
 

 

ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA ESPÍRITO SANTENSE 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

OUTSOURCING DE INFRAESTRUTURA DE TI DO HOSPITAL ESTADUAL 

JAYME SANTOS NEVES 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

HOSPITAL ESTADUAL DR JAYME SANTOS NEVES 

 

1. OBJETO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

Objeto do presente é a contratação de prestação de serviços de Outsourcing de 

Infraestrutura de TI, monitoramento de ativos e locação de firewall no Hospital 

Estadual Dr. Jayme Santos Neves. 

 

2. QUALIFICAÇÃO DA EMPRESA 

 

2.1. DOCUMENTAÇÃO PADRÃO 

 

A empresa deve estar devidamente habilitada, consoante a legislação regulamentar, 

para a prestação do serviço para o qual é contratada. Devendo fornecer sempre que 

solicitado, as certidões de: 

a. Regularidade fiscal que comprovem a manutenção da situação de adimplência 
e/ou regularidade junto à Receita Federal; 

b. Secretaria Municipal de Finanças, neste Estado ou da sede da empresa; 
c. As certidões negativas de débitos Federal; 
d. Certidão Negativa de débito Estadual; 
e. Certidão negativa de débito Municipal; 
f. Tributos e contribuições federais; 
g. Certidão de Débitos junto ao INSS; 
h. Certidão Negativa de débitos Trabalhistas; 
i. Certidão de Regularidade do FGTS.  

 

http://www.evangelicovv.com.br/HEJSN/2015/Briefing_Empresa_locacao_impressoras.pdf#page=1
http://www.evangelicovv.com.br/HEJSN/2015/Briefing_Empresa_locacao_impressoras.pdf#page=1


 
 

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

3.1. SERVIÇOS 

 

a. Monitoramento de infraestrutura de TI e dos ativos de rede (equipamentos e 
sistemas descritos no item 3.2) e suporte especialista dessa infraestrutura; 

b. Locação de firewall com implantação e suporte especialista para o 
equipamento; 

c. Suporte especialista em ambiente de virtualização (VMware); 
d. Suporte especialista de rotina de Backup (Fita LTO 5); 
e. Suporte especialista em ambiente de armazenamento; 
f. Suporte especialista em ambiente de mensageira (Zimbra); 
g. Suporte a Serviço de DNS externo; 
h. Suporte especialista em central de Telefonia IP; 

 

 

3.2.  ESCOPO DE INFRAESTRUTURA 

 

a. 56 (Cinquenta e seis) servidores virtualizados (VMWare 5.5) 32 Windows 2008 
R2 Datacenter e 13 servidores Linux (CentOS 5 e 6), 3 servidores Linux (Suse 
Enterprise 11), 2 servidores Linux (Oracle Linux 5), 3 servidores Linux (Red Hat 
Enterprise 5), 2 Windows XP, 1 Windows Server 2003 

b. 2 (Duas) Storages SAN EMC VNX5200 e NAS - Iomega StorCenter px4-300r; 
c. 1 (Um) Backup em Unidade de HP MSL2024 Fita LTO 5 - HP Tape Library; 
d. 2 (Duas) Centrais de telefonia: 1 CISCO (CUCM 9.0), 1 Central PBX IP 

(Elastix); 
e. 1 Gateway de Voz Cisco C3925 
f. 1 (Uma) Blade HP C7000 com seis laminas: 1 Servidor Red Hat Linux 

Enterprise 5 (Banco Oracle), 1 VMware 5.5 + Windows 2008 R2 Datacenter + 
HP Data Protector (HP – Backup), 4 Virtualização (VMWare 5.5); 

g. 35 (Trinta e Cinco) Switches: 1 4507R+E, 15 (Quinze) 2960-S 10G, 19 
(Dezessete) 2960-S PoE+ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3.3.  ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 

 

3.3.1. SUPORTE ESPECIALISTA 

 

