidas tomadas e sugestões; 

Manter base de conhecimento de 
informações 

Eventual 2:30:00 Por demanda Wiki 

 



 

6 – Serviço de Administração de Aplicativos Web 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

Código 
Identificador 

Original 

 
Categoria da Atividade 

 
Detalhamento de Atividades Técnicas 

 
Tipo de Ocorrência 

Tempo para Resolução ou 
Escalonamento do 

Chamado Total 

 
Periodicidade 

 
Entregáveis 

6.1.5 

Subsidiar o dimensionamento da capacidade de hardware e 
configuração dos servidores de aplicação para garantir a 
disponibilidade das aplicações, participando, quando 
solicitado, de reuniões com os gerentes e participantes dos 
projetos, a fim de prover soluções para projetos/atividades 
em andamento; 

Monitorar capacidade de hardware de 
servidores 

Continuada 3:00:00 Diária 
Relatório de monitoramento de 

hardware 

6.1.1 

Subsidiar o dimensionamento da capacidade de hardware e 
configuração dos servidores de aplicação para garantir a 
disponibilidade das aplicações, participando, quando 
solicitado, de reuniões com os gerentes e participantes dos 
projetos, a fim de prover soluções para projetos/atividades 
em andamento; 

Dimensionar pré-requisitos de hardware 
para aplicações Web 

Não Eventual Não se aplica Por demanda Sistema de chamados 

6.1.2 

Subsidiar o dimensionamento da capacidade de hardware e 
configuração dos servidores de aplicação para garantir a 
disponibilidade das aplicações, participando, quando 
solicitado, de reuniões com os gerentes e participantes dos 
projetos, a fim de prover soluções para projetos/atividades 
em andamento; 

Dimensionar pré-requisitos de software 
para aplicações Web 

Não Eventual Não se aplica Por demanda Sistema de chamados 

6.1.3 

Subsidiar o dimensionamento da capacidade de hardware e 

configuração dos servidores de aplicação para garantir a 
disponibilidade das aplicações, participando, quando 
solicitado, de reuniões com os gerentes e participantes dos 
projetos, a fim de prover soluções para projetos/atividades 
em andamento; 

Propor soluções de arquitetura e 
configuração para servidores de 

aplicação 
Não Eventual Não se aplica Por demanda Projeto de proposta de solução 

6.1.4 

Subsidiar o dimensionamento da capacidade de hardware e 
configuração dos servidores de aplicação para garantir a 
disponibilidade das aplicações, participando, quando 
solicitado, de reuniões com os gerentes e participantes dos 
projetos, a fim de prover soluções para projetos/atividades 
em andamento; 

Dimensionar capacidade de hardware 
de servidores 

Não Eventual Não se aplica Por demanda Relatório de disponibilidade 

6.2.2 

Participar do Gerenciamento de Configuração, 
Gerenciamento de Mudanças, Gerenciamento de 
Capacidade, Gerenciamento de Incidentes e Gerenciamento 
de Disponibilidade, obedecendo às normas, procedimentos e 
técnicas adotadas e estar de acordo com as práticas 
preconizadas pelo modelo ITIL (Information Technology 
Infrastructure Library, versão 3, especialmente nos 
processos ligados à operação de serviços (Service 
Operation); 

Realizar backup de configuração de 
aplicações Web 

Continuada 0:40:00 Diária sistemas de chamado 

6.2.6 

Participar do Gerenciamento de Configuração, 
Gerenciamento de Mudanças, Gerenciamento de 
Capacidade, Gerenciamento de Incidentes e Gerenciamento 
de Disponibilidade, obedecendo às normas, procedimentos e 
técnicas adotadas e estar de acordo com as práticas 
preconizadas pelo modelo ITIL (Information Technology 
Infrastructure Library, versão 3, especialmente nos 
processos ligados à operação de serviços (Service 
Operation); 

Backup de aplicações Web Continuada 0:40:00 Diária sistemas de chamado 



6 – Serviço de Administração de Aplicativos Web 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

Código 
Identificador 

Original 

 
Categoria da Atividade 

 
Detalhamento de Atividades Técnicas 

 
Tipo de Ocorrência 

Tempo para Resolução ou 
Escalonamento do 

Chamado Total 

 
Periodicidade 

 
Entregáveis 

6.3.1 

Instalar, configurar e manter sistemas e soluções 
corporativas nos ambientes de desenvolvimento, 
homologação e produção, sugerindo a implantação de 
sistemas de alta disponibilidade, cluster, balanceamento de 
carga e tolerância a falhas para as aplicações críticas; 

Instalação de aplicações Web Eventual 2:00:00 Por demanda Sistema de chamados 

6.3.2 

Instalar, configurar e manter sistemas e soluções 
corporativas nos ambientes de desenvolvimento, 

homologação e produção, sugerindo a implantação de 
sistemas de alta disponibilidade, cluster, balanceamento de 
carga e tolerância a falhas para as aplicações críticas; 

Configuração de aplicações Web Eventual 4:00:00 Por demanda Sistema de chamados 

6.3.6 

Instalar, configurar e manter sistemas e soluções 
corporativas nos ambientes de desenvolvimento, 
homologação e produção, sugerindo a implantação de 
sistemas de alta disponibilidade, cluster, balanceamento de 
carga e tolerância a falhas para as aplicações críticas; 

Configurações de cluster de aplicações 
Web 

Eventual 4:00:00 Por demanda Sistema de chamados 

6.3.7 

Instalar, configurar e manter sistemas e soluções 
corporativas nos ambientes de desenvolvimento, 
homologação e produção, sugerindo a implantação de 
sistemas de alta disponibilidade, cluster, balanceamento de 
carga e tolerância a falhas para as aplicações críticas; 

Verificação de status de servidores de 
aplicação Web (PHP, Jboss, etc) 

Continuada 0:50:00 Diária Sistema de chamados 

6.3.4 

Instalar, configurar e manter sistemas e soluções 
corporativas nos ambientes de desenvolvimento, 
homologação e produção, sugerindo a implantação de 
sistemas de alta disponibilidade, cluster, balanceamento de 
carga e tolerância a falhas para as aplicações críticas; 

Migração de aplicações Web Não Eventual Não se aplica Por demanda Sistema de chamados 

6.3.5 

Instalar, configurar e manter sistemas e soluções 
corporativas nos ambientes de desenvolvimento, 
homologação e produção, sugerindo a implantação de 
sistemas de alta disponibilidade, cluster, balanceamento de 
carga e tolerância a falhas para as aplicações críticas; 

Criação de cluster de aplicações Web Não Eventual Não se aplica Por demanda Sistema de chamados 

6.3.8 

Instalar, configurar e manter sistemas e soluções 
corporativas nos ambientes de desenvolvimento, 
homologação e produção, sugerindo a implantação de 
sistemas de alta disponibilidade, cluster, balanceamento de 
carga e tolerância a falhas para as aplicações críticas; 

Verificação de log de servidores Continuada 1:40:00 Diária Sistema de chamados 

6.3.9 

Instalar, configurar e manter sistemas e soluções 
corporativas nos ambientes de desenvolvimento, 
homologação e produção, sugerindo a implantação de 
sistemas de alta disponibilidade, cluster, balanceamento de 
carga e tolerância a falhas para as aplicações críticas; 

Incluir / Alterar usuário em aplicação 
Web 

Eventual 0:20:00 Por demanda Sistema de chamados 

6.4.3 

Analisar previamente a viabilidade e o impacto da instalação 
de novas soluções e correções, elaborando os cronogramas 
de implantação, analisando o impacto nos serviços e 
solicitando a aprovação às áreas afetadas das 
indisponibilidades programadas; 

Elaboração de cronogramas de 
implantação de aplicações Web 

Não Eventual Não se aplica Por demanda Cronograma de implantação 



6 – Serviço de Administração de Aplicativos Web 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

Código 
Identificador 

Original 

 
Categoria da Atividade 

 
Detalhamento de Atividades Técnicas 

 
Tipo de Ocorrência 

Tempo para Resolução ou 
Escalonamento do 

Chamado Total 

 
Periodicidade 

 
Entregáveis 

6.4.4 

Analisar previamente a viabilidade e o impacto da instalação 
de novas soluções e correções, elaborando os cronogramas 
de implantação, analisando o impacto nos serviços e 
solicitando a aprovação às áreas afetadas das 
indisponibilidades programadas; 

Elaboração de cronogramas de 
migração de aplicações Web 

Não Eventual Não se aplica Por demanda Cronograma de migração 

6.4.6 

Analisar previamente a viabilidade e o impacto da instalação 
de novas soluções e correções, elaborando os cronogramas 
de implantação, analisando o impacto nos serviços e 
solicitando a aprovação às áreas afetadas das 
indisponibilidades programadas; 

Atualização de sistemas Eventual 0:30:00 Por demanda Sistema de chamados 

6.4.7 

Analisar previamente a viabilidade e o impacto da instalação 
de novas soluções e correções, elaborando os cronogramas 
de implantação, analisando o impacto nos serviços e 
solicitando a aprovação às áreas afetadas das 
indisponibilidades programadas; 

Solução de Problemas Eventual 4:00:00 Por demanda Sistema de chamados 

6.4.8 

Analisar previamente a viabilidade e o impacto da instalação 
de novas soluções e correções, elaborando os cronogramas 
de implantação, analisando o impacto nos serviços e 
solicitando a aprovação às áreas afetadas das 
indisponibilidades programadas; 

Restauração de aplicações Web Eventual 1:00:00 Por demanda Sistema de chamados 

6.6.2 

Aplicar de forma proativa arquivos de atualização de 
software e correção de falhas nos servidores de aplicação, 
administrando/configurando os servidores de aplicação e 
testando as vulnerabilidades, seguindo as práticas de 
segurança do CONTRATANTE; 

Aplicação de atualizações de servidores 
de aplicações Web 

Eventual 4:00:00 Por demanda Sistema de chamados 

6.6.3 

Aplicar de forma proativa arquivos de atualização de 
software e correção de falhas nos servidores de aplicação, 
administrando/configurando os servidores de aplicação e 
testando as vulnerabilidades, seguindo as práticas de 
segurança do CONTRATANTE; 

Verificação de atualizações de pacotes 
de aplicações Web 

Continuada 2:00:00 Semanal Sistema de chamados 

6.6.4 

Aplicar de forma proativa arquivos de atualização de 
software e correção de falhas nos servidores de aplicação, 
administrando/configurando os servidores de aplicação e 
testando as vulnerabilidades, seguindo as práticas de 
segurança do CONTRATANTE; 

Aplicação de atualizações de pacotes 
de aplicações Web 

Eventual 2:00:00 Por demanda Sistema de chamados 

6.6.5 

Aplicar de forma proativa arquivos de atualização de 
software e correção de falhas nos servidores de aplicação, 
administrando/configurando os servidores de aplicação e 
testando as vulnerabilidades, seguindo as práticas de 
segurança do CONTRATANTE; 

Detecção de problema de acesso  Eventual 0:20:00 Por demanda Sistema de chamados 

6.6.6 

Aplicar de forma proativa arquivos de atualização de 
software e correção de falhas nos servidores de aplicação, 
administrando/configurando os servidores de aplicação e 
testando as vulnerabilidades, seguindo as práticas de 
segurança do CONTRATANTE; 

Resolução de problemas de 
infraestrutura 

Eventual 1:00:00 Por demanda Sistema de chamados 



6 – Serviço de Administração de Aplicativos Web 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

Código 
Identificador 

Original 

 
Categoria da Atividade 

 
Detalhamento de Atividades Técnicas 

 
Tipo de Ocorrência 

Tempo para Resolução ou 
Escalonamento do 

Chamado Total 

 
Periodicidade 

 
Entregáveis 

6.8.1 

Garantir que os ambientes de desenvolvimento, 
homologação e produção estejam de acordo com os 
padrões, o checklist de qualidade e as normas e 
procedimentos do CONTRATANTE, visando manter 
estabilidade, confiabilidade, desempenho; 

Manter versões de ambientes de teste, 
homologação e produção 

Eventual 2:00:00 Por demanda Sistema de chamados 

6.9.1 

Manter documentação completa da instalação e 
configuração dos servidores de aplicação, cuidando também 
do controle das versões das aplicações instaladas nos 
servidores; 

Elaboração de documentação de 
servidores de aplicações Web  

Continuada 8:00:00 Mensal Sistema de chamados 

6.10.1 
Gerar relatórios e gráficos sobre a disponibilidade, 
desempenho e tempo de resposta das aplicações, 
estatísticas de acesso e possíveis pontos de falha 

Elaboração de relatórios e gráficos de 
disponibilidade, desempenho e resposta 

de aplicações Web 
Eventual 16:00:00 Por demanda Sistema de chamados 

6.11.2 
Elaborar relatórios que subsidiem a CONTRATANTE no 
planejamento e na gestão de contratos de terceiros e na 
homologação de equipamentos e softwares; 

Elaboração de Notas Técnicas relativas 
à aplicações Web 

Eventual 2:00:00 Por demanda Nota técnica 

6.12.1 

Atender chamados via e-mail, telefone e/ou ferramenta de 
gestão de demandas corporativa, efetuando a abertura e o 
acompanhamento de chamados técnicos para solução de 
problemas na infraestrutura dos servidores de aplicação; 

Detecção de problemas de servidor 
Web  

Eventual 0:20:00 Por demanda Sistema de chamados 

6.12.2 

Atender chamados via e-mail, telefone e/ou ferramenta de 
gestão de demandas corporativa, efetuando a abertura e o 
acompanhamento de chamados técnicos para solução de 
problemas na infraestrutura dos servidores de aplicação; 

Resolução de problemas de servidor 
Web  

Eventual 1:00:00 Por demanda Sistema de chamados 

6.13.1 

Realizar os atendimentos de passagem de objetos e 
componentes de software para a produção (deployment), 
avaliando a adequação dos mesmos aos padrões da 
produção, documentando toda passagem para produção nas 
respectivas bases de configuração e mudanças, organizando 
e mantendo os manuais e planos de produção; 

Realizar atualização de aplicações Web 
em ambiente de teste (Deploy) 

Eventual 0:30:00 Por demanda Sistema de chamados 

6.13.2 

Realizar os atendimentos de passagem de objetos e 
componentes de software para a produção (deployment), 
avaliando a adequação dos mesmos aos padrões da 
produção, documentando toda passagem para produção nas 
respectivas bases de configuração e mudanças, organizando 
e mantendo os manuais e planos de produção; 

Realizar atualização de aplicações Web 
em ambiente de homologação (Deploy) 

Eventual 0:30:00 Por demanda Sistema de chamados 

6.13.3 

Realizar os atendimentos de passagem de objetos e 
componentes de software para a produção (deployment), 
avaliando a adequação dos mesmos aos padrões da 
produção, documentando toda passagem para produção nas 
respectivas bases de configuração e mudanças, organizando 
e mantendo os manuais e planos de produção; 

Realizar atualização de aplicações Web 
em ambiente de produção (Deploy) 

Eventual 0:30:00 Por demanda Sistema de chamados 

6.13.4 

Realizar os atendimentos de passagem de objetos e 
componentes de software para a produção (deployment), 
avaliando a adequação dos mesmos aos padrões da 
produção, documentando toda passagem para produção nas 
respectivas bases de configuração e mudanças, organizando 
e mantendo os manuais e planos de produção; 

Atualizar arquivos de aplicações de 
negócio em servidores de aplicação 

Eventual 1:00:00 Por demanda Sistema de chamados 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

Código 
Identificador 
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Categoria da Atividade 

 
Detalhamento de Atividades Técnicas 

 
Tipo de Ocorrência 

Tempo para Resolução ou 
Escalonamento do 

Chamado Total 

 
Periodicidade 

 
Entregáveis 

6.13.5 

Realizar os atendimentos de passagem de objetos e 
componentes de software para a produção (deployment), 
avaliando a adequação dos mesmos aos padrões da 
produção, documentando toda passagem para produção nas 
respectivas bases de configuração e mudanças, organizando 
e mantendo os manuais e planos de produção; 

Realizar atualização de aplicações Web 
em Cluster em ambiente de Teste 

(Deploy) 
Eventual 0:50:00 Por demanda Sistema de chamados 

6.13.6 

Realizar os atendimentos de passagem de objetos e 

componentes de software para a produção (deployment), 
avaliando a adequação dos mesmos aos padrões da 
produção, documentando toda passagem para produção nas 
respectivas bases de configuração e mudanças, organizando 
e mantendo os manuais e planos de produção; 

Realizar atualização de aplicações Web 
em Cluster em ambiente de 

Homologação (Deploy) 
Eventual 1:00:00 Por demanda Sistema de chamado 

6.13.7 

Realizar os atendimentos de passagem de objetos e 
componentes de software para a produção (deployment), 
avaliando a adequação dos mesmos aos padrões da 
produção, documentando toda passagem para produção nas 
respectivas bases de configuração e mudanças, organizando 
e mantendo os manuais e planos de produção; 

Realizar atualização de aplicações Web 
em Cluster em ambiente de Produção 

(Deploy) 
Eventual 1:20:00 Por demanda Sistema de chamado 

6.14.1 

Verificar se os programas a serem passados para produção 
são acompanhados de seu manual da produção 
devidamente preenchido pelas equipes de desenvolvimento 
de sistemas e notificar possíveis desvios; 

Solicitação de documentação/log de 
aplicações web 

Eventual 0:20:00 Por demanda Sistema de chamados 

6.14.2 

Verificar se os programas a serem passados para produção 
são acompanhados de seu manual da produção 
devidamente preenchido pelas equipes de desenvolvimento 
de sistemas e notificar possíveis desvios; 

Solicitação de documentação/logs de 
aplicações web em cluster 

Eventual 1:15:00 Por demanda Sistema de chamados 

6.14.4 

Verificar se os programas a serem passados para produção 
são acompanhados de seu manual da produção 
devidamente preenchido pelas equipes de desenvolvimento 
de sistemas e notificar possíveis desvios; 

Verificação de documentação de 
aplicação 

Eventual 2:00:00 Por demanda Sistema de chamados 

6.16.1 

Registrar, em base centralizada, os incidentes, problemas e 
eventos relativos às passagens de objetos para a produção, 
incluindo identificação do solicitante, do autorizador e dos 
componentes passados. Exemplos: passagens recorrentes 
de programas para a produção; passagem de programas 
que geraram erros em produção entre outros; 

Manter base de conhecimento de 
informações/erros de aplicações Web 

Eventual 1:00:00 Por demanda Sistema wiki 

6.17.1 

Realizar a configuração dos serviços componentes das 
camadas de aplicação e apresentação, incluindo os 
servidores web, de modo a conseguir padronização e 
desempenho (tuning) dos programas implantados. 

Configuração tunning de servidores de 
aplicações Web 

Eventual 2:00:00 Por demanda Sistema wiki 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

Código 
Identificador 
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Categoria da Atividade 

 
Detalhamento de Atividades Técnicas 

 
Tipo de Ocorrência 

Tempo para Resolução ou 
Escalonamento do 

Chamado Total 

 
Periodicidade 

 
Entregáveis 

7.1.1 
Participar da elaboração de projetos de estruturas físicas e 
lógicas das redes, sugerindo topologia, zonas e padrões 
para as redes de dados cabeadas, ópticas e sem fio 

Elaboração de projetos de rede física Não Eventual Não se aplica Por demanda Projeto 

7.1.2 
Participar da elaboração de projetos de estruturas físicas e 
lógicas das redes, sugerindo topologia, zonas e padrões 
para as redes de dados cabeadas, ópticas e sem fio 

Elaboração de projetos de rede lógica Não Eventual Não se aplica Por demanda Projeto 

7.1.3 
Participar da elaboração de projetos de estruturas físicas e 
lógicas das redes, sugerindo topologia, zonas e padrões 
para as redes de dados cabeadas, ópticas e sem fio 

Acompanhamento de projetos de rede 
física 

Eventual 8:00:00 Por demanda Projeto 

7.1.4 
Participar da elaboração de projetos de estruturas físicas e 
lógicas das redes, sugerindo topologia, zonas e padrões 
para as redes de dados cabeadas, ópticas e sem fio 

Elaboração de projeto arquitetura Não Eventual Não se aplica Por demanda Projeto 

7.1.5 
Participar da elaboração de projetos de estruturas físicas e 
lógicas das redes, sugerindo topologia, zonas e padrões 
para as redes de dados cabeadas, ópticas e sem fio 

Elaboração de projeto de arquitetura de 
rede 

Não Eventual Não se aplica Por demanda Projeto 

7.1.6 
Participar da elaboração de projetos de estruturas físicas e 
lógicas das redes, sugerindo topologia, zonas e padrões 
para as redes de dados cabeadas, ópticas e sem fio 

Acompanhamento de projeto de 
arquitetura de rede 

Eventual 4:00:00 Por demanda Projeto 

7.2.1 
Participar, quando solicitado, de reuniões com os gerentes e 
participantes dos projetos, a fim de prover soluções para 
projetos/atividades em andamento; 

Participar de reuniões sobre redes de 
dasos 

Eventual 2:00:00 Por demanda Ata de reunião 

7.3.1 

Participar do Gerenciamento de Configuração, 
Gerenciamento de Mudanças, Gerenciamento de 
Capacidade, Gerenciamento de Incidentes e Gerenciamento 
de Disponibilidade; 

Realizar backup de configuração de 
ativos de rede 

Continuada 1:00:00 Mensal Sistemas de chamados 

7.3.2 

Participar do Gerenciamento de Configuração, 
Gerenciamento de Mudanças, Gerenciamento de 
Capacidade, Gerenciamento de Incidentes e Gerenciamento 
de Disponibilidade; 

Realizar backup de configuração de 
softwares de rede 

Continuada 1:00:00 Mensal Sistemas de chamados 

7.3.4 

Participar do Gerenciamento de Configuração, 
Gerenciamento de Mudanças, Gerenciamento de 
Capacidade, Gerenciamento de Incidentes e Gerenciamento 
de Disponibilidade; 

Elaborar e acompanhar rotinas de 
gerenciamento de capacidade em rede 

Eventual 2:00:00 Por demanda 
Rotina de Gerenciamento ou 
relatório de acompanhamento 

7.3.5 

Participar do Gerenciamento de Configuração, 
Gerenciamento de Mudanças, Gerenciamento de 
Capacidade, Gerenciamento de Incidentes e Gerenciamento 
de Disponibilidade; 

Mapeamento de ponto de rede Eventual 1:00:00 Por demanda Sistema de chamados 

7.3.6 

Participar do Gerenciamento de Configuração, 
Gerenciamento de Mudanças, Gerenciamento de 
Capacidade, Gerenciamento de Incidentes e Gerenciamento 
de Disponibilidade; 

Configuração de ativos de rede Eventual 4:00:00 Por demanda Sistema de chamados 

7.3.7 

Participar do Gerenciamento de Configuração, 
Gerenciamento de Mudanças, Gerenciamento de 
Capacidade, Gerenciamento de Incidentes e Gerenciamento 
de Disponibilidade; 

Administração de software de rede Eventual 0:30:00 Por demanda Sistema de chamados 
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7.3.8 

Participar do Gerenciamento de Configuração, 
Gerenciamento de Mudanças, Gerenciamento de 
Capacidade, Gerenciamento de Incidentes e Gerenciamento 
de Disponibilidade; 

Elaboração de relatório de rede - de 1 a 
3 ativos de rede 

Eventual 0:30:00 Por demanda Relatório de rede 

7.3.9 

Participar do Gerenciamento de Configuração, 
Gerenciamento de Mudanças, Gerenciamento de 
Capacidade, Gerenciamento de Incidentes e Gerenciamento 
de Disponibilidade; 

Elaboração de relatório de rede - de 4 a 
6 ativos de rede 

Eventual 1:00:00 Por demanda Relatório de rede 

7.3.10 

Participar do Gerenciamento de Configuração, 
Gerenciamento de Mudanças, Gerenciamento de 
Capacidade, Gerenciamento de Incidentes e Gerenciamento 
de Disponibilidade; 

Elaboração de relatório de rede - mais 
de 6 ativos de rede 

Eventual 2:00:00 Por demanda Relatório de rede 

7.3.11 

Participar do Gerenciamento de Configuração, 
Gerenciamento de Mudanças, Gerenciamento de 
Capacidade, Gerenciamento de Incidentes e Gerenciamento 
de Disponibilidade; 

Executar testes de conexão rede física Eventual 4:00:00 Por demanda Sistema de chamados 

7.4.1 

Implantar e garantir o funcionamento dos serviços de rede de 
dados, destacando: armazenamento de arquivos, impressão, 
diretórios de usuários, serviços de DNS, DHCP, RADIUS, 
LDAP, entre outros; 

Instalação de serviços corporativos de 
rede de dados 

Não Eventual Não se aplica Por demanda Relatório de implantação 

7.4.2 

Implantar e garantir o funcionamento dos serviços de rede de 
dados, destacando: armazenamento de arquivos, impressão, 
diretórios de usuários, serviços de DNS, DHCP, RADIUS, 
LDAP, entre outros; 

Configuração de serviços corporativos 
de rede de dados 

Eventual 4:00:00 Por demanda Sistema de chamados 

7.4.3 

Implantar e garantir o funcionamento dos serviços de rede de 
dados, destacando: armazenamento de arquivos, impressão, 
diretórios de usuários, serviços de DNS, DHCP, RADIUS, 
LDAP, entre outros; 

Administração de serviços corporativos 
de rede de dados 

Eventual 0:40:00 Por demanda Sistema de chamados 

7.5.1 
Analisar previamente a viabilidade e o impacto da instalação 
de novas soluções e correções; 

Análise de viabilidade de implantação 
de soluções de rede 

Não Eventual Não se aplica Por demanda Relatório de viabilidade 

7.5.2 
Analisar previamente a viabilidade e o impacto da instalação 

de novas soluções e correções 
Análise de trafego de rede Continuada 2:00:00 Diário Relatório de análise de rede 

7.7.1 

Administrar e configurar as redes de dados, com respectivos 
equipamentos e programas, seguindo as práticas de 
segurança, sob a supervisão da área responsável da 
CONTRATANTE 

Configuração de redes virtuais em 
Vmware 

Eventual 2:00:00 Por demanda Sistemas de chamados 

7.9.2 
Detectar e comunicar, de modo proativo, possíveis 
problemas de sistemas, equipamentos e serviços de rede; 

Resolução de problemas de rede Eventual 1:00:00 Por demanda Sistemas de chamados 

7.9.4 
Detectar e comunicar, de modo proativo, possíveis 
problemas de sistemas, equipamentos e serviços de rede; 

Resolução de problemas de rede SAN Eventual 4:00:00 Por demanda Sistema de chamados 

7.9.8 
Detectar e comunicar, de modo proativo, possíveis 
problemas de sistemas, equipamentos e serviços de rede; 

Verificação versões de firmware de 
ativos de rede 

Continuada 1:00:00 Mensal 
Controle de firmwares de ativos de 

rede 

7.9.9 
Detectar e comunicar, de modo proativo, possíveis 
problemas de sistemas, equipamentos e serviços de rede; 

Atualização de versão de firmware de 
ativos de rede  

Eventual 4:00:00 Por demanda 
Controle de firmwares de ativos de 

rede 
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7.13.1 
Solicitar a inclusão de arquivos importantes na política de 
backup; 

Solicitação de inclusão em backup  Eventual 0:20:00 Por demanda Sistema de chamados 

7.13.2 
Solicitar a inclusão de arquivos importantes na política de 
backup; 

Solicitação de alteração em backup  Eventual 0:20:00 Por demanda Sistema de chamados 

7.17.1 
Manter os desenhos das topologias e documentos da rede 

atualizados e completos; 

Elaboração de documentação de rede 

de dados 
Continuada 8:00:00 Mensal Sistema de chamados 

7.17.2 
Manter os desenhos das topologias e documentos da rede 
atualizados e completos; 

Manter base de conhecimento de 
informações 

Eventual 1:00:00 Por demanda Sistema wiki 

7.23.1 
Efetuar abertura e acompanhar chamados técnicos para 
solução de problemas nos sistemas, equipamentos e 
serviços de rede. 

