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TERMO ADITIVO NO 02 AO COMTR
4512019, QUE ENTRE SI CELEBRAM A NITEROT 

...

PREV, E A STRAICK CENTRO DE

TREINAMENTos E tNFoRMÁrlca LTDA, QUE
TEM PoR oBJETo A PRoRRoceçio Do
PRAZO CONTRATUAL E APLICAçAO DE

REAJUSTE, NA FORMA ABAIXO:

A NITEROI PREV, inscrita no CNPJ sob o no 28.543.09810001-42, com sede

situada na Rua da Conceição 195, Centro, Niterói - RJ, doravante denominado

CONTRATANTE, neste ato representada pelo Ordenador de Despesas, Moacir

Linhares Soutinho Da Cruz, e a STRAICK CENTRO DE TREINAMENTOS E

INFORMATICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o no 36.084.895/0001-37, situada na Rua

XV de Novembro, N". 173, sala 311, Rio Bonito - RJ, denominada CONTRATADA,
representada neste ato por seu sócio, o senhor Geraldo Moreira Júnior, titular da carteira

de identidade N". 08.273.253-8 e inscrito no CPF n'.003.862.367-63, resolvem celebrar

o presente TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E APLICAçÃO Oe

REAJUSTE AO CONTRATO no 45t2019, com fundamento nos artigos 57, inciso lle 55,

inciso lll, da Lei no8.666, de21 de junhode 1993e na Lei n".10.52012002e no Decreto

Municipal no. 9.614t2005, tendo vista o contido no processo administrativo No.

3100001175t2021, e no edital de licitação de Pregão Presencial N'.003/2019, que se

regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA (Do Objeto): Constitui objeto do presente instrumento a
prorrogação do prazo de vigência do Contrato no 04512019, relativo a Prestação de

Serviços de Suporte aos Usuários e às Equipes de lnfraestrutura de Tecnologia da

lnformação e Comunicação da Niteroi Prev, conforme as especificações constantes no

Termo de Referência - Anexo I do lnstrumento Convocatorio e Anexo ao Contrato, com

fundamento no art. 57, inciso ll, da lei n'8.666/93 e na Cláusula Segunda do Contrato,

assim como concessão do reajuste contratual, com fundamento no art. 55 inciso lll, da

Lei N'.8.666, de 1993, e no parágrafo oitavo da Cláusula Nona do Contrato'

CLAUSULA SEGUNDA (Da Prorrogação do Prazo): Pelo presente instrumento fica

prorrogado o pruzo de vigência do contrato por 12 (doze) meses, a contar de 16 de

dezembro de 2021, dando-se ao contrato o prazo total de 36 (trinta e seis) meses'

CLAUSULA TERCEIRA (Do Reajuste): Fica concedido o reajuste contratual do preço

do contrato.

pARAGRAFO PRIMEIRO: Aplica-se o reajuste de 10,87o/o (dez inteiros e oitenta e s

centésimos), negociado entre as partes, referente a 50% do IGPM - índice Geral

Preços do Mercado, acumulado no período de Outubrol2}Z0 a Out com

W..

efeitos a partir de 16 de dezembro de 2021.
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PARAGRAFo sEGUNDo: A anualidade dos reajustes continuará a ser sempre contadaa partir da data do fato gerador que deu ensejo ao úrtimo reajuste.

CLAUSULA QUARTA (Da Dotação orçamentária): As despesas com a execução dopresente contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárías, para ocorrente exercício de 2021, assim classificados:

NATUREZA DAS DESPESAS: 3.3.9.0.40.99
FONTE DE RECURSO:203
PROGRAMA DE TRABALHO: 10.82.09 .122.0145.4191
NOTA DE EMPENHO: 21O\2OZ1

PARÁGRAFo ÚNlco: As despesas relativas aos exercícios subsequentes correrão por
conta das dotações orçamentárias respectivas, devendo ser empenhadas no inÍcio decada exercício.

CLAUSULA QUTNTA (Do pagamento): Em razão deste Termo Aditivo, oCONTMTANTE deverá pagar à CONTRATADA o valor total estimado de R$648'600,00 (seiscentos e quarenta e oito mil e seiscentos reais) , em 12(doze) parcelas
mensais no valor estimado de R$ 54.050,00 (cinquenta e quatro mil e cinquenta reais),cada uma delas, por meio de depósito na conta corrente, de titularidade dacoNTRATADA, junto à instituição financeira contratada pero Município.

CLÁUSULA SEXTA (Do Valor do Termo Aditivo e do contrato): Dá-se ao termo
aditivo o valor estimado de R$ 648'600,00 (seiscentos e quarenta e oito mil e seiscentos
reais), totalizando o contrato o valor de R$ 1.93g.000,00 (um milhão, novecentos e trinta
e nove reais).

CLÁUSULA SÉflMA (DA GATANt|A): A CONTRATADA dEVErá APTESENtAT AO
GONTRATANTE, no prazo de até 5 (cinco) dias, contado da data do recebimento da via
do termo adítivo assinada, comprovante de garantia contratual com prazode validade
de 16 de dezembro de 2021a 16 de dezembro de 2022, no valor correspond ente à 2o/o(dois por cento) do valor do Termo Aditivo, em uma das modalidades previstas no §1odo artigo 56 da Lei 8.666/i 993.

CLAUSULA OTTAVA (Rarificação): As
cláusulas e condições estabelecidas pelo
presente Termo Aditivo.

^

partes contratantes ratificam as demais
instrumento contratual, não alteradas pelo

cLÁusuLA NoNA (Publicação e controle): Após a assinatura do contrato deverá seJ
extrato ser publicado, dentro do prazo de 20 (vinte) dias, no veículo de comunicação dos
atos oficiais do Município, correndo os encargos por conta do cpls\RATANTE,
devendo ser encaminhada ao Tribunal de contas do Estado, p.r" 

"orfi"çi,p\nto, 
cópia

autenticada do contrato, na forma e no prazo determinado por este.
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E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente TERMO
ADITIVO em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença de 02 (duas) testemunhas,
que também assinam, para um só e mesmo efeito de direito.

Niterói, 15 de

NHO DA CR

REIRA JUNIOR
STRAICK INAMENTOS E !N TICA LTDA

TESTEM

NOME:

;;;,ô gC tct lív - Éíl

TESTEMUNHA

NOME:

CPF:
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TERMO DE REFERÊUCIN N".4312021

ITEM ESPECIFIcaçÃo QUANTIDADE
ESTIMADA DE UST

PREÇO UNITARIO

1

Serviços de SuPorte aos
Usuários e às EquiPes de

Gestão de lnfraestrutura
Tecnológica da NiterÓi Prev.

20.000 R$

í DO OBJETO:

contratação para Prestação de serviços de suporte aos usuários e às Equipes de

Gestão de lnfraestruiura de TecÃologia da Informação e Comunicação da Niteroi Prev, com

ãO.oóo (vinte mil) Unidades de Servifos Técnicos --- UST, conforme especificaçôes contidas

no presente Termo de Referência.

2 DA JUSTIFICATIVA:

A Niteroi prev mantém uma infraestrutura de Tecnologia da lnformação (Tl) com

cerca de 100 computadores e 120 usuários, para isso possui prestação de serviço de

suporte de infraestrutura com empresa especializada-o qual será objeto de nova

ãàntrrtaçao conforme regras estipuladas neste Termo de Referência'

A crescente informatização dos processos, como por exemplo, a virtualização que'

como consequência, ocasiona aumento no suporte a usuários de informática (inclusive

externos), somando-se a ísso a vertiginosa expansão do parque de informática nos últimos

anos como, por exemplo, a implantaçao de área do arquivo geral, constata-se um aumento

significativo na demanda pelos serviços prestados pelo CPD, sendo que, por outro lado' o

q,Jadro de funcionários desta Secretaria não vem crescendo na mesma proporção,

ocasionando uma defasagem de recursos humanos na Niteroi Prev.

Além disso, para efetiva ação do setor de inteligência da Niteroi Prev, esses serviços

serão fundamentais no atendimento da Resolução no 01 de 31 de maio de 2017 '

Sendo assim, esta contratação objetiva, além de manter os serviços prestados'

melhorar a qualidade e otimizar o uso do iecurso orçamentário visando as necessidades

áspecíficas deste órgão, de modo a atender à crescente demanda de serviços de Tl'
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Folha:

z.z os recursos serão alocados nas dependências do CONTRATANTE que será

responsável pelo fornecimento da infraestrutura como mobiliários' telefones'

central telefôniãa, ,i.to.orputadores, etc, prestando seus serviços mediante a

abertura de órdens de Serviço faturadas mensalmente de acordo com as

Unidades de Serviços Técnicos - UST utilizadas'

3.3 Tais serviços serão prestados através de service-Desk interno, incluindo tarefas

como monitorámãÃtã o" aplicações, bancos de dados e serviços, execução de

processamentos, operação e óonfiguração de rede de computadores e seus

ativos, instaràçáo o" rótt*rres e ãquipamentos, configuração de aplicações,

análise Oe pãrformances, dentre outrai ações pertinentes à infraestrutura de

tecnologia da informação e comunicaçãô. J9{9lme catálogo de serviços

discrimúado no RpÊruotcr n - TABELA DAS TAREFAS'

3.4 os serviços serão medidos em usT com base em TAREFAS de supofte técnico

quecompõ"*,,rotinasdetrabalhodoCONTRATANTE.AsTAREFASsão
compostas Oà ÀffVfOADES com duração e complexidade estimadas' Cada

ATúIDADE possui um custo medido em UST'

3.5 As tarefas são classificadas em quatro tipos' a saber:

3.5.1 Gerência tarefa a ser desempenhada pelo Gerente técnico da

CONTRATADA que realiza,râ a cooidenação e gerência dos serviços de

infraestruturadeTlaserdesempenhadaporseusrecurSoS.

3.5.2 Rotineiras - tarefas de periodicidade previamente definida para execução

de forma Programada'

3.5.3 Suporte - tarefas de atendimento a usuários e execução de serviços em

equipamentos do CPD, quá requeiram atendimento imediato e/ou pessoal

de plantão que, mesmo tendo características rotineiras não possuem

perioOiciOaO"'ã" 
"*".rção 

estabelecida, sendo executáveis mediante as

soticitaáOãs de usuárioá, o, por demandas de corregões e atualizações

tecnológicas.

3.5.4Demanda-tarefasprevistasparaseremrealizadasmedianteagendamento'
e que ;õ""d", ãé emissaã de ordem de Serviço (OS) a ser gerada pelo

CoNTRATANTE. Não exigem recurso pré-alocado e presumem o registro

prévio J" r* necessidadel fazendo com que a CONTRATADA tenha ptazo

prr" ,"áio.ação de pessoal para atendimento à tarefa'

3'6AunidadedereferênciaadotadaparaSu.avalidaçãoéinicialmenteequivalentea
uma hora áã tiáÉaffro de monitoiação de ambiente, por ser c-onsiderada como

atividade a" .ãrpÉ*idade mrnima Lm serviços técnicos de infraestrutura' Dada

Rubrica: .v r.riir'

.,.,,'.trnR1 Jo
'' ' i),i \
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3.7

a variação na complexidade das atívidades existentes nas tarefas previstas neste
Termo de Referência e também na criticidade de uso do serviço em relação ao
funcionamento da mesma com a finalidade principal da organização, fez-se
necessário criar outros níveis de complexidade para iais atividaáes. Aósim, foram
definidos cinco níveis de complexidade: Baixa, lntermediária, Mediana, Alta e
Especialista.

Diretamente proporcional à elevação do nível de complexidade da atividade
especificada ou de sua criticidade, eleva-se a especializaçáo do profissional que
dará cumprimento a cada rotina da demanda, e, por consequência a quantidade
de usrs deverá ser ajustada para que a CONTRATADA seja adequadamente
remunerada pelo uso do profissional alocado.

A adoção do valor de referência único facilita a contabilização dos serviços,
exigindo do corpo técnico demandante e do fiscalizador do contrato a definição
do grau de complexidade para a execução de cada atividade e o valor de cáda
uma das fases, conforme expectativa de tempo e periodicidade de demanda.
Para a pretendente, basta custear um valor global para o total de referência
estimado, considerando os quantítativos previamente definidos, o que permite
sua programação quanto aos recursos técnicos necessários e exigidos pelas
obrigações contratuais ou especificações das tarefas, preparandõ assim as
estratégias necessárias para o atendimento e os suportes exigidos.

O quadro de complexidade da atividade abaixo define a correlação entre a
complexidade de cada atividade e a quantidade de usrs equivalentés:

Comp,lexidade i Siglai Definição das Atividades
da Àtividacle

Baixa Atividades de monitoração de ambiente por meio
de ferramentas configuradas, devendo acionar
plano de comr:nicação em caso de falhas; serviços
de transporte de mídias, controle de acesso,
impressão, alimentação de sistemas e registro das
inconsistências e correções efetuadas, validar e

regístrar consertos efetuados por assistências
técnicas, cadastro de usuários, chamados de
suporte técnico a softwares padronizados e

roteirizados, instalação lógica, física e

remanejamento de equipamentos, upgrade de
memória, instalação de cabeamento não
estruturado para rede local, habilitação de ponto de

3.8

3.9

_ i i rede em rack, instalaÇão física de servidores,

v
Equivalôncia
ü§?

B I UST
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.on.*ao de dispositlvo a ponto de rede'

inclusão/exclusão de Porta em VLAN' teste de VPN'

R,irid.d", operacionais como instalação de novo

ponto de rede, documentação de rotinas técnico-

de cabo de rede sob piso elevado ou sobre forro'

criação/exclusão de VLAN sem roteamento'

conflguração d" rgtujttut'tu'

operacionais, execução de scripts' operação de

ferramentas e slstemas de inventário de ativos de

Tl, de videoconferência, de relatórios' atualizaÇão

de aplicações, instalação lógica de servidores'

manutenção básica de equipamentos (hordwore\'

suporte asoftwares não roteirizados' instalação de

cabeamento estruturado para rede local' passagem

Intermediária

roteamento. Administração de 91"9999q9:

Serviços técnlcos que demandem análise' como

criação de políticas operacionais' ajustamento de

documentações, desenvolvimento de scripts'

análise de relatórios e isolamento das falhas'

manutenção e suporte a softwares e ferramentas

quando demandar investigação e solução de

problemas desconhecidos, atividades proativas

para manutenção da disponibilidade' estudos. e

implementações de melhorias nos procedimentos

operacionals e de monitoramento para processos

proativos e reativos, criação' configuração e

validaÇão de VPN, configuração de VLAN com

políticas {1---i§t{*lg' corre.ção 
- -j

lmplementação de novos serviços' criação de

procedimentos e controles, estudo de viabilidade e

desempenho, ajustarnento de processos e de

serviços, aperfeiçoamento dos critérios de

disponibilidade, intervenções corretivas e

preventivas nos serviços para melhora ou correção

do desempenho, adequação e substituição de

ferramentas para administração e gerência de

serviços, realinhamento de atividades e serviços

para'modelos de práticas adotadas' criação de

1,5 UST

Mediana

Definição dae AtividadesComplexidade
da Àtividade
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acompanhamento, automatização de atividades,
configuração de roteamento dinâmico.

Especialista E Atividades que requeiram conhecimento
especialista e que não se enquadrem nos itens
anteriores por não ser considerada rotineira como:
modelagem de processo de trabalho, análise de um
ambiente para mudanças de execução e outras que
requeiram recursos de consultoria e auditoria para
soluções específicas e diversas do rotineiro.

8 UST

3'10 Cada atividade de uma tarefa poderá possuir uma complexidade diferente. O
tempo de cada atividade é estimado de acordo com o iempo médio que um
técnico qualificado rcaliza tal ação.

3'11 Uma tarefa e um documento que possui uma lista de atividades previstas, cada
uma possuindo complexidade e duração estimada, utilizadas na formulaÇão do
custo de cada atividade. ; :

3.11.1 Para efeito de pagàmento, será considerado o período efetivamente
executado, sendo a coluna de formulação do custo uiilizada para embasar
os cálculos de seu custo bem como para definir o tempo necessário parc a
execução da atividade, exceto se houver regra específica citada no
detalhamento da tarefa (APÊND|CE B - DETALHÀnreruro DAS TAREFAS).

3j2 As tarefas deverão ser executadas por profissionais, com as seguintes
qualificações mínimas:

3.12.'l Para tarefas de comprexidade Baixa e rntermediária:
3.12.1.2 Curso técnico completo na área de Tl, Eletrônica, Telecomunicações,

Mecatrônica e similares ou cursando nível superior e, no mínimo, SOO
horas de cursos na área de Tl.

3.12.2 Para tarefas de complexidacJe Mediana:
3.12.2.2 curso de nível superior completo na área de Tl, Eletrônica,

Telecomunicações, Mecatrônica e similares ou superior completo de
outros cursos e, no mínimo, 360 horas de cursos na área de TI.

3.12.3 Para tarefas de complexidade Alta e Especialista:
3.12.3.2 curso de . nível superior completo na área de Tl, Eletrônica,

Telecomunicações, Mecatrônica e similares, ou nível supe4or
completo de outros cursos e, no mínimo, 360 horas de cursos na área
de Tl.

v
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quadro inserido

3.12.3.3 Possuir curso Oas q91t[193*"t indicadas no

Apêndice á ôirnrHÀúrr'rtb DAS TAREFAS'

3.13 Além das qualificações citadas no item anterior' cada tarefa possui informação

sobre os produtos ã serem g"rrOárl'r];filcaçao complementar necessária

óái, "*".,ção 
das atividades'

3.l4AooNTRATADAdeveráalo.caraomenosum.GerenteTécnico,como
f uncionári" ;ãúà"iã'n" co*ràeiiNiÉ, cujas- atri bui cões estão citadas no

item 4.3.s.2.1. e seus subitens qr"êárü"iãã gástão de séu pessoal, utilizando-

se de ambiente, equipamento. " 
iriJiiãÊ ioinÉ"ioos pelo CoNTRATANTE'

3.lSAofinaldecadamêS,aCoNTRATADAterá.direitodefaturarasordensde
serviço r"rrirãããi ã áóâit"r. Ar;à;;e serviço com pendências deverão ser

iánràrt antes de serem faturadas'

3.16NoAPÊNDICEA-TABELADASTAREFAS,contémasdemandasprevistaspara
execução "'?orrr' 

JspãciticaO;;';;; 
-ãefinições, 

quantitativos previstos e

detalhadas coã'ãs atividades a serem desempenhadas

3;1;V..,.o npÊNolcE C - INFRAESTRUTURA DE Tl' apresenta de forma geral os

recursos de tecnotogia da fntoirãçáo " O" comunicações utilizadas pela

CONTRATANTE'

3.1g No APÊNDIoE A - TABELA DAS TAREFAS as demandas descritas encontram-

se detalhadas em procedimei't;"à;; ã"*rão ser executados conforme

processos iÀternos oe 
"r""uçàã, 

iirtribridot . 
por complexidade e tempo

necessário para execuçao, Oetilin"i";;;;ül'lnãf .'"* UST' O modelo permitirá

que seja Jonirataoo suporte.;;;-t"*iços.tecnicos abrangendo toda a

infraestrutuà atual' sem impedi'"íuã' +*-TlLyvenÇões 
e implantação dos

processos d; .;;iffi;, ", 
áiiuiiãiãs e tàrefas selam insLridas e/ou substituídas

Por outras'

3.1g Mesmo se tratando de demanda por produtos, focada em qualidade' em função

das potíticas de sestã_o o" "i;üJiÃpiántáo"t-q'" 
defihem os conceitos de

utilização,monitoração'*"n'i"ndaoésegur"niágglrecursosdeTl'é
imprescindível que os ,".,.,o, iài[úo; quaido envolvidos em execução dos

serviços da Niterói Prev estelam alocados em áráa interna definida' sendo

gerenciado! 
'"*ãiuriur*"nt" 

3ãio õ;;;;t";ú ãã 
"rpresa 

CoNTRATADA

(Gerente recnico;. Esses ,""r[JÃ núãianos deverão conhecer o funcionamento

dos negociãs internos da Niterãiíi"u ã 
"*""utar 

àL procedimento:,9" acordo

com as regras de segurançr, nâ"o t"Ãào pã=iivetexecüção ou operacionalização

remota. o mesmo ocorre .oÃ- tnãnrtenções e monitorações que requelram

utilização de senhas privilegiaJas ou que possam maniputai ou ver informaçÕes

de serviços críticos'
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3'20 Desde que haja ordem de serviço aberta, a utilização in loco de um quadro
mínimo de recursos humanos para execução das demandas e tarefas de suporte
a infraestrutura de redes e de comunicaçáo será necessária e exigida, buscando
assim, não só a prestação dos serviços ôom a qualidade definida,'como tambéma sua continuidade em conformidade com as atividades fins da orgàÀiiaçao,
permanecendo na Niteroi Prev até total execução da ordem de serviçõaberta.

4'1 A CoNTRATADA deverá ter conhecimento e capacitação técnica para prestar os
serviços abaixo reracionados, que poderão ser demandados , qrárôúàii"rpo
por meio das ordens de serviço, de acordo com Tabela de Tarefas definida pelo
CONTMTANTE e que evolui no decorrer do contrato, segundo metodologia
UST:

4.1.1 Executar, durante o período de vigência do contrato o monitoramento,
operação e suporte da infraestrutura ãa CONTRATArurc, para às segulntes
atividades:
4.1.1.1 Parametrização, operação e auditoria técnica de rede.

4.1.1.zManutenção e suporte. a todo o ambiente de software básico de
rede, requerendo a realizaçáo de estudos comparativos, testes e
homologação de configurações.

4.1.1.3 Suporte a sistemas operacionais.

4.1.1.4 Manutenção básica de equipamentos (hardware) como, por
exempro, upgrade de memória, substituição de fonie, HD, 

'praca

mãe, cooler etc, com peças fornecidas pêta cotrttMTANTÊ em
modelos citados no Apêndice C,

4.1.1.5 operacionalizaçáo de soluções de aperfeiçoamento de
funcionalidade, disponibilidade e configuraçáo ooi produtos da
solução.

4.1.1.6Execução de procedimentos operacionais e de instalação em
conformidade com as documentações existentes e as boas práticas
de mercado.

4.1.1.7 operação, suporte e acompanhamento dos sistemas em produção.

4.1.1.8 Execução dos procedimentos descritos na documentação e
participação no processo de melhoria contínua dos procedimêntos.

v

v

'4
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4.1.1.10 Suporte, configuração' customização' parametrização e

implantação de softwar-es ãe apoio' tais como: ferramentas de

desenvolvim"nto, 
-t"rráràntas 

de' gerenciamento $e lmnregsão, 
de

rede, de ."grtánçà " à'ttot' visaÃdo manter a disponibilidade e o

desemPenho dos sistemas'

4.1.1.11Integraçáodeinformaçõesentrebasesdedados,realização
de monitora*".tt"ãrãiüiã ã"r oàdos, avaliação de performance e de

caPacidade de banco de dados'

4.1.1.12 Análise e proposiçãq9e loluções adequadls para o ambiente

computacionrr iã'cóúÍúrANTE,'sob orientação da equipe de

ãoorOenaçao, gerência e fiscalização'

4.1.1.13Detecção,análiseeresoluçãodosproblemasde" 
funcionalidade,tonfiguração e parametrização'

4.1.1'l4Suporteàimplantaçãoeadministraçãodeinfraestruturade
portais de intranet e internet'

4,1'1.15Análisede..logs,,eregistrosdosequipamentos,ferramentase
softwares .orpãirtúoi].orn aãotações em'ferramentas apropriadas e

geração de relatÓrios estatísticos'

4,1.1.16Preparação,digitalização,indexaçãoeeditoraçãoeletrÔnica
de documentos e/ou Processos'

4.1.1.17 lmplantação, manutenção e disponibilização de

documentação téónica dos processos e procedimentos de serviços

técnicos realizados.

4.1.1.18 Operação e testes de redes' equipamentg-t .0" comunicação

de infraestrutura, dados e armazenamento físico e lógico'

4.l.l.lgRegistrodetodasasocorrênciasdefalhasidentificadas,
correções, intã*éniá"s, manutenções e instalações que cada serviço

for submetido.

4,1,1.2oGeraçãoderelatóriosdeocorrênciasparatodasasfalhasde
serviços .frrJNã"0o" péfo CONTRATANTE como críticos, com

Rubrica: ..i;.'\tr

. Tr*ilTÀ) '

4.1.1.gsuporte, configuraião,''':'t';tomização' parametrização

implantação de ãistema§ operacionais e servidores de aplicação

visando ,"nt"i a disponiuitidade e a performance dos sistemas.
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informaçÕes de causa e efeito,,providências e correções aplícadas e
recomendações sobre as lições aprendídas.

4.1.1-21 . Geração e.ajustes das documentações técnicas e processos
de trabalho, com metodologias padronizadas, mantendo sempre
atualizadas ê nas últimas versões.

Operação:

o Execução, acompanhamento e controle de rotinas de produção e V
processamento dos sistemas;

o ExecuÇão de rotinas de segurança,(backup e recuperação);
o Atendimento e orientação aos usuários quanto à instalação, operação e

utilização de sistemas;

o ExecuÇão de serviços de edição de textos e planilhas;

' Operação de equipamentos de ínformática (servidores, microcomputadores,
impressoras, modems, roteadores, switches, hubs e outros correlatos);

' Monitoramento da infraestrutura de rack para servidores, dispositivos de
armazenamento de dados e ativos de rede;

o ExecuÇão de rotinas de impressão;

o Execução e controle de rotinas de transferêncías de arquivos e geração de
mídias magnéticas; U

r Registros de controle de produção;

o Controle do ambiente de operação (temperatura ambiente, estabilidade de
energia elétrica e outros correlatos);

o Documentação dos servíços realizados e do ambiente administrado;

' Atendimento a usuários na solução de problemas de execução de rotinas
batch e de impressão, inclusive na documentação do problema ocorrido e da
solução adotada.
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Banco de dados e Backup: . , .,,.,r1§i'.' 
" '

t{''. 
...:i"

.AdministraçãodeBancodeDados'"(oRAcLESiallc,ADABAS,SQL
SERVER,MYSQL,MSSQL,PoSTGRESQL,dentreoutrosusuaisatualmente

nomercado),exercendoatividadesligadasamodelagemdedados,projeto

de banco de dados, implementação, monitoração, tunning e auditoria de

dados;

rAdministração,instalação,configuraçãoemanutençãodeservidoresde

bando de dados;

lnstalação, administração, adequação' manutenção e reestruturação de

SGBDs - Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados;

lmplementação,customizaçâo,administraçãoemanutençãodebancosde

dados;

Elaboraçãoderotinas(scripts)paracriaçãoe/oualteraçãodasbasesde

dados;

Manutenção e gerenciamento das

relacionais e multidimensionais;

bases de dados relacionais' não

Administração de sistemas de backup e recuperação de bancos de dados;

Manutenção dos serviços de backup de máquinas virtuais;

ElaboraçãoemanutençãodaspolíticasdecÓpiadesegurança(backup)no

que tange aos serviços e servidores de rede;

lnstalaçãoemanutençãodeferramentasdeintegraçãodebancodedados

entre Plataformas diferentes;

Elaboração,implementação,execuçãoderotinasdesegurançadedadose

de auditorias;

Documentaçáodosserviçosrealizadosedoambienteadministrado;

Atendimentoemterceironívelausuáriosnasoluçãodeproblemasde
sistemas de banco de dados e backup, inclusive na documentação do

problema ocorrido e da solução adotada'

a

a

a

a

a
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Rede de comunicação de dados e telefonia:

o Administração, implementação, customizaçáo,manutenção e monitoramento
de redes de comunicação.e.seus serviços;

o Administração, implementação, êustorhizaçáo,manutenção e monitoramento
da segurança lógica de comunicação eletrônica corporativa;

. Configuração e instalação de ativos de rêde;

o Administração e monitoramento da rede LAN, wAN e wáN, inclusive por V
fibra otica;

o Monitoramento de links dd ihternet;

o Administração, monitoramento ê acompanhamento de central telefônica,

inclusive por meio de tecnologia VOlp;

' Desenvolvimento e implementação de rotinas para o bom funcionamento da
rede;

. Definição de rotinas e procedimentos que garantam o desempenho,

confiabilidade, segurança e alta disponibilidade da rede;
. Conexão lógica de sistema de cabeamento estruturado;

o ExecuÇão de rotinas de controle da rede de comunicação;

o controle de inventário por meio de cadastro de equipamentos, suas
configurações de equipamentos e programas, suas localizações, suas V
movimentações e associaçóes com os usuários;

o Documentação dos serviços realizados e do ambiente administrado;
o Atendimento a usuários em terceiro nível na solução de problemas de rede

de comunicação de dados e telefonia, inclusive na documentação do
problema ocorrido e da solução adotada.

S istemas operacionais e servidores:

. lnstalação, configuração, custornização, atualização, operação e otimização
de softwares e ferramentas;
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Server 2000, 2003, 2008 e 2010,2912; Linux; AtX e Solaris;

Administração,instalação,configuraçãoemanutençãodeservidoresde

aplicação, rede e arquivos e de ferramentas de acesso remoto;

Definiçãoderotinaseprocedimentosquegarantamadisponibilidade,

Segurançaedesempenhodeequipamentosservidoresesistemas
operacionais.

Administraçãoesustentaçãodeportaisdelnternetelntranet;

Avaliação do desempenho dos sistemas em produção;

lnstalação,configuraçãoemanutençãodeservidoresvirtualizados;

Administração de ambiente de virtualização;

Administração de balanceador de carga;

Administração de WEB Services;

Administração e manutenção de contas de usuários;

Elaboração e manutenção de programas (scripts) de acesso (logon) e

políticas de grupo (Group Policies) com o objetivo de automatizar instalação'

liberação ou restrição de recursos nas estações de trabalho;

. Administração e manutenção de serviços de mensageria e correio eletrônico;

.Documentaçãodosserviçosrealizadosedoambienteadministrado;

oAtendimentoausuáriosemterceironívelnasoluçãodeproblemasde

sistemas,ferramentaseserviços,inclusivenadocumentaçãodoproblema

ocorrido e da solução adotada'

Segurança da informação:

.Administraçãoemanutençãodeativosdesegurançaderedetais

flrewalls,lDS,lPS,Antivírus,Antispamefiltrodecontêúdo;'

o Elaboração, configuração e implantação d projetos de segurança

informação;

a

a

a

a

a

a

a

a

da
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o configuração e suporte a Firewalls (regras, NAT (serviço, porta),

autenticação, perfis, rotas, proteção contra ataques);

' Criação e configuração de VPN, DMZ, criptografia, certificação digital, proxy

(www, SMTP, PoP, FTp, telnet), balanceamento de links, redundância a

falhas (cluster);

r lntegraÇão com soluçÔes de antivírus, lDS, analisador de URL, centralizador
de logs, antispam e backup;

' Documentação dos serviços realizados e do ambiente administrado.

. Atendimento a usuários em terceiro níyel na solução de problemas

relacionados à segurança da informação, inclusive na documentação do
problema ocorrido e da solução adotada.

4.1.2 Configuração e administração de equipamentos e servidores nos diversos
ambientes operacionais do CONTRATANTE.

4.1-3 Execução de instalação e configuração de equipamentos e materiais de
comunicação de dados, tanto físíca quanto logica de microcomputadores
para ambiente de rede e sistemas operacionais adotados pela
CONTRATANTE.

4.1.4 Manutenção da infraestrutura de rede, compreendendo os serviços e
atividades inerentes ao ambiente computacional da CONTMTÀNTE
(hardware e software), no que diz respeito à sua infraestrutura de rede
corporativa (física e lógica), servidores e estações de trabalho, administração
de rede e segurança física e rógica, em ambientes operacionàis,
gerenciamento de identidades, protocolos de comunicação e conexão,
serviços de proxy e antivírus, rede independente de armazenamento de
dados, roteadores e switches em vários níveis, atualmente em uso, podendo
ser modificado ern qualquer tempo a critério do CONTMTANTE.

4.1.5 Prestar suporte à equipe técnica de atendimento a usuários, tanto por meio
de central telefônica nas dependências do CONTRATANTE, quanto via
requisição de serviços através de sistema próprio, correio eletrônico, acesso
remoto e qualquer outra forma de comunicação eletrônica, implementada
com base em uma equipe de campo alocada nas dependências do
CONTRATANTE para prestação de suporte presencial, compreendendo os
serviços e atividades inerentes aos sistemas operacionais adotados pelo
CONTRATANTE para os usuários, pacotes de serviços para estaçbes,
ferramentas de acesso e comunicação e aplicações de sistemas especíiicos,
atualmente em uso, podendo ser morjificado em qualquertempo a critério do

v
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CONTMTANTE. '

4,2ACoNTMTADAdev-eráatenderàsdefiniçõesepremissastécnicase
recomendações da Niterói pr"u p"i"ãeãuçao ooê proceaimentos demandados

pelas orden,ê;,6, ob,"*,iJo, àie'n,0,' recomendadas nas Tarefas, as

seguintes:

4.2.1 A execução de atividades. de ?'Pott"'^{esencial 
necessário para

administração dãrecursos de^infràestrutura tecnolÓgica deverá ser realizada

nas o"penáiãil-'. 
-a" 

{gurnnrnr.rre 
oU, excepcionalmente, nas

dependêncii"=ilôOflinniADAnos 
casos em que a Niteroi Prev entender

como aon'"ni"t'te e autorizar previamente'

4,2.2ACoNTRATADAdeveráma.nterumaequipetécnicamínimanecessária
paru a"*""'çío dãordens de serviço abertas'

4'2.2,lAequipedeveráestardistribuídaconformecomplexidades
especificadas pelas trrJtl.ãàtn acoroo com as especialidades

ptot"üo*i; qü" as tarefas requeiram'

4'2.2,2Deverãoconsideraraindamanutençõescorretivasqueatinjam
sistemas críticos q'" ü::là" ;] ;9'1y39as além do horário de

"*õáút"' 
em feriados ou finais de semana'

4,2.2.3ACoNTRATADA.deveráindicarprepostonaPropostaDefinitivade
Preço (Anexo ll i; Edital) para reoresentá-la junto ao

coNTRATANTE,**i,,To,ã',onl=.ãoccjurnnrANTE'

4.2.2'3'lAfiguradoprepostonãoseconfundecomogerentetécnico
indicado no item íS'íi' cuja função é a estabelecida nos

,rúit"nt 4.3-5.2'1 ao 4'3'5'2'8'

4'2,2.3,2NãoserápermitidoindicaroGerentetécnicoouqualqueroutro
;ã;; tecnico da equiPe como PrePosto'

4.2.3Asatividadesdesuportedeverãoserrealizadasemconformidadecomos
horários e períodos p,og,,,,ã;'""-õt** nados pel o C'NTRATANTE'

4.2,3.1Serviçoseatividadesdesuporte'tecnicoaoatendimentodeverão
ser rearizaoo, pnoriiriãÃããiá orrante o expediente normal da

organizaçáo' consioerãnãà-sà 'inoa' 
q1e o coi'rrnnrANTE possui

:f;sà*í ;x:"*?í:ili"K}i]:"::',;:, 
estender a.ém do
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4.2.3-2Manutenções evorutivas e proativas em sistemas críticos, assimcomo as programadas deverão seràa-lizadas prioritariamente forado expediente normar oa orgántãça" t, em finais de semana eferiados.