 

a. O suporte será solicitado através da abertura de chamado em software 
disponibilizado pela empresa contratada. Em caso de indisponibilidade 
temporária do software, os chamados poderão ser abertos por e-mail, telefone 
ou outro meio acordado entre as partes até a normalização do sistema 
principal; 

b. O software de gestão de chamados deve permitir que a equipe de TI da 
contratante tenha acesso a relatório de horas consumidas dentro de 
determinado período, com as informações de atividades realizadas em cada 
atendimento, tipo do suporte (normal ou emergencial), tempo de duração das 
atividades, custo por hora acordado em contrato, o técnico responsável pelo 
atendimento, solicitante, data e hora da solicitação, execução e conclusão do 
chamado, tempo total do chamado e custo total do atendimento (outras 
informações podem ser negociadas entre as partes para inclusão caso haja 
necessidade); 

c. O fechamento dos chamados de suporte só poderá ser realizado com 
aprovação do solicitante do serviço. O solicitante deve validar e acompanhar o 
serviço realizado e o tempo gasto. O controle desse processo deve ser 
realizado pelo software de suporte.  

d. O suporte será prestado com valor fixo por hora em duas modalidades, suporte 
normal e emergencial. O suporte normal deverá ser atendido até 4 horas após 
a abertura do chamado e o suporte emergencial deverá ser atendido até 1 
horas após a abertura do chamado. Cada modalidade deverá ter o seu valor 
fixo estabelecido na proposta. 

e. O suporte será solicitado sempre de forma avulsa. Não será adotado pacote 
mínimo de horas mensal. 

f. Qualquer implantação, configuração ou alteração de layout dentro do escopo 
dos serviços e infraestrutura contratados será executada com valor de horas 
de suporte, previamente acordado na proposta.  

g. O faturamento do suporte será fechado mensalmente com base no cálculo da 
soma das horas dos chamados finalizados dentro do período.   

h. As horas de suporte poderão ser utilizadas para projetos de melhoria e 
otimização de recursos TI, desde que estejam dentro do escopo de serviços e 
infraestrutura contratados.  

i. Toda implantação ou alteração de configuração ou parametrização deve ser 
concluída com apresentação da documentação das alterações realizadas.  
 

 
 
 

3.3.2. MONITORAMENTO DE INFRAESTRUTURA 

 

 
a. Será contratado sistema de monitoramento de servidores físicos e virtuais 

(monitorando disco, processador, memória e disponibilidade). Disponibilidade 



 
 

de switches, links de internet e interligação entre as unidades da AEBES e 
equipamentos de telefonia IP.  

b. O sistema deve disponibilizar um painel de acompanhamento dos itens 
monitorados em tempo real e possibilitar parametrização de envio de e-mails 
com alertas. Outros mecanismos de envio de alerta são desejáveis como 
mensagens de texto para celular.  

c. A implantação do sistema de monitoramento e qualquer hardware e/ou 
licenciamento necessário para o funcionamento e acompanhamento do 
sistema será de responsabilidade da contratada. 

d. O pagamento do valor referente ao monitoramento iniciará somente após a 
conclusão da implantação do sistema. Sendo que no primeiro mês será pago 
o valor proporcional ao período entre a data da conclusão da implantação e a 
data de fechamento do mês.   

e. O sistema de monitoramento será contratado para que o ambiente seja 
monitorado pela equipe de TI da contratante. A proposta não requer uma 
equipe monitorando o ambiente da parte da contratada. Caso seja identificado 
algum problema será aberto um chamado de suporte.  

f. A proposta deve apresentar um valor fixo mensal para o monitoramento dos 
itens abaixo: 

 
 

SERVIDORES 

NAME GUEST OS 

CSC01 CentOS 4/5/6/7 (64-bit) 

CSC03 CentOS 4/5/6/7 (64-bit) 

CSC05 CentOS 4/5/6/7 (64-bit) 

CUCMHEJSNPUB Red Hat Enterprise Linux 5 (32-bit) 

CUCMHEJSNSUB Red Hat Enterprise Linux 5 (32-bit) 

NS01 CentOS 4/5/6/7 (64-bit) 

SRVAPL01 Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-bit) 

SRVAPL03 Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-bit) 

SRVAPL04 Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-bit) 

SRVAPL05 Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-bit) 

SRVAPL06 Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-bit) 

SRVAPL07 Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-bit) 

SRVAPL09 Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-bit) 

SRVAPL11 Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-bit) 

SRVAPL13 Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-bit) 

SRVAPL15 Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-bit) 

SRVAPL21 Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-bit) 

SRVAPL26 Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-bit) 

SRVDC01 Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-bit) 

SRVFS01 Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-bit) 

SRVMAIL01 CentOS 4/5/6/7 (64-bit) 

SRVPS02 Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-bit) 

SRVTA01 Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-bit) 

SRVTI04 CentOS 4/5/6/7 (64-bit) 

SRVWF01 Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-bit) 

WFDB01 CentOS 4/5/6/7 (64-bit) 

