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TERMO DE REFERENCIA PARA CONTRATACAO DE LINK DEDIC
DADOS (FIBRA OPTICA) E LICENCAS PARA ACESSO AO SISTE
SIAFEM

I. OBJETO
Contratapao de empresa especializada em telecomunicap6es para a prestagao de
servigo de 01 (urn) /z.72fr dedicado de acesso a internet com banda garantida na
velocidade de 10 Mbps (fibra) e fomecimento de 07 (sete) licengas para acesso ao
sistema SIAFEM.

2. JUSTITICATIVA

-

A contratapao do objeto deste Termo de Referencia se faz necessaria para
acompanhar a evolugao tecnol6gica e garantir o funcionamento estavel e eflciente do
sistema SIAFEM por parte deste hffcM/PA.

3. ESPECITICACAO TECNICA
3.1. Somente uma pessoa juridica poded ser contratada para executar o objeto deste
instrumento.
3.2. 0 objeto deverd ser executado todos os dias (7x24x365), ininterruptamenteL
3.3. 0 servieo de link dedicado de acesso a internet deve ten a velocidade minima de 10
(dez) Mbps, dove ser dedicado e exclusivo em tempo integral.
3.4. A CONTRATADA deve fomecer servigos de Internet com tripla redundancia de
operadoras, prote¢o c#£Zz.-DDOS e banda garantida.
3.5. Deverao estar inclusos na solugfro todos os recursos de conectividade, tais como:
"ocJems, conversores, roteadores, srw;I.fcifes, e outros correlatos, bern como a
infraestrutura para instalagao dos equipamentos de transmissao necessdria a prestae5o
dos servigos.

3.6. 0 servieo de /j#fa de dados via fibra 6ptica compreende transporte de dados,
manuteneao corretiva, operagao e atendimento 24x7, bern como prove a manutengao de

E|

bcrc¢8o7?e e acessos, manuteneao corretiva dos equipamentos da fibra (,srw7.Jc¢ e GBIC),
com substituigao de pegas e/ou equipamentos.
3.7. Das 07 (sete) 1iceneas para uso no sistema SIAFEM, 05 (cinco) devem ser usadas

para acesso ao sistema e 02 (duas) para uso de enderegos 16gicos de impressao.
3.8. A rede de energia el6trica, o sistema de aterramento, condicionamento de ar e
seguranca fisica sera de responsabilidade do CONTRATANTE.
3.9. Prestar servigo de gerenciamento incluindo a disponibilizagao de uma "Central de
Atendimento" para fapida resposta as falhas/incidentes. Tal servico deve ser dispohivel
24 horas por dia, 7 dias por semana.
3.10. 0 servigo de acesso a internet dove ser prestado seguindo o conjunto de
capacitag6es definidas conforme padrorizapao intemacional de protocolos e fung6es
especificas para o mesmo.

4. EQUIPAMENTOS FORNECIDOS
4.1. Os equipamentos necessdrios para inplementapao dos serviaps de comunicacfro de
dados deverfo ser disponibilizados e configurados pela CONTRATADA
4.2. Os equipamentos ficar5o cedidos ao MPCM-PA sob o regime de Comodato.
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4.3. Os recursos de Acr7ital4Jcrre e so/n¢cz7`e dos equipamentos envolvid

atualizados tecnologicamente, sem Onus para a CONTRATANTE, durante a
contrato.
4.4. Sempre que houver lan?amento de nova versao de¢7.rmwc¥re que fapa correg6es de
seguranga dos servigos prestados, a CONTRATADA devera providenciar as devidas
atualizac5es, com pr6via aprovacao do hffcM, sem Gnus para a CONTRATANTE.
4.5. Todos os equipamentos e enlaces fomecidos pela CONTRATADA, nas suas
condig6es de fabricap5o, operae5o, manutengao, funcionamento, alimentapao e
instalaeao, deverao obedecer as normas e recomendag6es em vigor, elaboradas por
6rgaos oficiais competentes ou entidades aut6nomas reconhecidas na area - ABNT

(Associapao Brasileira de Normas Tecnicas) e ANATEL (Agencia Nacional de
Telecomunicag6es), al6m de entidades de padr6es reconhecidas intemacionalmente ITV qnterncdional Telecommunication Union), TSO qnternational Standardization
Organization) , THEE qnstitute Of Electrical c[nd Electronics Engineers), EIAJTTA
(Electronics Industry Allj.once and Telecomununication Indrstry Association) .
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5. ACORDO DE NIVEL DH SERVICO (SLA)
5.1. 0 acordo de nivel de servigo (SLA) visa garantir que os servicos contratados sejam

prestados pela CONTRATADA, em grau minimo de eficiencia e qualidade exigido pelo

NICM-PA.
5.2. A CONTRATADA deve se comprometer a prestar os servicos segundo padr6es de
desempenho e qualidade, com base mos seguintes parametros: disponibilidade do
circuito, taxa de perda de pacotes e latencia.
5.3. A CONTRATADA sera responsavel pelo cumprimento e medigfro dos indices

estabelecidos neste item, os quais serao auditados pelo rmcM durante todo o prazo de
vig6ncia do contrato, e que poderao ser revistos, a qualquer tempo, com vistas a
melhoria ou ajustes na qualidade dos servicos prestados.
5.4. 0 periodo de observagao a ser considerado para efeito de calculo dos parametros
elencados sera de 01 (urn) mss, ou seja, sera considerado o periodo compreendido entre
o primeiro e dltimo dia do m6s em que o servi€o foi prestado ao RECM-PA (calendario
EE`

juliano). Caso nao sejam atingidos os indices estabelecidos, a CONTRATADA estara
sujeita ao pagamento de penalidades, cujos percentuais incidirfro sobre o valor mensal
dos servicos contratados,
5.5. A disponibilidade mensal do circuito contratado sera calculada segundo a formula
apresentada abaixo :

Disponibilidade Verificada = (720 - Tempo de
Indisponibilidade) / (720 * Disponibilidade Contratada)

Onde:

Tempo de Indisponibilidade = Tempo total dos chamados procedentes.
Disponibilidade Contratada = Valor percentual da disponibilidade total mensal do link.

5.6. No que se refere a taxa de perda de pacotes de rede, devefa ser garantido uma taxa
mensal de perda de pacotes menor ou igual a ]% {um por canto).

Trav. Magno de Ararijo, 424 -Telegrafo -Belem -PA -CEP: 66113ro55 -Fone: (91) 3323-7400 -E-mail:

mpenpcm.pa.gov.br

M.JCMFA
MINISTERIO Ptl8uCO DE CONTAS DOS MUNICIPIOS

cO ES"D0 D0 PARA

5.7. 0 servigo sera considerado indisponivel a partir do inicio de u
registrada no centro de atendimento/supervisao da CONTRATADA ou
comunicacao de interrupgao, feita pelo hffcM-PA, ate o restabelecimento doservlgo as
condi?5es normais de operagao e a respectiva informagao a CONTRATANTE;
5.8. No calculo de disponibilidade, nao s6rao consideradas as interrupg6es programadas
e aquelas de responsabilidade do MPCM-PA.
5 . 8. A contratada devera prestar os servigos de suporte t6cnico e manutengao do circuito
e equipamentos, garantindo a alta disponibilidade e o born funcionamento dos servigos
contratados, disponibilizando, quando for o caso, atendimento de t6cnico local

devfdamentequalificadoecredencfado

`-

PCM-PA

`-

Trav. Magno de Aratjo, 424 -Telegrafo -Belem -PA -CEP: 66113J)55 -Fone: (91) 3 323 -7400 -E-rful:
mp@mpcm.pa.gov.br