4'2'4 Atividades que n-ão possuam rotinas e processos proativos normatizados,deverão ser anarisadas junto com o corvrnnrnNTE para determinar asmerhores maneiras de ativação oos serviços, executanoo, após autorização,as implantações necessárial e os processos de controle até que a soluçãoesteja totarmente integrada ror r".lrrá; d;.riãà;trutura da organização.

4'2'5 Para execuçôes de tarefas, mesmo quando não especificado nas atividades,deverão ser contemplados toàãt os processos nãcessarios para garantir aexecução das atividades reracionaorj a ,ánri;;;ã; da operacionaridade deambientes computacionais, como a anárisá àà üãniio"de, estudos de boaspráticas, ímptementação e migraçao oos téc;ü;;;;rção de documentaçãotécnica, operacionaté oe anais"-".oÀúoÉ,;;;ü, de rotinas proativas ereativas, anárise de desempenho, monitora*én1áããperação dos serviços.

4'2'6 Efetuar a transferência de conhecimento para a equipe técnica doCONTRATANTE, de todos os no_vos serv.iços imptantaoos ou modificados,mediante docr.mentação técnica mantidá em 'iepositório 
adotado peroCONTMTANTE para esse fim.

4.2.7 Apoiar a equipe tecnica para execução de demandas do CONTRATANTE,nos serviços de administração de.iotinas,--prrrtrção documentada derecursos e procedimentos, conlrore, op"rãiáã- e monitoração dainfraestrutura de redes para os sàrviços,'quili;;:--

4'2.r.1Eraboração de procedimê.ntos, programação e de controre dasatividades operacionais e de inátálaião 
"-'-

4'2'7 'zAvariação, diagnóstico e proposição de soruções deanerf_eioqalento de performan"ê, ài"ôãrúiridade 
" ôoÀtiõrr"çàodos produtos da solüção (servidores'" áf"*"ntos físicos ativoscomo roteadores e distribuidores de rede).

4'2.7.3Anárise, suporte e acompanh-amento da produção de sistemasoperacionais e de suporte à infraestrutuii üsanoo o cumprimentode prazos de entregas dos prooutos- tinais lretatorios, arquivos,atuarizações, pubricações, entre outros semárràntes) -' '1-' 'vi

4'2'7 '4 Padronização, mensuração e avaliaçâo dos indicadores de nível deserviço da rede, dos recursos de te'iecomunicaçõe" 
" "üport" 

,ã"

\,

\,
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serviços de rede'

4.2.8 Apoiar e submeter a 
ryrov1O-a-o 

do CONTRATANTE e' depois de aprovado'

implantar, operacionalizar e monitorar:

4.2.8.1Recursos para controle de mudanças' 'inventário 
de recursos

.o,p'tãtiJüü' ãÃãiit" oe capacidadê e desempenho'

4.2.g.zSubsídios para implantação de gerêrrcias de serviços e

contingências oo,,""uiãã' computacionais, readaptando oS

processosnecessário'pãããt"nááiagestaoimplementada.

4.2.8-3Auxiliar o CONTMTANTE' quando 
'demandado' 

quanto à

elaboração de normas' pjgtú: e procedimentos relativos ao uso

da infraêstrutura computacional'

4.2'S,4SubsidiaroCONTRATANTEnadefiniçãodeprojetosdemelhoria
qualitativa de serviços'iâ iã0" t"J?:1':resolução de problemas

existentes' aperfeiçoamento dos serviços ou introdução de novas

funcionalidades'

4'2'8'sAuxiliaraanálise'orientação'acomPanhamento'desenvolvimento
demétodos"t".ni".,'ui!ãnã'oganh.osdeprodutivig-?.1".1fyÍ.d"
racionalização' p'd#i;;;ã''ãu'ii"çao' e recomendação de

soluções tecnolÓgicas'

4.2.8'6Avaliar e recomen.dar ao CONTRATANTE a adequação de

p'o"""o' que permitlm;',opl*ttilão dos sistemas planeiados ou

q'ãpiopotcionem maior produtividade'

4.2,gApoiareauxiliaraequipetécnicadoCONTRATANTE,quandodemandado
po, oro"nrê;e;úó, ào O"r";íoir]ni"nià O" atividades de organização de

processos, como:

4,2,g,lMapeamentoedesenhodeprocessos,definiçãoeimplantaçãode
indicadores oe oesemp;"h"; de sistemas da qualidade' utilizando-

sedemetodologi".j["I;üJü-"qõúinnrÀure,bemcomodas

iitg:,ti", 
"""íJã:;âã oi=p" n ívei s n o ambie nte o peraci o n ar

4.2'g'2P rojeto' exame' im plantação' *!?'l: 
:' 

man utenção de sistemas de

niJ:ü?iHi'm:Élrílw::"1r1';':T"?Jrçãoesuportede

KUDflCa: ;i,<,rP

t'-
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4.2.9.3e!5]?mento, capacidade e operação de rede, eraboração denormas para uso das redes em ambientes operacionais adotadospero CONTMTANTE, definição de poríticas prrã 
-prrÀo 

decontingência e de segurança, oêriniçao de normas para controre deacesso, de auditoria dos softwaies básícos, 6"- .ãro o*tecnorogias e ferramentas disponíveis no ambiente existente.

4.2.9.4 Eraboração e ajustes de temprates apropriados para cada tipo dedocumentaçâo, reratórios técnicos e para'divurgaiaà ãÃpôàãrro.
técnico_operacionais.

4'2'10 Executar 
lo^ggr- o: serviços, tarefas e atividades demandadas peroCONTRATANTE, 

.dentro db prazo especificado nas Tarefas solicitadas,elencadas nas ordens de serviço, atend'endo o padrão de qualidade exigido.

4'2'11 os serviços deverão ser executados por recursos especialistas habilitados,com base em cursos ou com experiência .orpi*àoia em curriciiir-iitu",com capacidade técnica mínima para atender à complexidade esfecifüaoano procedimento de cada tarefa

4'2'11'1 os cursos e certificações exigídas estão listadas no ApÊNDICE D -RELAÇÃo DE cuRsos É cenrrróÀsóÉô-'J ;;';;rp"pressupostos.ef,estrições de cada tarefa eÉnôaoa no ÀpeúoróÊ e _
DETALHAMENTO DAS TAREFAS.

4'2'12 Apresentar. 
-relatorios 

periódicos das atividades realizadas pelaCoNTRATADA, demonstrando. os resurtados promovidos peros serviçosexecutados e o custo despendido para atendimento.

4.2.13 lncluir nos projetos as especificações dos equipamentos, dos cabos e detodos os materiais e equípamentos necessários ao perfeito funcionamentodos serviços, os quais deverão satisfazer osiáquisitos mínimos deÍinidosnos processos de padronização do CONTMTANTE.

4.2.14 Realizar todos os trabalhos sem que haja a necessidade de parada doambiente em_produção, exceto as predeterminadas 
"o, ã ãq,p" ooCONTRATANTE. Do mesmo modo, deverão sei 

-ouservadas 
as rotinasinternas do CONTMT4NT.E, cujo andamento em tlipot"r" nenhuma deveráser prejudicado em razâo de quáisquer das ativioaàãs acima mencionadas.

4.2.15 Testar todos os serviços depois de- -concruídos, na presença da áreademandante e/ou da fisóarização do coNTRAiÀúÍe, t.ànáá 
",i" 

r."itiaofinar dependente das caracteiísticas do desempÀÀnã upr"rentado.

4'2'16 Acompanhar diariamente a qualidade e os níveis de serviços alcançados

v

V
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com vistas a efetuar eventuais ajustes'e, conreções de rumo'
' ' .r:"'

4.2.t7 planejar, definir, especificar procedimêntos e montar os modelos globais de

execução 0""'iirãiá.-, nàôociano;;; o CoNTRATANTE a implementação

das fases ProPostas'

4,3'1SãorequisitosexigidosdaCONTMTADAcomrelaçãoaoPadrãode
Qualidade dos Serviços:

4.3,l.1Astarefasdeverãoserrealizadascombasenasboaspráticas
nacionais e internacion"ir ,àit"oas para tecnologia da inÍormação,

preconizadas por mooetà-s.ãrná rirL (lT lnfrastructure Library)'lso

2o.0oo, coBlT e nas úãas praticas.preconizadas pelo PMBOK

(project ú'n"g"'"nt Base of Knowledge)'

4.3.l,2}eacordocomacomplexidadedatarefaaSerexecutada
tr"t"IJÀ'"ãor- ío npcúólêÉ À - rneeLA DE TAREFAS), será

"-ig,ü'ilãrtiáiõrçao 
oe nrotisslgnais qualificados nas ferramentas

" 
t,íà.ãrãôiá, ,iitirãars nàs atividades das ordens de serviço'

4.3.1.3Prestarosserviçosdentrodosparâmetroserotinasestabelecidos
n.ri"-' ú*rrt de'- 

-càntratação, com observância às

recomendações aceita' p"t" Éo, tecnica, normas e legislação, ?"*
como observar .onoriàããquaoa na utilização dos materiais,

"qriÉ""ntos, 
ferramentas e utensílios'

4.3.1.AManter, durante todo o períod.o de vigência do ajuste, todas as

"onàiçó"" 
exigidas para a habilitação'

4,3.1.5Fornecertodaamãodeobraqualiflqadapalaa-execuçãodos
trabalhos de infraestrrtrã ã ", 

quantidade suficiente para atender

às Ordens de Serviço abertas'

4,3,l.|Fiscalizarregularmenteosseusrecursostécnicosdesignadospara
a prestaÇão dos serviços verificando as condições em que as

atividadei estão sendo realizadas'

4.S.l.TCorrigirtodososserviçosquenão-foremrconsideradossatisfatórios
pàã iieúÀr.rDANrE ãr-niiirlÀR DE FlscALtzAÇÃo, mediante

justificativa, sem que *io" qràrquer.acréscimo no custo contratado,

independentemente áãr- pãrrfidades previstas nas Ordens de

t.t'iço e Níveis de Qualidade fixados'
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4.3.1.8 Executar fielmente o objeto contratado, de acordo com as normas
legais, em conformidade com a proposta apresentada e com as
orientações do CONTMTANTE, observando sempre os critérios de
qualidade.

4.3.2 São requisitos exigidos com relação à Política de Segurança da lnformação:

4.3.2.1A CONTRATADA deverá obedecer aos critérios, padrões, normas
e procedimentos operacionais adotados pelo CONTRATANTE.

4.3.2.2Manter sigilo, sob pena de responsabilidades civis, penais e
administrativas, sobre 'todo e qualquer assunto de interesse do
CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar conhecimento em
razão da execução do objeto deste Contrato devendo orientar seus
empregados nesse sentido dando-lhes ciência da Resolução que
trata da Política de segurança da lnformação do CONTMTANTE.

4.3.2.3 Promover o afastamento, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro)
horas após o recebimento da notificação por e-mail, de qualquer dos
seus recursos técnicos que não correspondam aos critérios de
confianÇa_ou que perturbem a ação da equipe de fiscalização do
CONTRATANTE.

4.3.2.3.1 o pedido de afastamento será motivado e justiflcado
pelo CONTRATANTE.

4.3.2.4Responsabilizar-se pelos materiais, produtos, ferramentas,
instrumentos e equipamentos disponibilizados para a execução dos
serviços, não cabendo ao CONTRATANTE qualquer
responsabilidade por perdas decorrentes de roubo, furto ou outros
fatos que possam vir a ocorrer.

4.3.2.5 Não veicular publicidade acerca dos serviços contratados, sem
prévia autorização, por escrito, do CONTRATANTE.

4.3.2.6 Manter em caráter confidencial, mesmo após o término do prazo de
vigência ou rescisão do contrato, as informações relativas à política
de segurança, as configurações de hardware e de softwaies, as
informações relativas ao processo de instalação, configuração e
adaptações de produtos, ferramentas e equipamentos, bem ãomo
as informaçôes relativas ao processo de implementação dos
mecanismos de criptografia e autenticação no ambiente do
CONTRA-,ANTE.

\í
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4.g.2.6.1 Os técnicos Oa ÇSltrÍnnÍaDA deverão assinar Termo

de Ciência (modeto dispdiiiivelino APÊNDICE t) antes de iniciar

suas atividades junto áo CONTMTANTE'

4,g.2.7 Executar todos os testes de segurança necessários e definidos na

legislação Pertinente.

4.3.2.gSubmeter seus recursos técnicos aos regulamentos de segurança

e disciplina instituídos pelo CoNTRATANTE, durante o tempo de

permanência nas suas dependências'

4.3.3 Para que a CoNTRATADA atenda aos requisitos exigidos com relação à

Política de Controle de Acesso, deverá:

4.3.3.1Obrigar-se a utilizar e disponibilizar ao CONTRATANTE o acesso a

terra"màntas de gerência, sem custo adicional à CONTRATANTE,

que possibilite õ acompanhamento local. e pelo acess-o web do

estajio dos serviços descritos e encaminhados nas Ordens de

serviço.

4.g.g.2Responsabilizar-se pelo credenciamento e descredenciamento de

,""é.ó às dependências do ç9NTRATANTE, assumindo

quaisquer prejuízos porventura causados por dolo ou culpa de seus

Profissionais.

4.3.3.3 Solicitar, por escrito, credenciamento e autorização de acesso para

os recursos técnicos da CONTRATADA'

4.3.3.4lnformar e solicitar ao AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO do

CoNTRATANTE, no ptazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, o

descredenciamento dos recursos desvinculados da prestação de

serviços com o CONTRATANTE'

4.3.3.5 Devolver todoS os recursos e equipamentos utilizados pela

CONTRATADA, como crachás, cartões certificadores, "pen-drives"

e outros, de propriedade do CoNTRATANTE, juntamente com a

solicitação de descredenciamento'

4.3.4 São requisitos mínimos exigidos da CoNTRATADA com o objetivo de

aperfeiçoamento do processo de Metodologia e Padronização:

4.3.4.1Elaborar docUmentOs, relatórios gerenciais e outros,

referentes ao acompanhamento da execução das ordens de

."rióã, padronizados pelos templates para cada tipo de
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documentação ou procêsso operacional.

4.3.4.2 Realizar os serviços de modo que não prejudiquem o andamento
normal das atividades do CONTRATANTE em horário de seu
expediente normal.

4.3.4.3 A CONTMTADA deverá considerar o horário de 8hs às 20hs como
horário normal de expediente, para os dias úteis.

4.3.4.4lmplantar adequadamente o planejamento, a execução e a
supervisão permanente das tarefas demandadas, de forma a obter v
uma operação correta e eficaz, realizando os serviços de forma
meticulosa e constante, mantendo sempre em perfeita ordem todas
as dependências do CONTRATANTE.

4.3.4.5Comunicar .às unidades do CONTRATANTE responsáveis pela
fiscalização do contrato, por escrito, qualquer anormalidade, bem
como atender prontamente o que lhe for solicitado e exigido.

4.3.4.6Responder, por escrito, no prazo máximo de 48 horas, a quaisquer
esclarecimentos de ordem técnica pertinentes à execução dos
serviços, que venham porventura a ser solicitado pelo
CONTRATANTE.

4.3.4.7 Selecionar e treinar adequadamente os recursos técnicos alocados
para prestação dos serviços.

4.3.4.8Dar conhecimento da documentação técnica de processos de
execução de serviços aos seus recursos técnicos alocados, de
acordó com a cafacitação de cada um, e fazer com que as v
atividades sejam executadas conforme os procedimentos definidos
pela área demandante.

4.3.4.9 Colocar seu corpo técnico à disposição do CONTRATANTE para
orientação quanto à execução dos serviços, sempre que solicitado.

4.3.4.10 Promover a transferência de conhecimento para os técnicos
indicados pelo demandante, de forma a permitir a completa gerência,
operação, monitoramento e otimização da solução dos chamados.

4.3.4.11 Formalizar o encerramento dos serviços, com documentação,
procedimentos e termo de entrega.

4.3.4.12 Faturar somente as Ordens de Serviço efetivamente concluídas,
atestadas e aceitas pela fiscalização do contrato.
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4.9.4.13 Comunicar ao COtrttRRTnrutf, dependendo do local da

prestação do serviço, por escrito, qualquer anormalidade verificada

na entrega das tarefas e prestar os devidos esclarecimentos,
sempre que solicitados.

4.3.4.14 Acatar as determinações feitas pelo fiscal do contrato no que tange
ao cumprimento do objeto deste Contrato.

4.3.4.1S Prestar, de imediato, todos os esclarecimentos solicitados pela

fiscalização do CoNTRATANTE no que diz respeito ao

cumprimento do objeto contratado.

4.3.5 São requisitos exigidos da CONTRATADA com relação às Normas Gerais

dos Recursos contratados:

4.3.5.1Não utilizar qualquer servidor do quadro do CONTRATANTE na

execução dos serviços contratados, nos termos do que estabelece
o Art. Óo. lnciso lll, da Lei no 8.666/93, sob pena de imediata rescisão
contratual.

4.3.5.2Disponibilizar, mediante abeftura mensal de ordem de serviço
específica, um profissional (sendo admitido substituto, sem custo

adicional ao CONTRATANTE), com especialidade em coordenação
e supervisão de equipe de hetp desk de Tl, doravante denominado

de GERENTE TÉCNlCO, que deverá assumir, pessoal e

diretamente, a gestão TECNICA do contrato dentro do

CONTRATANTE, a execução e coordenação dos serviços'

4.3.5.2.1 O CONTRATANTE realizarâ o pagamento mensal de

até 360 UST, referentes a serviços realizados pelo Gerente

Técnico considerando-se métrica de usT para atividades de

complexidade lntermediária, mediante ordem de serviço mensal

emitida com a Tarefa G-001'

4.3.5.2.2 O GERENTE TÉCNICO ou seu substituto deverá estar
disponível nas dependências do CoNTRATANTE, nos dias úteis,

duiante 8h por dia, e acessível emergencialmente por contato

telefônico em qualquer outro horário, inclusive em feriados e finais
de semana, sendo computadas as UST relativas em OS

complementar, quando acionado.

4.9.5.2.3 O GERENTE TECNICO deverá acompanhar a

execução das Ordens de serviço em vigor.

^
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4.3.5.2.4 O GERENTE TECNICO deverá assegurar que as
determinações do CONTRATANTE sejam disseminadas junto à
CONTMTADA com vistas à alocação dos profissionais
necessários para execução das Ordens de serviço.

4.3.5.2.5 O GERENTE TECNICO deverá informar ao
CONTRATANTE, por escrito, problema de qualquer natureza que
possa impedir o bom andamento dos serviços.

4.3.5.2.6 O GERENTE TECNICO deverá executar os
procedimentos adriíinistrativos referentes aos recursos alocados
para execução dos serviços contratados.

4.3.5.2.7 O GERENTE TECNICO deverá acompanhare manter-
se atualizado quanto aos chamados técnicos de suporte e às
manutenções corretivas.

4.3.5.2.8 O GERENTE TECNICO deverá atender às instruções
do CONTRATANTE quanto à execução e aos horários de
realizaçáo dos serviços, permanência e circulação de pessoas
nas dependências do CONTRATANTE.

4.3.5.3 Apresentar seus recursos técnicos com pontualidade, de acordo
com os horários fixados pelo CONTRATANTE, para fins de
execução dos serviços contratados.

4.3.5.4 Responsabilizar-se por danos causados ao CONTRATANTE e a
terceiros, ocasionados por seus empregados, em virtude de dolo ou
culpa, durante a execução do objeto contratado.

4.3.5.5 Cumprir, às suas proprias expensas, todas as cláusulas contratuais
que definam suas obrigações.

4.3.5.6 Assumir a responsabilidade por quaisquer acidentes e por todas as
providências e obrigações estabelecidas na legislação específica
de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem
vítimas os seus empregados e PREPOSTO durante a execução
deste contrato, ainda que acontecido nas dependências do
CONTRATANTE.

4.3.5.7 A CONTRATADA assumirá, sem que haja responsabilizaçâo do
CONTRATANTE, todos os encargos, tributos e multas relativos a

v

v
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4.3.5.gArcar com as despesas decoirentes de qualquer infração com.etida

port"ua*""ottécnicos'inclusivecomasglosas-previstas'
qr"úãor-ãiéórçao ooi sàrviços especificados nas ordens de

Serviço.

4.3.5'gAssumiraresponsabilidadepelopagamentodeeventuaismultas
aplicadasporquaisquerautoridadesfederais,estaduaise
municipais,emconsequenciadefatoaelaimputávelerelacionada
com a execução do objeto deste contrato'

4.3.S.loAssumiraresponsabilidadeportodosos'prejuízosadvindosde
p",o*e_dan'os,inctuindodespesas.judiciaisehonorários
advocatícios resultantes-Je ações judiciais-que o CONTRATANTE

to, .o-róãrião 
" 

|.".ponder poi força desta contratação.

4.3.6 A CONTRATADA deverá, em prazo de até 60 dias corridos contados da

assinatura do contrato, implantar escritório par,a administração do contrato

no município Oã úiierOi, esianOo sujeito à rescisão contratualem caso de seu

descumPrimento.

5.1 os serviços serão realizados predominantemente nas dependências do

CONTMTANTE.

5.1.1 Mediante necessidade expressa do CoNTRATANTE, os serviços poderão

ser realizados em outras locaÍdades de interesse do CoNTRATANTE'

5.1.2 Na eventualidade de realização de serviços em.localidade distinta daquela

onde costumeiramente or üúios são prestados, o CoNTRATANTE

fornecerá veículo para transportà oe ioa e volta no mesmo dia e não será

concedido à coNTMTAdÀ ; direito a diárias ou reembolsos de

deslocamento.

s.2 O modelo de prestação de serviços.será do trpo._"linha de produção", onde

TAREFAS pr".iáinúás serão demandadas por meio de Ordens de Serviço ou

por sistema into*àii='do de aU-e.rt91a^03 9!Oem 
de Serviço conforme modelo

ãefinido NO APÊNDICE E. MODELOS DE OS.

5.2'lAstarefassãocompostasdeprocessos,padrôeseprocedimentosaSerem
seguidos paru a realização dos serviços'

3\
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5.2.2 Um mesmo recurso técnico não poderá executar mais de uma atividade
simultaneamente.

5.2.3 Uma mesma tarefa, relativa a um mesmo atendimento, não poderá ser
cobrada em duplicidade por ter sido realizada por mais de um recurso
técnico.

Em função das Políticas de Segurança da lnformação aplicadas pelo
CONTRATANTE, os serviços deverão ser executados por equipe especializada
alocada internamente. r,

Os serviços a serem demandados deverão ser pré-definidos em tabelas de
tarefas, conforme modelos apresentados no APÊNDICE A para composiçâo do
custo de cada produto.

As tarefas definidas na Tabela de Tarefas serão consideradas como aceitas pela
CONTRATADA no ato da assinatura do contrato.

Quando houver necessidade de realizar tarefa cujo processo não tenha sido
previamente definido, deverá ser realizada inclusão de novas tarefas, integrando-
as à tabela referenciada no APÊNDICE A e respectivo Detalhamento, dévendo
atender aos seguintes quesitos, observando-se o disposto no art. 65 da lei no
8666/1 993:

5.6.1 Tipo e Numeração Sequencial da Tarefa. Deverão ser classificadas como
Rotineiras, de Suporte Técnico ou de Demandas.

5.6.2 Nome ldentificador e Objetivo da Tarefa. Definição de um título para a tarefa
e descrição de seu objetivo.

5.6.3 Atividades a serem desenvolvidas, complexidades de execução, expectativa
de tempo para realização e custo final de cada atividade em UST.

5.6.4 Resultados esperados, qualidade do produto e estimativa mínima e máxima
de glosas a serem aplicadas para cada nível de qualidade exigido.

5.6.5 Premissas de avaliação e de aplicação das glosas.

5.6.6 Assinatura e responsabilização do demandante.

5.6.7 Assinatura de anuência do GERENTE TÉCNICO quanto à tarefa e o custo
pré-definído.

5.3

5.4

v

5.5

5.6

v
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5.6.8 Assinatura de aprovação do FISCAL'

S.6.gAssinaturadeautorizaçãodaAutoridadecompetente.

5.6.10ACoNTRATADAdeverásemanifestarnoprazode5diasúteisquantoà
concordância ou não da inclusão da nova tarefa'

5.6.11 Caso a CoNTRATADA discorde quanto à classificação e custo da nova

tarefa, deverá, até fim do prazo preiisto no item anterior, apresentar ao fiscal

do contrato pêOiOo de ajuste da tarefa, acompanhado de documentação que

demonstrãiG-" práro de realização de atividades é maior que o

estabeleúo-à, qr"'" complexidade exigida é superior àquela determinada

Pelo CONTRATANTE.

5.7 caso seja detectado que o processo de trabalho de execução de uma tarefa

evoluiu de forma a exigir que a prática seja distinta da rotina de execução

detalhada na documenta!ão da tarefa, deveráser elaborada uma nova versão da

tarefa, mantendo-re a ,u, versão anterior para fins de controle da execução do

contrato.

5'SAsnovastarefaseasalteraçõesdetarefasexistentesfarãopartedocontrato
por meio de termo aditivo'

5.8.1 A expectativa de ocorrência dos apostilamentos para inserção ou alteração

de tarefas é trimestral'

5.9 As tarefas, depois de inseridas na tabela, não poderão ser excluídas em nenhuma

hipótese, ate ã extinção do contrato, podendo apenas ser desconsiderada para

emissão das Ordens de serviço'

5.10 No caso de desconsideração de uma Tarefa pelo CoNTRATANTE' o custo

restante pr"rirto pátã 
"r" 

realização será redimensionado para novas tarefas da

Tabela independentemente dos iipos de tarefas, mantendo a expectativa de

consumo prevista contratualmente'

s.l1 A expectativa de consumo de USTs CoNTRATADAS tem cunho global, podendo

ser utilizada tanto em atividades rotineiras, de suporte, de demanda, quanto de

gerência,respeitando.seototaldeUSTsprevistasemcontrato.

5,12 Em todas as ordens de serviço deverão ser definidas as datas de início e final de

entrega do Produto.

5.13 Os prazos que a CoNTRATADA terá para início de execução da ordem de

Serviço serão:

Rubrica: .\J, '- í '
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5.13.1 1 (um) dia útil, contados do recebimento da Ordem de Serviço, para as
Ordens de serviço Rotineiras, Suporte, 

iemanda 
e Gerência.

5.13.2 1 (um) dia corrido, contados do recebimento da Ordem de Serviço, para as
Ordens de serviço de Demanda com características emergenciais.

5.14 As Ordens de Serviços deverão ter as atividades enquadradas em quaisquer das
Tarefas previstas nesse instrumento, seguindo as tipologias abaixo:

5.14.1 Rotineiras - atividades que tem periodicidade definida para execução.

5.14.2 Por Demanda - atividades previstag, para sêrem realizadas, mas que
dependem de emissão fle Ordem de Serviço específica.

5.14.3 Suporte - referem-se às atividades de atendimento a usuários e execução
de serviços em equipamentos de CPD ou de interligação de infraestrutura,
que exigem atendimento imediato, programado pelo demandante e/ou
pessoal de plantão.

5.15 As Ordens de serviço deverão ter citadas as Tarefas demandadas e a quantidade
total de execuções prevista pa!:a realização no período, devendo a
CONTRATADA respeitar os procedimentos e padrões de execução definidos
pelas atividades detalhadas na Tarefa.

5.16 As Ordens de serviço deverão ter os atributos previstos no APÊNDICE E -
MODELOS DE OS para confecção e entrega dos produtos demandados.

5.17 Para atendimento à Ordem de Serviço do tipo Suporte, todos os problemas
técnicos registrados serão controlados por sistema de abertura e gestão de
chamados do CONTRATANTE, com concessão plena de acesso à
CONTRATADA, para efeito de registro dos andamentos, acompanhamento das
providências em andamento e do tempo decorrido desde sua abertura.

5.17.1 Também serão considerados para execução direta pela CONTRATADA,
após triagem e atendimento dos pi"ocedimentos existentes:

5.17 .1.1 Requisições de suporte de usuários ou técnicos do CONTRATANTE,
encaminhados pessoalmente, por telefone, e-mail ou automaticamente
por sistemas informatizados de abertura e gestão de chamados.

5.17.1.2 Solicitações de serviços e/ou manutenção efetuadas pela equipe
técnica de infraestrutura, registradas em sistema de abertura e gestão
de chamados, consideraclas como de caráter emergencial.

5.17.1.3 Determinação de instalação ou desinstalação de equipamentos físicos,

v
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encaminhadas através de sisterná de abertura e gestão de chamados,

respeitados o fluxo de aprovação e autorização'

5.17.L4 Os chamados de suporte prestados aos usuários po-d-e119-ser abertos

peros propiios usuários gü pq equipes técnicas do CoNTMTANTE e

repassadosparaaSequlpesdesuportedaCoNTMTADA.

S.lT.l.SParaefeitodepagamento,oatendimentoseráconsideradoválidose
registãOó no sistãma de chamados do CONTRATANTE e se não

houvàr contestação do próprio demandante, da equipe fiscalizadora ou

de área técnica da Niteroi Prev'

5.17.j.6 Não será aceito nem computado nenhum chamado aberto pela propria

equi[ã aa óorurnnrnDA, mesmo que executado a contento e dentro

Oor báJú"r de qualidade definidos contratualmente, se não houver

solicitação formal do CONTRATANTE'

5,17.l.7oschamadosdeverãoSeranalisadosnell-cQ|TRATADAe
encaminhadosàArearesponsáveldoCoNTRATANTEquando
necessitarem de aprovação para execução ou quando não atenderem

aos seus requisitos de competência contratados'

5.17.L 8 Outros procedimentos de controles adotados pelo CoNTRATANTE

poOeiáo ser repassados à CONTMTADA, após ajustamento do

processo operacional, e com a anuência desta'

5.18 Todos os serviços demandados deverão ser executados pela CoNTRATADA

somente após a emissão de ordens de serviço, com a obrigatÓria 3.11!91i11eao 
o9

CoNTRATANTe pài-rneio do FlscAL do contrato ou dos AUXILIARES DE

ÉféCÀffáÇÃO formalmente designados e em concordância com os processos

e procediméntos técnicos definidos pelo demandante'

5.19 A obrigação de execução ocorrerá quando a CoNTRATADA receber a ordem de

Serviço, 
"orru"pána.nt. 

u uma Tarefa existente no Catálogo de Tarefas mantido

õ"ro cor.rrnernurg e atender aos seguintes requisitos:

5'19.1ReferênciadonúmerodaTarefanaordemdeServiço.

5.1g.2 Definição do período inicial e final de execução da demanda'

5.19.3 Especificação detalhada das atividades no caso de tarefas de uso genérico

Para Produtos semelhantes'

5.19.4 Custo final da ordem de serviço, em conformidade com os valores

estiPulados na Tarefa.

frl i te rÓi §rrgvidÔncia
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5.19.5 Assinaturas de solicitação do demandante, aprovação do AUXILIAR DE
FISCALIZAÇÃO e autorizaÇão do FISCAL do contrato.

5.20 Caso a CONTRATADA não concorde com os prazos estabelecidos na Ordem de
Serviço, deverá apresentar pedido de alteração do prazo devidamente justificado.

5.21 Após execução das Atividades, a CONTRATADA deverá devolver a Ordem de
Serviço ao demandante, devidamente assinada, para que seja avaliada e
aprovada a qualidade do seryiço realizado e do produto entregue.

5.22 Ao receber a devolução da Ordem de Serviço da CONTRATADA, deverá o
demandante preencher o Relatório de Serviços e encaminhar ao FISCAL com as
autorizações e observações neceôsárias. 

i

5.23 Caso a CONTRATADA não consiga executar a Ordem de Serviço conforme as
condiçÕes demandadas, deverá comunicar ao fiscal por escrito e com
antecedência, justificando os fatos e motivos que impedirão sua execução,
cabendo ao gestor acatar ou não a.justificativa.

5.24 Para os novos serviços implantados ao longo da vigência contratual, a
CONTRATADA se obriga a apresentar a certificação do recurso exigido em, no
máximo, 60 (sessenta) dias corridos da comunicação de necessidade informada
pelo CONTRATANTE.

5.25 Para execução de Ordens de Serviço de novas implantações em que forem
necessárias a readequação dos recursos técnicos da CONTRATADA, será
definido o início de execução da primeira Ordem para um ptazo máximo de 60
(sessenta) dias corridos, possibilitando à mesma, tempo para readaptação do seu
quadro técnico.

5.26 As Ordens de serviço que demandam manutenções preventivas, implantaçôes
ou alterações da estrutura instalada deverão ser executadas, prioritariamente,
fora do horário normal de expediente em dias úteis, ou em finais de semana
(período extraordinário), e após agendamento e autorizaçáo do fiscal do
CONTRATANTE para realizaçáo das atividades.

5.27 Para adequação dos serviços ou da qualidade de prestação de alguma tarefa,
serão estabelecidos procedimentos documentados e assinados entre as partes,
permitindo assim novo direcionamento quanto àquelas atividades.

5.27.1 O documento que definirá esses procedimentos será denominado de APO -
Acordo de Procedimentos Operacionais e deverá receber numêração
sequencial para que possa ser referenciada nas Ordens de Serviços ou

l/
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6.1 PNPÉIS E RESPONSABILIDADES

6.1.1 O GERENTE TECNICo do serviço será responsável por:

6'l.l.lEmitirordensdeserviçoeencaminhâ-laaoFlScALparaaprovação,
com antecedência mínima de:

6.1.1,1,11(um)diaÚtilparaasordensdeserviçoRotineiras,Suporte,
Demanda e Gerência'

6.1'1'1.21(um)diaútilparaaSordensdeserviçodeDemandacom
caiacterísticas emergenci ais'

6.1.1.2AS ordenS de serviço do tipo "suporte" poderão ter seus quantitativos

de usTs estimadas d;; mês com base na média de consumo dos

meses anteriores, poo"nJo i"r seu fechamento final com resultados

menores ou maiores que o expresso na demanda'

6.1.1.3 Avaliar, quantificar e aprovar os seryleo1- *?lT*: pela

CoNTRATADA,demandado'p"ro'sistemasinternos,resumindoos
resultados no RelatÓrio de Serviços' :

6.1.1'4Casosetratedeatividadedeurgência,deverácomunicaraoFISCAL.

6'1.1'sSupervisioharaexecuçãoeimplantaçãodosprodutosobjetosdas
Ordens de Serviço'

6.1.1.6ChecaOirÃB'i*r os relatÓrios de serviços encaminhados pela

6.1.1.6'1 Uma mesma tarefa' relativa a um mesmo atendimento'

não poderá ,ã|. .oürraa em duplicidade por ter sido realizada por

mais de um recurso técnico'

6.l.l.TAnalisaraqualidadedosserviçosrealizadospelaCoNTRATADAe
indicar as gl;;; ilãndo não aiendidos os padrões exigidos.

documentações de alertas e/ou. estEfístii"
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6'1.1.7 '1No caso de proposta de grosa, anexar os documentos
comprobatórios do não atendimento às exigências.