SRVHPDP Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-bit) 

SRVORA01 Red Hat Enterprise Linux 5 (32-bit) 



 
 

  

NETWORK 
NAME MODEL 

Gateway Voz Cisco 3925 

BA0-SWA001 WS-C2960S-48TD-L  

BB0-SWA001 WS-C2960S-48TD-L 

BC0-SWA001 WS-C2960S-48TD-L  

BD0-SWA001 WS-C2960S-48TD-L  

BE0-SWA001 WS-C2960S-48TD-L  

BE3-SWA001 WS-C2960S-48TD-L  

BF1-SWA001 WS-C2960S-48TD-L 

BF2-SWA001 WS-C2960S-48TD-L  

BF3-SWA001 WS-C2960S-48TD-L 

BF4-SWA001 WS-C2960S-48TD-L 

BF5-SWA001 WS-C2960S-48TD-L  

BF6-SWA001 WS-C2960S-48TD-L  

CORE-SW CISCO WS-C4507R+E 

 
 
 

3.3.3. LOCAÇÃO DE FIREWALL 

 

a. O firewall proposto para locação deverá atender os seguintes requisitos: 

 Suportar conexões da internet para rede interna através de VPN (SSL e 
IPSEC) estabelecida por meio de computador, tablet ou celular com 
autenticação de usuário na base do MS Active Directory. 

 Suportar a publicação de serviços internos para a internet como 
aplicações web, sites ou qualquer outro serviço.  

 Possibilitar controle de acesso dos usuários a navegação web através 
de autenticação integrada ao MS Active Directory. Viabilizando a 
vinculação de perfis de acesso à internet a grupos do MS Active 
Directory. Garantido que cada usuário acesse na internet 
exclusivamente conteúdos autorizados. 

 Possibilitar autenticação do usuário na base do MS Active Directory para 
navegação web de forma transparente, sem a necessidade de digitar 
usuário e senha. 

 Permitir a geração de relatório por período específico, de acesso da 
navegação web por usuário com detalhamento de conteúdo acessado 
com data e hora do acesso, volume de dados trafegados, tempo de 
acesso e demais informações pertinentes a auditoria de acesso à 
internet por usuário.  

 Possuir funcionalidades de balanceamento e failover de links de internet, 
controle de aplicativos, prevenção de intrusão, antivírus e antimalware 
de gateway, bloqueio de P2P e anti-spam. 

b. Todos os requisitos descritos acima deverão ser entregues disponíveis para 
uso sem necessidade de aquisição de qualquer item adicional independente de 
ser licenciamento, software ou hardware. 

c. O firewall deve executar em hardware dedicado desenvolvido especificamente 
para função.  



 
 

d. A proposta deve informar fabricante e modelo proposto para locação.  
e. Se houver necessidade, a proposta de locação poderá ser composta de mais 

de um hardware ou uma combinação de hardware e software para o 
cumprimento de todos os requisitos. 

f. A proposta deve discriminar o valor específico referente a locação do firewall. 
g. O equipamento deve ser entregue implantado, com todas as regras 

necessárias parametrizadas e com os requisitos descritos acima configurados 
e em funcionamento.  

h. A entrega deve ser realizada com uma passagem de conhecimento para o 
administrador da rede da equipe de TI da contratante. Esse administrador terá 
total acesso a todas as funcionalidades e regras do firewall. 

i. Está condicionada a finalização da implantação do firewall a entrega da 
documentação detalhada da implantação.  

j. Após a entrega da implantação firewall, qualquer apoio necessário para 
promover alterações no equipamento será realizado através de abertura de 
chamado de suporte e computado nas horas do contrato. 

 

 

4. FORMA DE REMUNERAÇÃO 

 

O pagamento será efetuado mensalmente mediante a emissão de Nota Fiscal com a 

comprovação dos serviços prestados. 

 

5. CONTRATO 

 

Não é permitida a contratada a subcontratação total ou parcial do objeto deste 

contrato, bem como sua cessão ou transferência, total ou parcial. 

 

6. VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

O contrato terá vigência de Um ano. 

 

7. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

As propostas deverão ser entregues no Compras, no 2º andar do Núcleo  

Administrativo no Hospital Dr. Jayme Santos Neves ou pelo email da AEBES  

compras@hejsn.aebes.org.br em 5 (dias) após a sua publicação. 

mailto:compras@hejsn.aebes.org.br

