
FINALIDADE DA CONTRATAÇÃO:  Fornecimento de equipamentos de rede wireless com solução ARUBA
em modo de serviço ao setor de ensino e pesquisa do Hospital estadual Dr Jayme Santos Neves.

1. IMPORTANTE:

DÚVIDAS: Será permitido esclarecimento de dúvidas até 02 (Dois) dias úteis anteriores à data fixada para limite de
recebimento das propostas, somente através dos seguintes contatos:

• E-mail: compras@aebes.org.br (prioridade)
• Hospital Jayme Santos Neves: (27) 3331-7542 / 3331-7543
• Hospital Evangélico de Vila Velha e Maternidade Municipal de Cariacica: (27) 2121-3778 /  2121-3786

2. CRITÉRIO DE JULGAMENTO PARA AQUISIÇÃO: 
(    ) Menor Preço
(    ) Melhor Técnica
( x ) Melhor Preço e Técnica
(    ) Outro – Descrever:

3. DADOS DA CONTRATANTE
Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense – AEBES, Mantenedora de uma unidade de saúde própria e
gestora de outras duas unidades de saúde, é responsável pela gestão de mais de 650 leitos e aproximadamente 3.000
(Três mil) funcionários diretos. As três unidades de saúde são:

• Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves (HEJSN): Av. Paulo Pereira Gomes, s/n, Morada de
Laranjeiras – Serra – ES. CEP: 29.166-828; CNPJ 28.127.926/0002-42

• Hospital Evangélico de Vila Velha (HEVV) : Rua Vênus s/n – Bairro Alecrim – Vila Velha – ES – CEP: 
29.118-060; CNPJ 28.127.926/0001-61

• Maternidade Municipal de Cariacica (MMC): Rua Antônio Leandro da Silva, 145, Alto Laje, 
Cariacica/ES - CEP 29.151-035; 

4. PRAZO, EXECUÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO
4.1.A realização dos serviços contratados deverá ser realizada no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da data de
início da assinatura do contrato.
4.2. O serviço deverá ser prestado de forma continua ao HEJSN, em regime de 24/7.
4.3.  O  serviço  abrangerá  as  atividades  de  solução  de  controle  de  acesso,  solução  de  gerência  de  hardware,
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controlador wlan hardware, pontos de acesso interno, ponto de acesso cabeado, conexão entre os pontos, rack, ,
atendimento dos níveis de serviço e manutenção da rede, atuando em conjunto com os profissionais do HEJSN.
4.4. Deverá prestar suporte e manutenção on site durante a vigência do contrato conforme SLA - Service Level
Agreement (Acordo de Nível de Serviço - ANS”) definidoabaixo:

a) Serviço parado – Deverá iniciar o atendimento em 2 horas com solução em no máximo 4horas.

b) Sistemacomproblemaocasionandolentidão –Deveráiniciaratendimentoem4horascomsoluçãoem8horas.

c) Sistema com problema mas sem prejudicar operação – Deverá iniciar atendimento em 12 horas com
solução em 48horas.

4.5. Deverá disponibilizar canal de atendimento para abertura de chamados que poderá ser sistema, telefone ou
email, com geração de ticket com horário do atendimento e número único para acompanhamento da solução.

4.6. Durante o contrato, toda configuração e apoio deverá ser prestado pela contratada

4.7. A contratada deve possuir profissional com certificação na solução do mesmo fabricante do software.

4.8. A contratada deverá atender as normas de qualidade e segurança vigentes.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

5. SOLUÇÃO DE CONTROLE DEACESSO

5.1. Solução ARUBA WIFI  com equipamentos com especificações da tabela:

5.2. Solução de autenticação de usuários e dispositivos para controle de acesso a rede baseada em 
appliance ou software;

5.3. Deve suportar integração com bases de dados de usuários do tipo LDAP, Active Directory eSQL;

5.4.Deve implementar gerenciamento e aplicação de políticas de autorização de acesso de usuários  
com base em:

o Atributos do usuário autenticado;

o Hora do dia, dia dasemana;

o Tipo de dispositivo utilizado;

o Localização do usuário;

o Tipo de autenticação utilizado.