6.í.'1.8 Emítir os Relatórios,de Atividades das ordens de serviço de sua
responsabilidade e encaminhá-las ao FlscAL no primeiro dia útil do
mês subsequente.

6.1 .1'9 Determinar as datas e os horários para rearizaçáodas manutenções,
em acordo com a área demandante, prevendo o mínimo oe imiacto
nas atividades dos usuários.

6.1.1.10 Acompanhar e fiscalizat a execução dos serviços e anotar em
registro próprio todas as ocorrências relacionadas ôom a execução,sob os aspectos quantitativos e quaritativos, comunicando as
ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas por
parte da CONTRATADA ao FISCAL do óontrato.

6.1.1.1'í Analisar e verificar se o Níver Mínimo de serviço contratado foi
alcançado e propor apricação dos redutores que ,"rao apricados para
cada caso.

6.1.1.11.1 Redutores previstos no Níver Mínimo de serviço serão
calculados por item avaliado, aplicados cumulativamente para cada
resultado não atendido e aplicados sobre o custo mensal devido
estipulado.

6'1'1.11.2 As aplicações de redutores não substituirão eventuais
penalidades administrativas

6.1 .1.12 Encaminhar os Relatórios de serviços consolidados ao FlscAL docontrato até o 70 (sétimo) dia útir subsequente ao mês de
referência.

6.1.1.13 No caso de proposta de descontos, deverão ser anexados os
documentos comprobatórios do não atendimento às exigências ou
a concordância do preposto mediante assinatura no Rélatório de
Atividades;

V
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O FISCAL do contrato será respqnçáVel pcj'r:6.1.2.

6.1.2.1 Exigir da COUTRn1RDR, sempre que necessário, a
apresentação de documentos que comprovem a validação e

manutençáo de todas as condições de habilitação e qualificação

Previstas no ato convocatÓrio'

6.1.2.2 Atestar e encaminhar copia do RelatÓrio Mensal Consolidado ao

PREPOSTO para conhecimento e emissão da fatura até o 10o

(décimo) dia Útil do mês subsequente'

6.1.2.3 Atestar a fatura encaminhada pela CoNTRATADA, em até 2

(dois) dias úteis contados do recebimento da fatura, e enviar,

juntamente, com as ordens de serviços e os Relatórios de

Atividades,àáreaadministrativaparaprovidências.

6.1.2.4 Sugerir a aplicação de redutores se necessário'

6.1.2.5 Encaminhar a documentação comprobatória de penalizações ou

multas administrativas para os setores responsáveis e solicitar

Providências.

7. DA APROVAÇÃO E ATESTAçÃO rÉcucA:

7.1. A Ordem de Serviço somente poderá ser encerrada quando todos os

objetivos propostosiorem plenamente atingidos, e oS produtos e serviços

realizados e entregues com a qualidade demandada e !9yi!11ente aceita

peto demandante,ãprovada peíoAUXILIAR DE FISCALIZAÇAO e atestada

pelo FISCAL.

7.2. Antes do fechamento de cada Ordem qe Serviço a CONTRATADA

consultará o AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO Oa tarefa, que avaliará e

aprovará o serviço realizado.

7.3. Caso a Ordem de Serviço seja encerrada pela CONTRATADA sem

anuência do AUXILIAR DE FISCÁt-tZnÇÃO ou sem que o problema tenha

sido de fato resolvido, será reaberta e oS prazos serão contados em

continuidade ao expresso inicialmente na abertura original do chamado

e/ou Ordem de Serviço, inclusive para efeito de aplicação das sanções

previstas.
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8,1 ^ O pagamento referente à entrega dos serviços será efetuado após
conclusão e recebimento mensal, mediante entrega de fatura da
CONTRATADA, relató,rig,mensal consolidado e devidamente atestados
pelo FISCAL.

8.2. os Relatórios deAtividades assinados peloAUXILIAR DE FtscAltzAÇÃo,
atestados pelo FISCAL e anexados à fatura emitida pela CONTRATADA,
com o aceite, serão parte integrante do faturamento.

8.3. Para todas as propostas de glosas deverão ser anexadas documentações
comprobatÓrias de não atendimênto'dos resultados exigidos e dos padrões
de qualidade acordadoà.

8.4. Toda fatura deverá vir acompanhada de comprovante de recolhimento
mensal do FGTS e INSS, comprovantes de pagamento de salários e
benefícios, folha de ponto assinada e contracheque da mão de obra lotada
no CONTRATANTE.

9.1. Para execução do contrato e atendimento das tarefas demandadas, deverá
a CONTRATADA atender as condições e metas abaixo e aos níveis
mínimos de serviços defirridos no item 10 deste Termo de Referência.

9.2. Prestar suporte presencial/remoto em horário de expediente do
CONTRATANTE, atualmente no período das Eh às 20h.

9.4.

Ma n uten ções prog ramadas deverão ser executadas preferencial mente fora
dos horários normais de expediente, ou seja, pela madrugada ou em
feriados e finais de semana, de forma presencial e de acordo com a
autorização e programação do CONTRATANTE.

Encerrar os chamados de suporte a usuários, relatar os serviços
executados e registrar dados essenciais do atendimento, conforme
padronização adotada pelo CONTRATANTE e o link da documentação
utilizada para solução do atendimento.

A CONTRATADA deverá atender os chamados de suporte mediante
registro em sistema espeeífico a ser apresentado pelo GONTRATANTE à

v

v
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contrataÇãbl''êonformd critérios e metas definidas
época da vistoria e/ou
abaixo:

9.5.1.1Serájustificáveleventualnãoatendimentoàmeta
estabelecida no subitám acima se houver aumento de ligaçôes à central de

suporte decorrente 
-áá 

iãtór imprevisíveis registrado!^?, sistema do

CONTRATANTE e que naà tenham sido causados pela CONTRATADA'

9.5.1.2 A quantidade de chamados que deveÉ-ser atendida pela

"õrip"ã" 
1o nívet'da COrufnnfnDA e prevista em 10.000 (Dez mil) ao ano'

9.5.2.Os chamados serão priorizados por nível de urgência e impacto, não

podendo ter sua õri.ià",i" reduzida pela equipe da CoNTRATADA, e

serão avaliados como:

9.5.3'PrioridadeAlta,parachamadosdesuportedeusuáriosdaalta
gestão ou Oá incioàntes que afetem de forma crítica os serviços de Tl

Oo COrufnniÁúiÉ, coni paratisação ou não dos serviços, devendo,

neste caso:

g.5.3.1 O início do atendimento de chamados de alta prioridade deve

ocorrer em até í0 (dez) minutos'

g,S.3.2ComunicaraoAUxlLlARDEFlSCALlzAÇÃodo
CO frf f nninNTE, co nforme plano de com u ni cação esta belecido,

em até rô tàezl minutos da ocorrência do problema, para fins

de acomPanhamento'

9.5.3.3 Comunicar ao CONTRATANTE' conforme plano de

"o|11rniàãiâo 
ãit"o"tecido, em até 30 (trinta) minutos da

o"orrcn"iã, caso nao seja solucionado neste tempo, para fins de

acomPanhamento'

g.S.4.PrioridadeMédia,paraproblemasquenãocausamimpacto
significativo;É; ptóOrtiriO"de ou disponibilidade dos serviços de

Tl do CONTRATANTE.

9.5.5. Prioridade Baixa, Para
esclarecimento de dÚvidas,

problemas que exigem açõe.s Paja
atendimentos agendados, monitoração
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de serviços, execução ou acompanhamento de rotinas relacionadas
aos serviços de Tl do CONTRATANTE.

9.5.6. O início do atendimento de chamados de média e baixa prioridade
deve ocorrer êm até 30 (trinta) minutos.

9.5.7. Resolver os chamados constantes do catálogo de serviços sob sua
responsabilidade, com prioridade Alta, nas primeiras 2 (duas)
horas a partir do recebimento do chamado.

g.5.7.1Se após às duas 2 (duas) horas iniciais do atendimento o serviço
não fqr.resta belecid o, a CONTMTADA obri gatori amente deverá
realizar o atendimento rn loco, utilizando-se de todos os seus
recursos especialistas nas ferramentas causadoras dos
problemas.

g.5.7.2O atendimento de prioridade Alta não poderá ser interrompido
até a recuperação do funcionamento dos serviços e aplicações
envolvidas, mesmo que se estenda além do horário de
expediente, a critério do CONTRATANTE.

9.5.8. Resolver os chamados constantes do catálogo de serviços sob sua
responsabilldade, com prioridade Média, nas primeiras 5 (cinco)
horas a partir da abertura do chamado (Para tanto não será
contabilizado tempo entre o período de 20h do dia do atendimento às
th do dia útil subsequente).

9.5.8.1 Se após as 4 (quatro) horas iniciais do atendimento não tiver
sido restabelecido o serviço, a CONTRATADA
obrigatoriamente deverá realizar o atendimento in loco,
utilizando-se de todos os seus recursos especialistas nas
ferramentas causadoras dos problemas.

9.5.8.2 Os problemas técnicos, classificados como prioridade MÉDn,
quando não solucionados no tempo definido, serão
autoimaticamente escalados para nível de prioridade ALTA,
sendo que os prazos de atendimento e condições peru a

\1
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Solução do problema $êrâo automaticamente ajustados para o

novo nível de Prioridade.

9.5.9. Resolver oS chamados constantes do catálogo de serviços sob sua

responsabilidade, com prioridade Baixa, em até í6 (dezesseis)

hoias a partir da abertura do chamado (Para tanto não será

contabilizado tempo entre o período de 20h do dia do atendimento às

th do dia útilsubsequente).

9.5.9.1Após a correção e solução do problema, a CoNTRATADA
deverá efetiúar o Registro de Ocorrência, relatando

resumidamente as falhas détectadas e intervenções promovidas,

para impedir a reincidência do problema, e a indicação da

documentação adotada.

9.5.9.2Caso a documentação técnica adotada e utilizada para solução

do problema não ãxista na base de conhecimento oficial do

CoNTMTANTE, a CONTRATADA deverá efetuar sua inserção

atendendo todos os requisitos de fichamento adotados,

encaminhando para aprovação da área responsável'

9.5.10. Resolver os chamados constantes do catálogo de serviços sob sua

responsabilidade agendados com o usuário na data e horário

acordados,

9.5.1 1 . Resolver os chamados reabertos por erros ou execução incompleta

da CoNTRATADA, em, no máximo, 2 (duas) horas da reabertura

(Para tanto não será contabilizado tempo entre o período de 20h do

dia do atendimento às th do dia útil subsequente) sem Ônus para o

CONTMTANTE.

9.5.12. Após restabelecimento do serviço e golueqg.do problema de um

incidente com Prioridade Alta, a CONTMTADA deverá encaminhar

o "Relatório de ocorrências críticas", contendo dados como: causa e

falhas detectadas, oS efeitos provocados, as soluções e intervenções

promovidas, os motivos causadores dos problemas, as sugestões e

aplicabilidaáes necessárias para impedir a reincidência da falha e o
"link" da documentação adotada.

9.5.13. Por necessidade de serviço, o CONTRATANTE poderá escalonar o
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chamado para nÍveis superiores de Prioridade.

9.5.13.1 Os prazos para solução dos chamados técnicos
escalados passam a contar do início novamente. O novo prazo
será compatívelcom a nova prioridade.

9.5.14. Excluem-se ,das exigências ár chamados que tenham
transferidos para servidores do CONTRATANTE e que
tenham retornado.

9.5.15. Efetuar .ar.rdpmento diário nos chamados ainda não resolvidos,
informando o usuário e registrando em sistema os motivos da não
conclusão até aquele momento,

9.5.16.Quando os serviços solicitados nos chamados dependerem de
outras equipes que não a da CONTRATADA, a contagem do prazo
será susireÉsa a partir do repasse à outra equipe. A contagem de
ptazo será retomada quando o chamado for devolvido à
CONTRATADA.

9.5.17. Caberá à CONTRATADA acompanhar o andamento dos
chamados, registrando eventuais alertas enviados às equipes do
CONTMTANTE, com vistas ao cumprimento dos níveis de
serviço acordados.

9.6. O relatorio consolidado das atividades realizadas demonstrando o
atendimento ou não dos critérios e metas definidas no item 9.5 e subitens
deverá ser encaminhado 1 vez por semana ao(s) AUXILIARES DE
FISCALIZAçÃO Oo contrato.

sido
nao

'V

v

1 0.1 . Os níveis de serviços são critérios objetivos definidos pelo CONTRATANTE
e aceitos pela CONTRATADA, compostos por indicadores e metas para
avaliação de serviços críticos relativos aos ambientes tecnológicos,
mantendo os níveis de disponibilidade e qualidade de serviços necessários
às atividades do CONTRATANTE.

10.1.1. Cada OS - Ordem de Serviço (APÊNDICE E - MODELOS DE OS)
oonterá indicação dos níveis de serviços que será medido,
aplicáveis ao seruiço.



l0.2.Paramensurar esses fatores ;eraü.üiiiiz:rdos indicadores relacionados com
a natureza e característica do§'sárviços ou grupos de serviços. Cada
indicador será quantificado com valores expressos numa determinada
unidade de medida, como por exemplo: percentuais, tempo medido em
horas, minutos ou segundos, números que expressam quantidades físicas,
dias úteis e dias corridos.

10.3. A qualquer tempo, no decorrer da vigência do contrato, oS indicadores e

respectivos quantitativos de níveis de serviços poderão ser revistos,
acrescidos e/ou eliminados mediante acordo entre o CONTRATANTE e a
CONTRATADA.

10.4.Ficam estabelecidos os seguintes itens como níveis de serviço a serem
cumpridos pela CONTRATADA, com mensuração mensal e emissão pela

CONTRATADA de relatórios consolidados para sua aferição:

10.4.1. INDICADOR 1: PROATIVIDADE

A manutenção proativa visa deteçtar com antecedência os

possíveis problemas que possam vir a ocorrer devido à

necessidade de suporte, como aplicação de "patches", correções

de drivers, ou algum outro dispositivo que possa impactar no

desempenho ou disponibilidade dos Sistemas Monitorados pela

CONTRATADA, podendo ser visualizados mediante

acompanhamento e análise diária de desempenho e produção dos

recursos.

Deverão ser analisados em tempo real os desempenhos dos

serviços críticos inserindo as requisições de mudança necessárias

para proporcionar a continuidade e disponibilidade dos serviços.

Diariamente deverão ser analisados os registros internos dos

hardwares e softwares para avaliação e detecção de mudanças

necessárias, submetendo-os ao CONTRATANTE para
programação das intelvenções.

É obrigação da CONTRATADA efetuar as intervenções

necessárias em tempo de produção para sanar os erros

apresentados nesta fase e que sejam de sua competência. Se as

intervenções propostas forem para melhoria de desempenho ou

compatibilização de ambiente deverão ser submetidas para

aprovação do CONTRA'|ANTE antes da execução.

fr.l iterói f>revi<Jência
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Supervisão e intervenção proaÍiva (lldensal)Indicador

Descrição

Rubrica: .,,y',,
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10.4.2 INDICADOR 2: INCIDENTES CAUSADOS

Indieador

Descrição
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Medição

O acompanhamento será feito através das ferramentas
disponíveis, utilizadas pelo CONTRATANTE ou por outras
ferramentas que venham a ser implementadas em comum acordo
com a CONTRATADA. Outras fontes de análise e

acompanhamento são os logs dos servidores e dos serviços.

O resultado das ocorrências será analisado pelc

CONTRATANT'E e classificadas conforme definição da correçãc

aplicada.

Meta Número de incidente por falta de proatividade <:4 / mês.

Ocorrência Número superior à quantidade permitida (4 incidentes)

Redutor sobre o valor
da OS

0,5o/o (zerc vírgula cinco por cento) para cada incidente superior

à meta definida, limitado a 30%o sobre o valor mensal aprovado.

Incidentes que paralisem serviços (Mensal)

Medir a quaniidade de ocoruências de incidentes causados pela
CONTRA'I'ADA em equipamentos e serviços que tenham
impacto nos serviços.

Serão conrputados para o indicador de incidentes toclas as

ocorrências e falhas ligadas com os serviços, inclusive os não
ligados diretamente, oomo cabeamento, controle de acesso,

guarda de softwares e mídias, mas que, durante a análise, refletir
como fatores causadores da incidência por culpa da
CON'iIi.ATADA.

lJâo deverão ser computadas as falhas que tiveram seus fatores

causadores por intervenções ou atos provocados por outros
prestadores ou equipe do CONTRATANTE com ação imediata
e que não permitiram análises e ações proativas por parte da

CONTRATADA.
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O acompanhamento será feito pela área responsável pelo serv

ou petà rtscal do CONTRATANTE que registrará

ocorrência.

O registro deverá conter as causas do incidente' informando o

fato causador, sendo considerados fator de medição os de eno

operacional da CONTRATADA ou os causados por falta de ação

proativa comprovadas pelos relatórios modelados'

Número de incidentes <:4/mês

Número superior à quantidade permitida (4 incidentes)

1 % (um por cento) para cada ocorrência superior à meta'

limitado a 307o sobre o valor mensal aprovado'
Redutor sobre valor
da OS

1 0.4. 3. INDICADOR 3 : NOTIFICAÇÃO DE INCIDENTES

Medir a quantidade de falhas na notificação de incidentes de

grande impacto, erros funcionais, quedas de serviços e

instabilidade dos recursos em produção para as equipes do

O acompanhamento será feito pelo Representante do

CONTRATANTE o qual será notificado via sistema, confotme

deÍinido naMaÍriz de Comunicação em contraposição com as

Ferramentas de Controle.

Falhas graves, como paralisação total dos sistemas consideradc

críticos, deverão ser notificadas ao FISCAL em no máximo 1

(dez) minutos.

O registro deverá ser feito pela área responsável ou FISCAL do

CONTRATANTE em sistema próprio ou em sistema de

Solicitação de Serviços, Sistemas de Controle de Chamados ou

das próprias Ordens de serviço e encaminhado aos gestores para

Númelo de incidentes não notificados no mês <:'l'

Número de falhas na notificação de incidentes de

impacto, chamados da alta gestão, erros funcionais' quedas
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10.4.4. INDICADOR 4: PONTUALIDADE
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Ocorrência Número superior à quantidade permitida (4 notificações)

Redutor sobre valor
da OS

0,5% (meio por cento) paracada ocorrência superior à meta,

limitado a 30%o sobre o valor mensal aprovado.

Atraso no Prazo de Ertrega de Serviços (Mensal)

Descrição

Medir o número cle atrasos, inclusive causados por erros pela

CONTRATADA como redirecionamentos de chamados, falta de

informações essenciais, classificação etc., na execução de serviços,
nafalta de fechamento de chamados e solicitações, bem como dos

serviços executados e entregues fora do prazo pela

C]ONTRATADA.
Os prazos para execução, quando previstos em Ordens de serviço,
nos pressupostos ou no tempo estin.rado de cada atividade ou em

contrato, acordados com a CONTRATADA. Em períodos e

eventos críticos, definidos previamente pelo CONTRATANTE,
poderá ser necessária a utilização de recursos extras da

CONTRATADA para atendimento.
A definição de tempo para execução será feita de forma a atender

os padrões de clualidade especificados no contrato e/ou na Íarefa, a
janela disponível para manutenções e as condições contratuais da
prestação dos serviços.

Para execução cle novas demandas que promovam readaptação dos

recursos técnicos da CONTRATADA, deverão ser previstos prazos

mínimos para o reenquadramento da mesma.

Medição

O aconrpanhamento será feito pelo Representante do

CONTI1ATANTE através do processo de Requisição de Mudanças,

Soiicitaçâio de Serviços, Sistemas de Controle de Chamados ou das

próprias Ordens de serviço.

Meta Notificações no mês<:3

Ocorrência Número superior' à quantidade permitida

Redutor sobre valor
da OS

0,5oÁ (meio por cento) na ocorrência aÇrescido de 0,5Yo (meio por
centc) a cada dia de atraso ate o limite de 30o/o sobre o valor
mensal;

-

'-

Indicador
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1 0.4.5. INDICADOR 5: RESTABELECIMENTO DE SERVIÇO

Descrição

Mede o número de vezes que um determinado serviço foi
restabelecido em tempo maior que o máximo estabelecido
(MTTR - "mean time to recovery").

No caso de sistemas e hardwares que possuam contrato de
manutenção com terceiro, deverá ser abefto chamado junto à
empresa responsável pela solução e o prazo para resolução do
problema só voltará a ser contabilizado após o terceiro encerrar
o chamado. Nestes casos a CONTRATADA deverá abrir o
chamado, em no máximo, 0l (uma) hora de indisponibilidade
do serviço.

São considerados para o indicador as interrupções não
programadas do funcionamento de serviços que necessitem de
intervenção da CONTRATADA para restabelecimento do
serviço.

Os prazos definidos para o restabelecimento dos serviços serão

definidos com a CONTRATADA e/ou considerados pelos

históricos de serviços semelhantes.

Mediçâo

O acompanhamento será feito pelo Representante do
CONTRATANTE que receberá mensagem (conforme plano de
comunicação) de notificação de falha e de retorno dos serviços,
mediante registro da ocorrência, além de outras ferramentas de
monitoração disponíveis.

MTTR: (TF Tr) - (TT + TR)

Meta
MTTR mensal de no máximo 4 horas em relação aos serviços
de responsabilidade da CONTRATADA

Ocorrência
Ocorrência máxima de dois eventos cujos valores de MTTR
sejam superiores a 4 horas

Redutor sobre valor
da OS

0,5% (mcio pcrr cento) para cada falha de notifioação superior
a meta, lilnitado a 30%o sobre o valor mensal aprovado.

TF - Hora Final de Disponibilização do Serviço;
Tl- Hora lnicial da Manutenção;
TT - Tempo Destinado ao Suporte de Terceiros;
TR - Tempo Previsto para Realização do Serviço

10.5. Período de Validaçáo dos lndicadores. Os indicadores serão medidos,
avaliados e calculados a cada mês de vigência do Contrato, considerando

No Processo
310001175t2021

Data
28109t2021

Folha:

4o

Iudieador
Número de alrasos para o restabelecimento de serviços
(Mensal)
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as 24 horas diárias e o total de dias em cada mês avaliado.

10.6. Percentual máximo de glosas. A soma total das glosas aplicadas no acordo

de qualidade não deveú ser superior a 50% (cinquenta por cento) do valor

da Ordem de Serviço soble a qual e aplicada.

10.7 ^ Novos serviços críticos. Para inclusão de novos serviços críticos no acordo,

deverá o COT1Rn]RNTE conceder um Wazo de 60 (sessenta) dias corridos

para a ooNTRATADA readequar seus procedimentos de execução.

11. DA DOCUMENTAÇÃO ExlGlDA PARA HABILITAÇÃO EM cERTAME

LICITATORIO:

11.1. Deverá ser exigida comprovaçã0, mediante a apresentação de atestados de

capacidade téc-nica emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado,

de que possui experiência na prestação de serviços com volume, complexidade

tecnológica e operacional, compatíveis com as parcelas de maior relevância

abaixo elencadas:

11.1.1. Experiência mínimade2 anos na prestação de serviços de:

11.1.1.1 Monitoração, Administração e Suporte de Redes;

11.1.1.2 Monitoração de Banco de Dados;
11.1.1.3 Suporte a Usuários de Microinformática;
11.1.1.4 Administração de Servidores de Aplicações;
11.1.1.5 lnstalação de cabeamento de rede local

11.1.2. Será permitido o somatório de atestados, desde que estes se refiram

a contratos existentes no mesmo período.

11.2. Os atestados poderão ser diligenciados. Devido a tal, todas as informações

necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados poderão ser

solicitadas para averiguação. Quais sejam: copia do contrato que deu suporte

à contrataçâo, endereço e telefones atuais dos gestores do contrato e local em

que foram prestados os serviÇos;

11.3. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou

decorrido no mínimo um ano do início de sua execução, exceto se houver sido

firmado para ser executado em prazo inferior'

v

v
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11.4. Dentre a documentação a ser apresentada apos assinatura do contrato, a

licitante CONTRATADA deverá apresêhtar no prazo de até 10 (dez) dias
corridos contados da assinatura do contrato, a documentação listada a seguir:

11.4.1.1 Comprovação de possuir, em seu quadro de pessoal,
profissionais com cursos e certificações relacionados no APENDICE D -
RELAÇÃO DE CURSOS E CERTIFICAÇÓES.

12.1. Os requisitos de qualificação técnica levam em consideração as
especificidades do ambiente tecnológico do CONTMTANTE (sistemas
operacionais, linguagens de programação, bancos de dados, ferramentas de
apoio etc.), as responsabilidades do CONTRATANTE e da empresa que vier
a ser CONTRATADA, o nível de criticidade e complexidade dos serviços a
serem executados, o desempenho esperado da empresa que vier a ser
CONTRATADA e, também, a utilização dos modelos de melhores práticas de
mercado, atualização tecnológica e suporte especializado.

12.2. Consideramos que, ao adotar estes requisitos de qualificação técnica paê a

contratação dos serviços, podemos afirmar que contrataremos uma empresa
que tenha:

12.2.1. Experiência na realização das atividades associadas ao objeto desta
contratação.

12.2.2. Preocupação com a constante alualizaçáo tecnológica na prestação de
seus serviços.

12.2.3.Prestação de serviços utilizando profissionais com os devidos
conhecimentos e especialidades.

12.2.4. Domínio das Melhores Práticas de Gerenciamento e Controle utilizados
no mercado.

12.2.5.Alinhamento com as recomendações dos fabricantes das principais
tecnologias utilizadas pelo CONTRATANTE, o que implica em aspectos
que beneficiaráo a qualidade dos serviços a serem prestados, tais como:

12.2.5.1Suporte Técnico para a resolução de incidentes.

A

No Processo
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12 DÂS JU§T}:FICATIVA§ P'ARA OS REQUISITO§ TÉCNICOS ADOTADOS:
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1}.2.S.2Suporte em atualização tecnologica o que acelera o processo de

adoção de novas tecnologias.

12.Z.S.3Suporte na maximização da disponibilidade de Sistemas de

lnformação utilizados pelo CONTRATANTE'

12.2.5.4Suporte na redução de Custos e Riscos relacionados às mudanças'

12.2.5.5Suporte na Otimização de Performance.

12.2.5.6 Profissionais devidamente qualificados com capacitação técnica

através de treinamentos oficiais ou certificados, provendo assim

competência e qualidade nos serviços prestados'

12.2.6.Eventuais exigências de movimentação dos técnicos para locais onde

haverá necessidade de seus serviÇo1

12.2.7.Desmobilização dos contratados, obedecendo à legislação trabalhista

nacional.

12.3. Da mesma forma justifica-se o requisito técnico referente experiência nas

principais tecnologias utilizadas peÍo CONTRATANTE. É evidente que as

empresas contratãdas precisam demonstrar experiência nessas principais

tecnologias, isso é indispensável para medir a compatibilidade, o desempenho

e a quaÍdade para prestar os serviços dos quais vier a se obrigar.

13.1 . A CONTRATADA garantirá por 6 (seis) meses os serviços prestados, contados

da data do recebimlnto definitivo do serviço. O término do contrato não cessará

a garantia do serviço.

13.2. Durante o prazo de garantia do serviço, a CONTRATADA deverá manter canal

de comunicação por telefone, e-mail ou sistema.

13.3. As demandas para correção de serviços em garantia serão realizadas por meio

de ordem de serviço específica, na qual deverão constar os prazos de início e

de término do atendimento considerando:

13.3.1. lmpactoAlto no serviço: que afete toda a instituição, usuários da alta

gestão ou esteja em período crítico de determinado sistema ou serviço:

ptazo de 1 dia útil.

1g.3,2. lmpacto Medio: que afete serviço não crítico da instituiçáo: prazo de 2

dias úteis.

13.3.3. lmpacto Baixo: que afete poucos usuários ou departamentos: prazo de

v

v



.ffi" ?X§Hç*#n * Pu**-Ê,F?Éxi«§êneia
§üMf§§t

No Processo
31000117512021

Data
28t09t2021

Folha:

,r.' ' 'r'.1

3 dias úteis' ::-r'

13.4. Os prazos estimados para início e término do atendimento deverão considerar

os horários de expediente do CONTRATANTE'

13.5. Caso a CQNTRATADA entenda necessária, em um serviço específico' a

prorrogação dos prazos definidos, deverá justificar-se tecnicamente por meio

de relatório formal.

13.6. Caso o CoNTMTANTE não aceite as argumentações, não haverá prorrogação

no prazo definido Previamente.

13.7. A não observância do ptazo para correção de defeito implica execução das

penalidades cabíveis estabelecidas em contrato'

13.8. As correções deverão ser documentadas e encaminhadas ao CONTRATANTE'

13.9. A documentação e scripts também estarão cobertas pela garantia.

13.10. Dentro do período de garantia, a correção de erros nos serviços entregues pela

CONTMTADA devérá ser efetuada sem qualquer Ônus para o

CONTRATAú1e, seia financeiro ou de atraso na prestação de outros serviços,

desde qr", 
"orproúadamente, 

oS erros não tenham se dado em razão das

especificações feitas pelo CONTRATANTE'

13.'t1.A correção de erros introduzidos por modificações, anteriormente realizadas

peta corurnnrÀon que estejam àentro do prazo de garantia, será efetuada

iela CONTRATADA sem Ônus para o CONTRATANTE'

13.12.Agarantia do produto é estabelecida considerando a última versão entregue'

13.13. Durante todo o período de execução dos serviços, a CoNTRATADA é obrigada

a manter, ", 
'bm" 

histórica, oL dados sobre a execução de serviços em

garantia.

14.1. Em caso de rescisão ou não renovação contratu.al, a CONTRATADA obriga-se

a prestar p"* o COUfnnfnNTE ou a terceiro por ele designado, toda a

assistência a fim de que os serviços continuem sendo prestados. sem

interrupção ou efeito adverso, " q9ó 193-.g3.-tl'ntferência ordenada de

conhecimento dos serviços para o iONfnnruTANTE ou a seu designado'

14.2. A CONTRATADA, juntamente com o ooNTRATANTE, deverá elaborar um

plano de transição iontratual_em ate 15 (quinze) dias corridos a contar da data

de notificação for escrito do CONTMTANTE'

Rubrica: .,r§ t
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14.3. O plano de transição contratual deverá contemplar todas as atividades
necessárias para transição dos serviços sem interrupção ou efeito adverso.

14.4. O plano de transição contratual, cronograma e horários dos eventos deverão
ser previamente aprovados pelo CONTRATANTE.

14.5. É de responsabilidade da CONTRATADA a execução do plano de transiçâo
contratual, a prestação de serviços de operação assistida, bem como a garantia
do repasse bem-sucedido de todas as infôrmãções necessárias à continuidade
dos serviços pelo OONTRATAIIITE (ou empresa por ele designada).

14.6. O plano de transição contratual e sua execução deverão ser viabilizados sem
ônus adicionais ao CONTRATANTE.

14.7. É de responsabilidade do CONTRATANTE indicar para a CONTRATADA as
pessoas que serão receptores dos serviços previstos no repasse de
conhecimento descrito no plano de transição contratual.

14.8. O fato de a CONTRATADA ou quaisquer de seus representantes não
cooperarem, ou reterem qualquer informação ou dado solicitado pelo
CONTRATANTE que venha a prejudicar, de alguma forma, o andamento da
transição das tarefas e serviços para um novo prestador, constituirá quebra de
contrato, sujeitando-a às responsabilidades em relação a todos os danos
causados ao CONTRATANTE por esta falha, sem prejuízo das demais
penalidades contratuais previstas.

14.9. A elaboração e a execução do plano de transição contratual ocorrerâo em
paralelo ao atendimento das ordens de serviço demandadas pelo
CONTRATANTE.

14.10.Ao CONTRATANTE reserva-se o direito de reduzir ou dispensar o plano de
transição contratual, desde que o novo provedor contratado venha a comprovar
que detém pleno domínio sobre as atividades previstas em contrato.

14.11.Caso a CONTRATADA não promova adequadamente a transferência de
conlrecimento, serão aplicadas as sançÕes previstas em lei, no contrato e neste
Termo de Referência.

15.1 . Ao término do contrato, deverá ocorrer:

15.1 .1 . A devolução dos equipamentos e bens de propriedade do
CONTRATANTE, incluindo todos os bens intangíveis, como software;

15.1.2. A devolução da documentação de processos, procedimentos, scripts
desenvolvidos durante a prestação dos serviços.

\,
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16.14 data inicial para a contagem do prazo do pagamento será o Recebimento Definitivo
do Objeto.

16.2 Antes de apresentar a proposta o fornecedor deverá realizar todos os levantamentos
essenciais, de modo a não incorrer em omissões que jamais poderão ser alegadas
ao fornecimento em favor de eventuais pretensões de acréscimos de preços,
alteração de data de entrega ou alteração de qualidade.

16.3 O preço total proposto deverá considerar a consecução do objeto do presente Termo
de Referência, englobando todos os custos diretos e indiretos incidentes, inclusive a
entrega e o descarregamento.

16.4 A CONTRATADA se responsabilizará, por todos os ônus, encargos e obrigações
comerciais, fiscais, sociais, tributárias, trabalhistas e previdenciárias, ou quaisquer outras
previstas na legislação em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material
e mão-de-obra necessária à completa realização dos serviços, até o seu término. A
CONTRATADA é a única e exclusiva responsável pelos ônus trabalhistas gerados por
seus empregados, que porventura serão utilizados por força da execução do objeto deste
Termo de Referência.