Utilização de sistema para abertura, 
acompanhamento e fechamento de 

chamado  
Continuada 0:30:00 Diário Sistema de chamados 
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Categoria da Atividade 

 
Detalhamento de Atividades Técnicas 

 
Tipo de Ocorrência 
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Escalonamento do 
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Entregáveis 

8.1.2 
Participar dos projetos de melhoria e atualização dos 
diversos serviços, sistemas operacionais, softwares básicos, 
servidores e ativos; 

Apoiar projetos de implantação / 
migração de novas soluções - definição 
de arquitetura do Sistema Operacional 

Não Eventual Não se aplica Por demanda Projeto 

8.1.3 
Participar dos projetos de melhoria e atualização dos 
diversos serviços, sistemas operacionais, softwares básicos, 
servidores e ativos; 

Propor novas soluções de serviços Não Eventual Não se aplica Por demanda Projeto 

8.2.1 
Participar, quando solicitado, de reuniões com os gerentes e 
participantes dos projetos, a fim de prover soluções para 
projetos/atividades em andamento 

Participação em reuniões sobre 
sistemas e serviços 

Eventual 2:00:00 Por demanda Ata de reunião 

8.3.1 

Participar do Gerenciamento de Configuração, 
Gerenciamento de Mudanças, Gerenciamento de 
Capacidade, Gerenciamento de Incidentes e Gerenciamento 
de Disponibilidade; 

Realizar backup de configuração de 
servidores 

Continuada 1:15:00 Diário Relatório de backup 

8.3.2 

Participar do Gerenciamento de Configuração, 
Gerenciamento de Mudanças, Gerenciamento de 
Capacidade, Gerenciamento de Incidentes e Gerenciamento 
de Disponibilidade; 

Verificação de execução de bakup Continuada 1:00:00 Diário Relatório de backup 

8.3.3 

Participar do Gerenciamento de Configuração, 
Gerenciamento de Mudanças, Gerenciamento de 
Capacidade, Gerenciamento de Incidentes e Gerenciamento 
de Disponibilidade; 

Elaborar e acompanhar rotinas de 
gerenciamento de mudanças em 

servidores 
Eventual 16:00:00 Por demanda Sistema de chamados 

8.3.4 

Participar do Gerenciamento de Configuração, 
Gerenciamento de Mudanças, Gerenciamento de 
Capacidade, Gerenciamento de Incidentes e Gerenciamento 
de Disponibilidade; 

Elaborar e acompanhar rotinas de 
gerenciamento de capacidade em 

servidores 
Eventual 2:00:00 Por demanda Sistema de chamados 

8.3.5 

Participar do Gerenciamento de Configuração, 
Gerenciamento de Mudanças, Gerenciamento de 
Capacidade, Gerenciamento de Incidentes e Gerenciamento 
de Disponibilidade; 

Elaborar e acompanhar rotinas de 
gerenciamento de incidentes e 
disponibilidade em servidores 

Eventual 1:00:00 Por demanda Sistema de chamados 

8.3.6 

Participar do Gerenciamento de Configuração, 
Gerenciamento de Mudanças, Gerenciamento de 
Capacidade, Gerenciamento de Incidentes e Gerenciamento 
de Disponibilidade; 

Validação de restore Continuada 8:40:00 Mensal Relatório de restore 

8.3.7 

Participar do Gerenciamento de Configuração, 
Gerenciamento de Mudanças, Gerenciamento de 
Capacidade, Gerenciamento de Incidentes e Gerenciamento 
de Disponibilidade; 

Realização de backup e inventário das 
ferramentas de Virtualização 

Continuada 0:40:00 Diário Sistema de chamados 

8.4.2 Instalar e configurar equipamentos e servidores Instalação de novo servidor de rede Eventual 2:00:00 Por demanda Sistema de chamados 

8.4.3 Instalar e configurar equipamentos e servidores Configuração de servidor existente Eventual 0:30:00 Por demanda Sistema de chamados 

8.5.1 

Implantar, configurar e monitorar o sistema de 
armazenamento de dados – storage, switches, placas de 
rede, conexões entre os servidores e storage, caminhos 
redundantes, desempenho, perda de pacotes, confiabilidade, 
espaço disponível, previsões de expansão e afins; 

Implantação de novo componente de 
Storage 

Eventual 3:00:00 Por demanda Sistema de chamados 
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8.5.2 

Implantar, configurar e monitorar o sistema de 
armazenamento de dados – storage, switches, placas de 
rede, conexões entre os servidores e storage, caminhos 
redundantes, desempenho, perda de pacotes, confiabilidade, 
espaço disponível, previsões de expansão e afins; 

Configuração de componente de 
Storage existente 

Eventual 1:00:00 Por demanda Sistema de chamados 

8.5.3 

Implantar, configurar e monitorar o sistema de 
armazenamento de dados – storage, switches, placas de 
rede, conexões entre os servidores e storage, caminhos 
redundantes, desempenho, perda de pacotes, confiabilidade, 
espaço disponível, previsões de expansão e afins; 

Administração de Storage Eventual 1:00:00 Por demanda Sistema de chamados 

8.5.4 

Implantar, configurar e monitorar o sistema de 
armazenamento de dados – storage, switches, placas de 
rede, conexões entre os servidores e storage, caminhos 
redundantes, desempenho, perda de pacotes, confiabilidade, 
espaço disponível, previsões de expansão e afins; 

Verificação de espaço em Storage Continuada 1:35:00 Semanal Sistema de chamados 

8.6.1 
Instalar, configurar e administrar as ferramentas de apoio às 
atividades de centro de dados, como as de backup, 
monitoração e Eventuals; 

Configurar ferramenta de backup/ 
monitoramento existente 

Eventual 8:00:00 Por demanda Sistema de chamados 

8.6.2 
Instalar, configurar e administrar as ferramentas de apoio às 
atividades de centro de dados, como as de backup, 
monitoração e Eventuals; 

Instalar agente de backup/ 
monitoramento em servidor 

Eventual 1:00:00 Por demanda Sistema de chamados 

8.6.3 
Instalar, configurar e administrar as ferramentas de apoio às 
atividades de centro de dados, como as de backup, 
monitoração e Eventuals; 

Configurar agente de backup/ 
monitoramento em servidor 

Eventual 0:30:00 Por demanda Sistema de chamados 

8.6.4 
Instalar, configurar e administrar as ferramentas de apoio às 
atividades de centro de dados, como as de backup, 
monitoração e Eventuals; 

Configurar ferramenta de controle de 
Eventual existente 

Eventual 2:00:00 Por demanda Sistema de chamados 

8.6.5 
Instalar, configurar e administrar as ferramentas de apoio às 
atividades de centro de dados, como as de backup, 
monitoração e Eventuals; 

Instalar ferramenta de backup/ 
monitoramento 

Não Eventual Não se aplica Por demanda Sistema de chamados 

8.6.6 
Instalar, configurar e administrar as ferramentas de apoio às 
atividades de centro de dados, como as de backup, 
monitoração e Eventuals; 

Instalar ferramenta de controle de 
Eventual 

Não Eventual Não se aplica Por demanda Sistema de chamados 

8.8.1 
Instalar, configurar e manter os sistemas operacionais e 
softwares básicos em produção, garantindo a sua 
estabilidade, confiabilidade e desempenho; 

Instalar sistema operacional em servidor 
de rede 

Eventual 1:00:00 Por demanda Sistema de chamados 

8.8.2 
Instalar, configurar e manter os sistemas operacionais e 
softwares básicos em produção, garantindo a sua 
estabilidade, confiabilidade e desempenho; 

Configurar sistema operacional em 
servidor existente 

Eventual 0:40:00 Por demanda Sistema de chamados 

8.8.3 
Instalar, configurar e manter os sistemas operacionais e 
softwares básicos em produção, garantindo a sua 
estabilidade, confiabilidade e desempenho; 

Instalação de novos pacotes de 
aplicações em servidor de rede 

Eventual 0:30:00 Por demanda Sistema de chamados 
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8.8.4 
Instalar, configurar e manter os sistemas operacionais e 
softwares básicos em produção, garantindo a sua 
estabilidade, confiabilidade e desempenho; 

Configuração de pacotes de aplicação 
em servidor de rede 

Eventual 1:00:00 Por demanda Sistema de chamados 

8.8.5 
Aplicar de forma proativa arquivos de atualização de 
software e correção de falhas nos sistemas operacionais e 
softwares básicos; 

Verificação de alertas e disponibilidade 
de servidores 

Continuada 1:15:00 Diário Sistema de chamados 

8.11.1 
Sugerir e apoiar a implantação de sistemas de alta 
disponibilidade, cluster, balanceamento de carga e tolerância 
à falha para os serviços críticos; 

Sugerir a implantação de novos 
sistemas de alta disponibilidade 

Não Eventual Não se aplica Por demanda Sistema de chamados 

8.11.2 
Sugerir e apoiar a implantação de sistemas de alta 
disponibilidade, cluster, balanceamento de carga e tolerância 
à falha para os serviços críticos; 

Apoiar projetos de implantação de 
sistemas de alta disponibilidade 

Não Eventual Não se aplica Por demanda Sistema de chamados 

8.12.1 
Administrar e configurar os sistemas operacionais e 
softwares básicos seguindo as práticas de segurança; 

Administração de servidores de rede Eventual 0:30:00 Por demanda Relatório de chamados 

8.12.2 
Administrar e configurar os sistemas operacionais e 
softwares básicos seguindo as práticas de segurança; 

Administração de softwares básicos de 
rede 

Eventual 0:30:00 Por demanda Relatório de chamados 

8.12.3 
Administrar e configurar os sistemas operacionais e 
softwares básicos seguindo as práticas de segurança; 

Configuração de softwares básico de 
rede 

Eventual 0:30:00 Por demanda Sistema de chamados 

8.14.1 
Aplicar de forma proativa arquivos de atualização de 
software e correção de falhas nos sistemas operacionais e 
softwares básicos; 

Verificação de atualizações de sistemas 
operacionais de servidores 

Continuada 1:25:00 Semanal Sistemas de chamados 

8.14.2 
Aplicar de forma proativa arquivos de atualização de 
software e correção de falhas nos sistemas operacionais e 
softwares básicos; 

Aplicação de atualizações de sistemas 
operacionais de servidores 

Eventual 2:00:00 Por demanda Sistema de chamados 

8.14.3 
Aplicar de forma proativa arquivos de atualização de 
software e correção de falhas nos sistemas operacionais e 
softwares básicos; 

Resolução de problemas em sistemas 
operacionais 

Eventual 1:00:00 Por demanda Sistema de chamados 

8.14.4 
Aplicar de forma proativa arquivos de atualização de 
software e correção de falhas nos sistemas operacionais e 
softwares básicos; 

Aplicação de atualizações de pacotes 
de virtualização 

Eventual 2:00:00 Por demanda Sistemas de chamados 

8.14.5 
Aplicar de forma proativa arquivos de atualização de 
software e correção de falhas nos sistemas operacionais e 
softwares básicos; 

Verificação de atualizações de pacotes 
de virtualização 

Continuada 1:10:00 Semanal Sistema de chamados 

8.15.1 
Solicitar a inclusão de arquivos importantes na política de 
backup; 

Solicitação de inclusão em backup  Eventual 0:20:00 Por demanda Sistema de chamados 
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8.15.2 
Solicitar a inclusão de arquivos importantes na política de 
backup; 

Solicitação de alteração em backup  Eventual 0:20:00 Por demanda Sistemas de chamado 

8.17.1 
Configurar perfis de acesso e segurança para usuários e 
clientes corporativos e remotos, conforme política de 
segurança da CONTRATANTE; 

Configurar perfis de acesso a servidores 
e softwares básicos 

Eventual 2:00:00 Por demanda Sistema de chamados 

8.17.2 
Configurar perfis de acesso e segurança para usuários e 
clientes corporativos e remotos, conforme política de 
segurança da CONTRATANTE; 

Conceder permissão de usuários em 
servidores e softwares básicos 

Eventual 0:20:00 Por demanda Sistema de chamados 

8.17.3 
Configurar perfis de acesso e segurança para usuários e 
clientes corporativos e remotos, conforme política de 
segurança da CONTRATANTE; 

Alterar senhas de usuários em perfis de 
acesso a servidores e softwares básicos 

Eventual 0:20:00 Por demanda Sistema de chamados 

8.18.1 
Manter documentação completa da instalação e 
configuração dos sistemas operacionais e softwares básicos; 

Elaboração de documentação de 
sistemas operacionais 

Continuada 8:00:00 Mensal Manuais e relatórios 

8.20.1 
Elaborar relatórios que subsidiem a CONTRATANTE no 
planejamento e na gestão de contratos de terceiros; 

Elaboração de Termo de Referência 
relativos à sistemas operacionais e 

softwares básicos 
Não Eventual Não se aplica Por demanda Termo de referência 

8.20.2 
Elaborar relatórios que subsidiem a CONTRATANTE no 
planejamento e na gestão de contratos de terceiros 

Elaboração de Notas Técnicas relativas 
à sistemas operacionais e softwares 

básicos 
Eventual 2:00:00 Por demanda Nota técnica 

8.21.1 
Criar e manter atualizados os scripts de solução de 
problemas na área de sistemas operacionais e softwares 
básicos; 

Manter base de conhecimento de 
informações/erros de sistemas 

operacionais e softwares básicos 
Eventual 1:00:00 Por demanda Sistema wiki 



9 – Serviço de Administração de Bancos de Dados 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

Código 
Identificador 

Original 

 
Categoria da Atividade 

 
Detalhamento de Atividades Técnicas 

 
Tipo de Ocorrência 

Tempo para Resolução ou 
Escalonamento do 

Chamado Total 
Periodicidade Entregáveis 

9.1.1 
Participar dos projetos de melhoria e atualização dos 
sistemas gerenciadores de bancos de dados (SGBDs); 

Elaboração de projetos de banco de 
dados 

Não Eventual Não se aplica Por demanda Projeto 

9.1.2 
Participar dos projetos de melhoria e atualização dos 
sistemas gerenciadores de bancos de dados (SGBDs); 

Acompanhamento de projetos de banco 
de dados 

Não Eventual Não se aplica Por demanda Projeto 

9.1.3 
Participar dos projetos de melhoria e atualização dos 
sistemas gerenciadores de bancos de dados (SGBDs); 

Aplicação de service pack Não Eventual Não se aplica Por demanda Sistema de chamados 

9.1.4 
Participar dos projetos de melhoria e atualização dos 
sistemas gerenciadores de bancos de dados (SGBDs); 

Migração de Banco entre Instancias Não Eventual Não se aplica Por demanda Sistema de chamados 

9.1.5 
Participar dos projetos de melhoria e atualização dos 
sistemas gerenciadores de bancos de dados (SGBDs); 

Criação e alteração estrutural em 
objetos internos do Banco de Dados 

Eventual 0:30:00 Por demanda Sistema de chamados 

9.2.1 

Participar do Gerenciamento de Configuração, 
Gerenciamento de Mudanças, Gerenciamento de 
Capacidade, Gerenciamento de Incidentes e Gerenciamento 
de Disponibilidade, obedecendo às normas, procedimentos e 
técnicas adotadas pela CONTRATANTE e estar de acordo 
com as práticas preconizadas pelo modelo ITIL (Information 
Technology Infrastructure Library, versão 3, especialmente 
nos processos ligados à operação de serviços (Service 
Operation) 

Realizar backup das bases dados Continuada 4:00:00 Diário 
Relatório de backup -Sistemas 

de chamados 

9.2.2 

Participar do Gerenciamento de Configuração, 
Gerenciamento de Mudanças, Gerenciamento de 
Capacidade, Gerenciamento de Incidentes e Gerenciamento 
de Disponibilidade, obedecendo às normas, procedimentos e 
técnicas adotadas pela CONTRATANTE e estar de acordo 
com as práticas preconizadas pelo modelo ITIL (Information 
Technology Infrastructure Library, versão 3, especialmente 
nos processos ligados à operação de serviços (Service 
Operation) 

Elaborar e acompanhar rotinas de 
gerenciamento de mudanças em banco 

de dados 
Eventual 16:00:00 Por demanda Sistema de chamados 

9.2.3 

Participar do Gerenciamento de Configuração, 
Gerenciamento de Mudanças, Gerenciamento de 
Capacidade, Gerenciamento de Incidentes e Gerenciamento 
de Disponibilidade, obedecendo às normas, procedimentos e 
técnicas adotadas pela CONTRATANTE e estar de acordo 
com as práticas preconizadas pelo modelo ITIL (Information 
Technology Infrastructure Library, versão 3, especialmente 
nos processos ligados à operação de serviços (Service 
Operation) 

Execução de scripts Eventual 0:20:00 Por demanda Sistema de chamados 
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9.2.4 

Participar do Gerenciamento de Configuração, 
Gerenciamento de Mudanças, Gerenciamento de 
Capacidade, Gerenciamento de Incidentes e Gerenciamento 
de Disponibilidade, obedecendo às normas, procedimentos e 
técnicas adotadas pela CONTRATANTE e estar de acordo 
com as práticas preconizadas pelo modelo ITIL (Information 
Technology Infrastructure Library, versão 3, especialmente 
nos processos ligados à operação de serviços (Service 
Operation) 

Elaborar e acompanhar rotinas de 
gerenciamento de capacidade em 

banco de dados 
Eventual 2:00:00 Por demanda Sistema de chamados 

9.2.5 

Participar do Gerenciamento de Configuração, 
Gerenciamento de Mudanças, Gerenciamento de 
Capacidade, Gerenciamento de Incidentes e Gerenciamento 
de Disponibilidade, obedecendo às normas, procedimentos e 
técnicas adotadas pela CONTRATANTE e estar de acordo 
com as práticas preconizadas pelo modelo ITIL (Information 
Technology Infrastructure Library, versão 3, especialmente 
nos processos ligados à operação de serviços (Service 
Operation) 

Tunning de Banco de Dados - 
Otimização para desempenho 

Eventual 2:00:00 Por demanda Sistema de chamados 

9.2.6 

Participar do Gerenciamento de Configuração, 
Gerenciamento de Mudanças, Gerenciamento de 
Capacidade, Gerenciamento de Incidentes e Gerenciamento 
de Disponibilidade, obedecendo às normas, procedimentos e 
técnicas adotadas pela CONTRATANTE e estar de acordo 
com as práticas preconizadas pelo modelo ITIL (Information 
Technology Infrastructure Library, versão 3, especialmente 
nos processos ligados à operação de serviços (Service 
Operation) 

Elaborar e acompanhar rotinas de 
gerenciamento de incidentes e 

disponibilidade em banco de dados 
Eventual 1:00:00 Por demanda Sistema de chamados 

9.2.7 

Participar do Gerenciamento de Configuração, 
Gerenciamento de Mudanças, Gerenciamento de 
Capacidade, Gerenciamento de Incidentes e Gerenciamento 
de Disponibilidade, obedecendo às normas, procedimentos e 
técnicas adotadas pela CONTRATANTE e estar de acordo 
com as práticas preconizadas pelo modelo ITIL (Information 
Technology Infrastructure Library, versão 3, especialmente 
nos processos ligados à operação de serviços (Service 
Operation); 

Revisão de padronizações - Ambiente 
de Banco de Dados 

Não Eventual Não se aplica Por demanda Sistema de chamados 

9.2.8 

Participar do Gerenciamento de Configuração, 
Gerenciamento de Mudanças, Gerenciamento de 
Capacidade, Gerenciamento de Incidentes e Gerenciamento 
de Disponibilidade, obedecendo às normas, procedimentos e 
técnicas adotadas pela CONTRATANTE e estar de acordo 
com as práticas preconizadas pelo modelo ITIL (Information 
Technology Infrastructure Library, versão 3, especialmente 
nos processos ligados à operação de serviços (Service 
Operation); 

Instalação de Nova Instancia em 
Produção 

Não Eventual Não se aplica Por demanda Sistema de chamados 

9.2.9 

Participar do Gerenciamento de Configuração, 
Gerenciamento de Mudanças, Gerenciamento de 
Capacidade, Gerenciamento de Incidentes e Gerenciamento 
de Disponibilidade, obedecendo às normas, procedimentos e 

técnicas adotadas pela CONTRATANTE e estar de acordo 
com as práticas preconizadas pelo modelo ITIL (Information 
Technology Infrastructure Library, versão 3, especialmente 
nos processos ligados à operação de serviços (Service 
Operation); 

Realização de teste de replicação de 
bases de dados 

Continuada 2:40:00 Semanal Sistema de chamados 
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9.2.10 

Participar do Gerenciamento de Configuração, 
Gerenciamento de Mudanças, Gerenciamento de 
Capacidade, Gerenciamento de Incidentes e Gerenciamento 
de Disponibilidade, obedecendo às normas, procedimentos e 
técnicas adotadas pela CONTRATANTE e estar de acordo 
com as práticas preconizadas pelo modelo ITIL (Information 
Technology Infrastructure Library, versão 3, especialmente 
nos processos ligados à operação de serviços (Service 
Operation); 

Verificação de logs de banco de dados Continuada 1:15:00 Diário Sistema de chamados 

9.2.11 

Participar do Gerenciamento de Configuração, 
Gerenciamento de Mudanças, Gerenciamento de 
Capacidade, Gerenciamento de Incidentes e Gerenciamento 
de Disponibilidade, obedecendo às normas, procedimentos e 
técnicas adotadas pela CONTRATANTE e estar de acordo 
com as práticas preconizadas pelo modelo ITIL (Information 
Technology Infrastructure Library, versão 3, especialmente 
nos processos ligados à operação de serviços (Service 
Operation); 

Verificação de status e conexões em 
banco de dados 

Continuada 0:45:00 Diário Sistema de chamados 

9.2.12 

Participar do Gerenciamento de Configuração, 
Gerenciamento de Mudanças, Gerenciamento de 
Capacidade, Gerenciamento de Incidentes e Gerenciamento 
de Disponibilidade, obedecendo às normas, procedimentos e 
técnicas adotadas pela CONTRATANTE e estar de acordo 
com as práticas preconizadas pelo modelo ITIL (Information 
Technology Infrastructure Library, versão 3, especialmente 
nos processos ligados à operação de serviços (Service 
Operation); 

Execução de scripts grande escala Eventual 1:00:00 Por demanda Sistema de chamados 

9.3.1 
Instalar, administrar e configurar SGBDs e produtos 
correlatos, seguindo sempre as práticas de segurança em 
vigor; 

Verificação de atualizações de banco de 
dados 

Continuada 1:00:00 Mensal Sistema de chamados 

9.3.2 
Instalar, administrar e configurar SGBDs e produtos 
correlatos, seguindo sempre as práticas de segurança em 
vigor; 

Instalação de sistema de gerenciamento 
de banco de dados 

Não Eventual Não se aplica Por demanda Sistema de chamados 

9.3.3 
Instalar, administrar e configurar SGBDs e produtos 
correlatos, seguindo sempre as práticas de segurança em 
vigor; 

