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PROJETO TECNICO 

DISPENSA DE LICITAÇÃO 

1. DO OBJETO: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE DATA  
CENTER  (SERVIDOR NUVEM) ACOMPANHADO DE ASSISTÊNCIA E SUPORTE 
TÉCNICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA. 

A elaboração do PROJETO TÉCNICO DE EXECUÇÃO é motivada pela necessidade 
da realização de implantação do serviço de armazenamento de dados em nuvem dos documentos 
do município de Magalhães de Almeida/MA. 

As instituições públicas, à semelhança das organizações privadas, com o objetivo de 
atender à demanda e exigências por serviços de qualidade, com flexibilidade, agilidade e baixo 
custo, buscam na Tecnologia da Informação um alinhamento estratégico com suas necessidades. 

Como não poderia ser diferente, essa administração cada vez mais depende de sua 
infraestrutura tecnológica para viabilizar e implementar novas soluções e aplicativos de missão 
critica, para elevar o nível de automação dos seus processos administrativos e melhoria dos 
serviços prestados à população. 

Essa administração também está alinhada com a tendência de modernização tecnológica, 
fazendo sempre investimentos na atualização de sua infraestrutura de Tecnologia da Informação. 
A infraestrutura atual já conta com uma grande diversidade de plataformas, sistemas e 
aplicações, desenvolvidas para suportar as tarefas relacionadas à. gestão estratégica e operacional 
dos serviços da Instituição. 

A complexidade inerente aos ambientes tecnológicos, tem gerado preocupação com 
necessidade de pessoal técnico especializado para sua manutenção, enquanto a demanda dos 
usuários de tecnologia por suporte e redução do tempo de resposta para a resolução dos 
problemas vem aumentando. 

A indisponibilidade dessa infraestrutura cada vez mais implica colocar em risco o 
funcionamento da Instituição, impedindo que a mesma preste os serviços públicos de sua 
responsabilidade. 

Diante dessa constatação, é preciso buscar um enfoque no gerenciamento integrado dos 
processos que dependam e envolvam utilização da tecnologia da informação por empresas 
especializadas em infraestruturas de TI. 

Essa mudança é almejada por meio do aumento da aderência das  Areas  de TI às melhores 
práticas de mercado, através da terceirização dos serviços de gestão e da própria infraestrutura de 
TI, referente a servidores e aplicações hospedadas em datacenter, e disponibilizadas não somente 
para toda rede e usuários da administração, mas também se estendendo à população com uso da 
internet. 
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Desta forma, essa administração passa a focar-se no aprimoramento e controle da 
infraestrutura tecnológica e implantando um modelo de governança que busque melhoria nos 
seus processos de gestão dos serviços e novas soluções para atender necessidades de todas as 
áreas interessadas e dependentes de soluções de TI. 

Serviços de gerenciamento de segurança e controle de acessos. A CONTRATADA deverá 
disponibilizar, associado ao serviço de acesso A.  Internet  e à rede de comunicação de alta 
velocidade, soluções de gerenciamento de segurança e controle de aplicações, baseada em 
equipamentos/softwares especializados tais como firewall e controle de banda. 

Rede de comunicação de alta velocidade. A CONTRATADA deverá disponibilizar um 
circuito dedicado que garanta comunicação entre a CONTRATANTE e o DATACENTER, 
podendo este item ser subcontratado de empresas com autorização SCM da ANATEL, com 
anuência da CONTRATANTE. 

Todos os equipamentos, licenças de Sistema Operacional, Banco de Dados e infraestrutura 
necessários à implementação da solução proposta, é de inteira responsabilidade da 
CONTRATADA. 

A CONTRATADA deverá gerenciar de forma proativa todos os recursos disponibilizados 
para o CONTRATANTE, de forma a garantir o correto funcionamento de todas as 
funcionalidades especificadas neste Termo de Referência, a partir do Nível de Serviços descrito 
neste termo. 

2. FUNDAMENTAÇÃO SIMPLIFICADA DA CONTRATAÇÃO 

2.1 Caberá à CONTRATADA o fornecimento, instalação, suporte e manutenção de 
SERVIDOR NUVEM  AMAZON  DATA  CENTER  com a especificações 
- XEON E2670 V2; 

- 12 GB  RAM  ; 
- 100 GB DE ARMAZENAMENTO SSD; 
- LINK  DE IP-FIXO DEDICADO; 

-  ONLINE  24H; 

- SUPORTE DE MANUTENÇÃO DO SERVIDOR 24H; 
- REDE  GIGABIT  1GB DE VELOCIDADE  LINK  DEDICADO. 

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS 

3.1. 0 serviço objeto da presente contratação são classificados como serviços técnicos, 
pois os padrões de desempenho e qualidade encontram-se objetivamente definidos no item 1, 
por meio de especificações técnicas para serviços de armazenamento de informações em 
nuvem. 
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4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO. 

4.1. Executar o objeto deste contrato mediante emissão de Nota de Empenho ou 
Ordem de Fornecimento expedida pelo Setor responsável; 

4.2. Cumprir fielmente o estabelecido nas clausulas e condições do presente termo de 
referencia e de seus documentos integrantes, com observância dos requisitos, bem como da 
legislação em vigor para perfeita execução do serviço; 

4.3. Arcar com todas as despesas, exigidas por lei, relativas ao objeto respondendo 
pelos encargos trabalhistas, previdencidrios, e comerciais resultantes da execução do contrato 
e outros correspondentes; 

4.4. 0 prazo de execução é de até 360 dias, contados a partir da emissão de contrato e 
ordem de serviço. 

4.5. 0 recebimento do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos 
prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

5. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

5.1. 0 pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (Trinta) dias, contados a 
partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em 
banco, agência e conta corrente indicado pelo contratado. 

5.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de 
que trata o inciso II do  art.  24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 
(cinco) dias Ateis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do  art.  5°, § 
3', da Lei n° 8.666, de 1993. 

5.2. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a 
ordem bancária para pagamento. 

MAGALHÃES DE ALMEIDA  

(La  
—Francisco de Assi agao 

SECRETARIO M1NICIPAL DE FINANÇAS 

P;.M. DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA 

18 de julho de 2022. 
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