16.5 O prazo de validade da proposta não poderá s,er inferior a 60 (sessenta) dias.

DI

Niterói, 30 de setembro de 2021

Responsável pela elaboração

Marina de Faria
Estagiária

O termo de Referência foi aprovado em

Sarita Borges Vianna Rocha
Chefe de Gabinete

12021
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No Processo
31000117512021

Data
28t0912021

Rubrica: Folha:

RpÊttorce R

TABELA DAS TAREFAS

v

Suporte a usuários lo r.rível

Suporte a usuários 2o nível - baixa complexidade [como calcular complexidade]

Suporte a usuários 2o nível '- complexidade intermediária

Suporte a usuários 2o nível -média complexidade

Abertura e acompanhamento de chamados junto a empresas fornecedoras

Instalação Local de Agentes de Ferramentas Corporativa

Instalação manual de Servidor Windows

Criação de novo companilhamento eln servidor corporativo

Criação de escopos no DHCP e zonas no DNS

Manutenção do ambiente por atualização de drivers e soÍtwares

Alteração ou Configulaçâo de Parâmetros dos Serviços Corporativos

Instalação Física de Servidor Linux

Instalação Virtual de Servidor Linux

Confecção de cabos de rede

Configuração de equipanrentos de rede

Instalação de equipamentos de rede

Serviço de Impressão

Tipo Nurneração Tarefa

Gerencial I Gestão técnica dos serviços de infraestrutura de Tl

Suporte I

§ryorte 2

Suporte .,

Suporte 4

Suporte 5

SuporÍs 6

Supcrte l

Suporte 8

Suporte 9

Suporte l0

Suporte lt

Suporle t2

Surporte t3

Suporte t4

Suporte l5

Suporte r6

.-§rryorte l1
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No Processo
310001175t2021

Data
28109t2021

Folha:

\q
l8 Conexão de host à SAN

Suporte

- -r -'--

§r rnnr*a

--_f-_-"

Suporte

t*"*

t9 Instalação de novos equipamentos ou remanejamentos dentro ou entre CPDs

20 Criação ou Modificação de Templates e Formulários

21 Desligamento e Reativação Total dos Equipamentos de um CPD

22 lnstalação e configuração de ambientes para aplicações Web

23 Configuração de acesso à rede de dados

24 VeriÍicação e teste de equipamentos de TI para aceite

25 Criação / Manutenção de imagens de Sistema Operacional de Estações de Trabalho

26 Instalação i Remanejamento de Equipamentos

27 Administração de Filtro de Conteúdo

28 Clonagem de Servidor Windows

29 Clonagem de Estações e Standalones

30 Manutenção de grupos de usuários

31 Abertura e acompanhamento de chamados junto a prestadoras de serviços de

comunicação de dados e internet

3Z FTP e SFTP

33 Administração do Ambiente de Banco de Dados

I Proteção e Segurança Contra L-rfecções nas Estações e Servidores

2 Monitoração e Operação do Ambiente de Infiaestrutura.

J Acompanhamento do andamento de todos os chamados

4 Monitoração e Operação do CFTV

5 Firewall UTM

..1"1

Rubrica: . "ii$u'

,,.,,"f.Y{frtr" 
'

Suporte

Suporte

§lporte

Suporte

Supar,te

Suporte

Suporte

Saporte

Rotileira

Rotiaeira

Rotineira

Rqtineira

Rotineira
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No Processo
310001 17512021

Data
2810912021

Rubrica: Folha:

v

v

1 Instalação ou atualização de softwares corporativos de baixa complexidade

2 lnstalação ou atualização de softwares corporativos de média complexidade

-') Instalação ou atualizaçáo de softwares corporativos de alta complexidade

Remoção de softwares em Servidores corporativos

^,r*t" 
a" *"t",,-t" ;tt-t" r. *@

Alteração de configuragão ou migração de software de media complexidade

^*-rtoa. 
*;igu;ã" *

Análise de DesemPenho de Ambiente

t"ra" r" "rnt*" *;
Atualização automática de sollwares para as estações'

o.,r"on" *;**rr*r"***

Gravações de Mídias

*0"* Or"*** "*rr".. 
O*

Manutenção de gruPos de usuários

4

5

6

7

8

9

r0

11

t2

13

14

15 Instalação de Ativos do CFTV

Dernanda

DerBaída

Demanda

Der,Iranda

Demanda

Dernarda

Denta**a

DeüaÍldâ

Der$anda

Demarda

Degtanda

Dema*da

Demanda

*erganda

Demacda
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No Processo
31000117512021

Data
28t0912021

Rubrica: - .,, §s"

..,f,,Y)-itl '''
Folha: tlr

',;+'

RpÊttotce g

DETALHAMENTO DAS TAREFAS
(*) B: Baixa, I:Intermediária, M:Mediana, A=Alta, E=Especialista

TAREFA Ng G.l

Custo Unitário em
UST

Previsão de

Consumo Anual
Custo Final Previsto

em UST
Objetivo:
Preãtar serviços de recepção de demandas técnicas associadas ao suporte à

infraestrutura de Tl da Niterói Prev e repasse destas à equipe técnica da

CONTRATADA, realizando a adequada alocação de pessoal e a_ coordenação de

atividades prestadas, visando a execução satisfatória das tarefas demandadas.

Acompanhar a execução das Ordens de Serviços em vigor' Assegurar que as

determinações do CONTRATANTE sejam disseminadas à equipe técnica. lnformar ao

NITEROIPREV, dependendo do local da prestação do serviço, por escrito, problemas

de qualquer natureza que possam impedir o bom andamento dos serviços. Executar

os procedimentos administrativos referentes aos recursos alocados para execução dos

serviços contratados. Acompanhar e manter-se atualizado quanto aos chamados
tecniôos de Suporte e às manutençÔes corretivas' Atender às instruçôes da

CONTRATANTE quanto à execução e aos horários de realização dos serviços,
de pessoas nas dependências do NITEROIPRFY..

Tarefa/I)emanda:
Gestão técnica dos

serviços de

infraestrutura de TI

Shoras*l*dia
trabalhado

Coordenar e gerenciar a execução dos

serviços de infraestrutura de TI

TIPO: Cerendal
24

264

6336

IteÍn Comple'
xidnde

Í'*\

Âtividads fcrrn*lação
do Custa

Esfarço
Tatatr

1 I 12ldia

CU§TO FINAL
PÁRÀÂTÀREFÀ.

t,sT

24

ffi _ I Nivnrsnr§çrraosPss§RvrÇo
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No Processo
31000'1 175t2021

Data
28t0912A21

Rubrica: Folha:

1. Entregar oi serviços dentro do prazo e horário definido na Ordem

de Serviço/Requisição.
2. Realizar reunião quinzenal para apresentação dos resultados

alcançados, consumo aÍualizado por departamentolTarefa,

consolidado anual, projeção futura para controle do contrato e níveis

de serviço executados.

3. Apresentar, no mínimo, 2 vezes por semana, para validação pelos

fiscais técnicos, o detalhamento das tarefas executadas por

profissional/por Ordem de Serviço, demonstrativo do atendimento

(ou não) aos critérios e metas definidas no item 9.6 e subitens e o

custo em UST envolvido em cada tarefa.

4. Acompanhar, analisar e identiticar falhas nos processos

desenvolvidos por sua equipe, estipulando metas e adotando

procedimentos para que os índices de satisfaçâo e níveis de serviços

sejam cumpridos. Organizar a alocação de tumos e de profissionais'

5. Relatório das atividades gerenciais executadas mensalmente

Indicador 2: Incidentes Causados

Indicador 3: Notificações de Incidentes

Indicador 4: Pontualidade

1. O ôrrrr p.r. *frzer ou reajustar o serviço inicial será da empresa Contratada.

2. Os trabalhos deverão ser realizados com base nas boas práticas nacionais e internacionais voltadas para

tecnologia da informação, preconizadas por modelos como lTlL (lT tnfrastructure Library)

3. O Gerente técnico deverá estar disponÍvel nas dependências da NíteroiPrev, nos dias úteis, durante 8h por

dia, e acessível emergencialmente por contato telefônico em qualquer outro horário, inclusive em feriados e

finais de semana, sendo computacias as L;ST relativas ao período trabalhado em OS complementar, quando

acionado.
4. Deverá executar os procedimentos e controles administrativos referentes aos recursos alocados.

5. Emitir o "Relatório de Ocorrências Críticas" após um incidente com Prioridade Alta contendo dados como:

causa e falhas detectadas, os efeitos provocados, as soluções e intervenções promovidas, os motivos

causadores dos problemas, as sugestões e aplicab,ilidades necessárias para impedir a reincidência da falha e o

"link" da documentação adotada.

6. Apresentar a comprovação das exigências elencadas para cada tarefa a ser desempenhada.

7. Garantir que o Termo de Compromisso de Manutenção de Sigilo e das Normas de Segurança vigentes na

NiteroiPrev sejam seguidos por todos os proí'issionais da equipe'

{Item lO do Termo de Êeferência}

TAREFA N9 S.1
CONI'RATO DE i NFRA§STRUTURA

Ouadro estinlativo

TIPO:
Custo Unitário

em UST
Previsão de

Consumo Anual
Custo Final

Previsto em UST

SUPONT§
I

I 100

1 100
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Oni"tirot .,,:.iil''
nqripe de suporte alocada nas depeni{ênciãs ao ÓONTRRTANTE para execução de atividades

de recebimánto, registro, análise, diagnóstico, supofte técnico telefônico e remoto e

encerramento de solicitações (incidentes e requisições) de usuários internos e externos de TI,

por meio da utilização de sistema de gestão de atendimento, fornecido pela NiteroiPrev.

itegistro das solicitaçõ es e realizaçáo do atendimento de competência da equipe de primeiro e

seirndo nível em conformidade com a solicitação feita pelo cliente e de acordo com os padrões

estabelecidos na base de conhecimento

Tarefa/Demanda:
Suporte a

usuários 1o nível

LISTA DE ATIVIDADES

Realizar atendimento padronizado das

ligações telefônicas, e-mails e tickets abertos

pelo usuário, registrando os atendimentos no

sistema de chamados da Contratada' em

conformidade com rotinas de trabalho

definidas na base de conhecimento. Bem

como efetuar triagem e classificar os

atendimentos. Concluir e fechar o chamado

constante do catálogo de serviços.

Encaminhar chamado para outras áreas de

atendimento quando o serviço não estiver no

catalogo de serviços.

Indicador 3: Notificar Incidentes
Indicador 4: Pontualidade

t- Orrrptit todos os itens do termo de referência,

principalmente o item 9.5 e seus subitens.

2. Registrar os chamados e solucionar no padrão estabelecido na

Base de Conhecimento.

3. Atender no mínimo 70% das ligações recebidas pela Central'

4. lniciar atendimento para os serviços listados no catálogo de

serviço em até 30 minutos, exceto usuários da alta gestão que

devem ser atendidos em, no máximo, 10 minutos'

a. Comunicar ao FISCALTÉCNICO em até 10 (dez) minutos de um

chamado da alta gestão.

b. Comunicar ao FISCAL TÉCNICO em até 30 (trinta) minutos se o

chamado da alta gestão não for solucionado neste tempo'

5. Resolver chamados sob sua responsabilidade de prioridade

Alta nas prlmeiras 2 (duas) horas do chamado.

6. Resolver chamados sob sua responsabilidade de prioridade

Média nas primeiras 5 (cinco) horas do chamado.

trtrSULTÀI}OS §,§PERADO..§
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No Processo
310001175t2021

Data
28t0912021

Rubrica: Folha:

Resolver chamados sob sua responsabilidade de prioridade

Baixa nas prlmeiras 16 (dezesseís) horas do chamado.

Encamlnhar chamados para a área correta' Limite de erro de

até t% mensal.

R pr"virão do consumo anual em UST para a execução das tarefas contempla todo o período de atendimento

da equipe de suporte, considerando:

a. Expediente de 8h às 20h;

b. Acompanhamento das Atividades do Gabinete da Presidência até o término das atividades;

. A tarefa será computada por equipamento se o problema for solucionado no 1e atendimento e por atendimento

se o chamadofortransferido para solução pelo 2e nível ou 3e nÍvel'

3. o atendimento será considerado válido se registrado no sistema de chamados do CONTRATANTE desde que

não haja contestação pelo próprio usuário, pela equipe fiscalizadora ou por área técnica de Tl.

4. O não atendimento será comprovado por meio das ferramentas de registro de chamados, documentações,

relatórios, indicaclores, logs e comunicações formais, inclusive oriundas de usuários.

5. euando existir pendências que necessite c1e informações complementares a demanda poderá ser suspensa

após aprovação da área fiscalizadora.

. Ao receber telefonema, e-mail ou solicitação para abertura de chamado, o atendente deverá registrá-lo

imediatamente.
7. Devem-se negociar prazos, a critério da CONTRATANTE, para chamados que comprovadamente não possam

ser resolvidos dentro dos limites contratuais.

A tarefa deverá ser realizada por profissionais com as qualificações mínimas exigidas no contrato, além de:

Para esta tarefa, o horário regular de trabalho do ptofissional não pod

PRÊ§ST]PO§TO§ § RESTRTÇOES

TAREFA Ng §.2
CONT§AIO D I I:NFRÀISTRUTURA

Quadro estirnativo

TIPO:
Custo Unitário em

UST
Previsão de

Consumo Anual
Custo Final

Previsto em UST

§ITPORTE
r,5

140

210
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No Processo
31000117512021

Data
28t0912021

Rubrica: . ;itr\t 
i''
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Folha:

\+
Objetivo:
Atendimento de 2o nível. Prestar suporte tecnico da ârea de TI, resolvendo os chamados de

baixa complexidade por telefone, email, remotamente, em bancada ou inloco, repassados

pelas áreas via sistema de controle adotado pelo CONTRATANTE, dentro dos parâmetros

definidos para cada atendimento.

Prestar suporte nos itens de configuração, como microcomputadores, periféricos, sistemas

operacionais, cabeamento estruturado e demais elementos que compõem a infraestrutura de

TI. Prestar suporte técnico aos usuários finais dos equipamentos, rede local e softwares de TI
de estações de trabalho, configuração de estações de trabalho para acesso ao domínio,

Ta refa/Dem a nda:

Suporte a usuários
2o nível -baixa
complexidade

LISTA DE ATIVIDADES

Executar as rotinas de suporte conforme
prioridade, tempo e percentual previsto

contratualmente e testar

12minxB
Registrar os serviços realizados relacionando

com a documentação tecnica e finalizar o

chamado

Atualizar ou incluir, quando inexistente, a

documentação da rotina utilizada para

prestar o supofte, e submeter à âtea
18 min x B

Item Conrgl+.

xidade
í*)

Âtividade Formuhção

do Custo.

Esforço Total

0l B
I horaxB 1

02 B
0,2

03 B

0,3

CTJ§TÔFI1ITÁL
rANA CADA

TÀRãTi'Â.Ii T

1'3

P§STILT.ÁDOS f, §FERÂDO§ NÍY§I§ §{Ià{IMOS }E S§TIVIÇO
íltem 10 do Termo de Referência)
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No Processo
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Data
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Rubrica: Folha:

1, O atendimento deverá ser realizado das B às 20h'

Z. euando existir pendências que necessite de informações complementares a demanda poderá ser

suspensa após aprovação da área fiscalizadora.

3. Deve-se negociar prazos, a critério da CONTRATANTE, para chamados que comprovadamente não possam

ser resolvidos dentro dos limites contratuais.

4. O atendimento será considerado válido caso seja registrado em sistema de chamados do CONTRATANTE

e não haja contestação do próprio usuário, da equipe fiscalizadora ou de qualquer área técnica da NiterolPrev.

5. A atividade 1 contempla procedimentos de montagem/desmontagem do equipamento.

6. Considera-se periféricos: impressoras, scanners, kit biométrico completo com cenário, etc.

Obs: monitor, teclado e mouse não são considerados perilêricos, sendo partes integrantes do microcomputador.

7. Considera-se de baixa conrplexidacle atividades descritas no quadro de complexidade da atividade

constante do Termo de Referência.

Indicador 4: Pontualidade1. Cumprir todos os ítens do termo de referência,

principalmente o item 9.5 e seus subitens.

Registrar os chamados e solucionar no padrão

estabelecido na Base de Conhecimento.
3. lniciar atendimento para os serviços listados no

catálogo de servlço em até 30 minutos, exceto usuários da

alta gestão que devem ser atendidos em, no máximo, 10

m in utos.
Comunicar ao FISCAL TÉCNICO em até 10 (dez)

minutos de um chamado da alta gestão.

b. Comunicar ao FISCAL TÉCNICO em até 30 (trinta)

minutos se o chamado da alta gestão não for solucionado

neste tempo.
4. Resolver chamados sob sua responsabilidade de

prioridade Alta nas primeiras 2 (duas) horas do chamado.

5. Resolver chamados sob sua responsabilidade de

prioridade Média nas primeiras 5 (cinco) hcras do chamado.

6. Resolver chamados sob sua responsabilidade de

prioridade Baixa nas primelras 16 (dezesseis) horas do

chamado.

Encaminhar chamados paraárea incorreta' Limite de 1%

mensal. Notificação por limite
Prl§e§r]:pal§Trl§ §' PçSfP f f-ÕX'.§
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No Processo
31000117512021

Data
28t09t2021

Rubrica: ,. -. ,\i,, i''

f*'rqiffi

Folha:

/{(

TARIFA N.g §.3
CONTRATO DE INFRAESIRUTURA

Ouadro estimativo
TIPO:

Custo Unitário em
UST

Previsão de
Consumo Anual

Custo Final
Previsto em UST

§IJPOTT§
)

140

280

Tarefa/Demanda:
Supoúe a usuários
2o nível -
complexidade
intermediária.

Objetivo:
Atendimento de 2'nível. Prestar suporte tecnico daárea de TI, resolvendo os chamados de

complexidade intermediária por telefone, email, remotamente, em bancada ou inloco, dentro

dos parâmetros definidos para cada atendimento.
Prestar suporte nos itens de configuração, como microcomputadores, periféricos, sistemas

operacionais, cabeamento estruturado e demais elementos que compõem a infraestrutura de

TI. Prestar suporte tecnico aos usuários finais dos equipamentos, rede local e softwares de TI
de estações de trabalho. Manutenção básica de periféricos, com troca de placas e componentes

e ajustes eletricos e mecânicos. Manutenção de equipamentos que envolvam ajustes elétricos

e mecânicos, conserto com trocas de placas e peças fomecidas pelo CONTRATANTE'

LISTA DE ATIVIDADES

lteÍtr Ccmple-

xidade
í*l.

Atividade F.ormuleção

ds C*sto.

&sfor.ço Total

0l I Executar as rotinas de suporte conforme
prioridade, tempo e percentual previsto

contratualmente, avaliando a demanda e

atribuindo responsável e testar

I horaxl
1,5

02 B Registrar os serviços realizados relacionando
com a documentação téçnica,e finalizar o
chamado

l2minxB 0,2

03 B Atualizar ou incluir, quando inexistente, a

documentação da rotina utilizada para prestar

o suporte, e submeter à área responsável para

aorovacão

lSminxB 0,3

CUSTO FIN,.TL
PARACÂDÀ

TÀRÊFA _ trs"

2

RN§SLTÀD{}§ E§PERÀDO§ NiV§$ MINIIvI0S DE S{RYIÇO
{Itex l0 do Termo de Referêpcia}

1. Cumprir todos os itens do termo de referência,

principalmente o item 9.5 e seus subitens.

2. Registrar os chamados e solucionar nc padrão

estabelecido na Base de Conhecimento.

Indicador 4: Pontualidade



No Processo
31000'l 175t2021

Data
28t09t2021

Rubrica: Folha:

l'*l ite ró I Pravidôncia
f{l?ffistüf F}ít§\/

l. O atendimento será considerado válido se registrado no sistema de chamados do CONTRATANTE e não houver
contestação do próprio demandante, da equipe fiscalizadora ou de área técnica daNiteroiPrev.

2. O atendimento deverá ser realizado das 8 às 20h.

3 . Quando existir pendências que necessite de infr:rmações complementares a demanda poderá ser suspensa após

aprovação da área fiscalizadora.
4. Deve-se negociar prazos, a critério da CONI'RATANI'E, para chamados que comprovadamente não possam ser

resolvidos dentro dos limites contratuais.
5. A atividade 1 contempla procedimentos de montagem/desmontagem do equipamento.
6. Consideram-se periféricos: impressoras, scanners, kit biométrico completo com cenário, etc.

Obs: monitor, teclado e mouse não são considelados peliféricos, sendo paftes integrantes do microcomputador.
7. Considera-se de complexidade intermediária as atividades descritas no quadro de complexidade da atividade

constante do Termo de Referência.

3. lniciar atendimento para os serviços listados no

catálogo de serviço em até 30 minutos, exceto usuários da

alta gestão que devem ser atendidos em, no máximo, 1"0

minutos.
Comunicar ao FISCAL TÉCNICO em até 10 (dez)

minutos de um chamado da alta gestão.

b. Comunicar ao FISCAL TÉCNICO em até 30 (trinta)
minutos se o chamado da alta gestão não for soluciorrado
neste tempo.
4. Resolver chamados sob sua responsabilidade de
prioridade Alta nas primeiras 2 (duas) horas do chamado.
5. Resolver chamados sob sua responsabilidade de
prioridade Média nas primeiras 5 (cinco) horas do
chamado.
6. Resolver chamados sob sua responsabilidade de
prioridade Baixa nas primeiras 16 (dezesseis) horas do

cha mado.

7. Encaminhar chamados para área incorreta. Limite de

1%o mensal. Notificação por limite ext

v

rR§S§ITÊ§TOS E RE§TRICÕIS
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Custo Unitário em
UST

Previsão de
Consumo Anual

Custo tr'inal
Previsto em UST

Tarefa/Demanda:
Supoúe a usuários
2o nível -média
complexidade.

Objetivo:
Atendimento de 2o nível. Prestar suporte técnico da área de TI, resolvendo os chamados de

complexidade média, repassados pelas áreas via sistema de controle adotado pelo

CONTRATANTE, dentro dos parâmetros definidos para cada atendimento.

Prestar suporte nos itens de configuração, como microcomputadores, periféricos, sistemas

operacionais, cabeamento estruturado e demais elementos que compõem a infraestrutura de

TI. Prestar suporte técnico ao s usuários finais dos equipamentos, rede local e softwares de

TI de estações de trabalho, criação de pacotes ou imagens de instalação de softwares com
configuração de políticas para distribuição pela rede.

LISTA DE ATIVIDADES

Executar as rotinas de suporte conforme
prioridade, tempo e percentual previsto
contratualmente, avaliando a demanda e

Registrar os serviços realizados
relacionando com a documentação técnica
testar e finalizar o chamado.

12 min x B

Atualizar ou incluir, quando inexistente, a
documentação da rotina utilizada para
prestar o supofte, e submeter à área

lSminxB

7. Cumprir todos os itens do termo de referência,
principalmente o item 9.5 e seus subitens.
2. Registrar os chamados e solucionar no padrão

estabelecido na Base de Conhecimento.

Indicador 4: Pontualidade

No Processo
31000117512021

Data
28t09t2021

Rubrica: \\N\,\

,.',j''flR I

Folha:

q\
TAREFA Ng §.4

CONTRATO DE IN.FRAESTRUTURA

Quadro estimativo
TIPO: ST'PORT&

2

40

80

trtem Ccmple"
xidade

í*)

ÂtÍvidade Formalação

ds Cust+

Esforço Total

01 I

I horas x I 1,5

02 B
0,2

03 B

0,3

CUSTO TINÀL
PARÂ CÂBÀ

TÂRE§'À- {TST

1

RESULTÁI}OS E§P§RÀI}OS nivnrs PírN&tuos p§ §ERYrÇ0
{Iteru I0 do Termo de Referência)
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l'*l i te ró i §:r*vi<Jánçie
r.í I ?ry rc* t slsq ffiv

No Processo
310001175t2021

Data
28t09t2021

Rubrica: Folha:

3. lniciar atendimento para os serviços listados no

catálogo de serviço em até 30 minutos, exceto usuários

da alta gestão que devem ser atendidos em, no máximo,
10 minutos.
a. Comunicar ao FISCAL TÉCNICO em até 10 (dez)

minutos de um chamado da alta gestão.

b. Comunicar ao FISCAL TÉCNICO em até 30

(trinta) minutos se o chamado da alta gestão não for
solucionado neste tempo.
4. Resolver chamados sob sua responsabilidade de

prioridade Alta nas primeiras 2 (duas) horas do

chamado
5. Resolver chamados sob sua responsabilidade de

prioridade Média nas primeiras 5 (cinco) horas do

cha mado.
6. Resolver chamados sob sua responsabilidade de

prioridade Balxa nas primeiras 16 (dezesseis) horas do

chamado.

7. Encaminhar chamados paraétrea incorreta. Limite de

l7o mensal. Notificação por limite extrapolado

1. O atendimento será considerado válido se registrado no sistema de chamados do CONTRATANTE e não haja

contestação do próprio usuário, da equipe fiscalizadora ou de área técnica da NiteroiPrev.

2. O atendimento deverá ser realizado das 8 às 20h.

3. Quando existir pendências que necessite de iniormações complementares a demanda poderá ser suspensa após

aprovação da irea fi scalizadora.
4. Deve-se negociar prazos, a critério da CONTRAl'AtrjTE, para chamados que comprovadamente não possam ser

resolvidos dentro dos limites contratuais.

5. A atividade I contempla procedimentos de montagem/desmontagem do equipamento.
6. Considera-se periféricos: impressoras, scanners, kit biometrico completo com cenário, etc.

Obs: monitor, teclado e mouse não são considerados perifericos. sendo partes integrantes do microcomputador

7. Considera-se complexidade nrediana as atividades descritas no quadro de complexidade da atividade

constante do Termo de Referência.

V

PRE§§LITO§TOS * R§STRICÔ§§



.ffi"tsffiçffi*;1

Custo Unitário em

UST
Previsão de

Consumo Anual
Custo Final

Previsto em UST

l.rl iteroi §>r+vi<Jência
1-ú }T§ tt{}í T}ftHV_.\

.r(\u

ô

No Processo
310001 17512021

Data
28t09t2021

. Folha:

bo

Objetivo:
Acompanhar, atender às solicitações, prestar apoio técnicos no atendimento de chamados

registradosjunto aos fornecedores, testar e validar as manutenções efetuadas por assistências

técnicas.

Tarefa/Demanda:
Abertura e

acompanhamento
de chamados junto
a empresa§
fornecedoras

LISTA DE ATIVIDADES

Abertura e acompanhamento de chamados
junto aos fabricantes prestando as

informaÇões solicitadas.

l5minxB

15minxBExecutar procedimentos corretivos
encaminhados pelo fornecedor, quando

autorizados pela área responsável.

Teste e validação de funcionamento, 15minxB

15minxBRegistro das falhas e das correções

aplicadas, efetuando a alteração da

documentação técnica correspondente para

as novas soluções e fechamento do

chamado.

Indicador 4: Pontualidade1. Registrar o andamento em sistema e garantir que as

atividades foram executadas e que os resultados esperados foram

obtidos.

2. Comunicar à ârea responsável qualquer problema ou

dificuldade para que sejam tomadas as providências junto ao

3. Encaminhar documentação técnica cor-rigida para

Rubrica: 
^ '.itü'-

,.,,,$,\fH ,''

1

15

15

fêar Comple-
xidsdc

í*l

Atividade Fonn:ulação

do Crsto
§sforço Tofatr

01 B 0,25

02 B 0,25

03 B 0,25

04 B 0,25

CU§TO.ilNÀL
PÀ§itCADA

YÁREFA- T.'§T

1

REST}LTâDO§ §SPERÀDÔS NiVEr§ MrNrj}ÍO§ DE §rRYrÇO
(Item I0 do Termo de Referência)

?R§SSIJPO§TGS E R§STRIçÔAS
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No Processo
31000117512021

Data
2810912021

Rubrica: Folha:

l. Serão considerados apenas os chamados em que forem necessários encaminhamento do equipamento ou de

informações para resultados posteriores ou onde a solução dependa de contato on-line com o fornecedor para

aplicação das correções.

2. Desconsiderar os contatos com os fornecedores que se fizerem necessários para acompanhamentos do chamado

até a sua conclusão.

3. Esta atividade deve ser executada apenas para Íbrnecedores de equipamentos. Abertura de chamados para

serviços de comunicação de dados devem utilizar a tarefa específica para este fim.

4. A CONTRATADA deverá abrir o chamado junto ao fornecedor, em no máximo,0l (uma) hora do

recebimento da ocorrência e verificar o stattls diariamentejunto ao fornecedor.

5. para correções que necessitem o acompanhamento cie especialista em tempo real, somente quando previstas

horas ou dias, deverão ser emitidas OS do tipo Demanda para Manutenção de Ambiente seguindo os procedimentos

adotados pela CONTRATANTE.

Testar funciouamento do agente e

registrar acertos e falhas cm sistema

Atualizar docu se necessano.

TAREFA N9 5.6
CONTRÂTO D€ I;N,FRÂãSTRÜTU,RA

Quadro estirnativo

TIPO:
Custo Unitário em

UST
Previsão de

Consumo Anual
Custo Final

Previsto em UST

§TJPORTE
1

20

20

Tarefa/Demanda:
Instalação Local de
Agentes de
tr'erramentas
CnrnoraÍive.

Objetivo:
Executar a instalação <le agentes cie soít'wares especialistas demandados pelo

CONTRATANTE e em confolmidade com a documentação adotada.

LISTA DE ATIVIDADES

Ifem Conrple-
xidrêe

í*)

Í'arn*lrl*çáo

da C$sto

Esforyo Tot*l

01 B Verifi car requisitos de instaiaÇão. 6minxB 0,1

a2 B Instalar agente conforme documentação
existente na Base de Conhecimentos ou

descrita em requisições de inudanças.

12minxB 0,2

03 M Realizar confi gurações necessárias. 4minxM 0.2

04 M 4minxM 0,2

05 B lSminxB 0.3



"ffi- ffiffi§*ffiil â 
iliffi§b?f#ffincã

Identificar e instalar os drivers fomecidos

fabricante.

Efetuar configuração de rede e resolução de

indicador 2: Incidentes Causados

Indicador 4: Pontual idade1. O agente deverá estar instalado, configurado e

funcionando adequadamenta

2. Instalação dentro do prazo solicitado'

l. o técnico possuirá níveis de acesso necessários à realização da atividade'

2. Quando existir pendências que necessite de informações complementares a demanda poderá ser suspensa após

aprovação da área fiscalizadora.

3. o aceite será dado para equipamentos configurados conforme definido no padrão inicial' devendo ser re'ieitado

se qualquer um dos itens definidos não estiver configurado corretamente'

4. Em caso de rejeição do serviço, a cONTRATADA deverá refazer a instalação sem ônus para o

CONTRATANTE, dentro das normas e procedimentos adotados'

nomes.

1}IE{T]TIOS DE SERVIÇO
10 do TormodeB&SL}LTÂMS ãSPTRA}OS

TAREFA N9 S.7
CONTRATO DT I NTRAESTRUTUNA

Custo Unitário em
UST

Previsão de

Consumo Anual
Custo Final

Objetivo:
Executar procedimentos para instalação, confrguração e disponibilizaçáo de servidores

windows, mantendo o pád.ao adotaáo e aperfeiçoando um único modelo de atividade.

Âtividade

Executar a instalação inicial do sistema



ffi" ?Hsfrym* ; i xllxák?pxffi*o*
No Processo
310001175t2021

Data
28t09t2421

Rubrica: Folha:

04 M Verificar configuração e velocidade de
placas e efetuar tunning quando necessário.

0,5 hora x M 1,s

05 M E,fetuar as configurações de segurança
conforme determinações da área (limite de

senhas, direitos de acesso, desativação de

console, acesso remoto, etc).

0,5 hora x M 1,5

06 M Preparar o sistema operacional como
imagem.

0,5 hora x M 1,5

07 M Configurar parârnetros para monitoração
incluindo os checl<s, definindo áreas de logs
e outros que permitam controles remotos e

incluir o novo servidor nas ferramentas de

monitoração e controle de desempenho.

0,5 hora x M 1,5

08 M Instalar e configurar todos os agentes e

programas de monitoração, backup e análise,
políticas e restrições de cópia e efetuar
docurnentação do servidor confotme
oadronizacão aclotada.

0,5 hora x M
.l 

,5

09 B Revisar o procedimento, configulações,
documentações e disponibilizar o servidor
para ambiente de produção.

1,0 hora x B 1,0

- I
TIPO:

Custo Unitário em
UST

Previsão de
Consumo Anual

Custo Final Previsto
UST

215

70

175

Tarefa/Demanda:
Criação de novo
compaúilhamento
em servidor
corporativo

Objetivo:
Executar procedimentos para criação, configuração e disponibilização de um
compartilhamento de arquivos em servidor corporativo, mantendo e aperfeiçoando um
único modelo de atividade.

LISTA DE ATIVIDADES

CU§TO rINAL
PÁXA CADÂ

TÂft§§'À. TIST

r3.5

TARE.§A Ng S-8
CONTRATO DE I I{TRÂESTRUTURA

Ouadro estimativo
SU?ORTê



E]iIITERó! f..l it*roi S:revi <J*ncia
N }T§saÕI P$tEV

^

No Processo
31000117512021

Data
28t09t2021

Rubrica: : .,.iiti

,.,,ffi),
Folha:

bJ
a:

Avaliar a demanda do solicitante
determinando o melhor local para o

compartilhamento, quem terá acesso e

0,5 hora x MCriar, conÍigurar e testar o

Documentar a alteração em formulário

Indicador 4: Pontualidade1. Disponibilizar compartilhamento seguro e

configurado conforme padronização da Organização,

disponível para uÍilizagão, em 1,5 hora a partir do

1. O custo para refazer ou reajustar o serviço inicial deverá ser todo da Contratada.

2. Será avaliado o nível de permissão NTFS e de compartilhamento alocado.

Indicador 2: Incidentes Causados

Indicador 4: Pontualidade
l. Executar as atividades em conformidade
com as rotinas padronizadas Por
documentação.

2. EnNiteroiPrevgar o produto dentro do
prazo e horário definido na Ordem de

Serviço/Requisição.

3. Incluir todos os agentes e programas de

monitoração, backup e análise padronizados
pela documentação.

4. Atualizar as documentações existentes.

l. Q*ndo 
"*istir 

pendências que necessite de informações complementares a demanda poderá ser suspensa

após aprovação da área fiscalizadora.

2. O aceite será dado para servidores confrgurados em todos os itens definidos no padrão inicial, devendo ser

rejeitado se qualquer um dos itens definidos não estiver configurado Çorretamente.

3. Em caso de rejeição do serviço, a Contratada deverá rcfazer a instalação, sem ônus para a CONTRATANTE,

dentro das normas e procedimento! s491qqgs.

Item Comple-
xidade

í*)

ÂtiidÊ:ide Farmulaçâo

do Cpsto

§sforço Totrl

0l B 0,5 hora x B 0,5

02 M 1,5

03 B 0,5 hora x B 0,50

CU§TO FINÁL
PÀRÂCÂBA

TÂRtrFÀ.U§T

2§

RE§UI,TAMS E§P§RÂ}O§ N:ÍYSIS MTNTMGS I)§ SÉRVIÇO
{ítern 1S.ês Ternrs de Referê*eia)

PRI§§IJPO§TO§ E RISTRICÕE§

RESUTTADOS §SPSL{DO§ NiV§IS MTNTMOS DE SERYIÇO
íltem l0 do Termo de Referência)

rR§§§U?O§TO§ E R§§TRIÇÔE§



No Processo
3'10001 175t2021

Data
28t09t2021

Rubrica: Folha:

s L- l\4 lj il :.- .À i tl i,- a.J I i-

lll i teró i S:r"evi<J&nc ia
hfi?§r?{}t rlfE§\/

inicial ser'á da

TAREFA ilIg §-9
CONTRATO DE I NFRASSTRUTURÂ

Ouadro estimativo

TIPO:
Custo Unitário em

UST
Previsão de

Consumo Anual
Custo Final

Previsto em UST

§U?OR?8.
6r5

)

l3

Tarefa/Demanda:
Criação de escopos
no DHCP e zonas
no DNS.

Objetivo:
Montar escopos e zoneanrento que permitam a acessibilidade dos usuários com segurança,

baixo impacto no ambiente e garantia da atualização na documentação.

LISTA DE ATIVIDADES

Item Comple-
xidade
. /*)

Ativitt:rde Form.nlarão

do Cttsto

Esforço Total

01 B Reçeber a solicitação e analisar. 12minxB 0,2

02 M Criar o novo escopo ou zona confotme
documentaÇão do demandante.

0,5 hora x M 1,5

03 M Configurar o escopo ou zona seguindo as

melhores práticas recomendadas pelo

Íàbricante e documentação do

demandante.