Aplicação de atualizações de banco de 
dados 

Não Eventual Não se aplica Por demanda Sistema de chamados 

9.6.1 

Interagir com os Administradores de Dados, no sentido de 
gerar modelos físicos de dados que conciliem as definições 
dos modelos conceituais (ou lógicos) de dados com 
requisitos de desempenho; 

Alteração de modelo de dados existente Eventual 2:00:00 Por demanda Sistema de chamados 

9.6.2 

Interagir com os Administradores de Dados, no sentido de 
gerar modelos físicos de dados que conciliem as definições 
dos modelos conceituais (ou lógicos) de dados com 
requisitos de desempenho; 

Elaboração de modelo de dados Não Eventual Não se aplica Por demanda Modelo de dados 

9.6.3 

Interagir com os Administradores de Dados, no sentido de 
gerar modelos físicos de dados que conciliem as definições 
dos modelos conceituais (ou lógicos) de dados com 
requisitos de desempenho; 

Auditoria de acesso à base de dados Não Eventual Não se aplica Por demanda Sistema de chamados 
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9.8.1 
Gerar, exportar e carregar arquivos de dados entre diversos 
ambientes de bancos de dados; 

Exportar arquivos de dados  Eventual 2:00:00 Por demanda Sistema de chamados 

9.8.2 
Gerar, exportar e carregar arquivos de dados entre diversos 
ambientes de bancos de dados; 

Importar arquivos de dados Eventual 1:00:00 Por demanda Sistema de chamados 

9.8.3 
Gerar, exportar e carregar arquivos de dados entre diversos 
ambientes de bancos de dados; 

Solicitação de documentação/log de 
banco de dados 

Eventual 0:20:00 Por demanda Sistema de chamados 

9.9.1 
Criar os ambientes de banco de dados de acordo com os 
padrões, checklist de qualidade e normas internas da 
CONTRATANTE; 

Configuração de servidor de banco de 
dados existente 

Eventual 1:30:00 Por demanda Sistema de chamados 

9.9.2 
Criar os ambientes de banco de dados de acordo com os 
padrões, checklist de qualidade e normas internas da 
CONTRATANTE; 

Configurações de Bases de Dados 
existentes 

Eventual 1:00:00 Por demanda Sistema de chamados 

9.9.3 
Criar os ambientes de banco de dados de acordo com os 
padrões, checklist de qualidade e normas internas da 
CONTRATANTE; 

Instalação de novo servidor de banco de 
dados 

Não Eventual Não se aplica Por demanda Sistema de chamados 

9.9.4 
Criar os ambientes de banco de dados de acordo com os 
padrões, checklist de qualidade e normas internas da 
CONTRATANTE; 

Criação de novas Bases de Dados Não Eventual Não se aplica Por demanda Sistema de chamados 

9.10.1 

Configurar perfis de acesso para os usuários clientes que 
farão acesso a bases de dados, mantendo documentação 
atualizada e garantindo a segurança lógica do banco de 
dados; 

Configuração de privilégios de acesso 
aos bancos de dados 

Eventual 0:30:00 Por demanda Sistema de chamados 

9.10.2 

Configurar perfis de acesso para os usuários clientes que 
farão acesso a bases de dados, mantendo documentação 
atualizada e garantindo a segurança lógica do banco de 
dados; 

Alteração de privilégios de acesso aos 
bancos de dados 

Eventual 0:30:00 Por demanda Sistema de chamados 

9.11.2 
Produzir, conferir e executar Stored Procedures, Triggers e 
scripts nos SGBDs necessários ao funcionamento e 
implantação de funcionalidades nos bancos de dados; 

Criação/alteração de Triggers, Stored 
Procedures e Functions 

Eventual 1:00:00 Por demanda Sistema de chamados 

9.11.3 
Produzir, conferir e executar Stored Procedures, Triggers e 
scripts nos SGBDs necessários ao funcionamento e 
implantação de funcionalidades nos bancos de dados; 

Verificação de execução de scripts 
agendados de banco de dados 

Continuada 1:45:00 Diário Sistema de chamados 

9.11.4 
Produzir, conferir e executar Stored Procedures, Triggers e 
scripts nos SGBDs necessários ao funcionamento e 
implantação de funcionalidades nos bancos de dados; 

Executar testes de restore de banco de 
dados 

Continuada 2:30:00 Mensal Sistema de chamados 

9.11.5 
Produzir, conferir e executar Stored Procedures, Triggers e 
scripts nos SGBDs necessários ao funcionamento e 
implantação de funcionalidades nos bancos de dados; 

Criação de JOBs Não Eventual Não se aplica Por demanda Sistema de chamados 
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9.19.1 
Gerar relatórios, segundo periodicidade determinada pela 
CONTRATANTE, prevendo o crescimento das bases e 
quando deverá ser alocado mais espaço para tais dados; 

Elaboração de relatórios de crescimento 
e utilização das bases de dados  

Continuada 2:30:00 Mensal Relatório de bases de dados 

9.19.2 
Gerar relatórios, segundo periodicidade determinada pela 
CONTRATANTE, prevendo o crescimento das bases e 
quando deverá ser alocado mais espaço para tais dados; 

Elaboração de relatórios e gráficos de 
disponibilidade, desempenho e tempo 

de resposta do banco de dados 
Eventual 2:00:00 Por demanda Relatório de disponibilidade 

9.19.3 
Gerar relatórios, segundo periodicidade determinada pela 
CONTRATANTE, prevendo o crescimento das bases e 
quando deverá ser alocado mais espaço para tais dados; 

Elaboração de documentação de banco 
de dados 

Continuada 8:00:00 Mensal Documentação de BD 

9.19.4 
Gerar relatórios, segundo periodicidade determinada pela 
CONTRATANTE, prevendo o crescimento das bases e 
quando deverá ser alocado mais espaço para tais dados; 

Manter base de conhecimento de 
informações/erros de banco de dados 

Eventual 1:00:00 Por demanda Sistema wiki 

9.19.5 
Gerar relatórios, segundo periodicidade determinada pela 
CONTRATANTE, prevendo o crescimento das bases e 
quando deverá ser alocado mais espaço para tais dados; 

Elaboração de Termo de Referência 
relativos à banco de dados 

Não Eventual Não se aplica Por demanda Termo de referência 

9.19.6 
Gerar relatórios, segundo periodicidade determinada pela 
CONTRATANTE, prevendo o crescimento das bases e 
quando deverá ser alocado mais espaço para tais dados; 

Elaboração de Notas Técnicas relativas 
à banco de dados 

Não Eventual Não se aplica Por demanda Nota técnica 

9.26.1 
Efetuar abertura e acompanhar chamados técnicos para 
solução de problemas nos SGBDs. 

Abertura/acompanhamento de chamado 
externo 

Eventual 0:30:00 Por demanda Sistema de chamados 

9.26.2 
Elaborar os cronogramas de implantação, analisando a 
viabilidade e o impacto nos serviços e solicitar aprovação às 
áreas afetadas das indisponibilidades programadas; 

Elaboração de cronogramas de 
implantação de soluções de banco de 

dados 
Não Eventual Não se aplica Por demanda Cronograma de implantação 

9.26.3 
Elaborar os cronogramas de implantação, analisando a 
viabilidade e o impacto nos serviços e solicitar aprovação às 
áreas afetadas das indisponibilidades programadas; 

Elaboração de cronogramas de 
migração soluções de banco de dados 

Não Eventual Não se aplica Por demanda Cronograma de migração 

9.26.4 
Elaborar os cronogramas de implantação, analisando a 
viabilidade e o impacto nos serviços e solicitar aprovação às 
áreas afetadas das indisponibilidades programadas; 

Recovery de banco de dados Não Eventual Não se aplica Por demanda Sistema de chamados 

9.26.5 
Realizar a implantação de sistemas de alta disponibilidade, 
cluster, balanceamento de carga, migração de dados e 
tolerância a falhas para os SGBDs; 

Implantar serviço de alta disponibilidade Não Eventual Não se aplica Por demanda 
Relatório de implantação de 

serviços 

9.26.6 
Realizar a implantação de sistemas de alta disponibilidade, 
cluster, balanceamento de carga, migração de dados e 
tolerância a falhas para os SGBDs; 

Acompanhar Implantação de serviço de 
alta disponibilidade 

Não Eventual Não se aplica Por demanda 
Relatório de acompanhamento 

de implantação 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 2 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 

Secretaria Executiva 
Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração 

Superintendência de Administração do MF no DF 
 

ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO SAMF/DF/MF no 21/2013 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1 OBJETO 

 
1.1 O objeto deste Termo de Referência - TR é a contratação de serviços técnicos especializados na 
área de Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC, para a execução de atividades de sustentação da 
infraestrutura tecnológica da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e da Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN), no âmbito do Ministério da Fazenda (MF). 

 
1.2 A contratação se dará na modalidade de serviços continuados, remotos e presenciais, 
mediante o atendimento a ordens de serviço, pagos mensalmente pelo resultado recebido e homologado, 
de acordo com as especificações técnicas e padrões de desempenho e qualidade estabelecidos neste TR, 
pelo prazo de 12 (doze) meses, prorrogáveis por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) 
meses, compreendendo as seguintes áreas: 

 
1.2.1 Serviço de Apoio à Gestão de Qualidade de TIC; 

 
1.2.2 Serviço de Operação de Ferramenta de Gestão de Conteúdo; 

 
1.2.3 Serviço de Operação e Monitoração de Ambientes de TIC; 

 
1.2.4 Serviço de Supervisão de Produção de Soluções de TIC; 

 
1.2.5 Serviço de Segurança de TIC; 

 
1.2.6 Serviço de Administração de Aplicativos Web; 

 
1.2.7 Serviço de Administração de Redes de Dados; 

 
1.2.8 Serviço de Administração de Servidores e Software Básico; 

 
1.2.9 Serviço de Administração de Bancos de Dados. 

 
2 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 
2.1 O presente TR foi elaborado em conformidade com os seguintes regramentos: 

 
• Decreto Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967; 
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•   Leis nº 8.666, de 21 de julho de 1993; nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e nº 11.077, de 30 
de dezembro de 2004; 

 
• Decretos nº 2.271, de 07 de julho de 1997; nº 5.450, de 31 de maio de 2005 e nº 7.174, de 

12 de maio de 2010; 

 
• Instruções Normativas SLTI/MPOG nº 02, de 30 de abril de 2008, nº 03 de 15 de outubro de 

2009 e nº 04, de 12 de novembro 2010. 

 
2.2 A natureza dos serviços, objeto em epígrafe, possui caráter continuado, tratando-se de 
especificações técnicas comuns e usuais no mercado, que podem ser aferidas por critérios objetivos. Para 
atendimento ao disposto no artigo 4º do Decreto nº 5.450/2005, deverá ser utilizada a modalidade de 
pregão, em sua forma eletrônica. A modalidade adotada observa, ainda, o disposto no Acórdão no 
2.471/2008 do Tribunal de Contas da União. 

 
3 JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

 
3.1 Da STN 

 
Conforme estabelecido pela Portaria STN nº 141, de 10 de julho de 2008, no seu artigo 68, a 

Coordenação-Geral de Sistemas e Tecnologia de Informação - COSIS, da STN/MF, é responsável por: 

 
“I - planejar, coordenar, executar e supervisionar as atividades relativas à tecnologia da 
informação no âmbito da Secretaria do Tesouro Nacional; 

 
II - estabelecer diretrizes, normas e padrões técnicos para pesquisar, avaliar, adquirir, 
desenvolver, homologar e implantar metodologias, produtos e serviços de tecnologia da 
informação para suporte às atividades da Secretaria do Tesouro Nacional; 

 
III - conceber, desenvolver, manter e supervisionar o desenvolvimento e a manutenção dos 
sistemas sob a responsabilidade da Secretaria do Tesouro Nacional, bem como zelar pelo bom 
desempenho e disponibilidade desses sistemas; 

 
IV - gerenciar, manter e regulamentar o uso do Sistema Integrado de Administração Financeira 
do Governo  Federal (SIAFI) e dos sistemas sob responsabilidade da  Secretaria  do  Tesouro 
Nacional, zelando por sua confiabilidade e disponibilidade; 

 
V - definir, implementar e gerenciar a infraestrutura tecnológica necessária à operação dos 
sistemas e soluções informatizadas sob responsabilidade da Secretaria do Tesouro Nacional; 

 
VI - implementar padrões e procedimentos de segurança relativos aos recursos de tecnologia 
de informação e aos sistemas sob gestão da Secretaria do Tesouro Nacional; 

 
VII - gerenciar o suporte técnico aos usuários dos sistemas e de recursos de tecnologia da 
informação sob gestão da Secretaria do Tesouro Nacional; 

 
VIII - planejar, viabilizar e gerenciar treinamentos dos usuários dos sistemas de 
responsabilidade da Secretaria do Tesouro Nacional, em articulação com as demais áreas da 
Secretaria do Tesouro Nacional e outras organizações interessadas; 

 
IX - elaborar, atualizar e administrar o Plano Estratégico de Tecnologia da Informação da 
Secretaria do Tesouro Nacional; 
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X - identificar e coletar demandas de sistemas de informação e de automação de processos no 
âmbito da Secretaria do Tesouro Nacional; 

 
XI - gerenciar os serviços e recursos necessários ao desenvolvimento e à manutenção de sítios 
de responsabilidade da Secretaria do Tesouro Nacional; e 

 
XII - subsidiar a elaboração da proposta orçamentária anual da Secretaria do Tesouro Nacional 
nos itens concernentes à tecnologia da informação. “ 

 
Dentro de tais objetivos, a COSIS busca imprimir ações de modo a implementar e gerenciar a 

infraestrutura tecnológica necessária à operação dos sistemas e soluções informatizados, no âmbito da 
STN, buscando o estabelecimento de padrões e procedimentos de segurança da informação e gerenciando 
o suporte técnico aos usuários dos sistemas e de recursos sob sua gestão. 

 
A partir da política de direcionamento ao negócio adotada na Administração Pública Federal, 

desde o retratado no artigo 10, do Decreto-Lei 2000/67, diversas atividades não finalísticas do Estado têm 
sido candidatas à terceirização, a partir do fato de que essas atividades são consideradas serviços comuns e 
bem definidos. 

 
Assim, a composição de quadro próprio de pessoal para a execução de serviços básicos ou 

muito especializados de TIC tem sido desestimulada, ao passo que a formação de gestores para os referidos 
serviços tem sido incentivada na Administração Pública. Tal abordagem é refletida na carreira funcional que 
atende à STN, que não possui perfis especializados de TIC em seu plano de cargos. 

 
A STN, embora possua a COSIS como área dedicada à gestão da tecnologia da informação, em 

regra e pelo exposto, não possui servidores do quadro de pessoal próprio com o perfil especializado, em 
número adequado, para prestar os serviços objetos desta especificação. Assim, em razão da relevância das 
atividades de TIC, faz-se necessária a execução indireta dos serviços, por meio da presente contratação. 

 
Destaque-se que a STN tem como principal provedor de serviços de infraestrutura de TIC o 

Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO, empresa pública especializada e criada com o 
pressuposto de servir ao MF e seus órgãos, em caráter prioritário, conforme consta do seu estatuto. A 
prestação de serviços feita pelo SERPRO se baseia no uso de sua própria base tecnológica e contempla, 
entre outros serviços, o provimento de infraestrutura de rede local e de longa distância e os suportes de 
primeiro nível e telessuporte, os quais se dedicam a atender ao usuário naqueles problemas relacionados 
ao provimento de rede local, configuração  de estações de trabalho  e atendimentos de menor 
complexidade e de moderadas exigências de tempestividade. 

 
A realização da presente contratação permitirá um tipo de suporte mais avançado, não 

contratado junto ao SERPRO, dedicado à gestão da própria plataforma da STN. Os serviços aqui 
especificados têm o objetivo de alcançar um atendimento de forma mais dedicada à STN, com a prestação 
do suporte de segundo nível preconizado nas melhores práticas da área, sem a ocorrência de sobreposição 
de atividades firmadas com aquela empresa pública. 

 
Na estrutura de TIC atualmente utilizada na STN são necessárias, ainda, atividades 

especializadas e atividades de apoio à infraestrutura tecnológica, visto que há um Centro de Dados em 
operação, com grande variedade de plataformas tecnológicas, utilizado na disponibilização de sistemas 
aplicativos de automação dos processos de negócio das diversas unidades da STN. 

 
3.2 Da PGFN 

 
A PGFN contrata serviços de produção e hospedagem de sistemas corporativos voltados para a 

administração das Dívidas Tributária e Previdenciária junto ao SERPRO e à DATAPREV e, para esses sistemas 
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e   serviços,   as   atividades   de   sustentação   das   respectivas   infraestruturas   tecnológicas   são   de 
responsabilidade das referidas empresas prestadoras de serviço. 

 
A PGFN, como a STN, mantém outros sistemas e serviços, a sua maioria com foco na atividade 

administrativa, cuja hospedagem e produção se dão em ambientes próprios do Ministério da Fazenda, 
parte deles em servidores alocados no ambiente de produção da Coordenação-Geral de Tecnologia da 
Informação – COGTI, da Subsecretaria de Orçamento, Planejamento e Administração – SPOA, parte deles 
em servidores distribuídos nos ambientes da própria PGFN. 

 
Avaliada essa situação, a administração de TIC da PGFN optou por reorganizar a hospedagem e 

a produção desses sistemas e serviços, com base em três parâmetros: 

 
• Redução de Custos de Operação; 

 
• Segurança da Informação; 

 
• Domínio do Ciclo de Produção. 

 
Esses parâmetros indicam a migração de todos os servidores de produção desses sistemas e 

serviços para um único ambiente, seguro, com parâmetros de acesso e operação controlados. 
 

A questão do ambiente físico já foi equacionada com opção pela instalação de toda 
infraestrutura em ambiente do SERPRO, na modalidade de locação de espaço em Centro de Dados daquele 
prestador de serviço, porém, com operação por terceiros, cujos serviços serão contratados por meio deste 
certame. 

 
Essa decisão atende os parâmetros supra relacionados conforme abaixo: 

 
3.2.1 Redução de Custos de Operação; 

 
A instalação dos servidores da PGFN em ambiente de Centro de Dados do SERPRO com 

operação por terceiros, é significativamente mais barata que a contratação da operação de produção e 
hospedagem com gerenciamento dessa operação pelo SERPRO, pois contempla apenas o espaço físico, o 
custo de energia e a execução dos serviços de backup, que poderão vir a ser robotizados, dispensando 
todos os custos de pessoal envolvido com manutenção e atualização das plataformas e de pessoal de 
publicação. 

 
Essa decisão, em relação  à produção e hospedagem em infraestrutura do SERPRO ou  da 

DATAPREV, permite à PGFN o controle da adequação e atualização da infraestrutura (aumento de 
capacidade ou modernização), no que diz respeito à capacidade de processamento e adequação a novas 
tecnologias, o que não ocorre plenamente num contrato de prestação de serviços de produção e 
hospedagem regulado por Acordo de Nível de Serviços. 

 
A operação mediante a prestação de serviços vinculada a presente contratação adéqua a 

estrutura de custos à plataforma operada (plataforma baixa), sem incidência de rateio de custos de um 
prestador de serviço de grande porte como o SERPRO e a DATAPREV, cuja estrutura de custos de operação, 
voltada para um ambiente multiplataforma apresenta valores significativamente mais altos do que o que 
espera obter na presente contratação. 

 
3.2.2 Segurança da Informação 

 
A mudança dos servidores hoje distribuídos em ambientes da COGTI/SPOA e da PGFN atende 

plenamente todos os requisitos de Segurança Física indicados nas melhores práticas como, por exemplo, 
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acesso  físico  controlado,  instalações  elétricas  seguras  e  estabilizadas,  segurança  contra  incêndio  e 
acidentes, interligação segura com a rede de comunicação. 

 
3.2.3 Domínio do Ciclo de Produção 

 
 

 

PGFN: 
A operação mediante a prestação de serviços vinculada ao presente contrato  permitirá a 

 

• A redução significativa dos tempos de publicação, que passam a ser executadas 
imediatamente após a solicitação, sem dependência de disponibilidade dos técnicos da 
prestadora de serviços de locação do ambiente de produção; 

 
• A adequação da grade de produção às características de demanda dos sistemas 

administrativas da PGFN; 

 
• A atualização de versões de software vinculadas única e exclusivamente às necessidades 

desse ambiente, e não de um conjunto multiplataforma. 

 
4 BENEFÍCIOS ESPERADOS DA CONTRATAÇÃO 

 
4.1 Para a STN 

 
Esta contratação busca alcançar os seguintes benefícios para a STN: 

 
• Alcançar a gestão completa dos ativos sob responsabilidade da COSIS/STN, proporcionando 

a otimização de recursos técnicos, próprios ou contratados, para consecução de maior 
capacidade e desempenho nas operações de TIC; 

 
• Reduzir os riscos de interrupção de sistemas e soluções de TIC, em decorrência da 

implantação de mudanças nos ativos e, em caso de sinistros, garantir menor tempo de 
recuperação à operação normal, reduzindo o impacto nos processos de negócio; 

 
• Aumentar o grau de satisfação dos usuários, a visibilidade e alcance dos serviços de TIC e a 

consequente percepção de qualidade dos produtos fornecidos pela COSIS/STN; 

 
• Garantir o nível adequado de segurança, integridade e consistência de dados e informações 

manipulados e armazenados no ambiente tecnológico da STN; 

 
• Possibilitar a maior dedicação do corpo técnico atual da COSIS/STN, composto por 

servidores de carreira, às atividades de planejamento e gestão, com maior foco nos 
objetivos estratégicos institucionais; 

 
• Buscar o amadurecimento dos processos envolvidos na gestão de TIC, com a construção de 

bases de conhecimento e de registros de incidentes, as quais embasarão futuras 
contratações de serviços de TIC, no âmbito da STN. 

 
4.2 Para a PGFN 

 
Esta contratação busca alcançar os seguintes benefícios para a PGFN: 

 
• Alcançar a gestão completa dos ativos sob responsabilidade da CTI/PGFN, englobando 

recursos humanos e materiais, próprios e contratados, para consecução eficiente e eficaz 
das operações de TIC do órgão; 
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• Reduzir os riscos de interrupção de sistemas e soluções de TIC, decorrentes da implantação 
de mudanças nos ativos e, em caso de sinistros, garantir menor tempo de recuperação à 
operação normal, mitigando o impacto dessas ocorrências nos processos de negócio; 

 
• Assumir o ciclo de produção das soluções não voltadas para a administração das Dívidas 

Tributária e Previdenciária, com vistas à estruturação de uma operação mais eficiente e 
eficaz; 

 
• Garantir o nível adequado de segurança, integridade e consistência de dados e informações 

manipulados e armazenados no ambiente tecnológico não  vinculado aos sistemas 
corporativos de administração das Dívidas Tributária e Previdenciária; 

 
• Suprir a insuficiência de pessoal técnico especializado em TI na equipe da Coordenação- 

Geral de Tecnologia da Informação, direcionando os recursos existentes às atividades de 
planejamento e gestão, com maior foco nos objetivos estratégicos institucionais; 

 
• Implementar o gerenciamento dos processos de produção mediante documentação das 

operações e de registros de incidentes, as quais embasarão futuras contratações de 
serviços de TIC, no âmbito da PGFN. 

 
5 ALINHAMENTO ESTRATÉGICO 

 
5.1 Na STN 

 
Esta contratação está fundamentada no Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI da 

STN, aprovado pela Resolução nº 01/CDTI, de 18/02/2011, que tem entre seus objetivos estratégicos a 
elevação o grau de satisfação dos clientes com os produtos e serviços de TIC; o provimento à STN de 
soluções de TI; a racionalização da utilização dos recursos e a garantia da qualidade dos produtos e serviços 
de TIC da STN. 

 
Adicionalmente, o citado PDTI define, em seu item 9.11, como atribuição fundamental da 

COSIS realizar a “gestão de infraestrutura e operação de TI, planejando a arquitetura da infraestrutura, 
realizando as instalações dos equipamentos, instalando e atualizando os sistemas e softwares, gerenciando 
espaço em disco e realizando manutenções planejadas”. É estritamente necessária a realização dessa 
contratação para realizarmos estas atribuições fundamentais. 

 
De modo específico, o Planejamento Estratégico da STN, exercício 201X, cujas metas foram 

aprovadas em reunião do Comitê de Gestão Estratégica da STN, em 26/03/2012, prevê em seu Objetivo 
Estratégico de número 14, intitulado “Aperfeiçoar a Governança de TI da STN”, as seguinte macroação, com 
as respectivas atividades: 

 
 

 
 

14.3 - Aperfeiçoada a Infraestrutura 
Tecnológica da STN 

 

14.3.3 - Ampliar a capacidade do Centro de Dados 
da STN 

 

14.3.3.1 – Contratar Serviços Terceirizados para o 
Centro de Dados da STN 

 

5.2 Na PGFN 

 
Na PGFN, a presente contratação se alinha ao plano de ações previsto no PDTI 2011/2012 

conforme abaixo: 
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RH 

 

Apresentar projeto de reposicionamento de TI com propostas 
para alocação de pessoal especializado com perfis técnicos nas 
áreas de levantamento de requisitos, métricas, rede, 
equipamentos, modernização de processos. 

Treinamento. 

 

Considerando que tratativas da alta administração da PGFN com o Ministério do Planejamento 
para alocação de vagas ou criação de carreira de TI na PGFN não prosperaram, a opção para suprir a 
insuficiência de pessoal técnico especializado no quadro da Coordenação-Geral de Tecnologia da 
Informação é a contratação de serviços, conforme previsto neste termo de referência. 

