
ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA ESPÍRITO SANTENSE

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO, CONSULTORIA
TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE BANCO DE DADOS

TERMO DE REFERÊNCIA 

 HOSPITAL ESTADUAL DR JAYME SANTOS NEVES

1 – DEFINIÇÃO: SERVIÇO NO BANCO DE DADOS ORACLE

Banco de dados centralizado, homologado e oficializado para funcionamento do Sistema MV.

 

2- OBJETO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contratação  de  empresa  especializada  na  prestação  de  serviço  de  implementação,  consultoria  técnica  e

manutenção do Banco de Dados ORACLE no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves

3 – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

 Realização  de  intervenções,  configuração  de  sistemas  e  afins,  monitoria  para  garantir  o  bom

funcionamento do aplicativo, atualizações constantes de plataformas tecnológicas, acompanhamento de

processos, correção de erros nas versões e suporte ao usuário final.

 Promover manutenção preventiva definida como atendimento técnico ao cliente, que ocorre com ou sem

prévio agendamento.

 Efetuar diagnósticos periódicos para administrar o crescimento do ambiente. Monitoramento de alertas e

investigação de relatórios gerados pela base de dados e suporte a falhas.

 Executar manutenções preventivas e corretivas preferencialmente de forma remota, porém se necessário

disponibilizar um técnico para atendimento in loco.

 Instalar mecanismos de coleta de estatísticas do ambiente e avaliação de desempenho.

4 - RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE

Fornecer e permitir acesso a todas as informações pertinentes e necessárias ao bom andamento dos serviços a 

serem desenvolvidos pela contratada, assim como quaisquer outras informações que  tão somente digam respeito 

as atividades realizadas pela contratada.
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5 – PRÉ-REQUISITOS

 Contar  com  profissionais  especialistas  em  administração  de  banco  de  dados,  plena  e  legalmente

capacitados em gerenciar, instalar, configurar, atualizar e monitorar bancos de dados.

 Contar com profissionais com certificação ORACLE.

6 – CONTRATO

Não é permitida a contratada a subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, bem como sua cessão ou

transferência, total ou parcial.

7 – A VIGÊNCIA DO CONTRATO 

O contrato terá vigência de 12 meses.

8 - DISPOSIÇÕES FINAIS

a) As propostas deverão ser entregues no Compras, no 2º andar do Núcleo Administrativo no Hospital Drº Jayme

Santos Neves ou pelo email compras@hejsn.aebes.org.br em até 3 (três) dias,após a sua publicação.
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