I horaxM .,

04 M 'I'estar o funcionamento, efetuar correções

se necessário e encerrar chamado

0,5 hora x M t,5

05 B Documeniar a alteraÇão em formulário
anronri ado

l8minxB 0,3

CU§TO fiNÀL
.PÂ,RACADÂ

TAR§.rÂ. US?

6§

R"ESULTÀI}OS ã§P§R ADO§ NiVEIS MINIMOS D§ §*RVIÇO
íItem t0 do Termo de ReferêrcÍa)

1. Escopo e zoneamento deverão ser conclttídos
oermitindo total funcionalidade.

Indicador 2: Incidentes Causados

Indicador 4: Pontualidade

2. Executar o procedimento dentro do prazc previsto na

sol icitacão-

3. Executar as atividades em conformidade com as

rotinas padronizadas por documentaÇão .



2i

ffi tlffiç**n } xiffi§t?l#xffinc*
, ,ntitü'

,{*rd" 
"-t"1. 

p"rrdências que necessite de informações complementares a demanda poderá ser suspensa após

da ítrea fiscalizadora.

No Processo
31000117512021

Data
2810912021

Rubrica: ., ,1, (il'''-
",+i'.$ü\*.0",'

Folha:

b3

TARETA ilg §.10
CONTRATO DE INFftAESTRUTURA

TIPO:
Custo Unitário em

UST
Previsão de

Consumo Anual
Custo Final

Objetivo:
Manter o sistema operacional e o hardware dos servidores e estações atualizados,

padronizados, seguros e com bom desempenho conforme padrão de qualidade adotado'Manutenção do
ambiente por
atualização de
drivers e softwares

Identificar no site do fabricante os novos

drivers/softwares que encaixam no criterio

Estudar documentação e definir o

procedimento Para atualizar o

àrivers/softwares (ex. upgrade, desinstalar,

Executar e validar a atualização no

Executar e validar a atualização no

nx§ur.r,leos ESPEItÀI)CIs

údicador 2: Incidentes Causados

Indicador 4: Pontualidade
lndicador 5: Restabelecimento de serviço

L Aplicação das atualizações em todo o parque de

.r-:.,^," /o^íI*,o..q rel n ci onâdo nela área demandante.
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l. Executar as atividades em conformidade com as

rotinas padronizadas por documentação orr Çorl o

f"t i tê ró i Ê)Í"§'\/i{**11ci â
r\l lTffi&(5t §3stffiv

No Processo
310001175t2021

Data
28t09t2021

Rubrica: Folha:

3. Funcionalidade dos serviços corporativos após a

conclusão da tarefa.

I . As atividades de I a 3 serão computados apenas uma vez para cada modelo e fabricante.

2. O ônus para refazer ou reajustar o serviço inicial será da empresa Contratada.
:. Quando existir pendências que necessite de informações complementares a demanda poderá ser suspensa
após aprovação da área fiscalizadora.

imento definido pela ârea

Indicador 4: Pontualidade

9TO.SE R§STBIÇO§§

TAREFA N9 S-11
CON1RATO D€ I NFRAESTRUTURA

C}tadro e<Íim*fiwo

TIPO: ST]FÜRTE
Custo Unitário em

UST
4'5

Previsão de
Consumo Anual

t2

Custo Final
Previsto em UST

54

Tarefa/Demanda:
Alteração ou
Configuração de
Parâmetros dos
Serviços
Cornorafivos.

Objetivo:
Âqqeorrrer nrre oq nrncedimeninc rlc qltetoaãa c nnnfi<rrrrqnân rie nqrâmpfrnc r{p cn,Rurqrpc

Servidores de Produção, demandados pela equipe técnica, sejam executados e testados
seguindo padrão de qualidade estipulado pelo NiteroiPrev.

LTSTA DE ATIVIDADES

I{enr Comple-
xidads

í4)

,,\,tir,id*de Fornrulaçâo

da Cu*fa

Esfiarço Total

0l M Executar as alterações solicitadas pela ârea
responsável após atendimento de todos os
reorr isitos

I horaxM .,

02 B Executat os teste)s de funcionamento e

disponibil idade dos servicos.
30min xB

03 B Registrar a ocorrôncia do procedimento em
sistema apropriado c atualizar a

documentacão do servid«rr.

30 min. x B 0,s

CU§TO FINÂL
PÀRÁCAÍ}A

TÁ§§}.A - UST

1§

R*§.ULT"iII}OS E§I' T,§ÁI}OS NÍVErS MrNIMOS IIE S§RVIÇO
íltem 10 do Terrno de Referêncie}
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No Processo
31000117512021

Data
28t0912021

Folha:

bq
2. Entregar o produto após o prazo e horário definido

na Ordem de ServiçoiRequitição

3. Documentação completa da alteração do parâmetro

do software e do servidor, refletindo a inclusão a

modificação.

L O ônus para refazer ou reajustar o serviço inicial será da empresa Contratada independentemente da glosa

aplicada.

2. Serão consideradas apenas as solicitações feitas pela equipe técnica para alterações demandadas com

finalidade diversa das apresentadas nos relatóiios de proatividade realizado pela Contratada, ou para aqueles

recomendados pelo fabricante ou representante do produto'

3. Tambem serão consideradas as manutenções emergenciais para restabelecimento de serviços, desde que a

queda não tenha sido causada por falhas de execução da Contratada'

4. Não poderão ser computadas manutenções de problemas causados pela inercia ou ineficiência da própria

Contratada.

Verificar rotas, configuração e

velociclade de placas e efetuar zonning

necessarlo.

PP T-§SI-IPí}§'TÔ§ E RE§TRICOES

TAREFA N9 5.12
CONTRATO DE INFRAESTRUTURA

guadro estirnativo - ..
TIPí): I

Custo Unitário em
I}ST

16,5

Previsão de

Consumo Anual

t2

Custo Final
Previsto em UST

198

Tarefa/Demanda:
Instalação Física
de Servidor Linux.

Objetivo:
ExJcutar procedimentos para instalagão, confrguração e disponibilização de servidores

Linux, mantendo e aPerfeiçoando um

I t§.TÀ DN ÀTIVIDI

Iiem Comple-
xidade

í*)

Atividade Fbrmulaçâo

do Custs

Esfirrço Total

01 M Receber a solicitação e analisat' os

reouisitos.

0,5hxM 1,5

02 M Executar a instalação inicial do sistema

oneracional.

t horaxM J

03 M Efetuar configuração de rede e resolução

de nomes e desativar os serviços

desnecessários.

0,5 horas x M 1,5

04 M 0,5 hora x M 1,5



No Processo
310001 175t2021

Data
2810912021

Rubrica: Folha:

tr'""I i teró i $:*"evi<Jênci a
I".l IT'ãFT{5I f:}ft§\l

l. O aceite será dado para servidores configuracios em todos os itens definidos no padrão inicial, devendo ser

rejeitado se qualquer um dos itens definidos não estiver configurado corretamente.

2. Quando existir pendências que necessite de informa.ções complementares a demanda poderá ser suspensa após

aprovação da ârea fi scalizadora.

3. Não poderão ser computadas manutenções de problemas causados pela inércia ou ineficiência da própria
Contratada.

4. O ônus para refazer ou reajustar o serviço inicial será da empresa Contratada independentemente da glosa

E,fetuar as configurações de segurança
conforme determinações da área (limite
de senhas, direitos de acesso, desativação
de console, acesso remoto, etc

0,5 hora x M

Ajustamento cle parâmetros Kemel e 0,5 hora x M

Configurar informações e logs conforme

Configurar parâmetros para monitoração
incluindo os checks, definindo áreas de

logs e outros que permitam controles
remotos e inclrrir o novo seruidor nas

ferramentas de rnonitoração e controle de

0,5 hora x M

Instalar e configurar todos os agentes e
programas de monitoração, backup e

análise, políticas e restrições de cópia e

efetuar documentação do servidor
conforme oadronizacáo adotada.

0,5 hora x M

Revisar o procedimento, confi gurações,

documentações e disponibilizar o
servidor para ambiente de produção ou

0,5 hora x M

1. Executar as atividades em conformidade ccm as rotinas
padronizadas por documentação.

2. Entregar o produto dentro do prazo e horário definido
na Ordem de Serviço/Requisição.

3. Incluir todos os agentes e progralnas de monitoração,
backup e análise padronizados pela documentação.

4. Atualizar as documentações existentes.

Indicador 2: Incidentes Causados
Indiçador 4: Pontualidade

aplicada.

05 M t,s

06 M 1,5

07 M 0,5 hora x M 1,5

08 M 1,s

09 M 1,5

10 M 1,5

CIJSTO FTNAL
PâRà CÀ§Â

".fhnma - usr

16,5

| úítsts úrNrMos DE sERvrÇo
i (ltem l0doTermodeReferência)

PRESSUPOSTOS E R.ESTRICÕES



No Processo
31000117512021

Data
28109t2021

Rubrica: .,) .1

,fr\RJ
Folha:

b5
.i',

I

I

TIPO:
Custo Unitário em

UST
Previsão de

Consumo Anual
Custo Final Previsto

em UST

t2

Objetivo:
Executar procedimentos Para
Linux, mantendo e aPerfeiçoi

t2

instalação, configuração e disponibilização de servidores

,ndo um único modelo de atividade.

Tarefa/Demanda:
Instalação Virtual
de Servidor Linux.

LISTA DE ATIVIDAD .rl

l5
01 M Cooiar e configurar o temPlate. 0.5 hora x M

02 M Efetuar configuração de rede, resolução

de nomes e desativar os serviços

desnecessários.

0,5 hora x M 1,5

03 M E,fetuar as configurações de segurança

conforme determinações da área (limite

de senhas, direitos de acesso,

desativação de console, acesso remoto,

etc).

0,5 hora x M 1,5

04 M Configurar Parârnetros Para
monitoração incluindo os checks,

definindo áreas de logs e outros que

permitam controles remotos e incluir o

novo servidor nas ferramentas de

monitoração e controle de desempenho'

I horax M 3

05 M lnstalar e configurar clientes de backup,

políticas e restrições de cópia e efetuar

documentação do servidor conforme

oadronizaÇão adolada.

0,5 hora x M 1,5

06 M Revisar o procedimento, confi gurações,

documentações e disPonibilizar o
servidor para ambiente de produção ou

hornologaÇào

t horaxM J

I 
-- -

§§M#I}ft ffi
rL.- - â .lLtnrrJ:rm]f,.Ó* l"l it+rÓi §rrevi<*ência

rQ{31 S:}lt §v

TAREFA N9 5.013
CONTRATO DÊ INf RA.ESTRUTU RA



ffi tXffiry ffiffi,il â, 
3ll*;sb?pxffirnc a

Armazená-lcs em local

1. Executar as atividades em conformidade com as

rotinas padronizadas por document

Indicador 2: Incidentes Causados
Indicador 4: Pontualidade

2. Entregar o produto dentro do prazo e horário
definido na Ordem de Serviço/Requisi

3. Incluir todos os agentes e programas cÍe

monitoração, backup e análise padronizados pela

1. O aceite será dado para servidores configurados em todos os itens definidos no padrão inicial, devendo ser

rejeitado se qualquer um dos itens definidos não estiver configurado corretamente.

2. O custo para refazer ou reajustar o serviço inicial deverá ser todo da Contratada.

3. Quando existir pendências que necessite de informações complementares a demanda poderá ser suspensa após

da ârea fiscalizadora.

defi nido na sol icitação.
apropriado

No Processo
310001175t2021

Data
28t09t2021

Rubrica: Folha:

RtrSULTADOS §§?XRÀI)O§ NÍVEIS MTNTMOS DE §§RVIçO
(Item I0 do Termo de Referêneia)

PR§S§UPo§Tos f, RE§TRTCÕT]S

TAR§FA N9 5.14
CONTRATO DE I N FRAESTRUTURA

Quadro estimativo
TIPO: S{IPORTE

Custo Unitário em
UST

I

Previsão de
Consumo Anual

150

Custo Final Previsto
em UST

150

Tarefa/Demanda:
Confecção de cabos
de rede.

Objetivo:
Confeccionar e dispcnibilizar cabos para uso na infraestrutut'a de rede da NiteroiPrev.

LISTA DE ATTVIDADES

Item Callrple-
xid*de

{*}

' ,{tiv'idade Fonnulaçâo

ds Cuslo

§§f:arçc Total

0l B Confeccionar cabos conforme
especificação existente na solicitação ou
base de conhecimento.

30minXB 0,5

02 B Testar cabos confeccionados. l2minXR 0.2

03 B Agrupá-los e crganizá-los conforme a

categoria, dimensão e outÍâ característica
defi nida na solicitaÇão.

9minXB 0,1 5

04 B 9minXB 0,15



*i

.ffi?xãHç*ffi;1 N ITHRÕI PR rV
..§

§),\.

iliiterÔi f,>revid&nçia

^

Folha:

56
No Processo
31000117512021

Data
2810912021

Irdi""d". 2 I""identes Causados
1. Após a confecção, os cabos deverão estar em

2. Os cabos deverão ser organizados conforme a

3. Armazenados em local apropriado definido na

i. Solicitação será aberta para o início do atendimento'

z. Todo material necessário será disponibilizado pela seção responsável da GoNTRATANTE'

3. Os locais de armazenamento serão estipulados pela seção responsável'

Objetivo:
Executaraconfiguraçãodosequipamentoseswitchesderede,conformepadronização
adotada.

LISTA DE ATIVID+DE§

30minxM

30minxM

Configurar equipamentos (switches'

rotead"ores, acceÀs points, moduladores de

banda) conforme documentação existente

descriia em solicitações ou requisições de

l5minxB

Rubrica: ,'.tJ- :.,'

r§ruR.)
i'i

rErrunnos§§ SERVIÇO
RESULTADOS ÊSPDRÂ}OS

Àtividade



ffi *ffiç**; í xffi'âbÍf#ffirne*
No Processo
310001175t2021

Data
28t09t2021

Rubrica: Folha:

v

\J

Indicador 2: Incidentes Causados
Indicador 4: Pontualidade

Custo Unitário em
UST

J

Previsão de
Consumo Anual

24

Custo Final
Previsto em UST

1'.'

Tarefa/Demanda:
Instalação de
equipamentos de
rede.

Objetivo:
Conectividade e disponibilidade. Disponibilizar novos equipamentos de rede e switches nos
racks distribuídos nas salas de concentradores do NiteroiPrev.

LISTA DE ATIVIDADES

01 B Instaiar fisicamente o equipamento do rack
se for o caso ou conforme definição do
demandante.

30min x B 0,50

02 B Realizar conexões elétricas. 6min x B 0.10

03 I Realizar instalaÇão lógica do equipamento. 6min x I 0,r5

04 M Realizar testes de conectividade, acesso e
gerenciamento.

30min x M 1,5

05 I Realizar aÍualização de base de
gerenciameirto.

l2min x I 0,30

cü§ToI,'rNÂL
PÀRÂCÁ.DA

TÀRETÂ. T}ST

3,23

*§§üI.TAI§§flSP*.RÂDO§ Nrvf,r§ MINIMOS rle §§RVIÇO
(Item l0 do Terrns de Referência)

l. Executar o procedimento dentro do prazo previsto na
solicitação.

2. Entregar o equipamento funcionalmente padronizado.

3. Manter a documentação correspondente disnonível.
PR§§§UP]O§TOS E ftÉ§TRICÔÊ§
l. A atividade deverá ser realizada em horário previamente negociado com a área solicitante.

2. A atividade inclui a confisuração de VLANs e rotas em eouioamentos iá instalados

TAREFA NS 5.16
CO.NTÊATO DE I NTRA§STRUTURA

Ouadro estirnativo
TIPO: SUPORTE

Item Carnple-
xidade

í*l

Atividade Foruulação
do Custo

Esforço Tatal

'="*eU$fO"F:StÀt
PARÂCADÀ

TAREF'Â. T}.§.7

|,,- 
3:,,:



"ffi;l*ffiç*ffiil

Criar, formatar, gerar e

f.l i terÓi §lrevi<JÔncia
t.tl?art<)t $>stffiv

disponibilizar relatórios com as

informações disPoníveis em todo o

ambiente envolvido neste grupo de tarefas,

Folha:

51
No Processo
31000117512021

Data
2810912021

Irdi""d". 2'. I*id"ntes Causados

Indicador 4: Pontualidade1. Equipamentos instalados com todos os parafusos e

2. Após a instalação dos equipamentos de rack' o mesmo

deverá estar organizado e fechado'

3. A(s) base(s) de gerência de pontos .deverá(ão) 
ser

atraiàáaG) e mantida em perfeita concordância com a rede da

CONTRATANTE.

I . A solicitação estará aberta para o início do atendimento'

será fornecido configurado e testado'

conforme especificação da Contratante'

MIIü,IMO§.S§ SERVIÇO

TAREFA NE S.17
CONTRATO D.[ INFflÂTSTRUTURA

Objetivo:
Assegurar o gerenclamento centralizado do serviço de impressão, 

"oT l 
possibilidade de

definição de quotas, geração de relatórios e instalação/desinstalação de impressoras sem

LISTA DE ATIVIDADES
Àtivid*de

Executar atividades, testes, instalação,

configuração, manutenção, atualização,

diagn-óstico, e resolução de problemas de

Realizar deploY de

meio de GPOs

Realizar upgrades, alterações e remoção de

imnressorâs- oor1a" filas e drivers



''".>' 
sLMl:lti.: Á, I i.:i I'1 I tl

§l iterói $>*'*vi<**ncia
t.t|?ffiFtü* F)ãe§v

No Processo
310001175t2021

Data
28t09t2021

Rubrica: Folha:

Uma vez criados os relatórios deverão

estar disponíveis sempre que solicitados

sem custo adicional

l. Garantir o funcionamento do Indicador 2: Incidentes Causados
Indicador 4: Pontualidade2. Entregar relatório contendo detalhamento da atividade

1.4 estará aberta para início do atendimento.

Custo Unitário em
UST

15

Previsão de
Consumo Anual

4

Custo Final
Previsto em UST

60

Tarefa/Demanda:
Conexão de host à
SAN.

Ob.ietivo:
Efetuar a conexão de hosts à SAN com segurança, baixo impacto no ambiente e garantindo
a atualizagáo da docurnentação referente ao servidor e serviço.

LISTA DE ATIVIDADES

01 M Configurar HBA. 0,5 hora x M 1,5

02 I Passar fibra ótica. thoraxl 1,5

03 A Instalar driver multipath. 0,5 hora x A )\
04 M Instalar agente. 0,5 hora x M 1,5

05 A Criar LUNs. 0,5 hora x A )5
06 A Alocar LtJNs. 0,5 hora x A )\
a7 A Criar e excluir zonning. 0,5 hora x A 2,5

08 B Atualizar docurrentação do servidor e

da SAN.
0,5 hora x B 0,50

\-í

CU§"OTINÀL
PARÁ, CADÂ

TÂR§TÂ - U§T"

§,m

RE§-ULTÂ"EÔ§ E§PERADÔS NTYEÍ§ IUT"I{IÀ4O§ DE SERVIÇO
(ltem l0 do Termo de Referência)

P:R§§§UPO§TOS E RESTXICÕ§§

TAREFA NC 5.18
CONTRATO DE I NFRAESTRUTUfi A

Ouadro estimativo
TIPO: SUPIORTE

Itern C*nrple*
xid*de

í*I

Form'*lnção

do CusÍo

§sforço Total



tr rrrffirym*; I xmsu?§#ffioo*
No Processo
310001 17512021

Data
28t0912021

Folha:

bt

Indicador 2: Incidentes Causados

Indicador 4: Pontualidade
l. Disponibilidade de espaço para aplicações com a capacidade

2. Disco configurado e

da nova ârea em políticas

L O ônus pararefazer ou reajustar o serviço inicial será da empresa Contratada.

2. Será avaliado o tamanho do disco, as políticas de backup e os agentes de monitoração pelas ferramentas

utilitárias adotadas intemamente'

Custo Unitário em
UST

Objetivo:
otimizar o m, dos cPDs e garantir que o recursos fisicos estão bem documentados e

administrados.

Tarefa/Demanda:
Instalação de
novos
equipamentos ou
remanejamentos
dentro ou entre
CPDs

LISTA DE ATIVIDADES

Desinstalar e ou instalar fisicamente ttm

servidor no CPD.

'I 
,5 hora x I

Rubrica: ,r{'

Tnflü,§',

- CUSTO TINÂL
PÀRÂCÁD,{

TÂREFÀ - UST

.. :i'' ' f5

R,ESULTÀ}OS §§PBRADO§ NÍY§.r§ lvfINrMO§ Dã SERVrÇO
íIf+rn l9 do Terms de keferênda)

4. MonitoraÇão configurada çonforme padrão alqq4q
Drlü.qrrrlrrr}s'rrrs §'. pa.srprrilns

TAREFA f{9 S.19
CONTRAÍO DE I NFRAESTEUTURA

Quadro esÍimativo

TIPO: §U1PORTT
6,50

Previsão de
Consumo Anual

10

Custo Final
Previsto em UST

ô5

Item Comple.
xidzde

í*)

Atir-id*de Form,ulaçSo

do Custo

Esforço To,tal

01 I ))\



sHMflftffi .à 1§:íQffií\tlrffi

Efçtuar o desenho do tem.plate para

t'"1 i teró i Sa*-evi<*ênç ia
r.tl?xst{}Í s>ftffi\/

No Processo
3'10001 17512021

Data
28t0912021

Rubrica: Folha:

02 I Movimentar um servidor entre racks. lhoraxl 1,50

03 I Efetuar o cabeamento de um servidor. I horaxl 1,50

04 I Retirar çabeamento de um servidor. 0,5 hora x I 0,75

05 B Documentar alterações de localização,
pontos de rede e fibra, e circuitos elétricos.

0,5 hora x B 0,50

l. Em caso de instalação o servidor deverá ser entregue

totalmente funcional.

Indicador 2: Incidentes Causados

Indicador 4: Pontualidade

2. Executar as atividades em conformidade com as rotinas
padronizadas por documentaÇão.

3. Entregar o produto no prazo e horário definidos na Ordem de

Serviço/Requisição.

l. O aceite será dado para seruidores configurados em todos os itens definidos no padrão inicial, devendo ser

rejeitado se qualquer um dos itens definidos não estiver configurado corretamente.

2. O custo para refazer ou reaiustar o serviço inicial deverá ser todo da Contratada.

na ferramenta.

CÜSTO FINAL
, PÂRÀC,dI}Â
TÀRT,ü'À,I}ST

ó,se

R§§U r"TÁr)0§ ESFEE+IIOS NÍV§r§ MTNTMO§ DE §EEYIÇO
íltem l0 do'fermo de Referência)

FR§S§IIiPOSTOS E RESTRICÕES

TAREFA N9 S-20
CONTRÂ.TO DE I NFRI\ESTRUTURA

t]uadro estimalivo
TIPO: SÜPÜRTÉ

Custo Unitário em
IIST

l8

Previsão de
Consumo Anual

t2

Custo Final
PrcwisÍn cm IIST

216

Tarefa/Demanda:
Criação ou
Modificação de
Templates e

f,'ormulários

Objetivo:
Gerar formulários, relatórios, documentações, páginas e controles para adequação de

aplicativos de monitoração, ferramerrta de inventário e de controle de çiclo de vida de

chamados.

LISTA DE ATIVIDADES

I{cnr Ccmple-
xithde

í*)

Ati.vidrde Fornrd*ção
do Custo

ãsforça Tcttl

0l M 2 horasx M 6



;ffi nxãHç l'"1 it+rói §rr+vidência
NI?§Ft{}I S}trt§Vtría{ãí\lTtr

Criar e configurar o modáo definido e

Executar o link do template conforme

l
de

Executar a demanda no prazo estipulado pela Ordem

2.
in

Disponibilizar o serviço sem que haja perda de

1. A ferramenta será definida na solicitaÇão do demandante

Custo Unitário em
UST

Custo Final
Previsto em UST

Objetivo:
Executar, de maneira coordenada, o desligamento dos servidores e equipamentos do CPD
quando demandado e autorizado pelo demandante, executando o religamento e a

estabi lização dos serviços.

Tarefa/Demanda:
Desligamento e

Reativação Total
dos Equipamentos
de um CPD

LISTA DE ATIVIDADES

Revisar a documentação de desligamento e

relisacão e atltalizar a

RESUilTÂI}O§ ESPtrRÀDO§

TAREFA N9 S.21
CONTRATO DE INTRAESTRUTURA

Ouadro estinrativo

TIPO: SÜPOKTE
30

Previsão de
Consumo Anual

2

60

Item Cor,nple-
xirladt

í*)

Ltt:rtd*de §'ormulaçãs

do easür
Esforço Total

0l M 2 horas x M 6



#. mffi ry*f*t { xlronb?ffiÃffine*
No Processo
31000117512021

Data
28t0912.021

Rubrica: Folha:

\f,/

v

corrigindo, se necessário, os procedimentos

nele especificados..

02 A Executar as paradas dos bancos e softwares
auxiliares defi nidos na documentação.

t horaxA 5

03 B Executar o desligamento dos equipamentos
coordenadamente .

2 horas x B 2

04 B Religar, após autorizaçáo da ilrea
demandante, s ligação fisica e coordenada

dos equipamentos, respeitando os intervalos

documentados.

2 horas x B 2

05 A Ativar os clusters e bancos de dados
.l 

hora x A 5

06 A Ativar/testar os serviços de oomunicação t horaxA 5

07 B Executar o check-list manual e acionar os

responsáveis por serviços não ativos até

estabilização dos mesmos

4 horas x B 4

08 B Documentar alterações I horaxB 1

1. Executar a demanda no prazo estipulado pela Ordem de

Servico

Indicador 2: Incidentes Causados

lndicador 4: Pontualidade

2. Executar o desligamento conforme sequencial definido no

procedimento

3. Executar a ligação dos equipamentos respeitando os tempos

e intervalos definidos na documentação

4. Disponibitizar todos os serviços e recursos ern até 3 horas do

início do processo de religaÇão do parque

5. Confirmar a execução do check-list manual em livro de

ocorrências definindo as falhas detectadas e os proceditnentos de

corleçâo adotados

6. Executar o plano de comunicação tão iogo os serviços
esteiam estabilizados

l. A relação de servidores e serviços deverão ser conferidos no dia anterior ao desligamento

2. A reativação deverá seguir todos os intervalos descritos na documentação e sequencial de ligação.

C§STO FINÁL
PÁRÀCÀDÂ.

TÀR§FÀ. Ü§T

3S

RffiULTÀDOS §SP§RÂI}OS NiVEIS :ÍIINI§ííOS }ã §ERVIÇO
{ltrm l0 do Termo de Re&I€ncia}

PR§§§UPOSTOS E RESTRICÔE§



#, tffiryXsÇ $ 
*'-*',{t?fxidsncia

Custo Unitário em
UST

--- P."ütão de

Consumo Anual
Custo Final

Previsto em UST

27,5

--- 165

Obj.tt"",
Exãcutar procedimentos para instalação, configuração e disponibilização,.o que pode

englobar instalação, configuração e gerenciamento de servidores para aplicações web,

*ínt"ndo o padiao adotado e aperfeiçoando um único modelo de atividade.

Tarefa/Demanda:
Instalação,
conÍiguração e

gerenciamento de
ambientes para
aplicações Web.

LISTA DE ATTVIDI

0l A Verificar requisitos necessários paÍa a

alteraÇão a ser ef,etuada

2 horas x A 10

02 I Do*,r"rtut configurações ativas antes da

alteração solicitada, a qual deverá ser

complementada Posteriormente.

0,5 hora x I 0,75

03 A Efetuar alterações de configuração em

ambiente de homologaÇão/produção'

I horaxA 5

04 B Terta. disponibilidade do serviço onde a

alteração de configuração foi executada, em

ambiente de homologaÇão/produção.

0,5 hora x B 0,50

05 B Testar disponlbilidade dos servlços já

utilizados no Servidor onde o procedimento

foi executado, em ambiente de

homol ogação/Prod uçã o.

45minxB 0,75

06 A Efetuar alterações de configuração em

ambi ente de homologaÇão/produção.

I horaxA 5

07 B í"rtu. ditponibilidade do serviço onde a

alteração de configulação foi executada, em

ambiente de homologaÇão/produção'

0,5 hora x B 0,50

08 B Testar disponibilidade dos serviços já

utilizados no Servidor onde o procedimento

foi executado, ern ambiente de

hamnlnoacão/nroducão.

0,5 hora x B 0,50

0,5 hora x B 0,50
09 B Complementar documentação com a

alteração efetuada, aceúos e falhas do

nrncedinrento.



§§Mf)§tü À Ffr#M-l-*ã
f."l itsrói Pr*vi<Jênci*
t§ tT#sqül r)íE§v

No Processo
310001175t2021

Data
28t09t2021

Rubrica: Folha:

l0 M Incluir ou corrigir serviços de backup
relativos à aplicação, caso necessário.

0,5 hora x M 1,5

ll M Incluir ou corrigir parâmetros da ferramenta
de monitoração para o serviço
imolementado. caso necessário.

0,5 hora x M 1,5

l. Funcionalidade do software disponibilizado para produção
totalmente compatibilizada com as aplicações e serviços
corporativos do CONTRATANTE.

Indicador 2: Incidentes Causados
Indicador 4: Pontualidade

2. Executar as atividades em conformidade com as rotinas
padronizadas por documentaÇão

3. Entregar o produto dentro do píazo e horário definido na
Ordem de Serviço/Requisição
4. Atualizar documentação do software e do senzidor onde o

software fica hospedado, refletindo a inclusão ou alteração do
serviço.

1. O ônus para refazer ou reajustar o serviço inicial será da empresa Contratada.
2. No processo de homologação a Contratada deverá preparartotalmente o software antes de disponibilizá-lo
para produção.

3. Caso o prazo não seja suficiente, deverá, durante a fase de homologação, solicitar expansão do mesmo e
justificar os motivos.
4. A documentação deverá ser formatada conforme padrões e modelos existentes e submetido para aprovação.

5. Em alguns casos e a critério do CONTRATAITITE poderão ser demandados apenas instalaçôes de homologação,e
não sendo aprovada a produção, serão requisitados e autorizados apenas as atividades de 03 a 05 e atividade ns

09 i'elativas exclusivamente a fase.

6. Em casos que o software tenha sido homologado em demandas anteriores, poderão ser solicitadas as

atividades, excluindo as de na 03 a 05.
7. Considera-se comcl de baixa complexidade a instalação e confíguração com tempo inferior a 03 (três) horas,

utilizando-se todos os recursos técnicos e humanos necessários.

8. As conferências de atendimento da qualidacle serão realizadas mediante acompanhamento e análise dos

registros em sistemas apropriados e dos relatórios de desempenho funcíonal das aplicações envolvidas.
9. Para ferramentas em que as senhas de serviços de suporte também possibilitem acessibllidade às informações
de conteúdo da aplicação, os serviços deverão ser realizados mediante concessão temporária de login de

autorização com bloqueio e mudança de senha tão logo finde a manutenção dos serviços e, preferencialmente,
com acompanhamento de membros da equipe técnica responsável

CüSTO FINÂL
PARA CÀ,DÁ

TÂRETÂ- UST

27,§

ET§ÜLTAI}O§ E§P§Râ,D.O§ NiV§r§ MTNTMOS D* §ERyIÇO
{Item l{l ds Tsrmo de Ref€r€ncia}

P.A*S§UPô.STO§ E R§§TR ICCI OS



,

"ffi. ilIffry**; i ntiryÊb?§xHrnc 
a

Custo Final Previsto
em UST

Objetivo:
Atádimento de 2o nível. Configuração de acesso à Rede-

Criar, excluir, movimentar e múutencionar objetos do AD como contas, grupos, políticas

referentes a usuários e máquinas (Desktops, Laptops, Tablets e Smartphones) no servidor

do NiteroiPrev para acesso à rede.

Tarefa/Demanda:
Configuração de

acesso à rede de
dados

LISTA DE ATIVIDADES

Tminxl

Receber solicitação, classificar e identificar

prioridade.

Efetuar triagem das solicitações conforme tempo e

percentual previsto contratualmente, avaliando a

36minxB
Executar as rotinas de suporte conforme prioridade,

tempo e pel'centual previsto contratualmente,

avaliando a demanda e atribuindo

12minxBVerificar, testar o serviço e concluir o chamado

submetendo à área

Indioador 4: Pontualidade
l. Qualidade expressamente definida em contrato

1.

2.

3.

O atendimento será comprovado após o aceite daâtea de help desk'

Quando existir pendências que necessite de informações complementares e caso o usuário não esteja presente

a demanda poderá r". r.,rp"nru após histórico e acordo com o help desk ou com a área fiscalizadora'
@ uwrrrarrsú vvi v"_r_--_,, , r

Deve-se negociar prazos, a critério da GoNTRATANTE, para chamados que comprovadamente não possam

ser resolvidos dentro dos limites contratuais'

Fcruufaç*o
do Custe

Er
fo
rç
ê
T
çt
al

RESULTADOS E§TãL4.DOS



l'rl i t*rói Ê:rev{dência
t\a t?ffirq{}t slst,§\/

4. Chamados solicitando serviços ou supofte que não estejam em conformidade com os modelos de serviços
adotados intemamente ou que deveriam ser realizados por outros tipos de formulários deverão ser
desconsiderados no cômputo total.

5. Esta tarefa é válida para os ambientes Windows e Linux

6. A atividade 2 será contabilizad,a por objeto trabalhado e as demais uma única yez por chamado.

No Processo
310001 175t2021

Data
28t09t2021

Rubrica: Folha:

TAREFA NE 5.24
CONTRATO DE INFRÂESTRUTURA

Quadro estimativo
TIPO: S[jPORTE

Custo Unitário em
UST

0r5

Previsão de
Consumo Anual

t2

Custo X'inal
Previsfn em IIST

6

Tarefa/Demanda:
Verificação e teste
de equipamentos de
TI para aceite

Objetivo:
Atendimento de 2o nível. Emitir parecertécnico para fins de verificação de equipamentos,
softwares e consumíveis de informática adquiridos, a fim de verificar a conformidade das
especificações técnicas coln os equipamentos entregues. Verificar a conformidade de
equipamentos com as configurações informadas pelo CONTRATANTE e o funcionamento
objetivando o aceite de equipamentos. Reportando os resultado paÍa a comissão de
recebimento de rnateliais de informátiça.

LISTA DE ATIVIDADES

Itsm- Comple'
xid*de

í.*)

Átividade Farmrrlaçâo

daCue*a

Esf*rço
Total

0l B Executar as rotinas de verificação de
cor-rforrnidade das especifi cações técnicas dos
eouinamentos entreslres.