 

 
 

 

Segurança da 
Informação 

Atuar na elaboração da política de segurança da informação 
corporativa do MF e implantar as medidas resultantes, 
adequando sistemas, procedimentos e ambientes à nova 
política. 

 

 

A contratação de serviços nos moldes propostos neste termo de referência, casada com a 
contratação de locação de espaço em Centro de Dados do SERPRO atende todos os requisitos de segurança 
previstos nas melhores práticas da área de TI, adequando a PGFN a este importante fundamento de 
governança. 

 
6 DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS 

 
De maneira sumária, segue a descrição dos serviços a serem contratados. Cada serviço está 

minuciosamente detalhado, de acordo com normas, procedimentos e técnicas adotadas pela STN e pela 
PGFN, doravante referenciadas como CONTRATANTES, no Anexo A deste TR. 

 
A empresa CONTRATADA deverá seguir as melhores práticas preconizadas pelo modelo 

Information Technology Infrastructure Library - ITIL versão 3, especialmente nos volumes ligados à 
Transição e à Operação de Serviços, respeitando, no mínimo, as recomendações para os gerenciamentos de 
configuração, mudanças, incidentes e problemas em todos as atividades e todos os produtos gerados 
durante a execução dos serviços. 

 
6.1 Serviço de Apoio à Gestão de Qualidade de TIC 

 
Visa apoiar as CONTRATANTES nas atividades de garantia da qualidade das soluções 

tecnológicas disponibilizadas, através da controladoria e da gestão de contratos com fornecedores de TIC, 
apoiando a aferição e o acompanhamento de ordens e níveis de serviço. Compreende, também, o apoio à 
gestão de projetos e processos e aos ciclos de capacitação necessários aos corpos técnicos das 
CONTRATANTES, organizando atividades como cursos, palestras e seminários. 

 
6.2 Serviço de Operação de Ferramenta de Gestão de Conteúdo 

 
Contempla o apoio na operação das ferramentas de gestão de conteúdo empresarial nos 

portais web das CONTRATANTES, tanto na Intranet quanto  na Internet, apoiando a especificação e a 
manutenção de sítios web corporativos. Envolve também o suporte ao design de projetos de mídia e 
editoração gráfica a serem veiculados em meio eletrônico, especialmente via web. 

 
6.3 Serviço de Operação e Monitoração de Ambientes de TIC 
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O Serviço de Operação e Monitoração de Ambientes de TIC envolve as atividades de 
monitoração de recursos, verificação de consoles e análise de arquivos de memória de atividades – logs, 
execução e acompanhamento de rotinas de produção e de arquivamentos de arquivo de segurança – 
backup, operação e configuração  básica de equipamentos, computadores e periféricos, além  da 
identificação, análise e resolução de problemas primários relacionados aos ambientes de Centro de Dados. 

 
6.4 Serviço de Supervisão de Produção de Soluções de TIC 

 
O Serviço de Supervisão de Produção de Soluções de TIC envolve atividades de administração 

de ferramentas de backup e recuperação de dados, administração do sistema de armazenamento de dados, 
controle de operações e da produção, elaboração de relatórios operacionais e gerenciais, além da 
supervisão e gestão dos serviços e rotinas de operação e de monitoração dos ambientes de Centro de 
Dados. 

 
6.5 Serviço de Segurança de TIC 

 
O Serviço de Segurança de TIC envolve a aplicação e a implementação, em ambiente 

tecnológico, das diretrizes estabelecidas nas normas de segurança de informação institucionais, bem como 
nas boas práticas da área. Considera, ainda, a análise de vulnerabilidades, a execução de procedimentos e 
controles, a resposta a incidentes e a garantia da continuidade das operações, propiciando a 
confidencialidade, a integridade, a autenticidade e a disponibilidade das informações custodiadas pelas 
CONTRATANTES em seus Centros de Dados. 

 
6.6 Serviço de Administração de Aplicativos Web 

 
O Serviço de Administração de Aplicativos Web envolve as atividades de configuração, 

monitoração, manutenção e acompanhamento dos servidores de aplicação e respectivas ferramentas de 
apresentação e suporte a processos de negócio, visando garantir a disponibilidade e o desempenho das 
aplicações. Também envolve a execução e o acompanhamento de rotinas para transferência de objetos e 
componentes de software para os ambientes de homologação e produção, apoiando na realização de 
testes não funcionais. 

 
6.7 Serviço de Administração de Redes de Dados 

 
O Serviço de Administração de Redes de Dados é composto pelas atividades de instalação, 

configuração e manutenção de equipamentos, programas e serviços de rede nos ambientes das 
CONTRATANTES, bem como a implantação de melhorias evolutivas e preventivas em suas estruturas físicas 
e lógicas. Este serviço é responsável pela garantia de desempenho e qualidade no tráfego de dados e pela 
análise das topologias de rede, de modo a reduzir incidentes e garantir a validade das regras de trânsito de 
dados nos ambientes das CONTRATANTES. 

 
6.8 Serviço de Administração de Servidores e Software Básico 

 
O Serviço de Administração de Servidores e Software Básico é composto pelas atividades de 

instalação, configuração e manutenção de equipamentos dos Centros de Dados, que envolvem servidores, 
subsistemas de armazenamento, unidades de backup e equipamentos afins. Além  disso, contempla o 
gerenciamento de toda a camada de softwares básicos, entre eles sistemas operacionais e infraestruturas 
de virtualização, assim como o ferramental de apoio à produção, como softwares de monitoração e de 
backup. 

 
6.9 Serviço de Administração de Sistemas Gerenciadores de Bancos de Dados 

 
Contempla as atividades de gerenciamento, configuração e monitoração dos Sistemas 

Gerenciadores de Bancos de Dados – SGBD, de modo a garantir sua estabilidade, segurança e desempenho, 
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além de criar, manter e evoluir ambientes de banco de dados de acordo com os padrões e critérios de 
qualidade definidos pelas CONTRATANTES. 

 
7 INSUMOS PARA A COMPOSIÇÃO DE ESTRUTURA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
A definição da alocação de recursos humanos e materiais para fornecimento do objeto de 

contratação deste TR é de responsabilidade da empresa CONTRATADA e deve ser adequada à realização 
integral dos serviços, de modo a atender a todas as especificações técnicas e a cumprir todos os níveis de 
serviço exigidos. 

 
Considerando que os Centros de Dados das CONTRATANTES têm história bastante recente, em 

que se baseou na disponibilidade integral de profissionais de carreira e de terceirizados dedicados aos 
serviços de infraestrutura de TIC (postos de trabalho) e, também, o fato da inexistência inicial de 
ferramenta específica para o registro de chamados e solicitações de atividades, as CONTRATANTES não têm 
uma base histórica confiável de informações suficientes à mensuração quantitativa dos serviços que ora se 
busca contratar. 

 
Assim, o dimensionamento da estrutura necessária ao cumprimento dos serviços pela empresa 

CONTRATADA deverá estar aderente às exigências constantes deste TR, no que concerne aos ambientes 
tecnológicos das CONTRATANTES e aos requisitos do serviço, para o que deverão ser considerados, ainda, 
os seguintes aspectos: 

 
I- Descrição dos ambientes operacionais, com a descrição de equipamentos e programas 

componentes das plantas tecnológicas das CONTRATANTES, para as quais os serviços 
de apoio estão sendo contratados; 

 
II- Definição dos graus de criticidade e complexidade das atividades envolvidas em cada 

serviço, bem como dos níveis de serviço exigidos e das respectivas penalizações por 
descumprimento; 

 
III- Expectativa estimada da quantidade de serviço necessária por período; 

 
IV- Requisitos de capacitação técnica da empresa e dos recursos humanos utilizados pela 

CONTRATADA na prestação do serviço. 

 
Os recursos humanos envolvidos na prestação dos serviços objetos deste contrato, durante o 

atendimento às CONTRATANTES, deverão atuar exclusivamente na execução dos serviços previstos em 
cada um dos contratos, não sendo admitido o compartilhamento de tempo entre os contratos ou com 
outras atividades alheias ao objeto da contratação. 

 
No decorrer da execução contratual, deverá ser gerado o histórico de informações e dados da 

prestação de serviço, por meio de ferramenta de demandas e registro de ordens de serviço, a qual poderá 
ser exigida pelas CONTRATANTES à empresa CONTRATADA, o que propiciará às CONTRATANTES a 
proposição de adequação da relação contratual, promovendo supressões ou acréscimos e ainda o 
necessário equilíbrio econômico-financeiro em relação aos serviços ora contratados, nos termos do artigo 
65 da Lei nº 8.666/1993. 

 
7.1 Descrição dos Ambientes Operacionais 

 
7.1.1 Ambiente Tecnológico da STN 

 
O Centro de Dados da STN é o ambiente onde estão instalados os ativos de informática e 

mantidas as soluções de TIC disponibilizadas para a automação dos processos de negócios institucionais. 
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Conta com controles de temperatura e umidade redundantes e de precisão, além de um sistema de 
detecção e controle precoce de incêndio com ativação automática de gás inerte. 

 
O Centro de Dados possui sistema de alimentação elétrico dedicado, com rede estabilizada e 

aterrada, dotado de diversos níveis de contingência, como duplicidade de circuitos, equipamento de 
suprimento ininterrupto de energia tipo no-break e gerador elétrico a diesel. Ocupa, aproximadamente, 
150 m2 (cento e cinqüenta metros quadrados) de área construída, divididos entre sala segura para 
equipamentos, fitoteca e sala técnica para ocupação humana, com cerca de duas dezenas de posições de 
trabalho. Conta, ainda, com sistemas de controle de acesso por via biométrica e de circuito fechado de 
gravação de movimentações em vídeo. 

 
As soluções tecnológicas hospedadas no Centro de Dados têm como público o contingente de 

1.000 (mil) usuários internos, os quais as acessam através do ambiente de rede local corporativa. Há 
projetos de soluções informatizadas em curso, com previsão de conclusão para o primeiro semestre de 
2012, que exigirão o acesso ao Centro de Dados através da Internet ou de extranets, tanto para usuários de 
redes conhecidas quanto para o público em geral. 

 
Os quadros a seguir apresentam as diversas plataformas tecnológicas de hardware e software, 

os sistemas corporativos e ferramentas de produtividade e apoio hospedados no Centro de Dados. Os 
ativos tecnológicos que relatam processo de contratação em andamento deverão ser considerados no 
dimensionamento da estrutura de atendimento. 

 
Não estão listadas as aplicações e os sistemas corporativos de desenvolvimento próprio, visto 

que a STN avalia que o gerenciamento dos ativos listados será suficiente para acomodar os projetos de 
desenvolvimento de software já implantados e em andamento, durante a vigência desta contratação, e que 
estes não terão impacto no dimensionamento dos serviços a serem adquiridos. 

 

Quadro 1 - Equipamentos 

Quantidade Descrição Detalhamento 

5 Servidor X86 - 2 Processadores HP DL580, dualcore, 16 GB RAM 

9 Servidor X86 - 2 Processadores IBM x3650, dualcore, 16 GB RAM 

6 Servidor X86 - 2 Processadores DELL R710, quadcore, 32 GB RAM 

6 Servidor X86 - 4 Processadores DELL R910, decacore, 512 GB RAM 

1 Storage SAN IBM DS4700 – 7TB 

1 Storage SAN NETAPP FAS3240AE – 96TB 

1 Tape Library IBM TS3200 – 2 drives LTO 3 

11 Switches de Distribuição 3 COM 10/100/1000MB 

4 Switches Topo de Rack Cisco Nexus 5000/2000 - 10G/FC/FCOE 

36 Switches Virtuais Cisco Nexus v1000 

1 Tape Library LTO5 Em processo de contratação 

2 Appliance Firewall/IPS Em processo de contratação 
 

 

Quadro 2 - Infraestrutura de Virtualização 

Quantidade Descrição Detalhamento 

42 Máquinas Virtualizadas VMware, Xen Server 

25 VMWare ESXi Software Hypervisor para host VMWare 
 

1 
 

Citrix Xen Center 
Software de Administração para host Xen 

Server 

7 Citrix Xen Server 5.6 Servidor de virtualização 
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2 VMWare vCenter Em processo de contratação 
 

76 
VMWare vSphere 5 – número ilimitado 

de máquinas virtualizadas 

 

Em processo de contratação 

 

 

Quadro 3 - Sistemas Operacionais 

Quantidade Descrição 

2 Linux OpenBSD 

5 Linux SuSE 10 sp2 

14 Linux SuSE 11 sp1 

3 Linux Ubuntu 

1 Microsoft Windows Server 2003 

2 Microsoft Windows Server 2003 R2 

15 Microsoft Windows Server 2008 R2 (64) 
 

 

Quadro 4 – Sistemas Gerenciadores de Bancos de Dados 

Quantidade Descrição 

1 Microsoft SQL SERVER 2000 

1 Microsoft SQL SERVER 2008 R2 

6 ORACLE Standard 10g 10.2.0.3 

1 ORACLE Enterprise 11g 

8 MySQL 5.6 
 

 

Quadro 5 - Ferramentas/Aplicativos 

Quantidade Descrição Detalhamento 

1 Alfresco Gerenciador de documentos 

7 Apache2 Servidor web 
 

1 
 

ARIS 7.1 
Ferramenta proprietária para 

mapeamento de processos de negócio 
 

1 
 

ARIS 7.2 
Ferramenta proprietária para 

mapeamento de processos de negócio 
 

1 
 

Automation Anywhere 
Ferramenta de automatização de 

processos de usuários 

 
1 

 
Bacula 

Ferramenta de backup (haverá outra 
similar, ainda em processo de 

contratação) 
 

3 
 

eCidade 
Aplicação Ubuntu/PHP/Postgres em 

avaliação funcional 
 

1 
 

Enterprise Architect 
Gerenciador de licenças de ferramenta 

de desenvolvimento 
 

1 
 

EViews 
Gerenciador de licenças de utilitário de 

estatísticas 

1 IIS 6.0 Servidor web 

2 IIS 7.0 Servidor web 

2 iptables Programa de firewall 
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1 
 

iTop 
Gerenciador de banco de dados de 

configurações 

19 JBOSS Servidor de aplicação 

3 Joomla Sistema de gerenciamento de conteúdo 
 

2 
 

Mantis 
Ferramenta de auxílio ao 

desenvolvimento (bugtracker) 
 

1 
 

Matlab R2010a 
Gerenciador de licenças de utilitário 

matemático 
 

1 
 

MDG Eclipse Integration 
Gerenciador de licenças de ferramenta 

de desenvolvimento 

2 MediaWiki Ferramenta de colcaboração wiki 
 

2 
 

MS Application Virtualization Sequencer 
Ferramenta de sequenciamento de 

aplicativos virtuais 
 

1 
 

MS Application Virtualization Server 
Ferramenta de publicação de aplicativos 

virtuais 
 

1 
 

MS Configuration Manager 
Ferramenta de inventário de HW e SW e 

distribuição de SW 
 

1 
 

MS Desktop Error Monitoring 
Ferramenta para coleta centralizada de 
erros ocorridos em estações de trabalho 

 

1 
 

MS Operations Manager 
Ferramenta de monitoração de 

servidores 
 

1 
 

MS Project Server 2003 
Ferramenta para gerenciamento de 

grojetos 
 

1 
 

MS Project Server 2010 
Ferramenta para gerenciamento de 

grojetos 
 

1 
 

MS Sharepoint Server 2010 
Ferramenta para criação de sites e 

colaboração 
 

1 
 

MS Sharepoint Service 
Ferramenta para criação de sites e 

colaboração 

1 Pentaho Ferramenta de BI 

1 PF - Packet Filter Ferramenta de firewall 
 

1 
 

PfSense - Captive Portal 
Ferramenta de autenticação em rede 

sem fio 

7 PHP5 Servidor de aplicação 
 

1 
 

Power Designer 
Gerenciador de licenças de ferramenta 

de desenvolvimento 

3 QlikView Ferramenta BI 

1 Qware Ferramenta de ETTL 
 

1 
 

raQuest 
Ferramenta de Gestão de Banco de 

Dados 
 

3 
 

SAMBA 
Ferramenta compartilhamento de dados 

entre redes Linux e Windows 
 

1 
 

SVN - Subversion 
Controlador de versões de documentos e 

código 
 

1 
 

TestLink 
Ferramenta de auxílio ao 

desenvolvimento (bugtracker) 

1 Visual Source Safe Controlador de versões de código 

2 VSFtp Servidor FTP 
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7.1.2 Ambiente Tecnológico da PGFN 

 
Os serviços deverão ser realizados considerando os ambientes atuais e previstos para a PGFN, 

composto das seguintes tecnologias, entre outras: 

 

Quadro 6 - Equipamentos 

Quantidade Descrição Detalhamento 
 

5 
 

Servidor X86 - 2 Processadores 
 

Dell T610, dualcore, 8 GB RAM, 5 TB de disco rígido SAS 

 
Quadro 7 – Sistemas Operacionais 

Ambiente Próprio da PGFN e SPOA 

Descrição Detalhamento 

Ubuntu – Linux 10.1 Sistema Operacional de 32 bits 

MS / Windows 2008 Server Sistema Operacional de 32 bits 
 

 

Quadro 8 – Servidores Web 

Ambiente Próprio da PGFN e SPOA 

Descrição Detalhamento 

Apache –Tomcat 6.0.26 Servidor WEB (Homologação e Produção) 
 

 

Quadro 9 – Aplicativos 

Ambiente Interno da PGFN 

Descrição Detalhamento 

MS / Office 97 Aplicativos para Escritório 

MS / Office 2000 Prof. Aplicativos para Escritório 

MS / Office 2000 Std Aplicativos para Escritório 

MS / Office XP Prof. (Br) Suíte de Aplicativos para Escritório 

MS / Office XP Prof. (Ing) Aplicativos para Escritório 
 

MS / Visio # 2002 
Software de Modelagem de Programas e Bancos de 

Dados 

MS / Project # 2002 Software de Gestão/Gerência de Projetos 

MS / Exchange # 5.5 Software de Servidor de Mensagens e Colaboração 
 

ADOBE / After Effects # 4.1 
Software Criação de Gráficos em Movimento, Efeitos 

Visuais. 

ADOBE / Photoshop # 6; # 7 Software de Edição de Imagens 

ADOBE / Premiere # 5.1 Software de Edição de Vídeos Profissionais 

Corel Draw # 10 Software Gráfico (Desenho Vetorial) 

ADOBE / DreamWeaver # 2; # 4 Software de Edição de Páginas Web 

ADOBE / Fireworks # 2; # 4 Software de Edição de Imagens 

ADOBE / Flash # 8 Software Gráfico Vetorial 

ADOBE / Illustrator # 10 Software de Edição de Imagens Vetoriais 
 

Active PDF # 3.5.2 
Ferramenta de Criação e Conversão de Documentos 

PDF 
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ASI # 3.64.729; # 2.3.7; # 3.1.7; # 
60.2000-26 

Software Gerenciador de Patrimônio, Comodato, 
Compras e Controle de Almoxarifado. 

Houaiss # 3.0 Software de Dicionário On Line 

SOPHIA # Z39.50 Software de Controle de Biblioteca 
 

ACERVO # 2005.7.0.30 
Software de Controle de Acervo (Arquivo de 

Documentos) 
 

CONSIAFI # Linux 
 

Software de Administração Financeira Pública (SIAFI) 

MOZILLA / Firefox # 3 Software de Navegação Internet (Browser) 
 

 

Quadro 10 – Ferramentas de Gerência, Administração e Monitoração 

Ambiente da PGFN no SERPRO 

Descrição Detalhamento 
 

 

Cacic versão 2.5 
Monitora estações de trabalho: quantidade, IP, MAC, 

informações de hardware, sistema operacional e 
softwares instalados; 

IDS (intrusion detection system) Snort 
versão 2 

Monitora o tráfego interno/externo: busca de pacotes 
com características de invasão/ataques. 

 

Zabix versão 1.8 
Monitora servidores e identifica se os servidores 

permanecem online 

Antivírus Symantec Endpoint 
Protection, versão 12 

 

Monitora estações de trabalho contra vírus 

 

 

WSUS versão 2.0 

 

Monitora estações de trabalho e servidores Windows 
 

Atualizações de segurança 
 

GTIC versão 1.0, 
Monitoração Circuitos, Banda, Disponibilidade, 
Utilização e Tempo de Resposta de Rede WAN 

 

 

SGIS versão: 2.2, 
Sistema de Gerenciamento Integrado de Rede: 

monitora sistemas de comunicação das redes WAN e 
LAN. 

 

 

Quadro 11 – Ferramentas e Frameworks 

Ambiente Interno da PGFN e SPOA 

Descrição Detalhamento 
 

Java 1.6 
Ambiente de Desenvolvimento Integrado (IDE) e 

Compilador 

LBSP (consulta web), Asp 
(Manutenção) 

 

Ambiente de Desenvolvimento 

ASP Ambiente de Desenvolvimento 
 

LBSP (consulta web), Track (worflow) 
 

Ambiente de Desenvolvimento 

Hibernate Framework Java para camada de persistência 

Display Tag Framework de paginação 

Junit Ferramenta para teste unitário 

Jquery Biblioteca JavaScript 
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JasperReports Ferramenta de Design de Relatórios 
 

Maven 
Ferramenta de Auxílio para Desenvolvimento ( Serve 

como Compilador, e Build) 
 

 

Quadro 12 – Sistemas Gerenciadores de Bancos de Dados 

Ambiente Interno da PGFN e SPOA 

Descrição Detalhamento 

ORACLE # 10.2.0.3 Sistema gerenciador de banco de dados Oracle 

MySQL # 4.1.10, 5.1 Sistema gerenciador de banco de dados MySQL 
 

 

Quadro 13 – Servidores de Aplicação 

Ambiente Interno da PGFN e SPOA 

Descrição Detalhamento 

OAS / Oracle # 10.1.3.2 Servidor de Aplicações Oracle 

Jboss # 4.2.3 Servidor de Aplicações Jboss.org 

IIS # 6.0 Servidor de Aplicações Microsoft 

 

7.1.3 Vistoria dos Ambientes 

 
A empresa interessada em participar do processo de contratação poderá efetuar vistoria 

técnica nas dependências das CONTRATANTES, de modo a verificar os ambientes para os quais se dará a 
prestação dos serviços. A visita deverá ocorrer até 48 (quarenta e oito) horas antes do início do pregão, 
devendo ser obrigatoriamente agendada pelo telefone (61) 3412-1681 (STN) e (61) 2025-4837 (PGFN) e 
realizada por pessoa credenciada pela empresa para tal. Nos atos das visitas deverão ser assinados Termos 
de Vistoria para cada um dos órgãos, de acordo com o modelo que se encontra no Anexo B, deste TR. 

 
7.2 Classificação das Atividades 

 
As atividades inerentes a cada um dos serviços contratados estão listadas no Anexo A deste 

TR. Cada atividade será especificada, em termos de valor, em função do seu nível de complexidade. Uma 
vez que há variação da complexidade das diversas atividades existentes, foram criados diferentes níveis 
para o enquadramento dessas atividades. 

 
A especialização e nível de conhecimento dos profissionais que executarão as atividades 

guarda proporção com o nível de complexidade dessas atividades. No cálculo das quantidades de serviço 
serão estabelecidos fatores de ponderação por complexidade, de modo a garantir a justa remuneração da 
atividade. 

 
A complexidade das atividades leva em consideração a relevância dos serviços, precedência da 

atividade sobre as demais, sua dificuldade operacional, o grau de documentação existente, as 
características dos profissionais de mercado e sua capacidade em cumprir as atividades. 

 
A classificação da complexidade das atividades deverá ser realizada para cada ordem  de 

serviço emitida e de comum acordo entre as partes envolvidas. Deverão ser adotados os seguintes critérios 
para classificação: 

 
• Atividades de Baixa Complexidade: todas as tarefas de monitoração; registro de dados em 

sistemas de controle já existentes (inclusive de demandas); execução de atividades 
rotineiras, com periodicidade estabelecida, emissão de relatórios já preparados. Fator de 
ponderação para a remuneração pelos serviços: 1 (uma) vez; 
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• Atividades de Média Complexidade: tarefas relacionadas a alterações de configurações de 
equipamentos, ferramentas e sistemas já instalados; documentação de rotinas; preparação 
e elaboração de relatórios, apoio à gestão. Fator de ponderação para a remuneração pelos 
serviços: 3 (três) vezes; 

 
• Atividades de Alta Complexidade: liderança e referência técnica; instalação ou configuração 

de novos sistemas; produtos ou equipamentos; estudo de melhorias relacionadas ao 
desempenho dos ambientes; atividades de prospecção, projeto e planejamento. Fator de 
ponderação para a remuneração pelos serviços: 6 (seis) vezes. 

 
Além da classificação quanto à complexidade, as ordens de serviço serão classificadas quanto à 

criticidade, de acordo com a escala indicada a seguir. As CONTRATANTES definirão o grau de criticidade de 
cada ordem de serviço emitida e poderão elevar tal grau em função do impacto causado pela 
indisponibilidade ou baixo desempenho dos componentes tecnológicos envolvidos, de acordo com a 
velocidade de recuperação que julgar conveniente. 