0,5 hora x B 0,25

02 B E,laborar o relatório c submeter à comissão de
recebimento de materiais de informática para
anrovacão.

0,5 hora x B 0,25

CT]§TO rINÀL
PÁRÂ CADÂ

TÀRÍ',§'Â.II§T

s,5

RS§{JI,TÂMS E§P,§RADOS Nrvf,r§ MrN*MCIs DE §ERVÍÇo
(Item tS do Termo de Referêaeia)

1. Conclusão das conferências dentro do prazo estioulado. Indicador 4: Pontualidade

2. Descrever detalhadamente os problemas enconÍrados.

3. Montagemidesmontagem e instalacão dos ecuinamentos.
PRE§SUPOSTOS E RESTRTÇÔES



ü,l\IlTxillt(}n
§.MÍr!§t#. Â, pfeã§T§

l'.1 iterÓi Pr+vi<Jência
I§ITffirt{}I $:}Ft'§V

No Processo
31000117512021

Data
2810912021

Rubnca ..§$*

TX\ffi,,'
Folha:

bl
l. O atendimento será comprovado após a entrega do relatório'

2. Quando existir pendência que necessite de informações ou providências complementares' a demanda poderá

.., ,r-rp"nru desde que previamênte comunicado ao CONTRATANTE'

3. Os testes poderão ser realizados em qualquer sede do CONTRATANTE'

i:. ;;;;il.;;à"r"ra" ser executadas por profissionais com as qualificações mínimas exigidas no contrato'

além de, no mínimo, curso de Manutenção de Hardware de, no mínimo40 horas ou experiência comprovada'

TAREFA Ng S-25
CCINTRATO DT INFflAESTftUTURA

TIPO:
Custo Unitário em

UST
Previsão de

Consumo Anual
Custo Final

Objetivo:
Atendimento de 20 nível. Garantir compatibilidade, uniformização e manter o padrão mínimo

àe qualidade na instalação padrão de sãftwares usados nas estações de trabalho e servidores'

ôriáçao de imagem do Sistàma Operacional (LinuxiWindows) com os softwares, aplicativos'

antivírus, driveis de hardware e de periféricos, configurações de segurança, plug-ins e outros

*qriria, necessários puru u plena utilização do equipamento dentro do ambiente do

NiteroiPrev.
-AÍualizaçáo de imagem do Sistema Operacional (Linux/Windows). Esta atualização pode

ser corretíva ou com finaliaaae de ucttsc"ntut ittnt

Tarefa/Demanda:
Criação I
Manutenção de
imagens de Sistema
Operacional de

Estações de

Trabalho e

Servidores

Receber solicitação, analisar a necessidade

e os requisitos necessários registrando no

sistema apropriado, submetendo para

Executar as atividades de geração da

Verificar e testar a imagem em todos os

Concluir o chamado e submeter à âtea

ts3



ffi, ffiffiry *ffi Ê xlroÊk?r"üffi**i*
No Processo
310001175t2021

Data
28109t2021

Rubrica: Folha:

Efetuar a instalação e/ou troca do
equipamento incluindo cópia e restauração
dos arqnivcs quando necessário,
configurações e demais dados, montagem e

conexões fisicas e lógicas necessárias,
configuração de rede, mapeamentos, entre
outros.
Efetuar a instalação e/ou troca de periféricos
qr.rando necessário, configu-rações e demais

4e9ot -lq e conexões fisicas e lógi

flterr 10 êo Terrno de Referârcial
l. Compatibilidade das imagens com os hardwares
utilizados.

2. Conclusão da imagem dentro do prazo estipulado.

3. Descrever detalhadamente os problemas
encontrados.

Indicador 4: Pontualidade

PR§SSUPOSTO§ E RESTRIÇÕü§
l. O atendimento será comprovado após o aceite da área solicitante.
2. Deve-se negociar prazos, a critério da CONTRATANTE, para chamados que comprovadamente não possam ser

resolvidos dentro dos limites contratuais.

TAREFA NE 5-26
CONTRATO DE INTRÂfSTRUTU.RA

Ouadro estimativo
TIPO:

Custo Unitário em
UST

Previsão de
Consumo Anual

Custo Final
Previsto em IIST

§t;I}oxrB
105

20

30

Tarefa/Demanda:
Instalação /
Remanejamento
de Equipamentos.

Objetivo:
Atendimento de 2o nível
Verificação, instalação e/ou remanejamento fisica e lógica de microcomputadores e
periféricos como scanners, impressoras, kits de biometria, elementos de rede, ativos e sistema
de CFTV dentre outros.
Movimentação, remanejamento e teste de equipamentos incluindo,
embalagern/desembalagem, conexão/desconexão fisica, passagem de cabos por pisos
elevados e mesas, habilitar e clesabilitar pontos de rede.

LISTA DE ATIVIDADES
ftG{:r Çor*ple-

xidade
í rn\

Formulação

do Custs

§*,forço Total

0l B Adequar o ambiente e a infraestrutura local. 12minxB 0,2

02 B

30minxB 0,5

03 B
30minxB 0,5



wffiwffiwffiffi ili!?§b?F#i<**ncia
§rãMflltffi À §feffi§ir§

No Processo
31000117512021

Data
28t09t2021

ÍFolha:

bb
*..ria.iut, configuração., de rede,

mapeamentos, entre outros

04 B Recolhimento do equipamento antigo

(incluindo cabos e acessórios) com teste para

identificação de sua situação funcional.-
9minxB 0,1 5

05 B Atualizar o CMDBe submeter à área

responsável para aprovação conforme rotina
doCONTRATANTE.

9minxB 0,1 5

l. Instalação e funcionamento adequado dos

equipamentos conforme solicitado.

Indicador 4: Pontualidade

1. O atendimento será comprovado após o aceite daárea solicitante.

2. O custo das atividades 1,2 e 4 será atribuído por equipamento instalado e da atividade 3 por equipamento

recolhido, se houver.

3. A atividade 1 engloba todas as atividades necessárias como passagem de cabos por pisos elevados e mesas,

habilitar e desabilitar pontos de rede, conexão na rede eletrica, elementos de rede (switch não gerenciável),

webcam, caixas de som etc.

4. para a atividade 3, considera-se periféricos: impressoras, scanners, kit biometrico completo com cenário, etc'

obs: monitor, teclado e mouse não são considerados periféricos, sendo partes integrantes do microcomputador.

5. O remanejamento poderá ser realizado em ambiente externo ao do CONTRATANTEe poderá incluir montagem

e desmontagem do equiPamento.

6. Deve-se negociar prazos, a critério da CONTRATANTE, para chamados que comprovadamente não possam ser

resolvidos dentro dos limites contratuais.

7. euando existir pendência que necessite de informações complementares e caso o usuário não esteja presente a

demanda poderá ser suspensa após aprovação do demandante'

Dt §ERvrÇo
l0 do Terrno de

R§SULTADOSESP.ERÀDOS

TAREFA N9 S-27
CONTRATO DE I NFRAESTRUTURA

Qtradro estirnativo

TIPO:
Custo Unitário em

UST
Previsão de

Consumo Anual
Custo Final

Previsto em UST

SUFORTE
3

100

300



@.x
- **ffi# *"*{,+,ry' §i.Mprtl_ A rítÍ_,tÇt-i

f*l itqrói $>revi<tência
I..IITHF?ÜI Pf,{ffiV

\l

U

No Processo
310001 175t2021

Data
28t09t2021

Rubrica: Folha:

Tarefa/Dema nda:
Administração de
Filtro de Conteúdo.

Objetivo:
Gerenciamento e administração da solução de filtragem de conteúdo

LISTA DE ATTVIDADES

0l B Atender a requisições de serviço rotineiras
referentes ao funcionamento da ferramenta,
dentre as quais: Atribuição de acesso aos

usuários; Recategorização de URLs;
Liberação ou bloqr"reio de sites; Criação de
perfis de acesso web diferenciados;
Realização de conÍigurações e ajustes
necessários ao adequado funcionamento da
solução; Criação, formatação, geração e

disponibilização de relatórios com
informações sobre o acesso web realizado
pelos usuários.

2hxB

02 B Realizar diagnóstico e resolver problemas e

incidentes
lSminxB 0,3

03 I Realizar man,.rtenção de alta complexidade
e/ou criticidade, a critério e de acordo com
as instruções da contratante,
compreendendo testes, instalação,
configuração, manutenção, atualização,
diagnóstico e resolução de problemasno
mínimo uma hora antes do evento.

48minxl 1,2

04 B Executar rotinas de manutenção e testes de
avaliação de capacidade, contingência e

alta disponibilida"de, de acordo com os
critérios especificados pela Contratante, de
modo a garantir o born funcionamento do
ambiente

lSminxB 0,3

05 B Mcnitorar e resolver incidentes de maior
complexidade e atender a solicitações
emergenciais

12 min x B 0,2

1. Filtro de conteúdo indevido

2. Preparação e teste dos equipamentos conl
antecedência pala correção de eventuais problemas
técnicos.

Indicador 4: Pontualidade

Ifem Cor*ple-

xida,tle
r*\

Âtivid*de Forrn+laç§o

do Cpsto

§sforça Total

CU§TO FINAL
PARÀ CÀDÂ

TÁRE§'Á - IL§'I

4

RE§U LTAI}O§ E§P.ERÂI}CIS NIYS§ *TTNIMOS »E §rR.VIÇO
Otem t0 do Termo de Referência)



.ffi§#§çx*n tliterói Previ<Jência
}^Ti?ffirt{}I P$E§V

No Processo
31000117512021

Data
28109t2021

Rubrica:

TnR'
§r"

Folha:

(, Ll

3, Registro em sistema das atividades realizadas

eventuals in.id.lt.t .oF u tollção up

1. O atendimento será comprovado após o aceite daârea solicitante'

2,Quandoexistirpendênciasquenecessited,.'ifoli.":"..jcomplementaresecasoousuárionãoestejapresentea
demaida poderá ser suspensa com aprovação do demandante'

3. O custo das atividade s 1,2,4 e 5 será atribuído por evento e da atividade 3 por hora de acompanhamento ao

evento.

4. O atendimento será comprovado após o aceite da írea solicitante'

5.oônuspararefazeroureajustaroserviçoinicialserádaempresaContratadaindependentementedaglosa

TAREFA Ng 5-28
CONTRATO DE INFRAÉSTRUTURA

Custo Unitário em
UST

Previsão de

Consumo Anual
Custo Final

Objetivo:
Padronização e desemPenho' Executar procedimentos para instalação, 

- 
configuração e

vindows. mantendo o padrão adotado, via clolqggl--

Âtividnde

l2minxBA"d'"t a demanda do solicitante'

determinando o melhor local para realizar

os procedimentos e verificar requisltos de

E ".rt.r 
procedimentos de instalação e

configuração de Sistema Operacional em

Serviàores NiteroiPrev e centrais de

atendimento, através de roteiro

l8minxBOrientar o solicitante a acessar as



No Processo
310001175t2021

Data
28109t2021

Rubrica: Folha:

:i.*':

''i:,'ti :; L M p l< Í_ é. í ir t l\J l- :*

Executar procedimentos de instalação e

frl itê rÕ i S)*.êvi<Jánc i §
,\ê i TmrQ{3t s}st§v

v

v

procedimentos finais e registrar em
sistema

L. Executar as atividades em
conformidade com as rotinas padronizadas
por documentação.

Indicador 4: Pontualidade

2. Entregar o produto dentro do prazo

e horário definido na Ordem de
Serviço/Req uisição.

O aceite será dado para servidores configurados em todos os itens definidos no padrão inicial, devendo ser rejeitado
se qualquer um dos itens definidos não estiver configurado corretamente.

O custo pararefazer ou reajustar o serviço inicial deverá ser todo da Contratada,

A atividade 2 contempla procedimentos de montagem/desmontagem do equipamento.

TIPO:
Custo Unitário em

UST
Previsão de

Consumo Anual
Custo Final

Previsto em UST
Tarefa/Demanda:
Clonagem de
Estações e

Standalones

Objetivo:
Padronização e ciesempenho. Executar procedimentos para instalação, configuração
disponibilização de estações e standalones Windows, mantendo o padrão adotado.

LISTA DE ATIVIDADES

Avaliar a demanda do solicitante,
determinando o melhor local para realizar
os procedimentos e verificar requisitos de
instalação: Na Sede ou Remoto

l2minxB

30minxB
de Sistema al em

CU*jrO TINÂL
PÁRÂCÀD,ll.,..-

TÂR§§'Â.$§T"

3,5

RE§T]LTÀDO§SS,PáRÂDO§ Nrvtrrs ilrrNrMos D§ s,ERvrÇo
íItem l0 do Termo de Referência)

FRESSI.TPOSTOS E Rf, STRIÇÔTS

TÂREFA N9 5.29
CONTRATO DE I NFRAESTR.UTURA

Quadro estimativo
§trPflnTx

115

60

90

fttm Comple-

xidade
{'})

Âttv-idade Fermrl*çâo
ds Custo

Esforço Toial

0l B 0,2

02 B 0,5



Niterói Pr*vi<Jência
r{}THr?(}l Ê}§tHV

l\

No Processo
31000117512021

Servidores NiteroiPrev e cêntrais de

atendimento, através de roteiro
ado. Na Sede ou Remoto

lncluir equipamento no domínio e testar

lSminxBOrientar o solicitante a acessar as

instruções para realização dos

procedimentos finais e registrar em

sistema

Indicador 4: Pontualidade3. Executar as atividades em

conformidade com as rotinas padronizadas

4. Entregar o produto dentro do prazo

e horário definido na Ordem de

Servi ço/Req uisição.

O custo deve ser calculado por equipamento, exceto a atividade 4 que deve ser cobrada por dependência

usuária.

o aceite será dado por equipamento configurado conforme padrão definido.

O custo para refazer ou reajustar o serviço inicial deverá ser todo da Contratada.

TIPO:
Custo Unitário em

UST
Previsão de

Consumo Anual
Custo Final

Previsto em UST
Objetivo:
Manter os grupos de usuários cadastrados nos aplicativos corporativos, conforme organização

administrativa da NiteroiPrev.

LISTA DE ATIVTDADES

l\I.illf§lmÓl
SEMf§stffi À FfTHNTtr

Data
2810912021

Rubrica: ..rrü{

lJn{fi'lu':''

Folha:

03 B 30minxB 0,s

04 B 0,3

CUSTOFINAL
PÂXÂ CADÁ

TÂNEF'À. UST

1'5

RESLíI,TÀDO§ N§PERÀDO§ NíVEI§ J}IINiMOS D§ §§RYIÇO
{Í*sm 10 do Terr*o de Referência}

PRE§SI I}ÔS1"O§ § RE§TruCÓ§§

TAREFA NS S.3O
CONTRATO DÊ INFRAESTRUTURA

Quadro estin'rativo
.§ÜPORT§

88

1

88

Tarefa/Demanda:
Manutenção de
srunos de usuários

ltea Cample.
xidade

í*)

Á,tividade Form,ul*ç*o

ds Clrsts

Esf,orço Total



i

No Processo
310001 175t2021

Data
28t09t20?_1

Rubrica: Folha:

l. A conferência se fará por amostragem inicialmente, devendo ser acompanhado pelos chamados as alegações de
erros e falhas ciurante os próximos 6t) diascoridos.

2. Em caso de comprovação do erro por falha na execução da tarefa, a glosa poderá ser efetuada posteriormente.

3. Revisões que dependerem de informações complementares de terceiros deverão ser negociadas çom a área
demandante.

4. A atividade 3 será executada quando expressamente demandada na solicitação.

v

v

Verifi car organizaÇão administrativa.

Alteração ou criação de grupos, de forma que
correspondam à organização administrativa
nos controladoles de identidade.

Criação de scripts, configurações e testes
novas funcionalidades.

Efetuar as alterações de scripts existentes,
configuração e controles para os novos

Transferir os usuátios para os grupos novos
ou modificados, em conformidade com a

organização administrativa em todos os

controladores definidos pela á-rea

responsável e, manualmente ou por script
desenvolvido Dara esta finalidade.

Excluir grupos de unidades administrativas
ext i nlas.

Gerar relatório, documentando as alterações
realizadas.

l. Reestruturação dos gnrpos correspondente ao da
ização administrativa nas aplicaÇões da área de TI.

Indicador 2: lncidentes Causados
Indicador 4: Pontualidade

2. Acesso das contas de autorização em conformidade com a
ização administrativa.

3. Execução da tarefa conforme

4. Conclusão do serviço dentro do prazo estipulado pelo
demandante.

01 B 2hsxB 2

02 M 6hsxM 18

03 A 8hsxA 40

04 A 4hxA 20

05 I 4hsxI 6

06 M 30min x M 1,5

0l B thora x B I

CTíSTO flNÂL'.- ÀRÁ.CÂ§Á '-
..TAB.ESA. U§r

88

R.E§ULTÀI}O§ ESPERA}OS NíYBIS MINI,í$CIS IIE §ãRYIçO
íIte,r* 10 d+ Terma de Ê.efêÍ€neia)

PR&S§]f.O§TOS § RE§TRICO.ES



^

TIPO:
Custo Unitário em

UST
Previsão de

Consumo Anual
Custo Final

Previsto em UST
Objetivo:
Abrir, acompanhar e encerrar chamados, atender às solicitações e prestar o apoio aos técnicos

..,p""'a,"i. das prestadoras de serviço de comunicação de dados e acesso à internet.

Tarefa/Demanda:
Abertura e

acompanhamento
de chamados junto
a prestadoras de

serviços de

comunicação de

dados e internet

LISTA DE ATIVIDAD-ES

0,2 hora x B
Fornecer informações aos técnicos das

empresas que entrarem em contato

proativamente sobre indicações de falha

Abertura de chamado junto às

prestadoras de serviço de comunicação

de dados e internet, através de e-mail,

telefone ou página de internet, e registro

do incidente em sistema interno de

Atendimento aos técnicos das empresas

CONTRATADAS para testes de validação

de reparo e regisllq !e3!Y!q9gee

Validação do reparo com o usuário final e

encerramento do incidente, com o

das atividades executadas

Atualização da documentação

'#lr

W@ffiWWWffiW
sffiMs}feffi À p{qffiuTffi

; f.l iterói Pre v§cJ4ncia
â§ lr§§t{}l slst§\/

CONTRATO DE

esíiíI*tivo

RE§ULTADOS E§Pf,RAEOS



ffi t§ffirymffi t 'ilrffifrk?p#ffi*c*
No Processo
310001175!2021

Data
28t09t2021

Rubrica: Folha:

\í

1. Preenchimento de formulário, garantindo que atividades
foram executadas e que os resultados obtidos.

Indicador 4: Pontualidade

2. Comunicar à área responsável qualquer problema ou
dificuldade para que seja tomada as providências junto ao
fornecedor, antes que o problema expanda para outras áreas.

3. Encaminhar documentação técnica corrigida para
aprovaÇão.

l. Serão considerados apenas os chamados em que forem necessários encaminhamento de informações para
resultados posteriores ou os em que a solução dependerá de contato on-line com o fornecedor com aplicação assistida
das correções.

2. Desconsiderar os acompanhamentos apenas para que o fornecedor aplique as correções, por estar abrangida nas
atividades de monitoramento.

3. As atividades não devent ser computadas deforma repetida qtmndo se tralarem de um mesmo chamado.

PRESSUPOSTOS E RESTRICÔES

TAREFA N9 S.32
CONTRATO DE I NFRAESTRUTU.RA

Quadro estimativo
TIFO:

Custo Unitário em
UST

Previsão de
Consumo Anual

Custo tr'inal
Previsto em UST

§TIPORTÉ
1

24

24

Tarefa/Demanda:
FTP e SFTP

Objetivo:
Administlar e Gerenciar o serviço de FTP e SFTP, incluindo contas de usuários.

LISTA DE ATIVIDADES
Itenr Cor*pler.

xidade
Í*!

Átivirltde I'ormu,l*ção

ds Custo

Esf*rço Tot*l

0l M Instalar e configurar servidores FTP e

SFTP em arnbientes linux e windows
0,2 hora x M 0,2

02 B Atender incidentes reiacionados, mas não
restritos a: ocupação da área do serviço,
indisponibilidade do serviço, verificação
de conclusão de tarefas agendadas (Ex:
script de limpeza)"

0,2 hora x B 0,2
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No Processo
31000117512021

Data
2810912021

Folha:

6(
0,2 hora x BAtender a pedidos de disponibilizaçáo e

remoção de conteúdo e gerência de pastas

nos serviços de FTP e SFTP

0,2 hora x BCriar, formatar, gerar e disponibilizar
relatórios com as informações disponíveis

em todo o ambiente envolvido neste grupo

de tarefas, çonforme especificação da

Contratante. Uma vez criados os relatórios

deverão estar disponíveis sempre que

solicitados sem custo adicional.

Indicador 4: Pontualidade

Executar tarefa T-01 em até 8 horas úteis'

Executar tarefas T-02, T-03 
" 

T-94:," utg3 l'98! it"=it:

TIPO:
Custo Unitário em

UST
Previsão de

Consumo Anual
Custo Final

Previsto em UST
Objetivo:
Administrar e Gerenciar o serviço de Administrar ambiente de Banco de Dados PostgreSQl

e MySQL e SFTP, incluindo contas de usuários'

Tarefa/Demanda:
Administração do
Ambiente de Banco
de Dados

LISTA DE ATIVIDADES

Avaliar, diariamente, a execução das

cargas agendadas em ambiente de

nrodttcão- asindo preventivamente,

Rubrica: _. ,,,\u,\tt' (

\)frfi .'

R§SLILTÀDOS §,SP§RÂDOS

TAREFA Ng S-33
CONTRATO DE IN.FRAESTRUTURA

Aêvidade
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No Processo
31000't175t2021

Data
28t09t2021

Rubrica: Folha:

caso seja detectada a possibilidade de erro
futuro. e corretivamente, quando
verificar erro na execução das mesmas.
Caso necessário, acionar as áreas
responsáveis pela correção de eventuais
problemas detectados e que não peftençam
ao escopo de atividades de

administração de banco de dados. Ainda,
acompanhar e documentaras ações
corretivasnecessárias erealizadas,

as quais devem constar de relatório
produzido mensalmente.

02 M Executar, quando solicitado, cargas não
agendadas em ambiente de produção,
seguindo rotina definida pela engenharia
de banco de dados, agindo de forma
corretiva quando verificar erros de

execução e, caso necessário, acionando a
área de engenharia de banco de dados em
casos de erros de dados e/ou estruturais.

Garantir a possibilidade de retorno ao
ponto anterior em Çaso de falha, seja
executando recuperação de backup

previamente executaclo, seja executando
scripts que retornem o banco ao seu estado
anterior. Deve ser produzido

relatório das ocorrôncias com falha.

0,2 hora x M 0,6

03 M Executar, quando solicitado, scripts em
banco de dados, os quais devern ser
previamente testados e aprovados pela

área de engenharia de
banco de dados, certificando-se da
correta execução dos mesmos e
garantindo a possibiiidade de letorno ao
ponto a-ntelior em caso de falha, seja
executando lecuperação de backup
previarnente executacio, seja executando
scripts que retornem o banco ao seu estado
anterior. Deve ser produzido relatório das
ocorrências com falha..

0,2 hora x M 0,6

04 M Automatizar, sempre que possível, tarefas
que sejam executadas rotineiramente, tais
como cargas rie dados, rotinas de backup,
tarefas de manutenção de banco de dados,
etltre outras. Todas as tarefas

0,2 hora x M 0,6



ry- ffi§§ry*** f xlr;xb?§#ffincis
No Processo
31000117512021

Data
28t0912021

Folha:

68
*to-"tirada, dei"m' ser' documentadas e

incluídas em relatório mensal.

05 M Instalar SGBD, quando solicitado,

seguindo parâmetros repassados pela

equipe de engenharia de banco de dados,

visando a criação de novo ambiente de

produção, seguindo sempre os padrões da

Contratante

0,2 hora x M 0,6

06 M Aplicar patches corretivos em ambiente de

produção,quandosolicitado, seguindo os

parâmetros repassados pela equipe de

engenharia de banco de dados e dentro dos

padrões da Contratante, visando a correção

de erros e/ou manutenção evolutiva do

SGBD de produção

0,2 hora x M 0,6

07 M Realizar, quando necessário,

tunning no ambiente de produção debanco

de dados, a fim de corrigir/prevenir erros

em aplicações gerados por possíveis

indisponibilidades de resposta, total ou

oarcial. do SGBD

0,2 hora x M
0,6

08 M Realizar o controle de acesso aos SGBDs

de produção, quando solicitado, seguindo
padrão definido Pela Contratante,
provendo/revogando acessos às bases de

dados e a seus objetos individualmente,
bem como criação de contas para acesso as

bases de dados quando necessário

0,2 hora x M

0,6

09 M Produzir/monitorar/executar rotinas de

manutenção das bases de dados nos SGtsDs

de produção, as quais incluem backups,

recriação/manutenção de índices, limpeza

de pastas de arquivos temPorários,

checagem de banco de dados, entre outras

atividades

0,2 hora x M

0,6

t0 M Acompanhar adisponibilidade/escassez de

recursos do servidor hospedeiro dos

SGBDs de produção, a fim cle garantir a

disponibilidade do serviço de banco de

dados dentro dos NMSs internos da

Contratante.

0,2 hora x M 0,6

l1 M Realizar, quando necessário, abertura de

chamados junto aos fornecedores dos

SGBDs a fim solucionar quaisquer

problemas encontrados e que não puderam

ser resolvidos internamente.

0,2 hora x M 0,6
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No Processo
310001175t2021

Data
28t09t2021

Rubrica: Folha:

\r

v

12 M Executal rotinas de manutenção e testes

de avaliação de capacidade, contingência

e alta disponibilidade, de acordo com os

critériosespecificados pela ontratante,

de modo agarantir o bom funcionamento
do ambiente

0,2 hora x M

0,6

13 M Tratar incidentes em ambientes de

produção relativos aos SGBDs de

produção, a fim cle manter os SLAs
intelnos da Contratante. Deve ser

produzido relatório das ocorrências,

relatando procedimentos para solução

0,2 hora x M 0,6

t4 M E,laborar e manteí documentação de

procedimentos relativos a esse grupo de

tarefas
0,2 hora x M

0,6

l5 M Criar, formatar, gerâr e disponibilizar
relatórios com as informações

disponíveis em todo o ambiente

envolvido neste grupo de tarefas,

conforme especificação da Contratante.
Uma vez criados os relatórios deverão

estar disponíveis sempre que solicitados

sem custo adicional.

0,2 hora x M 0,6

Garantir o funcionamento do serviço dos bancos de dados Indicador 4: Pontualidade

A Contratada deverá automatizar, sempre que possível, tarefas que sejam executadas rotineiramente, tais como
cargas de dados, rotinas de backup, tarefas de manutenção de banco de dados, entre outras. Todas as tarefas
automatizadas devem ser documentadas e incluídas em relatório mensal

...{:tI§TCFINÀL
PÁRÂ CÁDA"

TÂR§FA* U§T

9'

R§SSLTÀDOS §SPT;RÀDO§ Nrv§r§ MINTMOS rlE SSRVIÇ(}
(Item l0 do Termo de Referência)

.PRE SUPOSTO§ § R§SII-RICÓES
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6q

0,5 horas x I
x 52semanas

TARETA N9 R.l
CONTRATO DE INFRAESTUTRURA

Quadro estimativo
TIPO:

Custo Anual em
UST

Previsão de
Consumo Anual
Custo Anual em

UST

B(}I'IN§IfiA
817

I

8t7

Tarefa/Demanda:
Proteção e

Segurança Contra
Infecções nas

Estações e

Ser.vidores-

Objetivo:
Exãcutar rotinas e atualizar ferramentas para impedir infecção por vírus e manter controle de

aplicação de patches.

Item Cemple.
xidde

í*l

Atividade Form,ulaçãa-
do Custo

Esforço Tot*l

0l M

Quando determinado, programar Íarefa

automática a ser executada, conforme

definido pela área responsável e alterar a
docrrmentacão existente se necessário.

I h/mês x l2
meses x M

18

02 B

ãcompanhar o andamento e resultado das

tarefas executadas, rePassando as

informações para a área responsável e

registrar os acertos e falhas em sistema

anronriado.

I hs/mês x
12 meses x

B
24

03 I

Análise, em dias úteis, dos resultados de

escaneamento pelo cliente de antivírus,

efetuando ações para completa remoção das

ameaças, quando necessário, identificando

usuários e repassando à área responsável

nara comunicacão.

O,5hora x I x
5dias x

52semanas

195

04 M

Éf.t.,r. análise e manutenção pró-ativa da

solugão de antivírus para as estações e

servidores conforme política definida pela

área demandante.

0,65 horas x
Mx5diasx
52setnanas

487

05 I

brientar a ârea responsável quando

diagnosticadas estações suspeitas ou sob

risco, conforme documentação e

procedimentos acordados.

2 hs/mês x
12 meses x I

36

06 I

Acompanhar execução do escaneamento

total das estações e servidores efetuada,

confotme política definida pela área

demandante, de forma automatizada,
intervindo em caso de falhas.

39



: '_-!

:- ' (.: l" [t ] I I1 ! 
^ 

r" f'] : lq! t' I*> L- t-t H f\ :- á\ , r' i-_ á! r r_

f.i it*ró i Ír*"*vi<Jêncla
NITãSt{3t r}ffiffiv

No Processo
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Data
28t09t2021

Rubrica: Folha:

07 M

Prestar suporte a equipe de atendimento no
que se refere aos clientes de antivírus nas

estações registrando as atividades em
sistema apropriado.

0,5 hs/mês x
l2 meses x

M
l8

1. Escaneamento de estações e servidores;
2. Monitoração do sistema de antivírus padrão da

NiteroiPrev
3. Suporte para a equipe de atendimento lo nível.
4. Confecção de relatório, de açordo com padrão

designado pela área responsável, garantindo que as

atividades foram executadas e registrando as

alterações realizadas.

Indicador l: Proatividade
Indicador 5: Pontualidade

1. Checagem realizável pelos logs da ferramenta do antivírus, registros de ocorrências e relatórios de manutenção.
2. Chamados e requisições de mudança que demandem atividades expressas nesta tarefa serão desconsideradas

para pagamento adotando os valores aqui definidos.
3. Todas as atividades devem ser registradas em sistema apropriado.
4. As atividades deverão ser executadas por profissional com as qualificações mínimas exigidas contratualmente

além de, no mÍnimo, 40 horas de curso do Microsoft Windows Server 2012 ou Windows 7.

CU§TO.:FINÂL
PÁtÂ irannr',q

,. U.§T

817

*TSt}L?Â§OS §SP§RÂDOS NTYEIS Mr§r§{O§ §É §§RVlÇO
íIíem I0 do Termo de Referência)

PRESS[JPOSTOS E RESTRTCO ES

TAREFA N9 R.2

CONTRATO DE INFRAESTRUTURA

Quadro estimativo
TIPO:

Custo Anual em
UST

Previsão de
Consumo Anual
Custo Anual ern

UST

ROTIN§INÀ
53r9

1

5319

Tarefa/Demanda:
Monitoração e

Operação do
Ambiente de
Infrnesfrníurq,

Objetivo:
Efetuar a monitoração clo ambiente fisico e lógico dos CPDs, infraestrutura de rede e serviços
corporativos disponibilizados pela área de TI, corigindo falhas, acionando prestadores de
serviço, fornecedores ou as áreas responsáveis pela manutenção e promovendo atividades
operacionais correlacionadas, tais como registro, análise, controle e documentação.

IÍ*m Comptre-
xidadr

Í*)

Âtiv*lade Formulaçâo
do Custs

*sfarço Total

t B
Monitorações ffsicas e lógicas de ativos de

rede, servidores e serviços, acompanhamento
diário das rotinas de backup e disponibilidade

5 horas x B
x 365dias

1825
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Rubrica: , .§i"

Tn&f",
Folha:

1o

de recursos de armazeriàinentô, efetuando

notificações de erros e al'ertas, conforme

Execução de ações reativasaprovadas pelo

CONTRATANTE, para restabelecer

condições operacionais, acionando
fornecedores, prestadores de serviço,
acompanhando, realizando testes de

funcionamento e validando os reparos ou

transferindo tickets registrados em sistema

I horas x M
x 365 dias

Elaboração e geração de relatórios mensais de

disponibilidades para áreas solicitantes.
I horaxMx

12 meses

Elaboração e atualizagáo de documentação,
com posterior envio para aprovação da área

5 horas x M
x 12 meses

Execução diária de checklist fisico, conforme
documentação apropriada, para todos os

ativos disponibilizados corporativamente,
como servidores, robôs, storages, switches,

sistemas de reÍiigeraçãoiexaustão de âr,

strando o resultado em sistemas internos.

Execução diária de checklist lógico, a cada
início de turno, verificando logs e erros.

thoraxBx
365 dias

2horasxlx
365 dias

Efetuar registros em sistemas internos de

ocorrências que interfiram nos acessos ou

desempenho dos serviços, providenciando

seu encaminhamento ou

Prestar as devidas informações/orientações,
ao NITEROIPREV, NiteroiPrev,
NITEROIPREV's, NiteroiPrev, NiteroiPrev e

empresas prestadoras de serviços, conforme

definidas pelo CONTRAT,
Para os servidores de Aplicação, aplicar as

inclusões, alterações, executar deploys,
alteraçôes e reiniciar os serviços, quando

solicitados pela área demandante, conforme
procedimento, dias e horários estabelecidos,

ou ainda, efetuar emergencialmente, quando

expressarnente autorizado por pessoa

4 horas x M
x52

semanas

Indicador 1 : Proatividade
Indicador 2: Incidentes Causados

1. Manter equipe mínima de técnicos, conforme tlefinido nos

M
1095

3 M 36

4 M 180

5 B
0,5 hora B x

365 dias
782,5

6 B 365

7 I 1.095

I B
2horaxBx

365 dias
730

M 624

CIISTO FINÂL
PARÀ À
TÀRE 'A

9*52,5

RESUL'TÂDOS ES?§RÂI}OS §ivEí§ MTNIMOS DE SEBVrÇ§
íItem 10 da Teixno dç Referêacia)
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No Processo
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Data
28t09t2021

Rubrica: Folha:

2. Manter a Central de Monitoração sempre guarnecida com
técnicos no serviço de monitoramento.

lndicador 3: Notificação de lncidentes
Indicador 4: Pontualidade

3. lniciar o procedimento de correção tão logo sejam detectadas
ou relatadas falhas e erros.

Indicador 5: Restabelecimento de serviço

4. Prestar informações sobre o andamento, desempenho dos
serviços e chamados aos técnicos da área de Tl quando
solicita do.

5. Registrar o fato em meio indicado pelo Contratante para cada
tipo de ocorrência (erro, correção, comunicação).

6. Atendimento das chamadas telefônicas à Central de
Monitoração.

7. Emitir relatório diário de desempenho da Monitoração,
contendo as falhas críticas, número de ocorrências e

resultado do desempenho e disponibilidade dos serviços.

1. O não atendimento será comprovado por meio das ferramentas de monitoração, documentações,
relatórios, indicadores, logs e comunicaçôes, comparadas com os registros.

2. A central de monitoração não poderá ficar sem ninguém monitorando em quaisquer horários, exceto
quando devidamente autorizado pelos gestores.