 
• Criticidade 1: Um ou mais componentes da plataforma tecnológica, entre elementos, redes 

e serviços, se apresenta funcional, mas necessita de ajustes para melhoria de desempenho, 
por necessidade de integração e outras atividades afins. Também se enquadram nessa 
categoria as novas implantações de componentes ou reparos e configurações em ativos 
que não causem indisponibilidade; 

 
• Criticidade 2: Um ou mais componentes da plataforma tecnológica entre elementos, redes 

e serviços, que atendem a usuários internos às CONTRATANTES, apresentam 
funcionalidades indisponíveis, afetadas parcialmente ou com leves vulnerabilidades de 
segurança detectadas e pendentes de adequação; 

 
• Criticidade 3: Um ou mais componentes da plataforma tecnológica entre elementos, redes 

e serviços,  que atendem a usuários externos às  CONTRATANTES, apresentam 
funcionalidades indisponíveis, afetadas parcialmente ou com leves vulnerabilidades de 
segurança detectadas e pendentes de adequação; 

 
• Criticidade 4: Um ou mais componentes da plataforma tecnológica entre elementos, redes 

e serviços, que atendem a usuários internos às CONTRATANTES, está totalmente 
indisponível ou com graves vulnerabilidades de segurança detectadas e pendentes de 
adequação; 

 
• Criticidade 5: Um ou mais componentes da plataforma tecnológica entre elementos, redes 

e serviços, que atendem a usuários externos às CONTRATANTES, está totalmente indisponível ou com 
graves vulnerabilidades de segurança detectadas e pendentes de adequação; 

 
• Criticidade 6: Um ou mais componentes da plataforma tecnológica entre elementos, redes 

e serviços, que atendam a qualquer usuário de soluções de TIC das CONTRATANTES, está sob ataque, do 
ponto de vista da segurança da informação. 

 
7.3 Quantificação dos Serviços 

 
7.3.1 Elemento Faturável 

 
Os serviços devem ser dimensionados com base na Unidade de Serviços Técnicos – UST, que é 

a unidade básica para mensuração dos serviços. Esta unidade equivale à execução durante 1 (uma) hora 
das atividades da menor complexidade entre todos os serviços. 
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Cabe ressaltar que esta equivalência foi traçada para fins comparativos de mensuração dos 
serviços, mas não está vinculada diretamente ao número necessário de profissionais, visto que um mesmo 
profissional pode executar diversas tarefas em paralelo. 

 
Todos os serviços necessários serão demandados através de Ordens de Serviço (OS) aprovadas 

pelos gestores dos contratos. O detalhamento e forma das ordens de serviço estão descritos no Anexo C 
deste TR. As OS poderão ser geradas e comunicadas sem intervenção humana, ou seja, a partir de eventos 
gerados por ferramentas automatizadas de monitoração de infraestrutura de TIC. 

 
Para cada evento que gere OS de criticidade 4, 5 ou 6, deverá ser cadastrada na ferramenta de 

registro uma minuta de OS, ação que será realizada pela empresa CONTRATADA, através do Serviço de 
Operação e Monitoração de Ambientes de TIC, e será, para fins de formalização, caso pertinente, 
referendada pela respectiva CONTRATANTE, em momento posterior, até o fechamento do mês de 
prestação dos serviços. 

 
7.3.2 Quantidades 

 
O quadro abaixo relaciona, para cada um dos serviços contratados, a quantidade estimada 

anual de UST, bem como os fatores de ponderação relativos aos diferentes graus de complexidade exigidos: 

 

Quadro 14 – Quantidades dos Serviços para a STN 
 
 
 

 
Serviço 

 

 
 
 

Complexidade 
das Atividades 

 

Quantidade 
Estimada 

Anual 
 

 
 

(A) 

Fator de 
Ponderação 

devido à 
Complexidade 

 
 

(B) 

 

Quantidade 
Global Estimada 

Anual 
 

 
 

( A x B x 12) 

 

Estimativa do Período em 
que o Serviço Deverá ser 

Prestado 

Dias úteis, de Demais 
segunda a horários e 

sexta-feira, dias da 
das 7 às 22 h semana 

1 - Serviço de 
Apoio à Gestão 
de Qualidade de 
TIC 

 

 

Média 

 

 

6336 UST 

 

 

3 

 

 

19.008 UST 

 

 

100% 

 

 

0% 

2 - Serviço de 
Operação de 
Ferramenta de 
Gestão de 
Conteúdo 

 

 
Média 

 

 
8448 UST 

 

 
3 

 

 
25.344 UST 

 

 
100% 

 

 
0% 

 

3 - Serviço de 
Operação e 
Monitoração de 
Ambientes de TIC 

 

 
Baixa 

 

 
8640 UST 

 

 
1 

 

 
8.640 UST 

 

 
45% 

 

 
55% 

 

4 - Serviço de 
Supervisão de 
Produção de 
Soluções de TIC 

 

 
Média 

 

 
4224 UST 

 

 
3 

 

 
12.672 UST 

 

 
100% 

 

 
0% 

5 - Serviço de 
Segurança de TIC 

 

Alta 
 

2534 UST 
 

6 
 

15.204 UST 
 

80% 
 

20% 

6 - Serviço de 
Administração de 
Aplicativos Web 

 

 

Alta 

 

 

2534 UST 

 

 

6 

 

 

15.204 UST 

 

 

80% 

 

 

20% 
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7 - Serviço de 
Administração de 
Redes de Dados 

 

 

Alta 

 

 

2534 UST 

 

 

6 

 

 

15.204 UST 

 

 

80% 

 

 

20% 

 

8 - Serviço de 
Administração de 
Servidores e 
Software Básico 

 

 
Alta 

 

 
4646 UST 

 

 
6 

 

 
27.876 UST 

 

 
90% 

 

 
10% 

9 - Serviço de 
Administração de 
Bancos de Dados 

 

 

Alta 

 

 

2534 UST 

 

 

6 

 

 

15.204 UST 

 

 

80% 

 

 

20% 

TOTAL ANUAL ESTIMADO - STN 154.356 UST 
 

 

Quadro 15 – Quantidades dos Serviços para a PGFN 

 
 
 

 
Serviço 

 

 
 
 

Complexidade 
das Atividades 

 

Quantidade 
Estimada 

Anual 
 

 
 

(A) 

Fator de 
Ponderação 

devido à 
Complexidade 

 
 

(B) 

 

Quantidade 
Global Estimada 

Anual 
 

 
 

( A x B x 12) 

 

Estimativa do Período em 
que o Serviço Deverá ser 

Prestado 

Dias úteis, de Demais 
segunda a horários e 

sexta-feira, dias da 
das 7 às 22 h semana 

1 - Serviço de 
Apoio à Gestão 
de Qualidade de 
TIC 

 

 

Média 

 

 

4224 UST 

 

 

3 

 

 

12.672 UST 

 

 

100% 

 

 

0% 

2 - Serviço de 
Operação de 
Ferramenta de 
Gestão de 
Conteúdo 

 

 
Média 

 

 
4224 UST 

 

 
3 

 

 
12.672 UST 

 

 
100% 

 

 
0% 

 

3 - Serviço de 
Operação e 
Monitoração de 
Ambientes de TIC 

 

 
Baixa 

 

 
8640 UST 

 

 
1 

 

 
8.640 UST 

 

 
45% 

 

 
55% 

 

4 - Serviço de 
Supervisão de 
Produção de 
Soluções de TIC 

 

 
Média 

 

 
4224 UST 

 

 
3 

 

 
12.672 UST 

 

 
100% 

 

 
0% 

5 - Serviço de 
Segurança de TIC 

 

Alta 
 

4646 UST 
 

6 
 

27.876 UST 
 

90% 
 

10% 

6 - Serviço de 
Administração de 
Aplicativos Web 

 

 

Alta 

 

 

4646 UST 

 

 

6 

 

 

27.876 UST 

 

 

90% 

 

 

10% 

7 - Serviço de 
Administração de 
Redes de Dados 

 

 

Alta 

 

 

4646 UST 

 

 

6 

 

 

27.876 UST 

 

 

90% 

 

 

10% 

 

8 - Serviço de 
Administração de 
Servidores e 
Software Básico 

 

 
Alta 

 

 
4646 UST 

 

 
6 

 

 
27.876 UST 

 

 
90% 

 

 
10% 
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9 - Serviço de 
Administração de 
Bancos de Dados 

 

 

Alta 

 

 

4646 UST 

 

 

6 

 

 

27.876 UST 

 

 

90% 

 

 

10% 

TOTAL ANUAL ESTIMADO - PGFN 186.036 UST 

 

7.4 Níveis de Serviço 
 

7.4.1 Indicadores 

 
Níveis de serviço são critérios objetivos e mensuráveis, estabelecidos com a finalidade de aferir 

e avaliar a qualidade dos serviços contratados. Nesta contratação, os indicadores de níveis de serviço serão 
baseados nos prazos reais de comunicação, atendimento e encerramento de ordens de serviço (OS), os 
quais serão definidos de acordo com os respectivos graus de criticidade. 

 
O prazo esperado para encerramento (PE) deverá ser estabelecido durante elaboração de cada 

OS, a critério das CONTRATANTES, de acordo com o tamanho, criticidade e complexidade das atividades 
que as componham. Os prazos esperados de início do atendimento (PA) estão definidos no quadro a seguir, 
sendo responsabilidade da empresa contratada a disponibilização de equipe técnica e demais recursos para 
atendê-los. 

 
Todas as atividades que componham a OS, desde o seu início até a sua conclusão, deverão ser 

realizadas nas dependências das respectivas CONTRATANTES. A contagem de início dos prazos de 
atendimento se dá a partir do registro da OS no sistema informatizado disponibilizado para tal. 

 

Quadro 16 – Prazos de Atendimento às OS 
 

 
 

Grau de Criticidade 

Prazo de Início de Atendimento 
 
 

Dias úteis, de segunda a sexta-feira, entre das 7 às 22h 

Demais 
horários e 

dias da 
semana 

 

6 
 

Até 5 minutos 
Até 30 

minutos 
 

5 
 

Até 15 minutos 
Até 45 

minutos 
 

4 
 

Até 30 minutos 
Até 60 

minutos 
 

3 
 

Até 120 minutos 
Até 180 
minutos 

 

2 
 

Até 240 minutos 
Até 360 
minutos 

 

1 
 

Até 720 minutos 
Até 1440 
minutos 

 

Para cada um dos serviços contratados, são definidos indicadores, relacionados à 
tempestividade no atendimento às ordens de serviço, que serão apurados e contabilizados em  cada 
período mensal de faturamento, através da comparação entre os prazos esperados e os efetivamente 
realizados. 

Para ordens de serviços de graus de criticidade 4, 5 e 6, que, conforme definição, são 
considerados incidentes, é estabelecido um indicador específico adicional, referente ao prazo de 
comunicação e registro de incidentes geradores de ordens de serviço (PC). A comunicação é considerada 
realizada quando uma minuta de OS, relativa aos tipos de incidentes em questão, é cadastrada pela 
empresa CONTRATADA na ferramenta de registro, mesmo sem a participação da respectiva CONTRATANTE. 
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Quadro 17 – Indicadores de Níveis de Serviço 

 

Código 
 

Descrição 
Condição de 

Contabilização 

 

 
OS_PA_OK 

Quantidade de OS, no período, cujo 
atendimento foi iniciado dentro do prazo de 

início de atendimento, definido por sua 
criticidade. 

 

 

Prazo Real de Inicio do 
Atendimento < = PA 

 

 
OS_PA_NOK 

Quantidade de OS, no período, cujo 
atendimento foi iniciado acima do prazo de 

início de atendimento, definido por sua 
criticidade. 

 

 

Prazo Real de Inicio do 
Atendimento > PA 

 

 

OS_PE_OK 
Quantidade de OS, no período, cujo 

encerramento foi realizado dentro do prazo 
de encerramento estabelecido. 

 

Prazo Real de 
Encerramento < = PE 

 

 

OS_PE_NOK 
Quantidade de OS, no período, cujo 

encerramento foi realizado acima do prazo 
de encerramento estabelecido. 

 

Prazo Real de 
Encerramento > PE 

 

 
 
 
 

OS_PC_OK 

 

Quantidade de minutas de OS, com 
criticidades 4, 5 e 6, cuja comunicação, a 
partir momento de ocorrência do evento 

gerador do incidente, tenha sido realizada 
em tempo menor ou igual à metade do 

tempo esperado para o prazo de início do 
atendimento. 

 
 
 
 

Prazo Real de 
Comunicação <= 0,5 PA 

 

 
 
 
 

OS_PC_NOK 

 

Quantidade de minutas de OS, com 
criticidades 4, 5 e 6, cuja comunicação, a 
partir momento de ocorrência do evento 

gerador do incidente, tenha sido realizada 
em tempo maior que a metade do tempo 

esperado para o prazo de início do 
atendimento. 

 
 
 
 

Prazo Real de 
Comunicação > 0,5 PA 

 

7.4.2 Acordo de Níveis de Serviço 

 
A empresa CONTRATADA deverá atender aos níveis de serviços contidos neste TR. 

 
O valor do pagamento mensal pelos serviços será calculado conforme a efetiva execução dos 

serviços, aplicados os descontos relativos a serviços não executados, aos eventuais descumprimentos dos 
níveis de serviço, bem como das demais obrigações contratuais. 

 
Dessa forma, os valores apresentados na proposta vencedora do certame de contratação 

corresponderão aos valores máximos a serem faturados na hipótese de a empresa CONTRATADA prestar os 
serviços integralmente e alcançar êxito em todos os indicadores de níveis de serviço. 

 
Não haverá quaisquer espécies de bônus ou pagamentos adicionais para os casos em que a 

empresa CONTRATADA superar os limites máximos dos indicadores de níveis de serviço, ou caso seja 
necessária a alocação de maior número de profissionais e outros recursos para alcançá-los. Da mesma 
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forma, a superação em um indicador de nível de serviço não poderá ser utilizada para compensar o não 
atendimento a outro. 

 
Este acordo de níveis de serviço indica a variação considerada aceitável pelas CONTRATANTES 

nos indicadores que aferem a qualidade na prestação dos serviços. A sistemática de avaliação dos níveis de 
serviço é realizada através da atribuição de pontos para cada item de nível de serviço não atendido, dentro 
de faixas de aceitação. A quantidade de pontos por infração aos níveis de serviço está diretamente 
relacionada aos valores de multa e glosa a serem aplicados por período de faturamento. 

 
A relação de níveis de serviço, forma de cálculo e pontos atribuídos, que configuram o acordo 

de níveis de serviço, encontra-se no quadro a seguir: 

 
Quadro 18 – Níveis de Serviço 

 

 
Código 

 

 
Descrição 

 

 
Finalidade 

 

 
Forma de Cálculo 

 

 
Limites 

Pontos 
Atribuídos 
pelo Não 

Atendimento 
 

 
NS A 

Percentual de 
ordens de serviço 

com início de 
atendimento fora 

do prazo 

 

Verificar adequação 
da estrutura de 

atendimento alocada 
pela empresa 

                 

                    

 

 
x 100 

0% - 5% 0 

5% - 25% 30 

25%- 50% 60 

50% - 100% 90 
 

 
NS C 

 

Percentual de 
ordens de serviço 
comunicadas fora 

do prazo 

Verificar a agilidade 
na resposta a 

incidentes críticos e a 
manutenção correta 

do ambiente 

          

                    

 

 
x 100 

0% - 5% 0 

5% - 25% 30 

25%- 50% 60 

50% - 100% 90 
 

 
NS E 

 

Percentual de 
ordens de serviço 

encerradas fora do 
prazo 

Verificar eficiência e 
capacidade técnica da 

empresa e 
respectivos recursos 

alocados 

                  

                    

 

 
x 100 

0% - 5% 0 

5% - 25% 30 

25%- 50% 60 

50% - 100% 90 
 

A identificação de inconsistências entre os indicadores apresentados pela empresa 
CONTRATADA e os indicadores apurados pelas CONTRATANTES configuram-se como não cumprimento do 
acordo de níveis de serviço, sendo neste caso aplicada cláusula específica definida nas sanções 
administrativas do contrato. 

 
A não comunicação de incidentes e a glosa estabelecida em função dos pontos atribuídos pela 

falha no monitoração não exime a empresa da responsabilidade civil pelos eventuais prejuízos causados às 
CONTRATANTES. 

 
Além da atribuição dos pontos apurados pelo descumprimento dos índices relacionados aos 

indicadores, o quadro abaixo mostra a pontuação atribuída por outras infrações e que contribuirão para 
soma total dos pontos para efeito de glosa no faturamento mensal: 

 

Quadro 19 – Infrações 
 

Código 
 

Descrição 
 

Referência Pontos 
Atribuídos 

 
I 1 

Suspender ou interromper, salvo por motivo de força maior ou caso 
fortuito, a execução de uma ordem de serviço, sem a solicitação  

das CONTRATANTES. 

 
Por ocorrência 

 
50 

 
I 2 

Utilizar na prestação dos serviços, empregado sem identificação 
prévia ou que não porte crachá ou outro instrumento de 

identificação, quando nas dependências das CONTRATANTES. 

 
Por ocorrência 

 
5 

 

I 3 Atribuir ordem de serviço a empregado sem a qualificação técnica 
necessária para sua execução. 

 

Por ocorrência 
 

15 
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I 4 

Cumprir e/ou implementar as rotinas em desconformidade com a 
Política de Segurança da Informação das CONTRATANTES e com os 

termos de compromisso e manutenção de sigilo assinados em 
virtude do contrato. 

 

 
Por ocorrência 

 

 
5 

 

I 5 Cumprir e/ou implementar as rotinas em desconformidade com 
padrões e processos de trabalho das CONTRATANTES. 

 

Por ocorrência 
 

5 

 
I 6 

Não apresentar os relatórios consolidados de ordens de serviço e 
indicadores de níveis de serviço de forma a possibilitar a 

fiscalização dos serviços prestados. 

 
Por dia de atraso 

 
5 

 
I 7 

Não criar nem manter a documentação atualizada e completa 
sobre as configurações de rotinas, sistemas e equipamentos 

relacionados com os serviços em questão. 

 
Por ocorrência 

 
5 

 
I 8 

Deixar de substituir empregado que apresente comportamento 
inadequado aos ambientes das CONTRATANTES, após receber 

comunicação. 

 
Por dia 

 
5 

 

I 9 Não manter controle das versões das aplicações instaladas nos 
equipamentos/sistemas relacionados ao serviço. 

 

Por ocorrência 
 

15 

 

I 10 
Não entregar documentação relativa às atividades previstas nas 

ordens de serviço, quando for necessário. 

 

Por ocorrência 
 

15 

 

I 11 
Entregar ou não corrigir documentos e relatórios relativos às 

ordens de serviço que contenham falhas de forma e de conteúdo. 

 

Por ocorrência 
 

15 

 

7.5 Qualificação Técnica Exigida 

 
Para comprovação de que a empresa licitante possui a qualificação técnica para execução de 

serviços qualitativa e quantitativamente equivalentes aos do objeto deste TR, a empresa deverá, nos 
termos do artigo 30, Parágrafo 1º, da Lei 8.666/93, juntamente com a documentação de habilitação 
necessária, apresentar: 

 
I- Atestado de Capacidade Técnica, em nome da licitante, expedido por pessoa jurídica 

de direito público ou privado, que comprove a experiência na disponibilização e 
sustentação de infraestrutura de sistemas aplicativos informatizados que tenham, pelo 
menos, 1.000 (mil) usuários clientes em estações de rede local, de modo a demonstrar 
a capacidade da licitante em desempenhar rotinas de operação e monitoração de 
recursos tecnológicos típicos de Centro de Dados, análogos aos ambientes 
tecnológicos das CONTRATANTES; 

 
II- Atestado de Capacidade Técnica, em nome da licitante, expedido por pessoa jurídica 

de direito público ou privado, que comprove o grau de satisfação na prestação de 
serviços de sustentação de infraestrutura de TIC, em que tenha alcançado, no mínimo, 
o índice de aprovação de 90%; 

 
III- Atestado de Capacidade Técnica, em nome do licitante, expedido por pessoa jurídica 

de direito público ou privado, que comprove a experiência da empresa na execução de 
atividades de suporte técnico especializado em plataformas de servidores e redes de 
dados que possuam características análogas aos ambientes tecnológicos da STN e 
PGFN; 

 
É imperativo que a empresa licitante comprove a experiência mínima de 3 (três) anos no 

mercado do objeto licitado (Acórdão TCU n.º 2939/2010 - Plenário). 
 

A comprovação da qualificação técnica da empresa na prestação dos serviços não a desonera 
de comprovar, adicionalmente, as demais qualificações técnicas de cada um dos perfis profissionais 
indicados para a composição da estrutura de atendimento aos serviços. 
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8 LOCAL E PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
O início da prestação dos serviços se dará em até 30 (trinta) dias úteis após a assinatura do 

contrato, preferencialmente no primeiro dia do mês mais próximo. Caso não seja possível, será calculado, 
para efeitos de pagamentos, o valor proporcional a trinta dias no primeiro mês de prestação dos serviços. 

 
Poderá ser autorizado o início da prestação dos serviços em prazo menor se a empresa 

CONTRATADA declarar estar inteiramente apta à assunção plena dos serviços. Dentro do prazo previsto 
para início de implantação, deverá estar previsto pela empresa CONTRATADA, o período de até 5 (cinco) 
dias úteis, para a apresentação da forma de trabalho e para o nivelamento de entendimento no uso da 
ferramenta de registro de ordens de serviço adotada. 

 
Os 3 (três) primeiros meses de prestação de serviços formam o período de estabilização, sendo 

aplicados parcialmente os valores das glosas por não atendimento aos níveis de serviço, prevalecendo os 
demais elementos de faturamento, segundo a seguinte ordem: 

 

 
 

I- No primeiro não incidirá nenhum abatimento por glosa; 

 
II- No segundo será descontado 1/3 (um terço) do valor de eventuais glosas; 

III- No terceiro será descontado 2/3 (dois terços) do valor de eventuais glosas; 

IV- A partir do quarto mês as eventuais glosas serão aplicadas integralmente. 

A execução das ordens de serviço deverá ser realizada nas dependências das CONTRATANTES. 
A STN está localizada no Edifício Anexo do Ministério da Fazenda, na Esplanada dos Ministérios – Bloco P e 
a PFGN no Edifício PGFN, Quadra 01, Lote 01/05, Bloco G, Setor de Autarquias Sul, ambas em Brasília – DF. 

 
Não há obrigatoriedade de se manter os profissionais necessários para execução dos serviços 

nas dependências das CONTRATANTES em tempo integral. Esta decisão cabe à empresa CONTRATADA que 
deverá observar os prazos de comunicação, de início de atendimento e de encerramento das OS, alocando 
o pessoal da forma mais conveniente para o atendimento às referidas demandas. 

 
Todos os deslocamentos das equipes que se fizerem necessários para o desenvolvimento dos 

serviços serão de responsabilidade da empresa CONTRATADA, pelo  meio que melhor  lhe convier. Da 
mesma forma, será também responsável pela disponibilidade de profissionais em regime de plantão e 
sobreaviso, eventualmente necessários, bem como as facilidades de comunicação usadas para seu 
acionamento, de modo a atender os níveis de serviço exigidos. 

 
As CONTRATANTES poderão, excepcionalmente, solicitar a execução dos serviços em dias, 

horários e locais distintos dos estabelecidos nas especificações técnicas, desde que a necessidade seja 
comunicada previamente à empresa CONTRATADA, dentro dos limites da quantidade de serviços 
contratados, desde que na cidade de Brasília-DF. 

 
9 APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 
Na proposta de preços, deverão estar incluídas todas as despesas com mão-de-obra, auxílio 

alimentação ou refeição, transporte e quaisquer outras vantagens pagas aos colaboradores, prêmio de 
seguro e taxas, inclusive de administração, emolumentos e quaisquer despesas operacionais, viagens de 
colaboradores, bem como todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, despesas e 
obrigações financeiras de qualquer natureza  e outras despesas, diretas e indiretas, ou  seja, todos os 
componentes de custo dos serviços, inclusive o lucro, necessários à perfeita execução do objeto da 
licitação. 
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Os valores referentes a benefícios de alimentação do trabalhador (ex: vale-refeição, vale- 
alimentação, cesta básica etc.) ou outros itens de salário indireto concedidos, deverão ser, no mínimo, 
iguais aos estabelecidos em acordo, convenção ou dissídio coletivo de cada categoria no Distrito Federal. 

 
Será considerada vencedora a empresa que apresentar a proposta de menor valor global para 

o conjunto de UST, desde que atenda as exigências contidas neste TR e no edital do Pregão. 

 
A proposta deverá ser apresentada conforme modelo contido no Anexo D deste TR. 

 
10 MODELO DE EXECUÇÃO DOS CONTRATOS 

 
Para a execução dos contratos, será utilizado método de trabalho baseado no conceito de 

delegação de responsabilidade. Esse conceito define a STN e a PGFN como responsáveis pela gestão dos 
contratos e pelos atestes da aderência aos padrões de qualidade exigidos dos serviços entregues e a 
empresa CONTRATADA como responsável pela execução e operação dos serviços e gestão de seus recursos 
humanos e materiais. 

 
Para o início da prestação dos serviços, a empresa CONTRATADA deverá submeter para 

avaliação, o Plano de Atendimento aos Serviços, que considerará, a partir dos insumos fornecidos pelos 
órgãos CONTRATANTES, STN e PGFN, todos os recursos materiais e humanos, ferramentas e processos de 
trabalho da empresa alocados para a execução contratual, os quais deverão estar em total conformidade 
às especificações técnicas dos serviços deste TR. 

 
Os serviços serão demandados através de ordens de serviço que devem obrigatoriamente 

seguir fluxo de aprovação pelo gestor do contrato. O atendimento às ordens de serviço se dará na 
modalidade presencial e deverão atender aos critérios de criticidade e complexidade, com a aferição e 
medição de qualidade por meio de níveis de serviço. 

 
Existe o conceito de minutas de ordem de serviço, empregadas quando da necessidade de 

resolução de incidentes de criticidades 4, 5 e 6, que, devido ao alto nível de tempestividade em que devem 
ser tratados, são geradas pela própria empresa CONTRATADA e têm fluxo de aprovação diferenciado, após 
o início do atendimento, e cujo teor poderá ser alterado posteriormente pelo gestor do contrato. Uma 
minuta se tornará uma OS após a aprovação do gestor. 

 
Tanto as ordens de serviço como as minutas devem conter as seguintes informações mínimas, 

no momento de sua abertura: 

 
• Data de abertura; 

 
• Classificação: OS ou minuta; 

 
• Responsável pela abertura: representante da CONTRATANTE, sistema automatizado ou a 

empresa CONTRATADA (no caso de minuta); 

 
• Descrição detalhada do serviço a ser executado; 

 
• Tipo de documentação necessária; 

 
• Grau de criticidade; 

 
• Complexidade da atividade; 

 
• Mensuração em UST; 
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• Prazo final de encerramento previsto; 

 
• Autorização do gestor responsável da CONTRATANTE (exceto para as minutas de OS). 

Ao serem encerradas, as ordens serviço deverão conter as seguintes informações mínimas: 

• Dada efetiva de encerramento; 

 
• Breve descrição das atividades realizadas para alcance do serviço; 

 
• Referência à documentação gerada, quando for o caso; 

 
• Aceitação  do  gestor  responsável  da  CONTRATANTE,  atestando  a  efetiva  execução  do 

serviço. 

 
A ferramenta de registro e gerência de ordens de serviço, que atenda aos requisitos de 

composição da OS e de seu fluxo automatizado de aprovação, deverá ser disponibilizada pela empresa 
CONTRATADA, ficando a critério das CONTRATANTES utilizá-la ou integrá-la com ferramenta própria. 

 
As CONTRATANTES poderão utilizar outros canais de comunicação com a empresa 

CONTRATADA, a seu critério, seja através de documentos oficiais endereçados ao preposto ou  outra 
sistemática própria, sendo facultada às CONTRATANTES a utilização da ferramenta de registro e gerência de 
OS. 

 
As ordens de serviço serão definidas com prazo máximo de 30 (trinta) dias. Caso a atividade 

exija um tempo maior de execução, deverá ser dividida em ordens de serviço com duração menor. Cada 
ordem de serviço deverá especificar as atividades e/ou produtos entregáveis, permitindo sua fiscalização e 
ateste. 

 
Uma vez solicitado o serviço, a empresa CONTRATADA deverá alocar, de acordo com os prazos 

relativos à criticidade, com a natureza dos serviços e com as habilidades exigidas neste TR, o profissional ou 
conjunto de profissionais competentes, os quais deverão ter sido aprovados, previamente, pelo gestor do 
contrato. 

 
Em caso de uso da ferramenta de registro de OS disponibilizada pela empresa CONTRATADA, 

esta deverá fornecer às CONTRATANTES arquivo eletrônico com a exportação de todas as ordens de serviço 
abertas e executadas por período, sempre que solicitado. 

 
O pagamento mensal será calculado a partir do somatório das ordens de serviço, para cada um 

dos serviços contratados, em termos de UST, aplicando-se eventuais glosas e multas por infração aos níveis 
de serviço e outras sanções previstas no contrato. 

 
Embora as CONTRATANTES estabeleçam as quantidades máximas esperadas de serviço, não há 

qualquer tipo de franquia mínima ou o compromisso das CONTRATANTES em se utilizar de qualquer 
quantidade dos serviços, durante a vigência do contrato. 

 
 

 

contratação. 
É vedada a subcontratação de outra empresa para a execução dos serviços, objeto desta 

 

11 ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

 
As CONTRATANTES designarão seus representantes para acompanhar e fiscalizar a execução 

do contrato, que registrarão todas as ocorrências relacionadas à execução e determinando o que for 
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necessário  para  a  regularização  das  falhas  ou  defeitos  observados,  nos  termos  do  artigo  24  da 
IN/SLTI/MPOG nº 04, de 2010, com a seguinte segregação de funções e respectivas atribuições: 

 
I -  Gestor do Contrato; 

 
a) Encaminhar ordens de serviço; 

 
b) Encaminhar demandas de correção de serviços para a empresa CONTRATADA; 

 
c) Encaminhar à área administrativa a indicação de sanções bem como eventuais pedidos 
de modificação contratual; 

 
d) Confeccionar e assinar o Termo de Recebimento Definitivo para fins de pagamento; 

 
e) Autorizar a emissão de notas fiscais; 

 
f) Manter os registros formais de todas as ocorrências positivas e negativas da execução do 
contrato. 

 
II - Fiscal Técnico do Contrato; 

 
a) Confeccionar e assinar o Termo de Recebimento Provisório, quando da entrega do objeto 
resultante da contratação; 

 
b) Atestar notas fiscais; 

 
c) Avaliar a qualidade dos serviços realizados ou dos bens entregues e justificativas, de 
acordo com os critérios de aceitação definidos em contrato, a cargo; 

 
d) Identificar a não conformidade com os termos contratuais; 

 
e) Verificar   a   manutenção   das   condições   elencadas   no   plano   de   sustentação   da 
contratação; 

 
f) Atender às convocações do gestor do contrato. 

III - Fiscal Administrativo do Contrato; 

a) Verificar a aderência aos termos contratuais; 

 
b) Verificar as regularidades fiscais, trabalhistas e previdenciárias para fins de pagamento; 

 
c) Atender às convocações do gestor do contrato. 

 
As decisões e providências que ultrapassarem a competência dos representantes deverão ser 

solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para adoção das medidas convenientes. 

 
Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto do contrato, deverão ser 

prontamente atendidas pela empresa CONTRATADA, sem ônus para as CONTRATANTES. 
 

A fiscalização realizada pelas CONTRATANTES não exclui nem reduz a responsabilidade da 
empresa CONTRATADA quanto aos danos causados às CONTRATANTES ou a terceiros, decorrentes de sua 
culpa ou dolo na execução do contrato ou, ainda, resultante de imperfeições técnicas, vício redibitório ou 
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior. A ocorrência de qualquer dessas hipóteses não 
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implica em corresponsabilidade das CONTRATANTES ou de seus agentes, conforme dispõe o artigo 70 da 
Lei nº 8.666, de 1993. 

 
Caberá à empresa CONTRATADA a designação formal  de um preposto para representá-la 

durante o período de vigência contratual, como interlocutor principal, incumbido de receber, diligenciar, 
encaminhar e responder as principais questões técnicas, legais e administrativas referentes ao andamento 
contratual, entre elas o controle de seu pessoal designado para os serviços, inclusive respondendo por 
todos os atos e fatos gerados ou provocados pelos seus colaboradores. 

 
Nos termos da Lei n° 8.666/93, constituirá documento de autorização para a execução dos 

serviços o contrato assinado, de acordo com as condições especificadas nas ordens de serviço, sendo que 
as CONTRATANTES poderão rejeitar, no todo ou em parte, os serviços prestados, se em desacordo com o 
contrato. 

 
12 PROPRIEDADE, SIGILO E SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES 

 
A empresa CONTRATADA cederá às CONTRATANTES o direito patrimonial e a propriedade 

intelectual, em caráter definitivo, de todos os resultados produzidos em consequência desta contratação, 
entendendo-se por resultados quaisquer estudos, relatórios, descrições técnicas, protótipos, dados, 
esquemas, plantas, desenhos, diagramas, fontes dos códigos dos programas em qualquer mídia, páginas na 
Intranet e Internet e documentação didática em papel ou em mídia eletrônica. 

 
Todas as informações obtidas ou extraídas pela empresa CONTRATADA quando da execução 

dos serviços deverão ser tratadas como confidenciais, sendo vedada qualquer reprodução, utilização ou 
divulgação a terceiros, devendo a empresa CONTRATADA zelar por si e por seus sócios, empregados e 
subcontratados pela manutenção do sigilo absoluto sobre os dados, informações, documentos, 
especificações técnicas e comerciais de que eventualmente tenham conhecimento ou acesso em razão dos 
serviços executados, conforme previsto no Decreto no 4.553, de 27 de dezembro de 2002. 

 
A empresa CONTRATADA deverá adotar critérios adequados para o processo seletivo dos seus 

profissionais, com o propósito de evitar a incorporação de pessoas com características ou antecedentes 
que possam comprometer a segurança ou credibilidade das CONTRATANTES. 

 
Os profissionais da empresa CONTRATADA que atuarem no atendimento aos serviços 

receberão acesso privativo e individualizado aos ambientes físicos e tecnológicos das CONTRATANTES, a 
seu critério, não podendo repassá-los a terceiros, assumindo desde já a responsabilidade de responder, 
criminal e judicialmente, pelos atos e fatos que venham a ocorrer, em decorrência deste ilícito. Cabe à 
empresa CONTRATADA comunicar com antecedência mínima de 5 (cinco) dias qualquer ocorrência de 
transferência, remanejamento ou demissão de seus profissionais, para que seja providenciada a revogação 
de todos os privilégios de acesso a recursos das CONTRATANTES, porventura colocados à disposição para 
realização dos serviços contratados. 

 
Cada profissional a serviço da empresa CONTRATADA deverá estar ciente de que a estrutura 

computacional das CONTRATANTES não poderá ser utilizada para fins particulares ou alheios ao objeto do 
contrato. Às CONTRATANTES se reserva o direito de aplicar procedimentos de rastreamento e auditoria de 
todas as atividades destes profissionais, quando no atendimento às ordens de serviço contratadas. 

 
A CONTRATADA e seus profissionais alocados na prestação dos serviços deverão assinar os 

Termos de Compromisso e Manutenção de Sigilo, de acordo com os modelos constantes no anexo E deste 
TR, estabelecendo o compromisso tanto da empresa quanto de todos os profissionais envolvidos na 
prestação dos serviços estão formalmente impedidos de divulgar todo e qualquer assunto tratado na 
execução e gestão do objeto da licitação, compromisso esse estendido a todos os ativos de informações e 
de processos. 
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Durante a vigência do contrato, a CONTRATADA deverá credenciar junto às CONTRATANTES 
seus profissionais autorizados a retirar e a entregar documentos, bem como aqueles que venham a ser 
designados para a prestação dos serviços, os quais deverão seguir, rigorosamente, todas as normas e 
procedimentos de segurança vigentes nos ambientes corporativos das CONTRATANTES. 

 
13 OBRIGAÇÕES DA EMPRESA CONTRATADA 

 
São obrigações da empresa CONTRATADA, sem prejuízo das demais obrigações contidas nas 

especificações deste TR: 
 

I- Participar, dentro do período compreendido entre a assinatura do contrato e o início 
da prestação dos serviços, de reunião com a equipe de técnicos das CONTRATANTES 
para alinhamento de expectativas contratuais; 

 
II- Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento e execução dos serviços constantes deste TR; 

 
III- Planejar, desenvolver, implantar, executar e manter os serviços objetos deste TR de 

acordo com os níveis de serviço estabelecidos pelas CONTRATANTES; 

 
IV- Iniciar a execução dos serviços contratados, responsabilizando-se pelo fiel 

cumprimento dos serviços constantes neste TR e seus Anexos, atendendo a todas as 
suas obrigações e buscando atingir todos os níveis de serviço pactuados em contrato; 

 
V- Relatar às CONTRATANTES toda e qualquer situação que caracterize descumprimento 

das obrigações constantes deste TR; 

 
VI- Formalizar a indicação de preposto da empresa e substituto eventual, para o 

gerenciamento dos serviços técnicos e gestão administrativa dos contratos, com 
poderes de representante legal para tratar dos assuntos relacionados aos contratos, 
em horário  comercial, de segunda a sexta-feira, sem ônus adicional para as 
CONTRATANTES; 

 
VII- Comprovar e garantir durante toda a vigência do contrato, as condições contratuais 

quanto à habilitação e qualificação profissional dos seus empregados alocados na 
execução dos serviços antes da assinatura do contrato e nos demais ingressos de 
empregados para a prestação de serviços às CONTRATANTES; 

 
VIII- Manter todas as condições de habilitação e qualificação técnica de seus empregados 

alocados na execução dos serviços durante a vigência do contrato; 
 

IX- Prever e prover o pessoal necessário para garantir a execução dos serviços, nos 
regimes contratados, sem interrupção, mesmo que seja por motivos de férias, 
descanso semanal, licenças, faltas ao serviço, demissões e análogos, obedecidas às 
disposições da legislação trabalhista vigente; 

 
X- Providenciar e manter qualificação técnica adequada dos profissionais que prestam 

serviço às CONTRATANTES, de acordo com as necessidades pertinentes à adequada 
execução dos serviços contratados, promovendo treinamentos que permitam a 
execução dos serviços descritos neste TR em regime de excelência, sem qualquer ônus 
para as CONTRATANTES; 

 
XI- Fornecer crachá de identificação, de uso obrigatório para ter acesso às dependências 

das CONTRATANTES, do primeiro ao último dia de prestação de serviços. As 
CONTRATANTES poderão fornecer, a seu critério, crachás de identificação; 
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XII- Observar e seguir, rigorosamente, todas as normas e procedimentos de segurança da 
informação vigentes no ambiente de TIC das CONTRATANTES; 

 
XIII- Substituir, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da notificação das 

CONTRATANTES, pessoal que apresente comportamento inadequado; 

 
XIV- Solicitar às CONTRATANTES o descredenciamento de todos os privilégios de acesso a 

sistemas, instalações, informações e recursos, quando do desligamento de profissional 
de sua responsabilidade que atua no âmbito desta contratação; 

 
XV- Administrar todo e qualquer assunto relativo aos profissionais alocados à execução 

dos serviços; 

 
XVI- Exercer o controle de seu pessoal envolvido na prestação de serviços, gerenciando 

ocorrências ligadas a assiduidade, pontualidade, faltas, atrasos, férias e licenças de 
qualquer natureza. As CONTRATANTES poderão solicitar, quando julgarem necessárias 
para a gestão contratual, justificativas de tais ocorrências; 

 
XVII- Arcar com todos os encargos sociais previstos na legislação vigente e de quaisquer 

outros em decorrência da sua condição de empregador, apresentando às 
CONTRATANTES, quando solicitado e estas julgarem necessária para a gestão 
contratual, a comprovação de recolhimento do FGTS e INSS, referente à força de 
trabalho alocada na prestação dos serviços objeto do contrato, sem o que poderão 
não serão liberados os pagamentos das faturas apresentadas à liquidação; 

 
XVIII- Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que venham a ser vitimados seus 

empregados quando em serviço, por tudo quanto as leis trabalhistas e previdenciárias 
lhes assegurem e demais exigências legais para o exercício das atividades; 

 
XIX- Assumir todas as responsabilidades e tomar todas as medidas necessárias ao 

atendimento dos profissionais acidentados ou acometidos de mal súbito, em todos os 
locais em que estão sendo realizados os serviços; 

 
XX- Realizar às suas expensas, na forma da legislação  pertinente, os exames médicos 

necessários, na admissão, durante a vigência do contrato de trabalho e na demissão 
de seus empregados; 

 
XXI- Prestar os esclarecimentos pertinentes ao objeto do contrato quando forem 

solicitados pelas CONTRATANTES; 

 
XXII- Responder por perdas ou danos que vierem a sofrer as CONTRATANTES ou terceiros, 

em razão de sua ação ou omissão dolosa ou culposa ou de seus prepostos e 
empregados, quando nas suas dependências, independentemente de outras 
cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita. A ação ou omissão, total ou 
parcial, da fiscalização das CONTRATANTES, não eximirá a empresa CONTRATADA de 
total responsabilidade quanto à execução dos serviços; 

 
XXIII- Arcar com o ônus resultante de qualquer ação, demanda judicial, custo ou despesa 

decorrente de contravenção, seja por culpa da empresa CONTRATADA ou de 
quaisquer de seus profissionais indicados ou prepostos, obrigando-se igualmente a 
quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais ou extrajudiciais de 
terceiros que lhe venham a ser exigidas por força da lei, ligadas ao cumprimento do 
contrato a ser firmado; 
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XXIV- Manter durante a vigência do contrato as condições de habilitação para contratar com 
a Administração Pública, apresentando sempre que exigido os comprovantes 
necessários; 

 
XXV- Manter os seus funcionários qualificados nas ferramentas, metodologias, processos e 

tecnologias utilizados pelas CONTRATANTES durante toda a vigência do contrato, de 
modo a acompanhar as evoluções tecnológicas das CONTRATANTES; 

 
XXVI- Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todos 

os assuntos de interesse das CONTRATANTES ou de terceiros de que venha a tomar 
conhecimento em razão da execução do objeto do contrato, devendo orientar seus 
empregados a guardar inteiro sigilo das informações e/ou conhecimento; 

 
XXVII- Ceder exclusivamente às CONTRATANTES, nos termos do artigo 111 da Lei no 

8.666/93, c/c o artigo 4º da Lei 9.609/98, o direito patrimonial, a propriedade 
intelectual em caráter definitivo dos sistemas e resultados produzidos em 
consequência dos serviços, entendendo-se por resultados, quaisquer estudos, 
relatórios, descrições técnicas, protótipos, dados, esquemas, plantas, desenhos, 
fluxogramas, listagens de programas de computador e documentação didática, em 
papel, em mídia eletrônica ou qualquer outro meio; 

 
XXVIII- Providenciar a emissão e assinatura dos Termos de Compromisso e Manutenção de 

Sigilo, assinados por representante legal da empresa CONTRATADA e pelos seus 
empregados diretamente envolvidos na prestação dos serviços, no início da execução 
ou quando houver alteração no quadro de empregados; 

 
XXIX- Elaborar e apresentar às CONTRATANTES, mensalmente, Relatório Mensal de Serviços, 

contendo as ordens de serviço executadas no período, detalhamento dos níveis de 
serviços executados versus acordados, e demais informações necessárias ao 
acompanhamento e avaliação da execução dos serviços, como o quantitativo por 
categoria dos serviços prestados, bem como quaisquer outros relatórios, relacionados 
ao contrato, solicitados pelas CONTRATANTES; 

 
XXX- Fornecer, sem ônus para as CONTRATANTES, nas quantidades e especificações 

técnicas necessárias à execução dos serviços contratados, ferramenta de registro e 
gerenciamento de ordens de serviço; 

 
XXXI- Fornecer, sempre que solicitadas e também ao final do contrato, informações sobre o 

uso das soluções, processos e procedimentos implantados, bem como o estado e 
evolução das configurações de ambientes; 

 
XXXII- Encaminhar mensalmente às CONTRATANTES todas as faturas dos serviços prestados; 

 
XXXIII- Reportar imediatamente ao responsável designado pelas CONTRATANTES qualquer 

anormalidade, erro ou irregularidade que possa comprometer a execução dos serviços 
e o bom andamento das atividades. 

 
14 OBRIGAÇÕES DAS CONTRATANTES 

 
São obrigações das CONTRATANTES: 

 
I- Designar responsáveis para o acompanhamento e fiscalização da execução do objeto 

contratual; 



Processo 10167.001529/2012-43 48  

II- Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados 
pela empresa CONTRATADA por meio de seu preposto; 

 
III- Efetuar o pagamento mensal devido pela execução dos serviços, desde que cumpridas 

todas as formalidades e exigências das condições e preços pactuados no contrato; 

 
IV- Permitir o acesso dos profissionais da empresa CONTRATADA às suas dependências, 

aos equipamentos de TIC, aos softwares e às ferramentas de gestão de demandas 
corporativas, pertinentes à execução dos serviços, caso utilizadas, desde que sejam 
atendidas todas as exigências previstas na contratação; 

 
V- Fiscalizar e fixar prazo para correção dos serviços prestados, notificando por escrito à 

empresa CONTRATADA sobre quaisquer falhas e eventuais imperfeições na execução 
dos serviços; 

 
VI- Avaliar o Relatório Mensal dos Serviços executados pela empresa CONTRATADA, 

observando os indicadores e metas de níveis de serviço, conforme especificações 
deste TR; 

 
VII- Confrontar o Relatório Mensal dos Serviços executados, apresentado pela empresa 

CONTRATADA, com os relatórios extraídos das ferramentas registro de ordens de 
serviço, desde já ficando expresso que, em caso de divergências entre os dados do 
relatório apresentado pela empresa CONTRATADA e aqueles constantes nas anotações 
das CONTRATANTES, as informações destas sempre prevalecerão. 

 
15 FORMALIZAÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 
O contrato decorrente do processo licitatório terá a vigência de 12 (doze) meses, contados a 

partir da data de sua assinatura, podendo este prazo ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos, 
mediante Termo Aditivo, até o limite legal, após a verificação da sua real necessidade e vantagens para a 
Administração na sua continuidade, nos termos do inciso II do artigo 57 da Lei nº 8.666/93. 

 
Nas eventuais prorrogações contratuais, os custos não renováveis já pagos ou amortizados no 

primeiro ano da contratação serão eliminados como condição para a renovação. No momento da 
prorrogação contratual, as CONTRATANTES irão se assegurar de que os preços contratados continuam 
compatíveis com aqueles praticados no mercado, de forma a garantir a continuidade da contratação mais 
vantajosa, em relação à realização de uma nova licitação. As CONTRATANTES verificarão também se as 
condições de habilitação exigidas no momento inicial da contratação ainda se manterão vigentes. 

 
Poderá ser permitida a repactuação dos valores contratuais, desde que observado o interregno 

de 01 (um) ano, a contar da data da proposta ou da data do orçamento a que a proposta se referir, 
devidamente fundamentada, em Planilhas de Custo e Formação de Preços, onde será verificada a 
demonstração analítica da variação dos custos, nos termos do artigo 5º, e Parágrafo único, do Decreto nº 
2.271/97 e Art. 37 da IN nº 02/2008, da SLTI/MPOG. 

 
16 GARANTIA 

 
Para assinatura dos contratos, decorrente do procedimento licitatório, a empresa 

CONTRATADA prestará garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total de cada 
contrato, nos termos do artigo 56 e seus parágrafos, da Lei nº 8.666/93, quais sejam: caução em dinheiro, 
seguro-garantia e fiança bancária. 
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A garantia somente será restituída à empresa CONTRATADA após o integral cumprimento de 
todas as obrigações contratuais. 

 
Ocorrendo a prorrogação da vigência contratual, a garantia prestada deverá ser validada para 

o novo período pactuado, podendo haver necessidade de reforço, a critério das CONTRATANTES. 

 
O valor da garantia poderá ser utilizado para corrigir as imperfeições verificadas na execução 

dos serviços, bem como nos casos decorrentes de inadimplemento contratual e de indenização por danos 
causados ao patrimônio da União ou de terceiros. 

 
O valor da garantia se reverterá em favor da respectiva CONTRATANTE, integralmente ou pelo 

saldo que apresentar, no caso de rescisão contratual por culpa exclusiva da empresa CONTRATADA, sem 
prejuízo das perdas e danos por ventura verificados. 

 
17 RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 
As despesas decorrentes da contratação, objeto desta licitação, correrão à conta dos recursos 

consignados no Orçamento Geral da União, para o exercício de 2013, cujos programas de trabalho e 
elemento de despesa específico constarão da respectiva Nota de Empenho, na seguinte forma: 

 
I- Contrato com STN: Elemento de Despesa 339039 - Outros Serviços de Terceiros - 

Pessoa Jurídica, do Orçamento Geral da União, no Programa de Trabalho 
04.126.2039.2081.0001 - Sistemas Informatizados da STN; e 

 
II- Contrato com a PGFN: Elemento de Despesa 339039 – Serviço de Terceiros - Pessoa 

Jurídica, do Orçamento Geral da União, no Programa de Trabalho 
04.122.2110.2000.0001   – Administração da Unidade. 

 
No exercício seguinte, caso haja prorrogação e subordinado à disponibilidade orçamentária, as 

despesas autorizadas para este contrato, correrão à conta de créditos e empenhos específicos que serão 
indicados por meio de Termo Aditivo ou apostilamento. 

 
18 FORMA E CRITÉRIOS DE PAGAMENTO 

 
O pagamento será efetuado à empresa CONTRATADA, no prazo de até 30 (trinta) dias 

contados a partir da data de apresentação das notas fiscais/faturas que deverão conter o detalhamento 
dos serviços executados, observado o artigo 40, inciso XIV, alínea “a” da Lei 8.666/1993. 

 
As notas fiscais/faturas serão pagas após serem devidamente atestadas pelo fiscal técnico do 

contrato, designado em documentação própria, devendo a CONTRATANTE descontar, do montante a pagar, 
os valores correspondentes a eventuais glosas, multas ou indenizações que tenham sido impostas à 
empresa CONTRATADA e que tenham excedido o valor da garantia. 

 
As notas fiscais/faturas deverão ser referentes, preferencialmente, ao período compreendido 

entre o primeiro e o último dia de cada mês, trazendo identificação e quantitativos relativos ao contrato 
em questão. As notas que contiverem incorreções deverão ser devolvidas à empresa CONTRATADA, no 
prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis, com a apresentação das razões da devolução, para as devidas 
retificações. 

 
Será procedida consulta “online” junto ao SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de 

Fornecedores do Governo Federal, antes de cada pagamento a ser efetuado à empresa CONTRATADA, para 
verificação de sua situação relativa às condições de habilitação e qualificação exigidas no certame 
licitatório. 
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Nenhum pagamento será efetuado à empresa CONTRATADA enquanto estiver pendente de 
liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de aplicação de penalidade ou 
inadimplência, decorrentes do presente processo. 