3. Deverá ser disponibilizada no mínimo equipe técnica para a realização das atividades dessa Tarefa, em
dias de semana, das 8h às 20h, e aos sábados, domingos e feriados mediante demanda da

CONTRATANTE condicionada à disponibilidade de verba especÍfica de eleição.
4. Na atividade 1, as monitorações deverão ser efetuadas de forma presencial, inclusive aos sábados, domingos

e feriados mediante demanda do CONTRATANTE, por meio de visualizações, testes de comunicações,
análise de logs e demais controles especificados pelo CONTRATANTE.

5. Um técnico não poderá executar mais de uma atividade desta tarefa de forma simultânea.
6. Serão validadas mensalmente as horas efetivarnente trabalhadas em cada atividade.
7. A soma de horas dedicadas às tarefas, por profissional, não poderá ser superior ao total de horas trabalhadas

no período.
8. E permitido que os profissionais dedicados à execução desta tarefa atendam atividades de Suporte ou

Dernanda, encaminhadas via sisterna pelo 1o nível ou pela CONTRATADA, intenompendo a contagem de
tempo dedicado à çxecução esta tarefa.

TIPO:
Custo Anual em

UST
Previsão de

Consumo Anual
Custo Anual em

UST

221

PRES§UPOSTOS E REST?TCOE§

TÂREFA N9 R.3

CONTRATO DE INFRAESTRUTURÀ

Quadro estimativo
ROiTINãTL4

I

221
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Folha: ,il

,^

gestão de atendimento do NiteroiPrev'

verificar se os andamentos registrados no chamado estão completos, se o nível de serviço

está senclo cumprido, atuando pró-ativamente para que o seja, se a solicitação feita pelo

cliente foi atendida, r" ot pto."ãi.entos realizado, 
"tião 

de acordo e registrados na base de

conhecimento, ,. u p.rquira àe satisfaçao foi encaminhada para o usuário e se há críticas

relatadas Por Parte do usuário'
p..pá.r. . .n.u.inhu. 

-..ú.iot 
quinzenais. destacando as principais ocorrências que

mereçam análise p"fu, g..en"ias da STI visando a melhoria contínua do serviço de

OU;etivo:
Acompanhamento de todos os ôhamados (incidentes e requisições) registrados no sistema deTarefa/Demanda:

Acompanhamento
do andamento de

todos os chamados

2 horas x 5

diasxlx52
semanas

ffiot chamados

registrados no sistema, acionando as áreas

reiponsáveis, quando necessário, para

gaiantir a atendimento e cumprimento das

áetas de serviço estabelecidas'

I hora x 26

semxB

Prep"*çã" . 
"presentação 

de relatórios

quinzenais destacando as prlnclpals

ócorrências que mereçam discussão,

visando a melhoria contínua do serviço de

atendimento ao usuário

Indicador 3: Notificação de incidentes

Indicador 4: Pontualidade
d"s iters do termo de referência'

Ac";rpa"h". " 
ardamento dos chamados até o seu

" 
.rr"""irú. ..latótt"s qqnzen?ls'

e registro de chamados' documentações'

relatórios, indicadores, logs e comunicações'

A análise dos chamado, (lte, 1) deve ser realizada diariamente, em dias de expediente' entre 8h e 20h' nas

dependências da CONTRATANTE'

O relatório quinzenal deverá conter informações básicas dos chamados' conforme acordado com a

CONTRATANTE.
Atarefa não está vinculada à quantidade de profissionais alocados, ficando este a critério da contratada' uma

vez que o valor é fixo, sendo de responsabilidade da mesma cumprir as atividades estipuladas'

Rubrica: ,rü,i,YY]IRJ'

úr,xrúos Df, s§RvlÇo
l.B daTennodbRESTJLTADOS ISPERADOS

1.

2.

3.

4.
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No Processo
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Rubrica: Folha:

O não atendimento será comprovado por meio das ferramentas de registro de chamados, documentaçôes,
relatóri os, i nd içq4glg!_Qglg com u ni caçõgs

TAREFA N9 R.4
CONTRATO DE INFRAESTRUTURÂ

Quadro estimatÍvo
TIPO:

Custo Anual em
UST

Previsão de
Consumo Anual
Custo Anual em

UST

ROTINEIRA
221

I

221

Tarefa/Demanda:
Monitoramento,
operação e
Gerencia do CFTV

Objetivo:
Acompanhamento de todos os chamados (incidentes e requisições) registrados no sistema de
gestâo de atendimento do NiteroiPrev.
Verificar se os andamentos registrados no chamado estão completos, se o nível de serviço
está sendo cumprido, atuando pró-ativamente para que o seja, se a solicitação feita pelo
cliente foi atendida, se os procedimentos realizados estão de acordo e registrados na base cle

conhecimento, se a pesquisa de satisfação foi encaminhada para o usuário e se há críticas
relatadas por parte do usuário.
Preparar e encaminhar relatórios quinzenais destacando as principais ocorrências que
mereçam análise pelas gerências da STI visando a melhoria contínua do serviço de
atendimento ao usuário.

Ifsrn Comple,
xidade

í:*)

Atiridade .Fermul*çâo

do Casto
Esfcrço Tofel

0l i

Análise diária de todos os chamados
registrados no sistema. acionando as áreas
responsáveis, quando necessário, para
garantir a atendimento e cumprimento das
metas de serviÇo estabelecidas.

2 horas x 5

diasxlx52
semanas

780

02
B

Preparação e apresentação de relatórios
quinzenais destacando as principais
ocorrências que mel'eçam discussão,
visando a melhoria contínua do serviço de
atendimento ao usuário.

I hora x 26
semxB 26

CU§TO FII§ÂA
PARÀÀTÂREFA

22t

RE§IILTÂMSESP§RÂDO§ NI1TXS MINTMO§ rlE §ÉRVrÇo
íItem l0 do Terrrra de eferÊneiáI

Cumprir quaisquer dos itens do termo de referência. Indicador 3: Notificação de incidentes
Indicador 4: PontualidadeAcompanhar o andamento dos charnados ate o seu

fechamento.
Preparar e encaminhar relatórios quinzenais.

PRESSUPOSTOS E RESTRIÇÚ ES



;ffi, ?*ffiry**;{nrffiÊ ffiffinca
No Processo
31000117512021

Data
2810912021

Folha:

1r
arnénte,emdiasdeexpediente,entre8he20h,nas

dependências da CONTRATANTE'
o relatório quinzenal deverá conter informações básicas dos chamados, conforme acordado com a

CONTRATANTE.
Atarefa não está vinculada à quantidade de profissionais alocados, ficando este a critério da contratada, uma

vez que o valor é fixo, sendo de responsabilidade da mesma cumprir as atividades estipuladas'

Rubrica: "-.,.$*

{JÍQn)',' ..,

7.

TAREFA Ng R.5

CONTRATCI DE INFRAESTRUTURA

TIPO:
Custo Anual em

UST
Previsão de

Consumo Anual
Custo Anual em

Objetivo:
Ad-inirt.u, a solução de segurança de perímetro de rede e detecção e prevenção de intrusão'

2 horas x 5

diasxlx52
semanas

Firewall UTM, comPreendendo

instalação,confi guração, manutenção

(criação, ajuste, remoção),atualização,

disponibilização de: Regras de acesso -

Firewall, IPS, NAT, VPN (em

conformidade com Política de Segurança

do Orgão); Alta disponibilidade e demais

elementos relacionados à tolerância a

falhas; Registro de atividades (Logs);

Alarmes, triggers e demais elementos

relaciotrados a monitoramento;

Papéis, permissões, contas cle usuários e

demais elementos relacionados

ao controle de acesso às ferramentas de

Elabora. relatório de regras de acesso

(Firewall, lPS, NAT, VPN) criadas,
t hora x 26

semxB



íl"lit+rói F>revi<Jôncia
N t:rffiffi{}l r)#qffi\/

\,

No Processo
310001 175t2021

Data
28t09t2021

Rubrica: Folha:

03 E
Elaborar relatório de ataques detectados e
prevenidos pelo lPS.

I hora x 26
semxB 26

04 E

Executar rotinas de manutenção e testes de

avaliação de capacidade, contingência e

altadisponibilidade, de acordo com os

critérios especificados pela Contratante, de

modoagarantir obom
funcionamento doambiente

lhx5
diasx52
semanas

360

05 E

Abrir chamados referentes a garantia ou

suporte técnico junto a terceiros
prestadores de serviço ou fornecedores

para resolução de problemas ou

implantação de melhorias, acompanhar e

documentar as atividades realizadas pelos

técnicos terceirizados ate a resolução

da(s) falha(s) ou requisição(ões),

registrando o tempo gasto para

atendimento até a solução do problema,

alerlando sobre chamados que estejam

perto de atingir o ANS do prestador de

serviço

10 min x 5

diasxlx52
semanas

80

06 E

Realizar aÍualização de Sistema
Operacional do firewall, de acordo com
procedimentos especificados pela

Contratante

lh x 2 dias l0

07 E

E,laborar e manter documentação
procedimentos relativos a esse

tarefas.

de

grupo de
7 horax26
semxB 26

08 E

Restabelççer a situaçãc normal do serviço
em caso de indisponibilidade ou queda
abrunta de desemoenho

t hora x 26
semxB 26

09 E

Realizar" levantamentos, análises,
proposições e conf,rgurações de maior
compiexidade ou abrangência,
compreendendc:
Desempenho; Organização e revisão de
regras de acesso (Firervall, IPS, VPN, NAT);
Proposição de ajustes e recomendações

de melhoria em configurações
críticas ou complexas na solução.

I horux26
semxB 26

.CUS:IO f']INÀL
PÀRÂ'Â ?ÀR§§'Á

9:t8

"--," N{VEI§ úIIN,IÀúO§ Df, §ERVLçO.
íItem l0 do Termo de Referência)
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No Processo
31000117512021

Data
28109t2021

Rubrica: { \

[Í]ffiü"*
Folha:

1t
Realizar todas as tarefas de acordo com a documentação e,,1
procedimentos defi nidos pela contratante..

lndicador 3: Notificação de incidentes

' Indicador 4: Pontualidade

Entregar relatórios das atividades ite\m-O2 e 03, conforme

modelo a ser definido pela CONTRATAITIE 

-

Entregar documento apresentando os resultados da atividade

09 (análises e recomendações), conforme modelo a ser

defi nido pela CONTRATANTE

@uçãodeverãoobedecerapolíticadegestãodeserviços,emespecial,o
gerenciamento de mudanças.

r
t

TIPO:
Custo Unitário em

UST
Previsão de

Consumo Anual
Custo X'inal

Previsto em UST

2005

.,

41

Tarefa/Demanda:
Instalação ou
atualização de
softwares
corporativos de

baixa
Comnlexidade

Objetivo:
Assegurar que os procedimentos de instalação ou atualizaçáo de softwares de baixa

Complexidade em Servidores de Produção/Homologação seguirão padrão de qualidade

estipulado pelo demandante.

LISTA DE ÀTIVIDADES

0l M Verificar e preparar os requisitos de

instalação.

2 horas x M 7

o2 M Instalar os softwares em ambiente de

homologação, conforme orientações do

fabricante.

0,5 hora x M 1,5

03 M Executar todas as configurações
necessárias e recomendadas.

0,5 hora x M 1,5

04 M Testar disponibilidade do novo serviço
implementado em ambiente de

homolosação.

0,5 hora x M 1,5

05 B Testar disponibilidade dos serviços já

utilizados no servidor onde o

procedi mento foi executado.

0,5 hora x B 0,5

TAREFA NS D.1
CONTRATO DE I NFRAESTUTRURA

Quadro estimativo
DtrMÀNT*À

Itefir Cample-
xidads

í*)

Atividade Formultção
do Custs

§*fnrço Tofal



tr" m#§**t íiltffiÊhrffiffinc*
No Processo
310001175t2021

Data
28t09t2021

Rubrica: Folha:

v

06 B Registrar os resultados e preparar a
documentaÇão relativa à instalação.

thoraxB 1

07 M Instalar os softwares em ambiente de
produção, conforme documentaÇão.

0,5 hora x M 1,5

08 M Executar todas as configurações
necessárías e recomendadas.

0,5 hora x M 1,5

09 B Testar disponibilidade do novo serviço
implementado em ambiente de
produção.

0,5 hora x B 0,5

10 B Testar disponibilidade dos
utilizados no servidor
procedimento foi executado.

serviços
onde

Ja
o

0,5 hora x B 0,s

t1 M Incluir ou comigir os serviços de backup
relativos à nova aplicaÇão.

0,5 hora x M 1,5

12 M Incluir ou corrigir os parâmetros da
ferramenta de monitoração para o serviço
implementado.

0,5 hora x M 1,5

l3 B Registrar: acertos e falhas do
procedimento em Livro apropriado e

atualizar a documentação do servidor.

0,5 hora x B 0,5

l. Funcionalidade do software disponibilizado para
produção totalmente compatibilizada com as aplicações e

serviços corporativos do CONTRATANTE.

lndicador 2; Incidentes Causados
Indicador 4: Pontualidade
Indicador 5: Restabelecimento de serviço

2. Executar as atividades em conformidade com as rotinas
padronizadas por documentação.
3. Entregar o produto dentro do prazo e horário definido na
Ordem de ServiçoiRequisição.
4. Documentação completa do novo software e atttalizar a
documentação do servidor onde o software foi instalado,
refletindo a inclusão de novo serviço.

CIÜ§TCI FINÀ[,
PÂRÂÀTÀRTTÀ

. UST

?€§

R§§ULTAAOS E§PENÀI}O§ NMr§ MrNillr0s Dã §f,RYtÇg
íltem l0 do Tear*s de Referência]-

PRIS§UPCISTOS E RESTRICOES
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a emPresa Conlt:t:l*1oônusparaÍeIazeÍoureaJuStaI0S§rVlvUllllvl4rJvro
2 No processo de homologação a contratàda deverá preparar iotalmente o software antes de disponibilizá-lo

para produção.
3 Caso o prazo não seja suficiente, deverá, durante a fase de homologação' solicitar expansão do mesmo e

justificar os motivos.
4 Adocumentação deverá ser formatada conforme padrões e modelos adotados pelo CONTRATANTE e

submetido Para aProvação.

5EmalgunscasoseacritériodaCoNTRATANTEpoderãoserdemandadosapenasinstalaçõesde
homologação e não sendo aprovada a prod-ução, serão requisitados e autorizados apenas as atividades de 0l a 06 e

atividade no l3 relativas exclusivamente a fase'

I ;" "'""";; 
'#;;;; 

" software tenha sido homologado em demandas anteriores, poderão ser solicitadas apenas

as atividades de07 a13.
7 Considera-se como requisito de instalação identificar e aplicar correções, plug-ins, patches e service packs

junto ao fabricante do software. Essas correções são imporlantes para a segurança e estabilidade do software'

g Nos itens 6 e l3 é obrigatório registrar na documentação a versão do software e nível dos patches aplicados'

9 considera-se ,o*o ..{uirito de Instalação identificar junto ao fabricante a compatibilidade do software com

o ambiente do NiteroiPrev, ex: versão do sisteÀa ope.acionáI, compatibilidade em 64bits' instalação em cluster'

instalação de agentes via GPo ou script' etc' 
i,r-.r^ ô incrorccãn e cnn ' rferior a 5 (cinco)

l0 Considera-se como de baixá Complexidade a instalação e configuração com tempo ln

horas, em condições normais e utilizando-sátodot os recursos técnicos e humanos necessários'

No Processo
31000117512021

Data
28109t2021

Rubrica: ,-t$t'

lmm)"
Folha:

1q

TAREFA NE D.2
CONTRATO D[ I NFRAESTUTHU'RA

Custo Unitário em
UST

Previsão de

Consumo Anual
Custo Final

Objetivo:
Assegurar que os procedimentos de instalação ou atualizaçào de softwares de média

complexidade em Serviclores de Produção/Homologação seguirão padrão de qualidade

estipulado pelo demandarrte.

Tarefa/Demanda:
InstalaçÍio ou
atualização de
softwares
corporativos de

média

Àtividade



"#" ly-1-ç *Sã I ;i i rE ãbt E* Êrruu 
rã

No Processo
310001175t2021

Data
28t09t2021

Rubrica: Folha:

V

v

02 M Instalar os softwares em ambiente de
homologação/produção, conforme
orientações do Íabricante.

I horaxM J

03 M Executar todas as configurações necessárias
e recomendadas.

I horaxM 3

04 M Testar disponibilidade do novo serviço
implementado em ambiente de
homologaÇão.

0,5 hora x M 1,5

05 B Testar disponibilidade dos serviços já
utilizados no servidor onde o procedimento
foi executado.

0,5 hora x B 0,5

06 B Registrar os resultados e preparar a

documentaÇão relativa à instalação.
2 horas x B 2

07 A Instalar os softwares em ambiente de
produÇão. conforme documentação.

I horaxA 5

08 M Executar todas as configurações
necessárias e recomendadas.

I horaxM J

09 B Testar disponibilidade do novo serviço
implementado em ambiente de produção.

0,5 hora x B 0,50

l0 B Testar disponibilidade dos serviços já
utilizados no servidor onde o procedimento
foi executado.

0,5 hora x B 0,50

11 M Incluir ou corrigir os serviços de backup
relativos à nova aolicacão.

0,5 hora x M 1,5

t2 M Incluir ou corrigir os parâmetlos da
ferramenta de monitoração para o serviço
implementado.

0,5 hora x M 1,5

t3 B Registrar aceftos e falhas do procedimento
em Livro apropriado e atualizar a

documentação d.o servidor.

0,75 hora x B 0,75

l. Funcionalidade do software disponibilizado para produção
totalmente compatibilizada com as aplicações e serriços
corporativos do CONTRATANTE.

Indicador 2: !ncidentes Causados
Indicador 4: Pontualidade

2. Executar as atividades em conformidacie com as rotinas
padronizadas por documentação.
3. Entregar o produto dentro do prazo e horário definido na
Ordem de Serviço/Requisi ção.
4. Documentação conrpleta do novo software e atualizar a
documentação do servidor onde o soÍtware foi instalado,
refletindo a inclusão de novo serviÇo.

CT]§TOFINÀL
PÀRÀ Â

TAR§TÁ, Ü§T

42.75

RESULTÂ}OS I,§PERÀDOS FílvEr§ M INIMO§ D§ §ÊRVÍÇO
(Item Í0 do Termo dr X.eferêueia)

"Pttt§§tÍ,P{}§Tos E RES?RI co{.q
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No Processo
31000117512021

Data
2810912021

Rubrica:

[mm$-'I

Folha:

1a
I O ônus pararefazer ou reajustar o serviço inicial será1àa empresa Contratada.

2 No processo de homologaião, a Contrúda devàrâfirepârar iotalmente o software antes de disponibilizá-lo

para produção.
3 Caso o prazo não seja suficiente, deverá, durante a fase de homologação, solicitar expansão do mesmo e

justificar os motivos.
4 A documentação deverá ser formatada conforme padrões e modelos adotados pelo CONTRATANTE e

submetido para aprovação.

5 Em alguns casos e a critério do CONTRATANTE poderão ser demandados apenas instalações de

homologação e não sendo aprovada a produção, serão requisitados e autorizados apenas as atividades de 0l a 06 e

atividade no 13 relativas exclusivamente a fase.

6 Em casos que o software tenha sido homologado em demandas anteriores, poderão ser solicitadas apenas

as atividades de 07 a 13.

7 Considera-se como requisito de instalação identificar e aplicar correções, plug-ins, patches e service packs

junto ao fabricante do software. Essas correções são importantes para a segurança e estabilidade do software.

8 Nos itens 6 e 13 é obrigatório registrar na documentação a versão do software e nível dos patches aplicados.

9 Considera-se como requisito de instalação identificarjunto ao fabricante a compatibilidade do software com

o ambiente do NiteroiPrev, ex.: versão do sistema operacional, compatibilidade em 64bits, instalação em cluster,

instalação de agentes via GPO ou script, etc.

0 Considera-se como de média Complexidade a instalação e configuração com tempo superior a 5 (cinco)

horas e inferior a I I (onze) horas, em condições normais e utilizando-se todos os recursos tecnicos e humanos

necessários.

TAREFA N9 D.3
CONTRATO DE INFRÂESTUTRURA

Quadro estimativo

TIPO:
Custo Unitário em

UST
Previsão de

Consumo Anual
Custo Final

Previsto em UST

)§ÃdÀNDÀ
88

1

176

Tarefa/Demanda:
Instalação ou
atualização de
softwares
corporativos de
alta
Comnlexidade.

Obietivo:
Assegurar que os procedimentos de instalação ou atualizaçáo de softwares de alta

Complexidade em Servidores de Produção/Homologação seguirão padrão de qualidade

estipulado pelo demandante.

LTSTA DE ATIVIDADES
lfes Cemple-

xidade
íÉI

Àtividsde Fcrma'l*çâo
do Custo

§sfor:ço Tatal



ffi t§t§ry Xft * I il H"rÊb? r-;lrr n e a

0l A Verificar e preparar os requisitos de

instalação.
6 horas x A 30

02 A Instalar os softwares em ambiente de
homologação, conforme orientações do
fabricante.

1,5 horas x
A

7,s

03 A Executar todas as configurações necessárias
e recomendadas.

2 horas x A 10

04 A Testar disponibilidade do novo serviço
implementado em ambiente de
homologação.

t horaxA 5

05 M Testar disponibilidade dos serviços já

utilizados no servidor onde o procedimento
foi executado.

0,5 hora x M 1,5

06 M Registrar os resultados e preparar a

documentaÇão relativa à instalação.
2 horas x M 6

07 A Instalar os softwares em ambiente de
produção, ccnforme documentacão.

1,5 horas x
A

08 A Executar todas as configurações
necessárias e recomendadas.

2 hotas x A 10

09 A Testar disponibilidade do novo serviço
implementado em ambiente de produção.

thoraxA 5

r0 M Testar disponibilidade dos serviços já
utilizados no servidor onde o procedimento
foi executado.

0,5 hora x M 1,5

t1 M lncluir ou corrigir os serviços de backup
relativos à nova aplicacão.

0,5 hora x M 1,5

t2 M lncluir ou corrigir os parâmetros da

ferramenta de monitoração para o serviço
irrrplementado.

0,5 hora x M 1,5

13 B Registrar aceftos e falhas do procedimento
em Livro apropriado e atualizar a

documentação do selvidor.

I horaxB I

l. Funcionalidade do software disponibilizado para produção
totalmente compatibilizada com as aplicações e serviços
corporativos do CONTRATANTE.

Indicador 2: Incidentes Causados
Indicador 4: Pontualidade

2. Executar as atividades em conformidade com as rotinas
padronizadas por documentação.
3. Entregar o produto dentro do prazo e horário definido na
Ordem de Serviço/Requisição.
4. Documentação completa do novo software e atua,lizar a

documentação do servidor onde o software foi instalado.
reflelindo a inclusão de novo servico.

N" Processo
310001175t2021

Data
28t09t2.021

Rubrica: Folha:

CÜ§TCI'FI}íÁL
PÂRÀÁTÀREFÁ.-UST

176

RE§UL?ÂDOS E§P§RÀDOS N.lVBr§ PrrNr-MOS DE S§RVIÇO
fltem 10 do Torma dc Êeferêrrcia)

PRü§§.U PO§"f OS E RE§TRICO§§



f{ it+roi Pr+vi<Jôncia
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No Processo
31000117512021

Data
2810912021

Folha:

trG

àa emPresa Contratada'

2 No processo de homologação a contratáá"'J""àra p*parar totalmente o software antes de disponibilizáJo

fl".oü:il o prazonão seja suficiente, deverá, durante a fase de homologação' soliçitar expansão do mesmo e

justificar osmSÍJ.,o.?.,,uçao 
deverá ser formatada conforme padrões e modelos adotados pelo GoNTRATANTE e

,submetido 
PaxiÍll'ilil; 

e a critério do cONTRATANTE poderão ser demandados apenas instalagões de

homologação,enãosendoaprovadaaprodução,serãorequisitadoseautorizadosapenasasatividadesde0la06e
atividadã no I 3 relativas exclusivamente a fase'

6Emcasosqueosof|waretenhasidohomologadoemdemandasanteriores,poderãosersolicitadasapenas

;t "'"'ot::$:j;-ij:;.o requisiro de instalaçã. identificar e aplicar correções, nlus-f 1L.nalch.es 
e service packs

junto ao fabricante do software. Essas correções são imporlantes para a segurança e estabilidade do software'

g Nos itens 6 e l3 é obrigatório registrarnadocumentação aversãoáo software e nível dos patches aplicados'

9 considera-se como requisito de instalaçío iálntin"u.;unto ao fabricante a compatibilidade do software com

o ambiente do Niteroiprev, ex: versão oo ,irt"Ãu-op".u"ionát, compatibilidade em 64bits, instalação em cluster'

instalação de agentes via GPO ou script, etc'

10 Considera-se ÃÃo a" Alta bomplexidade a instalação e configuração com tempo superior a ll (onze)

horas, em condições no.r*i, e utilizando-ie todos os recursos técnicos e humanos necessários'

Rubrica: .\.'1*

,'i$,inlRJ

TAREFA NE D.4
CONTRATO DE I NFRAESTUTRURA

Custo Unitário em
UST

Previsão de

Consumo Anual
Custo Final

Objetivo:
Assegurar que os procedimentos de remoção de softwares em Servidores de Produção

n"g.,íao paárao de qualidade estipulado pelo demandante'

ffior. esPecificado"

confoime definido na Base de

ar disPonibilidade dos

instalados no Servidor onde c procedimento



lql iteroi Serevi<Jôr:cia
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No Processo
310001175t2021

Data
28t09t2021

Rubrica: Folha:

03 M Incluir, excluir ou corrigir parâmetros da
ferramenta de monitoração para o seruiço
implementado.

0,5 hora x M 1,5

04 I Incluir, excluir ou corrigir serviços de backup
relativos à aplicação removida.

0,5 hora x I 0,75

05 B Registrar acertos e falhas do procedimento
em sístema apropriado.

0,5 hora x B 0,50

06 B Atualizar documentação referente ao
software e ao servidor onde o serviço estava
hospedado.

0,5 hora x B 0,50

1. Funcionalidade dos sofiwares corporativos sem resquícios
de acesso, configuração ou parâmetros com o software
removido.

Indicador 2: Incidentes Causados
Indicador 4: Pontualidade

2. Executar as atividades em conformidade com as lotinas
padronizadas por documentação.
3. Entregar o produto dentro do prazo e horário definido na
Ordem de Serviço/Requisição.
4. Atualizar a documentação do servidor onde o software foi
removido, refletindo a exclusão do serviço.
5. Atualizar a documentação na Base de Conhecirnento
excluindo ou aposentando os documentos que tratam do software
removido.

I O ônus para reÍàzer ou rea.lustar o serviço inicial será da empresa Contratada.
2 Considera-se resquícios quaisquer funcionatidades que façam referência ao software removido, tais como
_eg9!Le!_q9ff9!49lqmento, backup ou inforrnações incorretas nos mapas de servidores.

TIPO:
Custo Unitário em

UST
Previsão de

Consumo Anual
Custo tr'inal

Previsto em UST

CUSIO TINÀL
PÂRÁ A TÂRÊF.,i

- [i§T
RESTJLT.AI}OS ESPER ÀDOS NI!?I§ MINIMOS D§ §Uft.\rTçO

íltsm IS da Tryrna dc Referêaeiell

PR.ESSUPOSTOS E RESTRTÇÕES

TAREFA Ng D.5
CCINTRATO DE I Ni:RAESTUTRUfiA

Quaciro estirnativo
)§*ÍÁNr)Â

7

3

2t
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Objetivo:
Assegurar que as alterações. de configuraçao,9l ::lY,T::^Í:3::"3::*exidade
§il,"6o;, ã;;;;ã;,'"óráo padraã de qualidade estipulado pelo demandante.

Tarefa/Demanda:
Alteração de

configuração ou

migração de

software de baixa

LISTA DE ATIVIDADES

0,5 hora x MVoifi*t requisitos necessários para a

ffies ativas antes da

alteração solicitada, a qual deverá ser

l5minxMEfeti,a-"-t"t?çõ"s áe confi guração em

ambiente de homologação ou nó passivo'
15minxBT."t". dlt-p"rú,ttd"d. do serviço onde a

alteração di configuração foi executada, em

l5minxBT"tt.r. d'tp*ibilldade dos serviços iá

utilizados no Servidor onde o procedimento

foi executado, em ambiente de

12minxMEfet.,a. ,tt"*çõ.s de configuração em

ambiente de Produção ou nó ativo'
15minxBT.rt". ãt.p"rilblltdrG do serviço onde a

alteração de configuração foi executada, em

15minxBT""rt d'"p"nibilidade dos serviços iá

utilizados no Servidor onde o procedimento

foi executado, em ambiente de
l5minxBC"-pf.-".trt clocumentação com a

alteráção efetuacia, acertos e falhas do

0,5 hora x Mffi"t de backuP

0,5 hora x MI*lutr;, cotÍrgt. p".âmetros da ferramenta

de monitoraçào Para o serviço

Irdi""d"--ncidentes Causados

Inclicador 4: Pontualidade
Para Produção

iotalmente compatibilizada com as aplicações e se'viços

vos do CONTRATANTE.

No Processo
31000117512021

Data
2810912021

Rubrica: - -,rü/\

,[üEffi) 11

em

. :t : r F"*trl-çâ"-]-
do Custo I

*sforça ilottl
Item Cemplc'

xidade
í*)

AfiYidâca

1,5
01 M

0,5 hora x I 0,75
02 I

0,75
03 M

0,25
04 B

0,25
05 B

0,6
06 M

0,25
B01

0,25
08 B

0,25
09 B

1,5
10 M

1,5
11 M

CU§1O fll'{'Al,
PARÂ ATARE.FÀ

- IJST
RESUI.TÀDO§ nsPÊnapos ít*cm 1{l do Íermo de Refe,rêrcia)



ffi- *Xffiry#ffi t â illl-ãâb?ffiffir*,*
No Processo
3í 0001 175t2021

Data
28t09t2021

Rubrica: Folha:

2. Executar as atividades em conformidade com as rotinas
padronizadas por documentacão.
3. Entregar o produto dentro do praiffi
Ordem de Serviço/Requisição.
4. Atualizar documentação do software e do servi,Jor ."de o
software fica hospedado, refletindo a inclusão ou alteração do
serviço.

I O ônus para refazer ou reajustar o serviço in
2 No processo de homologação a Contratada deverá preparar totalmente o software antes de disponibilizá-lo
para produção.
3 Caso o prazo não seja suficiente, deverá, clurante a fase de homologação, solicitar expansão do mesmo e
justificar os motivos.
4 A documentação deverá ser formatada cotrforme padrões e modelos existentes e submetido para aprovação.5 Em alguns casos e a critério do CONTRATANTE poderão ser demandados apenas instaiações de
homologação, e não sendo aprovada a produção, serão requisitaclos e autorizados apenas as atividades de 03 a 05 e
a atividade no 09 relativas exclusivamente a fase.
6 Em casos que o software tenha sido homologado em demandas anteriores, poderão ser solicitadas as
atividades, excluindo as de no 03 a 05.
7 Considera-se como de baixa Complexidade a instalação e configuração com tempo inferior a 03 (três)
horas, em condições normais e utilizando-se todos os recursos técnicos e humanos necessários.

Verificar requisitos necessários

i?lx§§StlP(}§TO§ § R§sTRIÇooS

TAREFA Ng D.6
CONTRATO DE }NFRAESTUTRURA

Quadro estimativo
TIPO:

Custo Unitário em
UST

Previsão de
Consumo Anuâl

Custo Final
Previsto em UST

I}EI}IÂH.DÂ
t4

2

28

Tarefa/Demanda:
Alteração de
conÍiguração ou
migração de
software de média
Comnlexidade -

Obietivo:
Assegurar que as alterações de configuração de softwares de média complexidade
Servidores de Produção seguirão padrão de qualidade estipulado pelo demandante.

em

LISTA DE ATIVIDADES
**t* CompIe.

xidrde
í*I

,{ÍiYidatIe Formulaçâo
deCu*fs'

X*forço Tatzl

0t A lhoraxA 5



D

"ffi" ;Xã§ç**; I xlffi*b?§#ffinc 
s

No Processo
31000117512021

Data
28t09t2021

Rubrica:

ff]trRy'

Folha:

{r
02 I D*r*"rt"r 

"qrqgtrrditdes 
ativas antes da

alteração solicitada, â qual deverá ser

comnl ementada Posteriormente.

0,5 hora x I 0,75

03 M Efetuar alterações de configuração em

ambiente de homologaçáo. 

-

0,5 hora x M 1,5

04 B t"rtu. ditponibilidade do serviço onde a

alteração de configuração foi executada,

em ambiente de homologação.

0,5 hora x B 0,50

0s B f"rtrt disponibilidade dos serviços já

utilizados no Servidor onde o

procedimento foi executado, em ambiente

de homologação.

l5minxB 0,25

06 M Efetuar alterações de configuração em

ambiente de nrodução.

0,5 hora x M 1,5

07 B T.rt". disponibilidade do serviço onde a

alteração de configuração foi executada,

em amhiente de orodução.

0,5 hora x B 0,50

Testar disponibilidade dos serviços já

utilizados no Servidor onde o

procedimento foi executado, em ambiente

de producão.

0,5 hora x B 0,50
08 B

09 B Complementar documentação com a

alteração efetuada, aceftos e falhas do

procedimento

0,5 hora x B 0,50

l0 M Incluir ou corrigir serviços de backup

relativos à aplicação, caso leee§sfol!--
0,5 hora x M 1,5

l1 M t*tui. ou corrigir Parâmetros da

ferramenta de monitoraçáo pata o serviço

imolementado, caso necessário.

0,5 hora x M 1,5

ilizado Para Produção

totalmente conlpatibilizada com as aplicações e serviços

corporativos do CONTR

Indicador 2: Incidentes Causados

Indicador 4: Pontualidade

rmidade com as rotinas

oadronizadas Por documentaçáo. 

-

@entro do pÍazo e horário definido na

Ordem de Serviço/Requisição.

Z- Atr"l-". d"**entaçao do software e do servidor onde o

software fica hospedado, refletindo a inclusão ou alteração do

' udu.

2 No processo de homologação, a Contraáda deverá preparar totalmente o software antes de disponibilizá-lo

para Produção

,.\ CU§TO FIFiÂL
PAR,ÀÀTÀRBFÂ

- U§T

í4

R§§ULTADOS A§PtrRÂ.DO§ NTTtrIS úrx§los D§ sERvIÇo
íItem 10 do Terms de Referêatia)



ffi ryffiffi* â,ur+xâb?'f#ffif***
No Processo
310001175t2021

Data
28t09t2021

Rubrica: Folha:

3 Caso o prazo não seja suficiente, deverá, durante a fase de homologação, solicitar expansão do mesmo e
justificar os motivos.

4 A documentação deverá ser formatada conforme padrões e modelos existentes e submetido para aprovação.
5 Em alguns casos e a criterio do CONTRATANTE poderão ser demandados apenas instalações de

homologação ,e não sendo aprovada a produção, serão requisitados e autorizados apenas as atividades de
03 a 05 e atividade no 09 relativas exclusivamente a fase.