 
As notas fiscais/faturas deverão vir acompanhadas dos Relatórios Mensais dos Serviços, sendo 

esta uma condição necessária para o ateste dos serviços para fins de pagamento. Consideram-se ordens de 
serviço executadas aquelas cujos aceites sejam efetivados até o último dia do mês de faturamento. 

 
O valor do pagamento será calculado com base no somatório das ordens de serviço 

executadas, levando-se em conta os fatores de ponderação de complexidade, descontadas as glosas, 
conforme gradação de pontos por inadimplemento, estabelecida neste TR. 

 
Sem prejuízo das demais sanções contratuais e legais, a CONTRATADA sofrerá glosa de 0,5% 

(meio ponto percentual), sobre o valor da fatura mensal, a cada 5 (cinco) pontos atribuídos pelo não 
atendimento a níveis de serviço ou pelo cometimento de infrações. 

 
A cada mês será descontado o percentual total de redução a título de glosa, limitado a 15% 

(quinze por cento) do valor da fatura. Caso o valor apurado para desconto ultrapasse este limite,  o 
desconto restante será efetivado em faturas subsequentes. 

 
19 SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
A empresa CONTRATADA nos casos de inexecução total ou parcial do objeto deste TR ficará 

sujeita aos artigos 86 e 87 da Lei n.º 8.666/93, e suas penalidades. 

 
As CONTRATANTES poderão, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à empresa 

CONTRATADA as seguintes sanções: 

 
I- Advertência, que deverá ser feita através de notificação por meio de ofício, mediante 

contra-recibo do representante legal da empresa CONTRATADA, estabelecendo prazo 
para cumprimento das obrigações assumidas; 

 
II- Multa de: 

 
• 0,5% (meio por cento) por dia devido à inexecução parcial das obrigações 
assumidas, incidentes sobre o valor devido no mês de ocorrência, limitada a incidência 
a 30 dias, sem prejuízo das demais penalidades; 

 
• 20% (vinte por cento) sobre o valor devido no mês de ocorrência, no caso de atraso 
na execução do objeto por período superior a 30 dias, sem prejuízo das demais 
penalidades; 

 
• 20% (vinte por cento) sobre o valor global do contrato, no caso de inexecução total 
do contrato, caracterizado também pela recusa em assiná-lo. 

 
III- Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo de até 2 (dois) anos; 

 
IV- Declaração de inidoneidade para licitar ou  contratar  com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 
será concedida sempre que a empresa CONTRATADA ressarcir a Administração pelos 
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da suspensão. 
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A aplicação da multa não impede que as CONTRATANTES rescindam unilateralmente os 
contratos e apliquem as demais sanções previstas neste item. A multa, aplicada após regular processo 
administrativo, poderá ser descontada da garantia apresentada. 

 
Caso a multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 

responderá a empresa CONTRATADA pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pelas CONTRATANTES ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. 

 
Será facultada à empresa CONTRATADA a apresentação de defesa prévia no prazo de 5 (cinco) 

dias após a notificação, para as penalidades de advertência, multa e suspensão e no prazo de 10 (dez) dias 
para a penalidade de declaração de inidoneidade. 

 
Decorridos 20 (vinte) dias sem que a empresa CONTRATADA tenha iniciado a prestação da 

obrigação assumida, estará caracterizada a inexecução contratual, ensejando a sua rescisão, contemplando 
as demais cominações legais cabíveis. 

 
20 TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO E TRANSIÇÃO CONTRATUAL 

 
A transferência de conhecimento para as CONTRATANTES no uso das soluções, processos, 

produtos e procedimentos desenvolvidos e implantados, bem como a completa documentação abrangendo 
e descrevendo o estado e a evolução das configurações de ambientes deverão ser formalmente realizadas 
pela empresa CONTRATADA, sem ônus adicionais para as CONTRATANTES. 

 
A empresa CONTRATADA deverá fornecer o Plano de Transferência de Conhecimento, baseado 

em documentos técnicos e/ou manuais, em pelo menos 90 (noventa) dias antes do encerramento dos 
contratos, e em eventos específicos de transferência de conhecimento, estes a critério das 
CONTRATANTES. O plano e o cronograma dos eventos deverão ser previamente aprovados pelas 
CONTRATANTES. 

 
Em ocorrendo nova licitação, com  mudança de fornecedor dos serviços, a empresa 

CONTRATADA signatária do contrato em fase de expiração, assim considerado o período dos últimos três 
meses de vigência, deverá repassar para a vencedora do novo certame, por intermédio de eventos formais, 
os documentos necessários à continuidade da prestação dos serviços, bem como esclarecer dúvidas a 
respeito de procedimentos no relacionamento entre a CONTRATANTE e a nova empresa CONTRATADA. 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 

Secretaria Executiva 
Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração 

Superintendência de Administração do MF no DF 

PREGÃO SAMF/DF/MF no   21/2013 
 

ANEXO A DO TERMO DE REFERÊNCIA - DETALHAMENTO TÉCNICO DOS SERVIÇOS 

 
1 Serviço de Apoio à Gestão de Qualidade de TIC 

 
1.1 Principais atividades a serem executadas: 

 
As  seguintes  atividades  deverão  ser  desempenhadas  pela  empresa  CONTRATADA  para  a 

execução do serviço: 

 
I - Contribuir nas diversas etapas dos processos de orçamentação e aquisição tecnológica, 
subsidiando a elaboração de planos de contratação, projetos básicos e termos de referência; 

 
II - Apoiar a gestão e a fiscalização de contratos de TIC, participando da aferição de níveis de 
serviços previstos e em todo o ciclo de vida dos contratos mantidos pela CONTRATANTE; 

 
III Apoiar os processos de gestão de projetos e de gestão de portfólios implantados no âmbito 
da CONTRATANTE; 

 
IV - Apoiar na prospecção de soluções e na elaboração de especificação técnica de 
equipamentos, softwares e serviços de TIC, de acordo com normas, procedimentos e técnicas 
recomendadas pela CONTRATANTE; 

 
V - Participar da especificação, construção e aquisição de soluções de TIC de pequeno porte, 
com apoio das ferramentas de automação de escritórios utilizadas pela CONTRATANTE; 

 
VI - Homologar soluções em tecnologia da informação, tais como: softwares, 
microcomputadores, impressoras, scanners, monitores e demais periféricos que façam 
interface com microcomputadores ou entre si, bem como equipamentos e softwares utilizados 
pelos usuários; 

VII Emitir relatórios técnicos referentes à aferição de configurações de equipamentos de TIC; 

VIII - Apoiar o gerenciamento de incidentes tratados pelas equipes técnicas da CONTRATANTE, 
gerando relatórios, verificando o status dos atendimentos e controlando os prazos das 
solicitações recebidas e das solicitações encaminhadas a outros responsáveis para resolução; 

 
IX - Identificar a recorrência de incidentes relativos à utilização de softwares e hardwares e 
propor as soluções pertinentes junto à gestão de Tecnologia da Informação da CONTRATANTE; 

 
X - Apoiar a qualidade e o desempenho dos serviços de tecnologia oferecidos pela 
CONTRATANTE, por meio das métricas e metodologias implantadas e dos recursos técnicos 
disponibilizados; 
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XI - Realizar pesquisas periódicas de satisfação de clientes sobre os serviços de tecnologia 
prestados pela CONTRATANTE, em períodos definidos pela CONTRATANTE; 

 
XII -  Orientar  os  usuários  quanto  à  correta  utilização  dos  recursos  avançados  da  rede 
corporativa da CONTRATANTE, envolvendo hardware e software; 

 
XIII - Apoiar na logística dos treinamentos ministrados no âmbito da CONTRATANTE, bem 
como na política de sensibilização de usuários acerca do uso de recursos de TIC. 

 
1.2 Qualificação dos Profissionais Envolvidos na Prestação do Serviço 

 
Será exigida da empresa CONTRATADA a comprovação de experiência e qualificação 

profissional dos empregados alocados para  execução dos serviços compatíveis com as atividades que 
venham a desempenhar para a CONTRATANTE. 

 
A comprovação do atendimento aos requisitos exigidos dos profissionais da empresa 

CONTRATADA alocados para cada serviço ocorrerá mediante diploma ou certificado, conforme o caso, além 
de Carteira de Trabalho e Previdência Social, contrato de trabalho e currículo. 

 
Os requisitos mínimos exigidos dos profissionais da empresa CONTRATADA a serem alocados 

na execução do serviço são: 

 
a) Curso superior completo; 

 
b) Capacidade de redação aplicada à elaboração de relatórios técnicos; 

 
c) Conhecimento  de  língua  inglesa  suficiente  para  leitura  e  interpretação  de  mensagens, 
manuais e textos técnicos; 

 
d) Conhecimento básico da ferramenta de gerência de projetos Microsoft Project; 

 
e) Conhecimento básico do sistema operacional Microsoft Windows 7; 

 
f) Conhecimento básico em especificação, instalação e configuração de hardware e software; 

 
g) Conhecimento intermediário nos aplicativos da suíte de escritório Microsoft Office; 

 
h) Conhecimento básico no conjunto de leis, portarias e instruções normativas que regem a 
contratação de serviços de TIC, no âmbito da Administração Pública Federal; 

 
i) Experiência comprovada de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses neste tipo de serviço. 

 
2 Serviço de Operação de Ferramenta de Gestão de Conteúdo 

 
As seguintes atividades deverão ser desempenhadas pela empresa CONTRATADA para a 

execução do serviço: 

 
I - Manter sítios e páginas web, cuidando de processos básicos de desenho e publicação das 
informações; 

 
II - Gerenciar as camadas de informação, diagramação e publicação de conteúdo em sítios 
web; 
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III - Operacionalizar e monitorar cargas de dados para e entre sistemas de informação e 
consultas disponíveis em sítios web; 

 
IV - Construir ou adaptar soluções gráficas de pequeno porte em páginas web; 

 
V -  Apoiar  a  gestão  da  ferramenta  de  gerenciamento  de  conteúdo  e  de  publicação 
descentralizada; 

 
VI - Revisar tecnicamente protótipos de páginas web antes de sua publicação, realizando 
adequações quando necessárias; 

 
VII Atualizar páginas web estáticas em sítios web; 

 
VIII Criar elementos gráficos como animações, banners digitais e formulários eletrônicos; 

IX - Editorar e finalizar publicações eletrônicas institucionais. 

2.1 Qualificação dos Profissionais Envolvidos na Prestação do Serviço 
 

Será exigida da empresa CONTRATADA a comprovação de experiência e qualificação 
profissional dos empregados alocados para  execução dos serviços compatíveis com as atividades que 
venham a desempenhar para a CONTRATANTE. 

 
A comprovação do atendimento aos requisitos exigidos dos profissionais da empresa 

CONTRATADA alocados para cada serviço ocorrerá mediante diploma ou certificado, conforme o caso, além 
de Carteira de Trabalho e Previdência Social, contrato de trabalho e currículo. 

 
Os requisitos mínimos exigidos dos profissionais da empresa CONTRATADA a serem alocados 

na execução do serviço são: 
 

a) Curso superior completo; 

 
b) Capacidade de redação aplicada à elaboração de relatórios técnicos; 

 
c) Conhecimento  de  língua  inglesa  suficiente  para  leitura  e  interpretação  de  mensagens, 
manuais e textos técnicos; 

 
d) Conhecimento básico da ferramenta de gerência de projetos Microsoft Project; 

 
e) Conhecimento básico do sistema operacional Microsoft Windows 7; 

 
f) Conhecimento avançado em linguagens de formatação HTML e CSS; 

 
g) Conhecimento  avançado  nos  padrões  de  publicação  de  conteúdos  dinâmicos  PHP, 
Javascript, Flash e CGI; 

 
h) Conhecimento avançado em aplicativos de editoração gráfica; 

 
i) Conhecimento avançado na ferramenta de gestão de conteúdo Joomla; 

 
j) Experiência comprovada de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses neste tipo de serviço. 

 
3 Serviço de Operação e Monitoração de Ambientes de TIC 
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3.1 Principais atividades a serem executadas 

 
As seguintes atividades deverão ser desempenhadas pela empresa CONTRATADA para a 

execução do serviço: 

 
I - Medir, controlar e registrar a utilização dos recursos computacionais, incluindo espaço em 
disco, uso de CPU, uso de memória, estado de unidades de fita magnética e demais mídias 
magnéticas e/ou ópticas, disponibilidade de equipamentos e aplicativos, dentre outros, 
reportando ao CONTRATANTE qualquer variação no ambiente que possa causar impacto no 
processamento continuado dos sistemas em ambiente de produção; 

 
II - Monitorar e responder, através da execução de procedimentos de recuperação de falha 
definidos pelo CONTRATANTE, aos alarmes de serviços ou equipamentos que se encontrem 
indisponíveis, restabelecendo os serviços de TIC; 

 
III - Identificar e solucionar, de modo proativo, possíveis falhas em equipamentos e comunicá- 
las às equipes responsáveis, participando da instalação e manutenção da infraestrutura de 
ativos (switches, roteadores e outros) e de cabeamento dos segmentos de rede do Centro de 
Dados; 

 
IV - Atender chamados via e-mail, telefone e pela ferramenta de gestão de demandas 
corporativa, priorizando os atendimentos críticos e alertando sobre a reincidência de 
ocorrências; 

 
V - Operar ferramentas, equipamentos e rotinas de cópias de segurança - backup, recuperação 
de arquivos e testes, de acordo com as políticas e instruções da CONTRATANTE; 

 
VI - Monitorar as mensagens de aviso e de erro existentes nos logs de sistema dos servidores e 
nos logs das aplicações, efetuando o levantamento dos respectivos problemas, registrando e 
informando às equipes da CONTRATANTE; 

 
VII - Efetuar procedimento de reiniciação (reset) dos servidores e equipamentos sempre que 
solicitado, bem como o desligamento e religamento de servidores e equipamentos na ordem 
especificada pela CONTRATANTE. 

 
3.2 Qualificação dos Profissionais Envolvidos na Prestação do Serviço 

 
Será exigida da empresa CONTRATADA a comprovação de experiência e qualificação 

profissional dos empregados alocados para  execução dos serviços compatíveis com as atividades que 
venham a desempenhar para a CONTRATANTE. 

 
A comprovação do atendimento aos requisitos exigidos dos profissionais da empresa 

CONTRATADA alocados para cada serviço ocorrerá mediante diploma ou certificado, conforme o caso, além 
de Carteira de Trabalho e Previdência Social, contrato de trabalho e currículo. 

 
Os requisitos mínimos exigidos dos profissionais da empresa CONTRATADA a serem alocados 

na execução do serviço são: 

 
a) Curso superior em andamento ou curso técnico profissionalizante completo, ambos em 
Tecnologia da Informação ou áreas afins; 

 
b) Conhecimento de língua inglesa suficiente para leitura e interpretação de mensagens, 
manuais e textos técnicos; 
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c) Conhecimento básico de ambientes de produção de TI; 

 
d) Conhecimento básico em sistemas operacionais e hardware; 

 
e) Conhecimento básico em redes de computadores; 

 
f) Experiência mínima de 1 (um) ano no desempenho neste tipo de serviço. 

 
4 Serviço de Supervisão de Produção de Soluções de TIC 

 
4.1 Principais atividades a serem executadas 

 
As  seguintes  atividades  deverão  ser  desempenhadas  pela  empresa  CONTRATADA  para  a 

execução do serviço: 

 
I - Administrar a fitoteca da CONTRATANTE, zelando pela organização, armazenamento e 
controle de uso e movimentação de mídias magnéticas e/ou ópticas e unidades de fitas 
magnéticas, cuidando para a correta montagem das mídias nas unidades, conforme solicitado 
pela ferramenta de backup; 

 
II - Registrar, em base centralizada, os incidentes, problemas e eventos, como ocorrências 
relativas à montagem de mídias magnéticas e/ou ópticas, incluindo mídias pedidas não 
disponíveis, com erros, ilegíveis, ocorrências relativas à movimentação de mídias de 
armazenamento externo, incluindo informações da movimentação diária para segurança 
(horário e quantidades), mídias não disponíveis, atrasos na disponibilização das mídias e 
outras; 

 
III - Operar as ferramentas e rotinas de backup e recuperação  de arquivos, identificando 
processos de backup que falharam e providenciando seu reprocessamento em caso de falhas 
como arquivos que não puderam ser copiados (por exemplo, arquivos em uso durante o 
processo de cópia); 

 
IV - Testar, periodicamente, as mídias e processos utilizados para cópias de segurança 
(backup), realizando testes de recuperação de arquivos e dados, elaborar relatório com todos 
os problemas identificados nos processos de cópia de segurança e informá-los às equipes do 
CONTRATANTE; 

 
V - Elaborar os cronogramas de implantação, analisando o impacto nos serviços e solicitar 
aprovação às áreas afetadas das indisponibilidades programadas, analisando previamente a 
viabilidade e o impacto da instalação de novas soluções e correções; 

 
VI - Participar do Gerenciamento de Configuração, Gerenciamento de Mudanças, 
Gerenciamento de Capacidade, Gerenciamento de Incidentes e Gerenciamento de 
Disponibilidade, obedecendo às normas, procedimentos e técnicas adotadas pela 
CONTRATANTE e estar de acordo com as práticas preconizadas pelo modelo ITIL (Information 
Technology Infrastructure Library, versão 3, especialmente nos processos ligados à operação 
de serviços (Service Operation); 

 
VII - Participar da elaboração do plano de produção e da cadeia de execução das rotinas, 
conforme prioridades de execução e relações de dependências, e sob aprovação da equipe 
responsável da CONTRATANTE, garantindo a continuidade do processamento da produção, 
intervindo no escalonamento automatizado somente quando for necessário para o 
cumprimento dos prazos definidos no plano de produção ou caso seja formalmente solicitado; 
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VIII - Monitorar e controlar a execução do plano de produção, envolvendo a execução dos 
processos manuais em ambiente de produção (shell scripts, scripts SQL, download e carga de 
dados/arquivos, rotinas manuais de produção e afins) e dos agendados em ferramentas de 
escalonamento (como CRON, CTRL-M, Quartz e outros); 

 
IX - Criar, verificar e manter atualizados os scripts de solução de problemas na área de 
produção, analisando em conjunto com a gerência responsável pelo atendimento ao usuário 
do CONTRATANTE os relatórios com estatísticas relativas aos chamados, detectando as origens 
e focos de problemas mais freqüentes ou mais críticos; 

 
X - Elaborar e disponibilizar relatórios gerenciais e operacionais mensais, conforme padrões, 
meios e freqüências a serem definidos pela CONTRATANTE visando consolidar os registros de 
incidentes, problemas e eventos, de modo que contenham aspectos como: 

 
a) Relatório Operacional: resumo de eventos, problemas e incidentes ocorridos, falhas em 
processos de cópias de segurança (backups) e recuperação (restore), processos que não 
atingiram seus níveis de serviço, chamados feitos por usuários que ainda se encontram 
pendentes de resolução, notificações de incidentes às equipes do CONTRATANTE que ainda se 
encontram pendentes de resolução, informação sobre mudanças, manutenções ou 
interrupções de serviço que estão planejadas para ocorrerem durante o próximo período; 

 
b) Relatório Gerencial: estatísticas e gráficos de atendimentos, problemas, falhas e incidentes, 
intervenções da operação (na produção), níveis de serviço contratados e realizados, consumo 
de recursos e percentual de falhas dos processos de produção, desempenho (mudanças na 
linha de base dos processos identificados), acesso físico e lógico aos recursos de produção, 
atividades da produção planejadas e realizadas, mudanças solicitadas e realizadas, 
disponibilidade de recursos, sistemas e serviços, desempenho de backups, paradas de 
manutenção preventiva ou corretiva por equipamento, análises e propostas de melhorias. 

 
4.2 Qualificação dos Profissionais Envolvidos na Prestação do Serviço 

 
Será exigida da empresa CONTRATADA a comprovação de experiência e qualificação 

profissional dos empregados alocados para  execução dos serviços compatíveis com as atividades que 
venham a desempenhar para a CONTRATANTE. 

 
A comprovação do atendimento aos requisitos exigidos dos profissionais da empresa 

CONTRATADA alocados para cada serviço ocorrerá mediante diploma ou certificado, conforme o caso, além 
de Carteira de Trabalho e Previdência Social, contrato de trabalho e currículo. 

 
Os requisitos mínimos exigidos dos profissionais da empresa CONTRATADA a serem alocados 

na execução do serviço são: 

 
a) Curso superior completo em Tecnologia da Informação ou áreas afins; 

 
b) Capacidade de redação aplicada à elaboração de relatórios técnicos; 

 
c) Conhecimento de língua inglesa suficiente para leitura e interpretação de mensagens, 
manuais e textos técnicos; 

 
d) Conhecimento básico da ferramenta de gerência de projetos Microsoft Project; 

 
e) Conhecimento básico da ferramenta de escritórios Microsoft Office; 

 
f) Conhecimento básico no sistema operacional Linux, em suas diversas distribuições; 
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g) Conhecimento básico na família de sistemas operacionais Windows Server; 

 
h) Certificação ITIL v3 – Information Technology Infrastructure Library; 

 
i) Experiência mínima de 3 (três) anos como gestor de ambientes de tecnologia do tipo centro 
de dados, atuando como supervisor de serviços profissionais ou cargo similar. 

 
5 Serviço de Segurança de TIC 

 
5.1 Principais atividades a serem executadas 

 
As  seguintes  atividades  deverão  ser  desempenhadas  pela  empresa  CONTRATADA  para  a 

execução do serviço: 

 
I - Participar, quando solicitado, de reuniões com os gerentes e participantes dos projetos, a 
fim de prover soluções de segurança de TIC para projetos/atividades em andamento; 

 
II - Participar dos projetos de implantação, substituição e atualização de soluções destinadas à 
Segurança da Informação; 

 
III Participar dos projetos de Arquiteturas de Segurança; 

 
IV - Participar do Gerenciamento de Configuração, Gerenciamento de Mudanças, 
Gerenciamento de Capacidade, Gerenciamento de Incidentes e Gerenciamento de 
Disponibilidade; 

 
V - Implantar, sob a supervisão da CONTRATANTE, serviço de disseminação de alertas 
relacionados à Segurança da Informação; 

 
VI - Auxiliar na elaboração e revisão de normas, procedimentos e metodologias relacionadas à 
Segurança da Informação, e verificar e reportar o cumprimento dessas atividades e serviços 
pela área de TI; 

 
VII - Apoiar e participar na implantação dos processos e na mensuração dos indicadores de 
objetivos instituídos pela CONTRATANTE na sua Política de Segurança da Informação (PSI) nos 
aspectos ligados a TIC; 

 
VIII - Cumprir e monitorar o cumprimento da Política de Segurança da Informação (PSI) e 
demais normas estipuladas para segurança de TIC na CONTRATANTE; 

 
IX - Apoiar na análise e definição das regras de uso dos recursos computacionais da 
CONTRATANTE; 

 
X - Propor e implantar padrões, rotinas e procedimentos de segurança; 

 
XI - Propor soluções adequadas aos projetos/atividades em andamento, com o propósito de 
otimizá-los quanto aos requisitos de Segurança da Informação; 

 
XII - Homologar as soluções destinadas à Segurança da Informação; 

XIII - Realizar auditorias; 

XIV - Realizar análises de riscos; 
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XV - Realizar análise de tentativas de invasão a sistemas e equipamentos; 

 
XVI -  Monitorar  serviços  de  segurança  (equipamentos,  sistemas  operacionais,  softwares 
básicos, conexões, aplicações, etc.); 

XVII - Monitorar logs de firewalls e proxies, visando identificar problemas e propor soluções; 

XVIII - Tratar incidentes de segurança e, quando solicitado, participar em atividades de análise 

forense; 
 

XIX - Gerar e consolidar os relatórios de ataques, vulnerabilidades, atualização de ativos, 
sistemas de proteção (antivírus, IPS, firewall, Proxy etc.) para apresentação à CONTRATANTE, 
constando nesta as medidas tomadas e sugestões; 

 
XX -  Elaborar  relatório  detalhado  das  funcionalidades  necessárias  de  equipamentos  e 
softwares a serem adquiridos, destinados à Segurança da Informação. 

 
5.2 Qualificação dos Profissionais Envolvidos na Prestação do Serviço 

 
Será exigida da empresa CONTRATADA a comprovação de experiência e qualificação 

profissional dos empregados alocados para execução dos serviços compatíveis com as atividades que 
venham a desempenhar para a CONTRATANTE. 

 
A comprovação do atendimento aos requisitos exigidos dos profissionais da empresa 

CONTRATADA alocados para cada serviço ocorrerá mediante diploma ou certificado, conforme o caso, além 
de Carteira de Trabalho e Previdência Social, contrato de trabalho e currículo. 

 
Os requisitos mínimos exigidos dos profissionais da empresa CONTRATADA a serem alocados 

na execução do serviço são: 

 
a) Curso superior completo em Tecnologia da Informação ou áreas afins; 

 
b) Pós-graduação com especialização em áreas relacionadas à segurança da informação; 

 
c) Capacidade de redação aplicada à elaboração de relatórios técnicos; 

 
d) Conhecimento  de  língua  inglesa  suficiente  para  leitura  e  interpretação  de  mensagens, 
manuais e textos técnicos; 

 
e) Conhecimento básico da ferramenta de gerência de projetos Microsoft Project; 

 
f) Conhecimento básico do sistema operacional Microsoft Windows 7; 

 
g) Conhecimento intermediário no sistema operacional Linux, em suas diversas distribuições; 

 
h) Conhecimento intermediário na família de sistemas operacionais Windows Server; 

 
i) Conhecimento avançado de ferramentas de segurança utilizadas em servidores, firewalls e 
em mecanismos de gerência de identidades, em plataforma Windows e Linux; 

 
j) Conhecimento avançado em tecnologia de certificação digital; 

 
k) Conhecimento avançado nas normas ISO/IEC 27001, 27002, 27005 e NBR 15999; 
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l) Experiência profissional comprovada, de pelo menos 3 (três) anos, em Segurança da 
Informação. 

 
6 Serviço de Administração de Aplicativos Web 

 
6.1 Principais atividades a serem executadas 

 
As  seguintes  atividades  deverão  ser  desempenhadas  pela  empresa  CONTRATADA  para  a 

execução do serviço: 
 

I - Subsidiar o dimensionamento da capacidade de hardware e configuração dos servidores de 
aplicação para garantir a disponibilidade das aplicações, participando, quando solicitado, de 
reuniões com os gerentes e participantes dos projetos, a fim de prover soluções para 
projetos/atividades em andamento; 

 
II - Participar do Gerenciamento de  Configuração, Gerenciamento de  Mudanças, 
Gerenciamento de Capacidade, Gerenciamento de Incidentes e Gerenciamento de 
Disponibilidade, obedecendo às normas, procedimentos e técnicas adotadas pela 
CONTRATANTE e estar de acordo com as práticas preconizadas pelo modelo ITIL (Information 
Technology Infrastructure Library, versão 3, especialmente nos processos ligados à operação 
de serviços (Service Operation); 

 
III - Instalar, configurar e manter sistemas e soluções corporativas nos ambientes de 
desenvolvimento, homologação e produção, sugerindo a implantação de sistemas de alta 
disponibilidade, cluster, balanceamento de carga e tolerância a falhas para as aplicações 
críticas; 

 
IV - Analisar previamente a viabilidade e o impacto da instalação de novas soluções e 
correções, elaborando os cronogramas de implantação, analisando o impacto nos serviços e 
solicitando a aprovação às áreas afetadas das indisponibilidades programadas; 

 
V - Monitorar o desempenho, capacidade e continuidade dos servidores de aplicação e das 
aplicações contidas nos mesmos, de forma a detectar e corrigir eventuais problemas; 

 
VI - Aplicar de forma proativa arquivos de atualização de software e correção de falhas nos 
servidores de aplicação, administrando/configurando os servidores de aplicação e testando as 
vulnerabilidades, seguindo as práticas de segurança do CONTRATANTE; 

 
VII - Homologar as versões de ferramentas utilizadas para o desenvolvimento de aplicações 
(bibliotecas e servidores de aplicação), identificando possíveis interdependências e restrições 
de uso de componentes corporativos; 

 
VIII - Garantir que os ambientes de desenvolvimento, homologação e produção estejam de 
acordo com os padrões, o checklist de qualidade e as normas e procedimentos do 
CONTRATANTE, visando manter estabilidade, confiabilidade, desempenho; 

 
IX - Manter documentação completa da instalação e configuração dos servidores de aplicação, 
cuidando também do controle das versões das aplicações instaladas nos servidores; 

 
X - Gerar relatórios e gráficos sobre a disponibilidade, desempenho e tempo de resposta das 
aplicações, estatísticas de acesso e possíveis pontos de falha; 
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XI - Elaborar relatórios que subsidiem a CONTRATANTE no planejamento e na gestão de 
contratos de terceiros e na homologação de equipamentos e softwares; 

 
XII - Atender chamados via e-mail, telefone e/ou ferramenta de gestão de demandas 
corporativa, efetuando a abertura e o acompanhamento de chamados técnicos para solução 
de problemas na infraestrutura dos servidores de aplicação; 

 
XIII - Realizar os atendimentos de passagem de objetos e componentes de software para a 
produção (deployment), avaliando a adequação dos mesmos aos padrões da produção, 
documentando toda passagem para produção nas respectivas bases de configuração e 
mudanças, organizando e mantendo os manuais e planos de produção; 

 
XIV - Verificar se os programas a serem passados para produção são acompanhados de seu 
manual da produção devidamente preenchido pelas equipes de desenvolvimento de sistemas 
e notificar possíveis desvios; 

 
XV - Elaborar relatório mensal com todas as atividades de passagem para produção 
executadas; 

 
XVI -  Registrar,  em  base  centralizada,  os  incidentes,  problemas  e  eventos  relativos  às 
passagens de objetos para a produção, incluindo identificação do solicitante, do autorizador e 
dos componentes passados. Exemplos: passagens recorrentes de programas para a produção; 
passagem de programas que geraram erros em produção entre outros; 

 
XVII - Realizar a configuração dos serviços componentes das camadas de aplicação e 
apresentação, incluindo os servidores web, de modo a conseguir padronização e desempenho 
(tuning) dos programas implantados. 

 
6.2 Qualificação dos Profissionais Envolvidos na Prestação do Serviço 

 
Será exigida da empresa CONTRATADA a comprovação de experiência e qualificação 

profissional dos empregados alocados para  execução dos serviços compatíveis com as atividades que 
venham a desempenhar para a CONTRATANTE. 

 
A comprovação do atendimento aos requisitos exigidos dos profissionais da empresa 

CONTRATADA alocados para cada serviço ocorrerá mediante diploma ou certificado, conforme o caso, além 
de Carteira de Trabalho e Previdência Social, contrato de trabalho e currículo. 

 
Os requisitos mínimos exigidos dos profissionais da empresa CONTRATADA a serem alocados 

na execução do serviço são: 

 
a) Curso superior completo na área de Tecnologia da Informação, ou afim; 

 
b) Capacidade de redação aplicada à elaboração de relatórios técnicos; 

 
c) Conhecimento de língua inglesa suficiente para leitura e interpretação de mensagens, 
manuais e textos técnicos; 

 
d) Conhecimento básico da ferramenta de gerência de projetos Microsoft Project; 

 
e) Conhecimento básico do sistema operacional Microsoft Windows 7; 

 
f) Conhecimento intermediário no sistema operacional Linux, em suas diversas distribuições; 
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g) Conhecimento intermediário na família de sistemas operacionais Windows Server; 

 
h) Conhecimento avançado em servidores de apresentação IIS e Apache, nas plataformas 
Windows e Linux; 

 
i) Conhecimento avançado de servidores de aplicação JBoss, Tomcat e pacotes associados; 

 
j) Experiência comprovada, no mínimo de 3 (três) anos na administração de servidores de 
aplicação JBoss. 

 
7 Serviço de Administração de Redes de Dados 

 
7.1 Principais atividades a serem executadas 

 
As  seguintes  atividades  deverão  ser  desempenhadas  pela  empresa  CONTRATADA  para  a 

execução do serviço: 

 
I - Participar da elaboração de projetos de estruturas físicas e lógicas das redes, sugerindo 
topologia, zonas e padrões para as redes de dados cabeadas, ópticas e sem fio; 

 
II - Participar, quando solicitado, de reuniões com os gerentes e participantes dos projetos, a 
fim de prover soluções para projetos/atividades em andamento; 

 
III - Participar do Gerenciamento de Configuração, Gerenciamento de Mudanças, 
Gerenciamento de Capacidade, Gerenciamento de Incidentes e Gerenciamento de 
Disponibilidade; 

 
IV - Implantar e garantir o funcionamento dos serviços de rede de dados, destacando: 
armazenamento de arquivos, impressão, diretórios de usuários, serviços de DNS, DHCP, 
RADIUS, LDAP, entre outros; 

 
V - Analisar previamente a viabilidade e o impacto da instalação de novas soluções e 
correções; 

 
VI - Elaborar os cronogramas de implantação, analisando o impacto nos serviços e solicitar 
aprovação às áreas afetadas das indisponibilidades programadas; 

 
VII - Administrar e configurar as redes de dados, com respectivos equipamentos e programas, 
seguindo as práticas de segurança, sob a supervisão da área responsável da CONTRATANTE; 

 
VIII - Monitorar o desempenho, capacidade e continuidade dos serviços de rede, de forma a 
detectar e corrigir eventuais problemas; 

 
IX - Detectar e comunicar, de modo proativo, possíveis problemas de sistemas, equipamentos 
e serviços de rede; 

 
X - Customizar e utilizar software de gerenciamento de redes, serviços e sistemas para 
implantar a monitoração contínua das redes de dados, ativos de armazenamento de dados, 
servidores de aplicação, sistemas operacionais e softwares básicos e SGBD's, sob a supervisão 
da área responsável da CONTRATANTE; 

 
XI - Avaliar o dimensionamento correto dos links de dados e sugerir melhoria da relação 
custo/benefício e/ou acréscimo de banda, para os links da intranet e Internet; 
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XII - Aplicação proativa de arquivos de atualização necessários para atualização de software e 
correção de falhas e vulnerabilidades nos sistemas e equipamentos de rede; 

 
XIII - Solicitar a inclusão de arquivos importantes na política de backup; 

 
XIV - Apoiar e proceder a testes de vulnerabilidades conforme as práticas de Segurança da 
Informação; 

 
XV - Aplicar regras de QoS e priorização de tráfego para as aplicações e serviços relevantes; 

XVI - Identificação e solução de problemas relacionados a pontos de rede corporativa; 

XVII Manter os desenhos das topologias e documentos da rede atualizados e completos; 

 
XVIII - Gerar relatórios e gráficos sobre a disponibilidade, desempenho e tempo de resposta 
dos sistemas, equipamentos e serviços de rede e possíveis pontos de falha; 

 
XIX - Reportar eventos ocorridos; 

 
XX - Elaborar relatórios que subsidiem a  CONTRATANTE no planejamento e na gestão de 
contratos de terceiros; 

 
XXI - Criar e manter atualizados os scripts de solução de problemas na área de rede; 

 
XXII - Atender chamados via e-mail, telefone e/ou por ferramenta de gestão de demandas 
utilizada pela CONTRATANTE; 

 
XXIII - Efetuar abertura e acompanhar chamados técnicos para solução de problemas nos 
sistemas, equipamentos e serviços de rede. 

 
7.2 Qualificação dos Profissionais Envolvidos na Prestação do Serviço 

 
Será exigida da empresa CONTRATADA a  comprovação de experiência e qualificação 

profissional dos empregados alocados para  execução dos serviços compatíveis com as atividades que 
venham a desempenhar para a CONTRATANTE. 

 
A comprovação do atendimento aos requisitos exigidos dos profissionais da empresa 

CONTRATADA alocados para cada serviço ocorrerá mediante diploma ou certificado, conforme o caso, além 
de Carteira de Trabalho e Previdência Social, contrato de trabalho e currículo. 

 
Os requisitos mínimos exigidos dos profissionais da empresa CONTRATADA a serem alocados 

na execução do serviço são: 

 
a) Curso superior completo na área de Tecnologia da Informação ou afim; 

 
b) Capacidade de redação aplicada à elaboração de relatórios técnicos; 

 
c) Conhecimento  de  língua  inglesa  suficiente  para  leitura  e  interpretação  de  mensagens, 
manuais e textos técnicos; 

 
d) Conhecimento básico da ferramenta de gerência de projetos Microsoft Project; 

 
e) Conhecimento básico na ferramenta de escritórios Microsoft Office; 
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f) Conhecimento intermediário no sistema operacional Linux, em suas diversas distribuições; 

 
g) Conhecimento intermediário na família de sistemas operacionais Windows Server; 

 
h) Conhecimento intermediário de servidores web e de aplicação nas plataformas Windows 
Server, Linux / Unix; 

 
i) Conhecimento avançado de serviços e protocolos de rede TCP/IP, como DNS, LDAP, NTP e 
Proxies; 

 
j) Conhecimento avançado de redes de computadores que sigam os padrões IEEE 802.3 e 
802.11; 

 
k) Conhecimento avançado nas ferramentas utilizadas em servidores firewall e em 
mecanismos de autenticação em plataforma LINUX e/ou UNIX; 

 
l) Certificação CISCO CCNA - Cisco Certified Network Associate; 

 
m) Experiência profissional comprovada de, no mínimo, 2 (dois) anos em projeto, construção, 
implantação e suporte de redes de computadores; 

 
n) Experiência profissional comprovada de, no mínimo, 1 (um) ano em operação de switches 
da marca CISCO Nexus e respectivo sistema operacional. 

 
8 Serviço de Administração de Servidores e Software Básico 

 
8.1 Principais atividades a serem executadas 

 

As  seguintes  atividades  deverão  ser  desempenhadas  pela  empresa  CONTRATADA  para  a 
execução do serviço: 

 
I - Participar dos projetos de melhoria e atualização dos diversos serviços, sistemas 
operacionais, softwares básicos, servidores e ativos; 

 
II - Participar, quando solicitado, de reuniões com os gerentes e participantes dos projetos, a 
fim de prover soluções para projetos/atividades em andamento; 

 
III - Participar do Gerenciamento de Configuração, Gerenciamento de Mudanças, 
Gerenciamento de Capacidade, Gerenciamento de Incidentes e Gerenciamento de 
Disponibilidade; 

 
IV - Instalar e configurar os equipamentos e servidores da CONTRATANTE; 

 
V - Implantar, configurar e monitorar o sistema de armazenamento de dados – storage, 
switches, placas de rede, conexões entre os servidores e storage, caminhos redundantes, 
desempenho, perda de pacotes, confiabilidade, espaço disponível, previsões de expansão e 
afins; 

 
VI - Instalar, configurar e administrar as ferramentas de apoio às atividades de centro de 
dados, como as de backup, monitoração e demandas; 

 
VII - Instalar, configurar e administrar as ferramentas de produtividade corporativa, como as 
de colaboração e de comunicação; 
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VIII - Instalar, configurar e manter os sistemas operacionais e softwares básicos em produção, 
garantindo a sua estabilidade, confiabilidade e desempenho; 

 
IX -  Analisar  previamente  a  viabilidade  e  o  impacto  da  instalação  de  novas  soluções  e 
correções; 

 
X - Elaborar os cronogramas de implantação, analisando o impacto nos serviços e solicitar 
aprovação às áreas afetadas das indisponibilidades programadas; 

 
XI - Sugerir e apoiar a implantação de sistemas de alta disponibilidade, cluster, balanceamento 
de carga e tolerância à falha para os serviços críticos; 

 
XII - Administrar e configurar os sistemas operacionais e softwares básicos seguindo as práticas 
de segurança; 

 
XIII -  Monitorar  o  desempenho,  capacidade  e  continuidade  dos  sistemas  operacionais  e 
softwares básicos, de forma a detectar e corrigir eventuais problemas; 

 
XIV - Aplicar de forma proativa arquivos de atualização de software e correção de falhas nos 
sistemas operacionais e softwares básicos; 

 
XV - Solicitar a inclusão de arquivos importantes na política de backup; 

 
XVI - Proceder e apoiar testes de vulnerabilidades conforme as práticas de Segurança da 
Informação; 

 
XVII - Configurar perfis de acesso e segurança para usuários e clientes corporativos e remotos, 
conforme política de segurança da CONTRATANTE; 

 
XVIII olicitar a inclusão de arquivos importantes na política de backup; 

 
XIX - Manter documentação completa da instalação e configuração dos sistemas operacionais 
e softwares básicos; 

 
XX - Gerar relatórios e gráficos sobre a disponibilidade, desempenho e tempo de resposta dos 
sistemas operacionais e softwares básicos e possíveis pontos de falha; 

 
XXI - Elaborar relatórios que subsidiem a CONTRATANTE no planejamento e na gestão de 
contratos de terceiros; 

 
XXII - Criar e manter atualizados os scripts de solução de problemas na área de sistemas 
operacionais e softwares básicos; 

XXIII tender chamados via e-mail, telefone e/ou por ferramenta de gestão de demandas; XXIV -  

Efetuar abertura e acompanhar chamados técnicos para solução de problemas nos 
sistemas operacionais e softwares básicos. 

 
8.2 Qualificação dos Profissionais Envolvidos na Prestação do Serviço 

 
Será exigida da empresa CONTRATADA a comprovação de experiência e qualificação 

profissional dos empregados alocados para  execução dos serviços compatíveis com as atividades que 
venham a desempenhar para a CONTRATANTE. 
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A comprovação do atendimento aos requisitos exigidos dos profissionais da empresa 
CONTRATADA alocados para cada serviço ocorrerá mediante diploma ou certificado, conforme o caso, além 
de Carteira de Trabalho e Previdência Social, contrato de trabalho e currículo. 

 
Os requisitos mínimos exigidos dos profissionais da empresa CONTRATADA a serem alocados 

na execução do serviço são divididos em dois grupos, os quais a empresa CONTRATADA deverá 
obrigatoriamente disponibilizar: 

 
8.2.1 Perfil 1: 

 
a) Curso superior completo na área de Tecnologia da Informação ou afim; 

 
b) Capacidade de redação aplicada à elaboração de relatórios técnicos; 

 
c) Conhecimento  de  língua  inglesa  suficiente  para  leitura  e  interpretação  de  mensagens, 
manuais e textos técnicos; 

 
d) Conhecimento básico da ferramenta de gerência de projetos Microsoft Project; 

 
e) Conhecimento básico da ferramenta de escritórios Microsoft Office; 

 
f) Conhecimento básico no sistema operacional Linux, em suas diversas distribuições; 

 
g) Conhecimento avançado na família de sistemas operacionais Windows Server; 

 
h) Conhecimento básico em servidores web e de aplicação nas plataformas Windows Server, 
Linux / Unix; 

 
i) Conhecimento básico em Serviços de Protocolos de Rede, como DNS, LDAP, NTP e Proxies; 

 
j) Conhecimento  avançado  na  administração  de  Active  Directory  e  Group  Policies  em 
ambientes de redes Microsoft; 

 
k) Certificação MCITP – Microsoft Certified IT Professional Enterprise Administrator; 

 
l) Experiência profissional comprovada, no mínimo 2 (dois) anos, em projeto, implantação e 
administração de servidores Windows Server 2008. 

 
8.2.2 Perfil 2: 

 
a) Curso superior completo na área de Tecnologia da Informação ou afim; 

 
b) Capacidade de redação aplicada à elaboração de relatórios técnicos; 

 
c) Conhecimento  de  língua  inglesa  suficiente  para  leitura  e  interpretação  de  mensagens, 
manuais e textos técnicos; 

 
d) Conhecimento básico da ferramenta de gerência de projetos Microsoft Project; 

 
e) Conhecimento básico da ferramenta de escritórios Microsoft Office; 

 
f) Conhecimento básico na família de sistemas operacionais Windows Server; 

 
g) Conhecimento avançado no sistema operacional Linux, em suas diversas distribuições; 
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h) Conhecimento básico em servidores web e de aplicação nas plataformas Windows Server, 
Linux / Unix; 

 
i) Conhecimento básico em Serviços de Protocolos de Rede, como DNS, LDAP, NTP e Proxies; 

 
j) Certificação LPI – Linux Professional Institute nível 2; 

 
k) Experiência profissional comprovada, no mínimo 2 (dois) anos, em projeto, implantação e 
administração de servidores RedHat Enterprise Linux ou SUSE Linux Enterprise Server. 

 
9 Serviço de Administração de Bancos de Dados 

 
9.1 Principais atividades a serem executadas 

 
As  seguintes  atividades  deverão  ser  desempenhadas  pela  empresa  CONTRATADA  para  a 

execução do serviço: 

 
I - Participar dos projetos de melhoria e atualização dos sistemas gerenciadores de bancos de 
dados (SGBDs); 

 
II - Participar do Gerenciamento de  Configuração, Gerenciamento de  Mudanças, 
Gerenciamento de Capacidade, Gerenciamento de Incidentes e Gerenciamento de 
Disponibilidade, obedecendo às normas, procedimentos e técnicas adotadas pela 
CONTRATANTE e estar de acordo com as práticas preconizadas pelo modelo ITIL (Information 
Technology Infrastructure Library, versão 3, especialmente nos processos ligados à operação 
de serviços (Service Operation); 

 
III - Instalar, administrar e configurar SGBDs e produtos correlatos, seguindo sempre as 
práticas de segurança em vigor; 

 
IV - Elaborar os cronogramas de implantação, analisando a viabilidade e o impacto nos serviços 
e solicitar aprovação às áreas afetadas das indisponibilidades programadas; 

 
V - Realizar a implantação de sistemas de alta disponibilidade, cluster, balanceamento de 
carga, migração de dados e tolerância a falhas para os SGBDs; 

 
VI - Interagir com os Administradores de Dados, no sentido de gerar modelos físicos de dados 
que conciliem as definições dos modelos conceituais (ou lógicos) de dados com requisitos de 
desempenho; 

 
VII - Participar, nas soluções de BI – Business Intelligence, da definição e implementação das 
operações de ETL (“Extract, Transform and Load”); 

 
VIII - Gerar, exportar e carregar arquivos de dados entre diversos ambientes de bancos de 
dados; 

 
IX - Criar os ambientes de banco de dados de acordo com os padrões, checklist de qualidade e 
normas internas da CONTRATANTE; 

 
X - Configurar perfis de acesso para os usuários clientes que farão acesso a bases de dados, 
mantendo documentação atualizada e garantindo a segurança lógica do banco de dados; 
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XI - Produzir, conferir e executar Stored Procedures, Triggers e scripts nos SGBDs necessários 
ao funcionamento e implantação de funcionalidades nos bancos de dados; 

 
XII - Configurar os parâmetros necessários para o correto funcionamento, utilizando todos os 
recursos disponíveis nos servidores de BD; 

 
XIII - Realizar tuning dos bancos de dados, verificar o tempo de resposta das consultas via SQL 
e sugerir melhorias para aumento de desempenho dos SGDBs; 

 
XIV - Executar, periodicamente, testes dos procedimentos e das mídias magnéticas e/ou 
ópticas utilizadas para cópias de segurança (backup), realizando testes de recuperação de BD e 
dados; 

 
XV - Administrar as ferramentas específicas de backup e recuperação de bancos de dados, de 
acordo com a política e procedimentos recomendados pela CONTRATANTE; 

 
XVI - Manter os SGDBs em produção e monitorar o desempenho, capacidade e continuidade 
dos SGBDs, de forma a detectar e corrigir eventuais problemas e garantir a sua estabilidade, 
confiabilidade e desempenho; 

 
XVII - Prover migração de dados entre SGBDs distintos, conforme necessidades do 
CONTRATANTE e segundo planejamentos prévios; 

 
XVIII - Elaborar e estabelecer políticas de replicação e de backup dos dados armazenados em 
bancos de dados, implantando os agentes necessários para o funcionamento  correto das 
soluções, caso necessário; 

 
XIX - Gerar relatórios, segundo periodicidade determinada pela CONTRATANTE, prevendo o 
crescimento das bases e quando deverá ser alocado mais espaço para tais dados; 

 
XX - Gerar relatórios e gráficos sobre a disponibilidade, desempenho e tempo de resposta dos 
SGBDs e possíveis pontos de falha, segundo periodicidade determinada pela CONTRATANTE; 

 
XXI - Aplicar, de forma proativa, os arquivos de atualização necessários para atualização dos 
SGBDs, correção de falhas e testes de vulnerabilidades, tudo referente aos SGBDs, conforme as 
práticas de Segurança da Informação; 

 
XXII - Manter documentação completa da instalação e configuração dos SGDBs; 

 
XXIII - Elaborar relatórios que subsidiem a CONTRATANTE no planejamento e na gestão de 
contratos de terceiros; 

 
XXIV - Criar e manter atualizados os scripts de solução de problemas na área de bancos de 
dados; 

 
XXV - Atender chamados via e-mail, telefone e/ou ferramenta de gestão de demandas 
corporativa utilizada pela CONTRATANTE; 

 
XXVI - Efetuar abertura e acompanhar chamados técnicos para solução de problemas nos 
SGBDs. 

 
9.2 Qualificação dos Profissionais Envolvidos na Prestação do Serviço 
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Será exigida da empresa CONTRATADA a comprovação de experiência e qualificação 
profissional dos empregados alocados para  execução dos serviços compatíveis com as atividades que 
venham a desempenhar para a CONTRATANTE. 

 
A comprovação do atendimento aos requisitos exigidos dos profissionais da empresa 

CONTRATADA alocados para cada serviço ocorrerá mediante diploma ou certificado, conforme o caso, além 
de Carteira de Trabalho e Previdência Social, contrato de trabalho e currículo. 

 
Os requisitos mínimos exigidos dos profissionais da empresa CONTRATADA a serem alocados 

na execução do serviço são: 
 

a) Curso superior completo na área de Tecnologia da Informação ou afim; 

 
b) Conhecimento  de  língua  inglesa  suficiente  para  leitura  e  interpretação  de  mensagens, 
manuais e textos técnicos; 

 
c) Capacidade de redação aplicada à elaboração de relatórios técnicos; 

 
d) Conhecimento básico da ferramenta de gerência de projetos Microsoft Project; 

 
e) Conhecimento básico da ferramenta de escritórios Microsoft Office; 

 
f) Conhecimento intermediário no sistema operacional Linux, em suas diversas distribuições; 

 
g) Conhecimento básico na família de sistemas operacionais Windows Server; 

 
h) Conhecimento básico em banco de dados SQL Server; 

 
i) Conhecimento básico em banco de dados MySQL; 

 
j) Conhecimento avançado em banco de dados Oracle Standard e Enterprise e respectivas 
ferramentas de apoio; 

 
k) Certificação em Administração de Banco de Dados ORACLE Certified Professional; 

 
l) Experiência comprovada de pelo menos 3 (três) anos como DBA Oracle. 