6 Em casos que o software tenha sido homologado em demandas anteriores, poderão ser solicitadas as

atividades, excluindo as de no 03 a 05.
7 Considera-se como de média Complexidade a instalação e configuração com tempo superior a 03 (três) e

inferior a 06 (seis) horas, utilizando-se todos os recursos técnicos e humanos necessários.

I
TIPO:

Custo Unitário em
UST

Previsão de
Consumo Anual

Custo X'inal
Previsto em UST

26,5

.,

53

Tarefa/Demanda:
Alteraçâo de
configuração ou
migração de
software de alta
Complexidade

Objetivo:
Assegurar que as alterações de configuração de softwares de alta Complexidade em
Servidores de Produção seguirão padrão de qualidade estipulado pelo demandante.

LISTA DE ATIVID DBS

0t A Verificar requisitos necessários para a

alteraÇão a ser efetuada.
2 horas x A l0

02 I Documentar configurações ativas antes da
alteração solicitacia, a qual deverá ser
complementada posteriormente.

0,5 hora x I 0,75

03 A Efetuar alterações de configuração em
ambiente de homologação ou nó passivo.

I horaxA 5

04 B Testar disponibilidade do serviço onde a

alteração de configuraçâo foi executada, em
ambierrle de homologaÇão.

0,5 hora x B 0,50

05 B Testar disponibilidade dos serviços já
utilizados no Servidor onde o procedimento

45minxB 0,75

TAREFA N9 D.7
CONTRATO DE I NFRAESTUTRURA

Quadro estimativo
DEMANI}A

Item Ccmple"'
xklade

í*'l

Formulaçâc
d0 Cüsto

§sforça Tetal



,

ffi ,ffiryffiffin I xrrçÊr?r#ffinc a

No Processo
31000117512021

Data
28t0912021

Rubrica: , .\

'ffllk\"*'
Folha:

íq
iol executado, em'i,Srnbiente de

Efetuar alterações de configuração em

ambiente de produção ou nó ativo.

Testar disponibilidade do serviço onde a

alteração de configuração foi executada, em

0,5 hora x BTestar disponibilidade dos serviços já

utilizados no Servidor onde o procedimento

foi executado, em ambiente de

Complementar documentação com a

alteração efetuada, acertos e falhas do

Incluir ou corrigir serviços de backup

Incluir ou corrigir parâmetros da ferramenta

de monitoração Para o serviço

implementado, caso necessário.

Indicador 2: Incidentes Causados

Indicador 4: Pontualidade
1. Fr""i"*lidade do software disponibilizado para produção

totalmente compatibilizada com as aplicações e serviços

ivos do CONTRATANTE.
2. E.""ú". "t "tividades 

em conformidade com as rotinas

3. Ert*ga. " produto dentro do prazo e horário definido na

q. N" l't ^, 
documentação do software e do servidor onde o

software fica hospedado, refletindo a inclusão ou alteração do

@ serviço inicial será da empresa Contratada.

No p.ocerso de homologaião, a Contratada cleverá prepâÍâr totalmente o software antes de disponibilizá-lo

para produção.
buro'o pra)oráo seja suficiente, deverá, durante a fase de homologação, solicitar expansão do mesmo e

justificar os motivos.
"A 

documentação deverá ser formatada conforme padrões e modelos existentes e submetido para aprovação.

Em alguns casos e a critério do CONTRATANTE poderão ser demandados apenas instalações de

homológação ,e não sendo aprovada a produção, serão requisitados e autorizados apenas as atividades de

03 a 05 e atividade no 09 relativas exclusivamente a fase'

Em casos que o software tenha sido homologado em demandas anteriores, poderão ser solicitadas as

atividades, excluindo as de no 03 a 05.

Considera-se como de alta Complexidade a instalação e configuração com tempo superior a 06 (seis) horas,

utilizando-se todos os recursos tecnicos e humanos necessários'

06 A I horaxA 5

07 B 0,5 hora x B 0,50

08 B 0,50

09 B 0,5 hora x B 0,50

10 M 0,5 hora x M 1,5

l1 M 0,5 hora x M 1,5

CUSTO tr'II{AL
PÀRAÀTÂRT À

. TJST

,6,5

R§SULTÀI}OS §§Pf, RAI}O§ NivEIs urrNrMo§ D0 sERvrÇO
{tttm ls do TerÍ{s de X.éfsrêntia)

PÊ§§SI }I}E}§TÔ§ E R§STRICO§§
1

2

4
5



#.}.il tffiffin { xrc*b?§#ffiÊnca
No Processo
31000í 175t2021

Data
28t0912021

Rubrica: Folha:

T
I

I

I

t II I

TIPO:
Custo Unitário em

UST
Previsão de

Consumo Anual
Custo tr'inal

Previsto em UST

434

I

434

Tarefa/Demanda:
Análise de
Desempenho de
Ambiente

Objetivo:
Avaliar configuração e desempenho de ambiente computacional especificado, emitindo

relatório com propostas para o restabelecimento de qualidade de desempenho desejada'

LISTA DE ATTVIDADES

0l A Levantar dados históricos sobre o

desempenho do ambiente especificado
pelo demandante.

l6horasxA 80

02 E Efetuar análise e executar rotinas para

diagnóstico.
24 horas x E 192

03 E Elaborar parecer com propostas de

alteração e/ou aiustes no ambiente.

16 horas x E 128

04 B Documentar os resultados obtidos e

encaminhar à área solicitante para análise

e aorovacão.

34 horas x B 34

1. Relatório detalhado com:
- as falhas observadas e as correções para sanar tais falhas.
- avaliação do desempenho e sugestões para melhoria.
- avaliação se as melhores práticas estão sendo adotadas.

Indicador 2: Incidentes Causados
Indicador 4: Pontualidade

2. Entregar o produto dentro do prazo e horário defirrido na

Ordem de Serviço/Requisição.
PRh,SSUPOS',r'LlS t R_L§ r'RrÇUES
I O ônus para refazer ou reajustar o serviço inicial será da empresa Contratada.
2 O escopo da análise será definido antes de emitida ordem de serviço.
3 Caso a CONf'RAT'ADA não alcance os objetivos deÍinidos no escopo da tarefa não será aprovado o
pasamento.

TAREFA NS D.8
CONTRATO DE INFRAESTUTRURA

Quadro estimativo
DÉ§.{ÂN§Á.

I,tem C*mple-
tidade

r'xt

Âtividede Formulaçâo
do Cüsts

§sforço Total

CLISTO rINÀL,
PÂRÀ Â TÀREfÂ

- I.IST

434

R§SUUTÂIX}S §SPERÁDOS FIÍVSI§ MINIMOS DE SERVIÇO
ítÍem 10 tlo Termo de Referência)



tr" lXffiryffi .il 
âsrffiqk?ÊãH,rncâ

No Processo
31000117512021

Data
28t0912021

Rubrica: .rr,.(.rWT Folha:

6o

@serviço inicial será da empresa Contratada.

O escopo da análise será definido antes de emitida ordem de serviço'

caso a CONTRATADA não alcance os objetivos definidos no escopo da

pagamento.

tarefa não será aprovado o

TAREFA N9 D-9
CONTRATO DE INFRAESTUTRURA

Quadro estímativo

TIPO:

Custo Unitário em
UST

Previsão de
Consumo Anual

Custo Final
Previsto em UST

. 
D§1I{AJ§Dá

208

1

208

Tarefa/Demanda:
Estudo de

ambiente para
proposta de

implementação de
mndenca

Objetivo:
Efeiuar estudo do ambiente objetivando emitir relatório com proposta de mudanças para

implementação de nova funcionalidade.

I ISTA TTtr', ÀTIVIDI DF"S

Item Coaryle-
xidade

íc.)

Aíúdade Fornrulação
doCscto

Esforço Xbt*tr

01 A Identificação da necessidade do demandante. 4 horas x A 24

02 A Estudo do ambiente de software e hardware

atual.

8 horas x A 48

03 A Verificação de requisitos PaÍa a

imolementação da mudança.

4 horas x A 24

04 A Elàboração de parecer com proposta de

imolementação de mudanÇa.

8 horas x A 96

05 B Documentação dos resultados obtidos e

encaminhamento à área solicitante para

análise e aprovaÇão.

16 horas x B 16

CI}STO FTNAL
PÀRA A TÀRETA

- UST

208

RE§I]LTÀDO§ ESPERÀDO§
"..-- NÍvns Mlmllrôs DE .§E§vIÇo

{Item 18 do Terrno dt Referência)

ll- R"luto.io .o. uma descrição da necessidade, quais

possíveis soluções foram identificadas, os testes feitos e uma

àonclusão de qual solução é mais indicada para o ambiente do

N iteroiPrev.

Indicador 2: Incidentes Causados

lnclicador 4: Pontualidade

Z Ortregur o produto dentro o pÍazo e horário definido na

Ordem de ServiçoiRequisiÇão.
m^§Tftc r DE's'rl}lrrtn§



strMf§§ttr À pftffit\rT{ã
l'.i iterôi S:revi<**nc ia
i§ITmrq{}t $}fqHV

No Processo
310001175t2021

Data
28t0912021

Rubrica: Folha:

5. Checagem realizável pelos logs da ferramenta de controle do produto de distribuição, registtos de ocorrências e

relatórios de

TAREFA N9 D-10
CONTRATO DE I NTRAESTUTRURA

Quadro estimativo
TIPO:

Custo Anual em
UST

Previsão de
Consumo Anual
Custo Anual em

IIST

ROTINEIRÀ
9

8

1"'

Tarefa/Demanda:
Atualização
automática de
softwares para as
estacões.

Objetivo:
Preparar procedimentos para disponibilizar serviços, atualizações, configurações e pacotes
de softwares de forma silenciosa e automática nas estações de usuários, conforme regimes de

segurança regulamentados.

LISTA DE ATIVIDADES
Itr§ Comple-

xidade
í*l

Atividade Í'armulrçâo
do C*sta

{sforço Tot*l

01 M l)rsponrbrhzar as atualizações,
programando a tarefa a ser executada
conforme determinado pela área
resnonsável

lhsxM .,

02 B Acompanhar o andamento e resultado
da tarefa executada, repassando as

informações Dara a irea responsável.

2hsxB 2

03 I Avaliar o comportamento das estações
que receberam a atualização e efetuar as

correções necessárias.

2hsxI -)

04 B Documentar e manter a documentação
técnica. atualizacla e legistrar os aceftos
e falhas em sistema aplopriado.

lhsxB I

CÜ§TO FINAL
PARÂ Â TÂRõ-rÂ

.IIST

9

RE§IJLTANÜS trSPÉN.ÂDOS § NIV§TS D§
OUALI,DADE EXIGIDO§

NIVEI§ Ir,lINIll{OS DE §ERYIÇS
Otem l0 do Termc de Referêncial

l. Executar a distribuição dos softwares dentro do
período definido pelo demandante.

Indicador 5: Pontualidade

2. Pacotes de softwares distribuídos dentro do prazo
definido.
PRESSUPOSTOS E RESTRICCIES



-ffi" lX§ãry §*n t nlruÊb:Éãffi*o 
*

..À

No Processo
31000117512021

Data
2810912021

Folha:

8t

2Jf"d"t "t 
*b"t .emovidos deverão ser entregues na seção

responsável. Nenhum cabo não utilizado deverá ser deixado no

que não tiver culPa a CONTRATADA

deverão ser implementadas por acesso remoto com a anuência e acompanhamento do Atendimento sendo computado

como chamado.

7, Em caso de culpa da CoNTRATADA, deverá ser aplicada a glosa prevista, não desobrigando a mesma em

concluir a tarefa demandada.

rack.

Rubrica: ,. s)'"

[nm]::"

TAREFA N9 D.011
CONTRATO DE I NFRAESTUTRURA

Custo Unitário em
UST

Previsão de
Consumo Anual

Custo Final

Objetivo:
Remover switches sem uso dos racks.

Tarefa/Demanda:
Remoção de

equipamentos de
rede.

Mover portas em uso para outras pofias em

Re*ov.r fisicamente o switch do

como os cabos de rede e elétricos liberados

entregá-lo na seção responsável ou onde for

atualizaçáo de bases de

gerenciamento e registrar a atividade em

livro apropriado.

BESU LTÀI}OS ESPEâ.AI}O§

Indicador 4: Pontualidade
l. Apót 

" 
,"-"ção do switch o rack deverá estar organizado e



.,..' ...'-' ..i .1.''"';;i";:'i-:' -Íi il i''4 tr tt íri À { íê í:: í,.;'1 'L-

hl itsr<ii f>revi <Jência
{".,t tT§ §t{} I F}#t ffiv

No Processo
310001175t2021

Data
28t09t2021

Rubrica: Folha:

3. O equipamento deverá ser entregue limpo na unidade que

demandou a atividade ou no local determinado por ela.
4. A(s) base(s) de gerência de pontos deverá(ão) estar
atualizada(s) e em perfeita concordância com a rede do
NITEROIPREV.

I A solicitação estará aberta para início do atendimento.
2 A seção demandante verificat'á anteriormente a disponibilidade de portas em outros switches do
rack.

TIPO:
Custo Unitário em

UST
Previsão de

Consumo Anual
Custo tr'inal

Previsto em UST

5

5

25

Tarefa/Demanda:
Gravações de
Mídias.

Objetivo:
Efetual gravação de mídias conforme dernanda.

LISTA DE ATIVIDADES

01 B Analisar a solicitação encaminhada. 0,25 horas x
B

0,25

02 B Preparar as mídias a serem gravadas. 0,25 horas x
B

0,25

03 B E&qu. a glavação. 2 horas x B 2
04 B Conferir, embalar, identificar e expedir a

demanda.
2 horas x B 2

05 B Finalizar o atendirnento da demanda,
disponibilizando relatório do serviço
realizado.

0,5 horas x B 0,5

1. Entregar o produto dentro do prazo e
qualidade definidos na Ordem de Serviço/Requisição.

Indicador 2: lncidentes Causados
Indicador 4: Pontualidade

PRES§UPOSTOS E RESTRIÇCIES

TAREFA Ng D-12
CONTRAIO DE I N RAESTUTRU,RA

Quadro estimativo
DÉ*TANDÂ

I4em Coruple-
xidade

í*l

Âfividade F"orx*unaçla
do Custo

§sforço Tot*l

:CUSTO'FINAL
PÁ&4,ÁTAR§TÁ

- IIST

§

R§§LT LTÂI}O§ ÊSPTRASO§ NMI§ MINIMOS D§ SAnVIÇO
{Item I0 do ll'ermo dc Refer€ncia}

PRESSUPOSTOS E RESTRICÕOS



.,,
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alocado e Por hora de

N it+r
N }:I-§

ói Pr+Tri<Jência
ffi{}l $)stffiV

,:,tü/'
ii'

Obietivo:
Atendimento de 1o e 2o nível.

Oirp""iUifi^r tecnico(s) para montagem, teste e acompanhamento para supofte prese,cial

em tempo integral a evàntos internos ou externos como palestras, sessões plenárias'

reuniões, etc, in-clusive em horários diferenciados e finais de semana ou para plantões nas

defend6nciaá da CSNTRATADA. A pontuação do item 0l será atribuída por tecnico

e definida em contrato.

o de qualidade estabelecidos
1. As atlvldacles relaÍlvas a cssa rartrr'l us

pelo CONTRATANTE.
2. Qualquer problema que impossibilite a entrega do produto no prazo ou qualidade exigidos deverá ser

comunicado imediatarnente ao Solicitante'

3. As atividades deverão ser executadas por profissional com as qualificações mínimas exigidas contratualmente

além de conhecimentos práticos em gravação de mídias'

4.oônuspararefazeroureajustaroserviçoinicialserádaempresaContratadaquandoprovocadoporfalha

As mídias e os equi serão fomecidos Pelo CONTB4TNB

TIPO:
Custo Unitário em

UST
Previsão de

Consumo Anual
Custo Final

Previsto em UST

Tarefa/Demanda:
Suporte Presencial
a Eventose Plantões

LISTA DE ATIVIDADES

t horax M
(por técnico)

@lifi cação que deverá Prestar

ptuntao no local c1o^ evento ou 
.nas 

denendênci1;^ 
11Lõrir:nÀiaoa, efetuar atenclimento a qualquer

den-randa relacionadas à TI abrangendo sistemas'

microcomputadores, notebooks, periÍéricos, kits. cle

biometria, clatashow, acesso e conectividade de rede' VPN'

comoatibilização de arquivos e outros

iffidante,osserviços
executados in"lrir.lo táató{o d9 aiiui§

indicador 3: Notificação de Incidentes

No Processo
31000117512021

Data
2810912021

Rubrica: ,.,. $!' , ,,, 
:"

H1ffir í&

TAREFA NS D.13
CONTRATO BE INFRAESTUTRURA

RESULTzIDOS §SPER-{DCI§
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No Processo
310001 175t2021

Data
28t09t2021

Rubrica: Folha:

2. Atendertodas as demandas de usuários durante o evento ou plantão. Indicador 4: Pontualidade

3. Montar e desmontar a infraestrutura segundo orientações
doCONTRATANTE.
4. Acionar as áreas de segundo ou terceiro nível quando necessário.

1. O ônus para refazer ou reajustar o serviço inicial será da empresa Contratada.
2. O custo apresentado de,verá ser compatÍvel com a quantidade de horas do evento ou plantão.

3. O atendimento será comprovado após registro do relatório das atividades e aceite da área solicitante.

4. Os plantões ocorrerão, principalmente, em anos treais, em finais de semana e feriados no período de julho
a dezembro, condicionados a liberação de verba específica de eleição.

5. A quantidade mínima e máxima de profissionais será definida pelo CONTRATANTE, por evento/plantão.

6. O custo do item 01 será atribuído por técnico alocado e por hora de acompanhamento.

7. O custo do item 02 será atribuído por evento e por técnico alocado.

rR§,§S.tiTOSTOS § R§STRICOÍS

TAREFA N9 D.14
CONTRATO DE I NFRAESTUTRU RA

Quadro estimativo
TIPO:

Custo Unitário
em UST

Previsão de
Consumo Anual

Custo Final
Previsto em UST

D.EI}{ANr}Â
77,5

2

155

Tarefa/Demanda:
Manutenção de
grupos de
usuários-

Objetivo:
Manter os grupos de usuários cadastrados nos aplicativos corporativos, conforme
organização administrativa do NiteroiPrev.

LISTA DE ATIVIDADES

Itern Cornpl+

xidad*
ít)

Âtividade Forn*ulaçâo

do Custe

§sforço Totd

01 B Verifi car or sanização administrativa. 2hsxB 2

02 M Alteração ou r;riação de grupos, de forma
que correspondam à organizaçào
administrativa nos controladores de
identidade.

6hsxM 18

03 A Efetuar as alterações de scripts,
configuração e controles para os novos
grupos, se necessário

ShsxA 40

04 I Transferir os lrsuários para os grupos
modificados em confbrmidade com a

10hs x I l5



.ry'#ffiry**tl l."literói $rrevicJ*ncia
1§l?ffiffi(}t f:!$t§v

organização administrativâ. em todos os

controladores definidos pela itrea
e procedimento existente.

Excluir grupos de unidades administrativas
extintas.

Indicador 2: Incidentes Causados

lndicador 5 : Pontualidade
l. Reestruturação dos grupos correspondente ao da

administrativa nas aplicações da área de Tl.

2. Acesso das contas de autorização em conformidade com a

3. Execução da tarefa conforme documentação existente.

4. Conclusão do serviço dentro do prazo estipulado pelo

demandante.

t. A *rf.rêr.i-, * f"iá por amostragem inicialmente, devendo ser acompanhado pelos chamados as alegações

de erros e falhas durante os próximos 60 dias corridos'

2. Em caso de comprovação do erro por falha na execução datarefa, a glosa poderá ser efetuada posteriormente'

3. Revisões que dependerem de informações complementares de terceiros deverão ser negociadas com a área

demandante.

R§§IILTADÜS T§PERÀDÔS
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No Processo
310001175t2021

Data
28t09t2021

Rubrica: Folha:

APÊNDICE C

INFRAESTRUTURA DE TI

1. PLATAFORMA DE SOFTWARE
Categoria Produto{s}

Sistemas Operacionais
Wíndows XP, Windows 7, Red Hat Enterprise Linux 5 e 6,

CentOS, Debian, Windows Server 2003, 2008,2072 e 2016

Banco de Dados

I nstâ ncias

PostGreSQL 1"

SQLServer 1"

MySQL 2

Servidores de aplicação

I nstâ n cias

JBOSS 1

TOMCAT 1

IIS 2

PHP 6

Ferramentas de monitoramento e

gerenciamento de rede e aplicações

Squid Proxy, Pfsense

Software de virtualização
VM\/are Vcenter

Antivirus de endpoint
McAffe

Ferramentas de Backup e arquivamento
Debian

Comunicação de dados MPLS

Ferramentas de Comunicação Coorporativa Postfix

Software de Segurança PfSense

v



.v :2

No Processo
31000117512021

Data
2810912021

Folha:

8q

Plataforma de Rede Local Switches, Rede'Wireless

Ferramenta de Gerenciamento de Projetos trello

Ferramenta de Versionamento de Arquivos Subversion, GIT

Ferramenta de Portal e Gestão de Conteúdo Joomla e wordpress

Ferramenta de Gerenciamento de Ativos de

TI
ocomon

LICENÇAS DE BANCO DE DADOS ORACLE

MICRO (ANTIVÍRUS)LIC TR.END

PRODUTO OUANTIDADE

Enterprise Security for Endpoints Standard (composta pelas seguintes

ferramentas: TrendMicro Officescan 10.6 e trend Micro Control Manager 6.5).
r00

2. PLATAFORMA DE HARDWARE
PRODUTO

Arquitetura de Servidores: X86

Equipamentos de Rede: C sco

Servidores: Dell

PRODUTO Modelos de rsferência QUANTIDADE

Microcomputadores Dell 100

Notebooks Positivo N250i 5

Projetor Epson LQ590 1

Impressoras Multifuncionais Ricoh, Samsung M4070 t0

Scanners Epson G'I S50

T G2710

2

Kit de biometria Akiyan:a 5

Rubrica: .'ii)''-'

F,n)H'
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3. QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS PREVISTOS

tr.l i t+ rói s>r"ê\ri<Jêrrciâ
tútT.§rq{}l rlflt§\/

v

No Processo
3í0001175t2021

Data
2810912021

Rubrica: Folha:

Atendimentos de lo nível

Atendimentos de 2o nível

Aterldimentos previstos QT]ANTIDADE

s.000

3.000
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APÊNDICE D

RELAçÃo DE CURSOS E CERTIFIGAçoES

l'-.1 i terÓi Preví<Jê ncia
ht i ?'ffi rtÕ t flre ffiv

. Folha:

85No Processo
31000117512021

Data
2810912021

,.!:

cu.rffie de servidores Linux, ou equivalente

êurso técnico em Processamento de Dados

Curso de graduação o, pãg*auação na ârea deTecnologia da lnformação

Rubrica: ., i\t \''

,T',nffi-

Curso técnico em Eletrônica
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RpÊt{otce E - MoDELos DE os

dd/mm/aa
a

\!,,

dd/mm/aa

! Gerencial

2. Serviços contratados na OS

2.1 Descrição

2.2 Perfis do profissionais requeridos

2.3 Custos previstos com iniciativas e sistemas

2.4 Entregas par.ciais previstas

Fa,rte I - ABXRTURA
í. Dados dç a,bertura da ordem de serwiço

1.í Unidade Requisitante:

1.3 Àuxiliar
Fiscalização:

em garantia?

1.4 Paríodo previeto
de execução:
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No Processo
31000117512021

Data
2810912021

Rubrica: ,,.*,§'

trÍ,.}K*),'

Folha:

sô
.-\1l-

.-ii.," : ..'*'

...,;"

3. Informações comPlementares

4. Anexos/Referências

Aprovo os iermos desta ordem de serviço'

Nome

matrícula - dePto
Dala'. I I

6. Dados de recebimento pela CONTRATADA

Recebido.

@ordemdeserviço.
Encaminhe-se à CONTRATADA
para providências subsequentes.

Nome

matrícula

depto Dala.-l-l

5. Aprovação/autorização da execução da ordem de serviço

6.í Responsável pelo recebimento da ordem de serviço

5.{ AUXILIÂR DE FISCALIZAçÃO 5.2 FISCAL

Nome

matrÍcula - dePto

Data:-/-l 
-



s[:Mf]ft§ã A tr#sffiN-r§ã

A ser preenchido pela CONTRATADÁ

l. Identificação

NiteroiPrev NiteroiPrev

&l i te ró i $:revl<*ánci a
l§ | "r ffi §t(} t s:!st §i\/

No Processo
310001175t2021

Data
28t09t2021

Rubrica: Folha:

1.í Unidade
requiaitante: [Sigla - Nome da unidade requisitante]

1.2 Classilicação do
serviço:

[Nome do requisitante]

!Projeto IGerencial

2. Período de execução da ordem de serviço

[Dedd/mm/a à add/mm/aaaa]

3. Alocação de profissionais

3.1 Data da
designação dos 3.2 Responsável

i técnico pela ordem
, de serviço:

profissionais a seriem ialocedos: t

# . 3.3 Requisitos técnicos dos profissionais alocados:

1i

A ser preenchido pelo CONTRATÁNTE

4. Aprovação dos proflssionais alocados

4.í Auxliar de fiscalização

A documentação apresentada pela CONTRATADA atende aos requisitos previstos contratualmente para os
profissionais a serem alocados na execução desta ordem de serviço.

INome]
Mat.:

[Sigla da unidadel/STl/NITEROIPREV

lDatal.



ffi l$ ryffi*t tiliryd*à?§ ffinc*
Folha:

8íNo Processo
31000117512021

Data
2810912021

5. Identificação

E NiteroiPrev

[Sigla - Nome da unidade requlsllante]

I [Nome do requ§rtalig]

6. Período efetivo de execução

IDedd/mm/aaaa a dd/mm laaaa]

7 . Entregas realizadas (incluindo as parciais)

#

1

2

J

4

ERotineiro nGerencial

'I

3.5 Qu:

Resumos das solicitações de mudança realizadas (se houver)

-Rubrica: 

,ü r'it'"

. ,r\C'f[ i

AVÀLHçÃ$ r rEcHÀHEr*TO

í.1 Unidade reqtllsitânte:

í.2 Cla$ificação do
serviço:

3.1 Enfegas realizadas
recebimento da
entrega Parcial
(se houver)

3.3 Datâ de
entrega

3.4 Qtd.
UST

[xxxl

4.4 Qtd. de
, USTdo

Parte 2 * §ADCIs DA ALOCÀçÃ0 DÊ pRons§loNll§

l

4.ZData ] 4-3 ObservaçÕes ajuste



7

No Processo
310001175t2021

#- l§ffiry*#n í §;rãsb?ffiffine*

1.

2

?

4.

9. Dados de recebimento provisório dos serviços

[Nome do AUX|L|AR DE F|SCAL|ZAÇAO _ responsávet
pelo recebimento e avaliação dos serviços da ordem de
serviçol

!Cumprido ICumpriclo com atraso

Qtd. dias atraso:

! sim

10.3 Os serviços entre estão
CONTRATANTE?

E sim

I l. Informações complementares

ITexto]

12. Anexos/Referências

10. Dados de avaliação de qualidade da ordem de serviço

10'1 o prazo estabelecido para a entrega dos serviços previstos na ordem de
serviço pela CONTRATADA foi:

I f USTs
ajustesl

[xxx]

Ixxxl

Idd/mm/aaaa]

INão cumprido

(atraso superior a 30 dias)

:f,ruao

dentro dos padrões de qualidade clo

,f,ruao

V

10'2 A CONTRATADA alocou profissionais com os perfis adequados para
execução dos serviços previstos nesta ordem de serviço? v

[Anexo I - Recebirnento parcial 1

[Anexo ll - Recebimento parcial 2]

4.5 Quantidade total de UST aiustada:

4.6 Quantidade de UsT inicial:

4.7 Quantidade FiN ,t de UST:

5.1 Auxliar de fiscalização:

Ll Tipo 8.2 ldentificação do docurnento

Anexo

5.2 Data do recebimento
dos servÍços:

Anexo
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No Processo
31000117512021

Data
2810912021

Rubrica:

INR)
Folha:

8»

Referência i lSoticitaçao d" M!99!g ,1f91

13. Observações quanto ao indicador de qualidade

[Conforme / Não
conformel

ldalmmlaaaa] - lconsideraçÔes obrigatórias nos casos de recusa parcial

ou recusa totall

14. Fechamento definitivo da ordem de serviço

Após avaliação técnica dos
serviços prestados, frente ao
solicitado inicialmente e previsto
em contrato, aProvo/reProvo a
presente ordem de serviço.

ttlomel
Mat.:

[Sigla da
unidadel/STl/NITEROI PREV

IData].

9.2 ObservaçÕes:

í0.1 RequisiEnte

9-3 Prazo para aiustes:
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APÊNDIGE F

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE

Eu, inscrito(a) sob RG n.o
e CPF
empresa

n.o

colaborador da
estabelecida no endereço 

_

o n o -'" 
;;;;;; ão'e,.gao no

, tomei conhecimento de informações sobre o ambiente computacional daNiterói Prev
e aceito as regras, políticas, condições e obrigações constantes no presente Termo.
O objetivo deste Termo de Confidencialidade e Sigilo é prover a necessária e adequada proteção às
informações restritas de propriedade exclusiva da Niterói Prev - NITEROI PREV.
A expressão "informação restrita" abrangerá toda informação escrita, oral ou de qualquer outro modo
apresentada, tangível ou intangível, podendo incluir, mas não se limitando a técnicas, projetos,
especificações, desenhos, cópias, diagramas, fbrmulas, modelos, amostras, fluxogramas, croquis,
fotografias, plantas, programas de computador, discos, disquetes, fitas, contratos, planos de negócios,
processos, projetos, conceitos de produto, especificações, amostras de ideias, clientes, nomes de
revendedores e/ou distribuidores, preços e custos, definições e informações mercaclológicas,
invenções e ideias, outras informações técnicas, financeiras ou comerciais, dentre outros.
Neste ato comprometo a não reprodrzir e/ou dar conhecirnento a terceiros, sem a anuência formal e
expressa da NITEROI PREV, das informações restritas re.reladas.
Estou ciente que as informações reveladas l1quem limitadas ao conhecimento dos diretores,
consultores, prestadores de serviços, empregados e/ou prepostos que estejam diretamente envolvidos
nas discussões, análises, reuniões e demais atividades relativas àprestação de serviços aNITEROI
PREV, devendo cientificá-los da existência deste Termo e da natureza confidencial das informações
restritas reveladas.
Obrigo-me, perante a NITEROI PREV, informar imediatamente qualquer
sigilo estabelecidas neste Termo que tenha ocorrido pol sua ação ou omissão,
existência de dolo.
O presente Termo tem natureza irrevogável e iretriltávei, permanecendo
assinatura de contrato entre a NITEROI FREV e a

em vigor desde a data da

E, por aceitar todas as condições e as obrigações constantes no presente 'l'ermo, assino-o.

Niteroi, de de2021.

Assinatura:

inscrita no CNPJÀ4F com

violação das regras de
independentemente da

No Processo
310001175t2021

Data
28t09t2021

Rubrica: Folha:
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No Processo
31000117512021

Data
2810912021

Rubrica: í

M..WI
,.[olha:", 83

\.i
. 'l.ir

npÊruptce'n

Termo de Compromisso de Manutenção de Sigilo

<Res.CNJ18212013,Afi.18,§3o,incisoV-apropostademodelosdedocumentos(templates)a
serem utilizados na contratação'>

QualificaçãodoRepresentanteLegaldaCONTRATADA:eu,<nome,nacionalidade,CPF,
identidade (no, data 

" 
r"""i á" .*pediiao;, filiação e endereço> , perante a NITER6I PREV, declaro

ter ciência inequívoca da legislação sobre o tratamento de informação classificada em qualquer grau

de sigilo, cuja divulgaiáo pãrru 
"uusar 

risco ou dano à segurança da sociedade ou do Estado' e me

comp-rometo a guardar o sigilo necessário e a:

a) tratar as informações classificadas em qualquer grau de sigilo ou os materiais de acesso restrito

que me forem forneciàã"p.ru NITER9I pirgv e preservar o seu sigilo' de acordo com a legislação

vigente;

b) preservar o conteúdo das informações classificadas em qualquer grau de sigilo' ou dos materiais

dâ acesso restrito, sem divulgá-lo a terceiros;

c)nãopraticarquaisqueratosque.-possamafetarosigiloouaintegtidadedasinformações
classificadas "- 

qualu., grau de ,igilo, ou dos materiais de acesso restrito; e

d) não copiar ou reproduzir, por qualquer meio ou modo: (i) informações classifrcadas em qualquer

grau de sigilo; (ii) informações relativas aos materiais de acesso restrito da NITEROI PREV' salvo

atÍorizaçáo da autori dade competente'

Declaro que [recebi] [tive acessoJ ao (à) [documento ou material entregue ou exibido ao signatário] '

e por estar d" o"oriào com o 
-presente 

Termo, o assino nct presenÇa das testemunhas abaixo

identiíicadas.

São Paulo, XXXXXXXXX

<NOME E, ASSINATURA>

Testemunha 1:

NOME E ASSINATURA

Testemunha 2:

NOME E, ASSINATURA

APÊNDICE I
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No Processo
310001175t2021

Data
28t09!2021

Rubrica: Folha:

Termo de Ciência

<Res. CNJ 18212013, Afi. 18, § 3o, inciso V - a proposta de modelos de documentos (templates) a
serem utilizados na contratação.>

Declaro ter ciência inequívoca do Termo de Comprornisso cle Manutenção de Sigilo e das normas
cle segurança vigentes na NITEROI PREV, cla legislação sobre o tratamento de informação
classificada em qualquer grau de sigilo, cuja divulgação possa causar risco ou dano à segurançada
sociedade ou do Estado, e me comprometo a guardar o sigilo necessário e a:

a) tratar as informações classificadas em qualquer grau de sigilo ou os materiais de acesso restrito
que me forem fornecidos pela NITEROI PREV e preservar o seu sigilo, de acordo com a legislação
vigente;

b) preservar o conteúdo das informações classificadas em qualqr-rer grau de sigilo, ou dos materiais
de acesso restrito, sem divulgá-lo a terceiros;

c) não praticar quaisquer atos que possam afetar o sigilo ou a integridade das informações
classificadas em qualquer grau de sigilo, ou dos rnateriais de acesso restritó; e

d) não copiar ou reproduzir, por qualquer meio ou mocJo: (i) informações classificadas em qualquer
grau de sigilo; (ii) informações relativas aos materiais de acesso restrito da NITEROI pREV, sálvo
autorização da autoridade competente.

Declaro que [recebiJ [tive aces,soJ ao (à.) [documentc,t ou rnaterial entregue ou exibido ao signatcirioJ,
e por estar cJe acordo com o presente Termo, o a,ssino na presenÇa das testemunhas abaixo
irlentificadas.

São Paulo, xr de xxx cle xxxx.

NOME E ASSINA'TUR.A
<Todos os empregados da CONTRA'|ADA diretamente envolvidos na contratação>
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