5.5. Deve implementar funcionalidade de classificação automática de dispositivos (“Device profiling”), de 
forma a descobrir, classificar e agrupar os dispositivos conectados narede;

5.6. Deve classificar, no mínimo, por sistema operacional e tipo de dispositivo (Ex. Apple, Sansung);

5.7.  Deve possuir interface para construção de regras e categorias customizadas de classificação de dispositi-
vos;
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5.8. Deve permitir que o administrador cadastre manualmente um determinado dispositivo em umacategoria;

5.9. Deve possuir base de regras e categorias de dispositivospré-configurada;

5.10. Deve suportar mecanismo de atualização das regras e categoriaspré-configuradas;

5.11.  Deve  implementar  os  serviços  de  autenticação,  profiling  e  autorização  para  no  mínimo  170
usuários/dispositivos simultâneos.  Caso exista licenciamento distinto para usuários/dispositivos  da rede
sem fio (wireless) e usuários/dispositivos da rede cabeada (wired), deverão ser fornecidas as duas licenças
para o número total de usuáriossolicitados.

5.12. Possuir recursos integrados de AAA, permitindo que a solução possa ser utilizada como plataforma 
de autenticação (RADIUS);

5.13. Deve possuir suporte aTACACS+;

5.14. Possuir CA integrada, para geração de certificados para os dispositivos que forem se autenticar narede;

Permitir que a solução faça consultas em bases SQL, com o objetivo de buscar informação a serem utiliza-
das durante o processo de autenticação dosusuários;

5.15. Deve possuir ferramenta para gerenciar os processos de credenciamento, autenticação, autorização e 
contabilidade de usuários visitantes através de um portal webseguro;

5.16. Deve suportar dispositivos visitantes conectados simultaneamente na rede via portalweb;

5.17. Deve implementar a criação de grupos de autorizadores com privilégios distintos, por SSID, de cria-
ção de credenciais temporárias e atribuição de permissões de acesso aosclientes;

5.18. Deve realizar a autenticação dos autorizadores em base externa do tipo Microsoft Active Directory ou
LDAP e atribuir o privilégio ao autorizador de acordo com o seuperfil;

5.19. Deve implementar as funcionalidades de geração aleatória de lotes de credenciais temporáriaspré-auto-
rizadas;

5.20. Deve implementar a importação e exportação da relação de credenciais temporárias através de arqui-
vos.txt ou .csv;

5.21. Deve permitir a criação de validade das credenciais, baseando o início da validade na criação da con-
ta ou no primeiro login da conta;

5.22. Deve permitir que o visitante crie sua própria credencial temporária (“self-service”) através do portal 
web, sem a necessidade de umautorizador;
5.23. Deve permitir a customização do formulário de criação de credenciais, a ser preenchido pelo autori-
zador ou pelo visitante, em caso de auto-serviço, especificando quais informações cadastrais dos visitantes
são obrigatórias ou opcionais;

5.24. Deve permitir a customização do nível de segurança da senha temporária que será gerada ao visitante,
especificandoaquantidademínimadecaractereseousodecaracteresespeciaisenúmerosparacomporasenha;

5.25. Deve exigir que o usuário visitante aceite o “Termo de uso da rede” a cada login ou apenas no primeiro-
login;

5.26. Deve permitir o envio das credenciais aos usuários registrados através de mensagens SMS (Short 
Message Service), email e impressãolocal;

5.27. Todas licenças deverão ser permanentes e perpétuas. Não serão aceitos licenciamento de recursos 
com prazos limitados deutilização;

5.28. Deve suportar em caso de necessidade futura controle de acesso à redecabeada;

5.29. Deverá possuir a possibilidade de configuração de VLAN de pré autenticação onde os usuários se co-
nectam a uma VLAN ao ligar a máquina e após efetuar o login a VLAN seja alterada de acordo com a po-
lítica aplicada ao login do usuário.

5.30. O Hardware necessário para funcionamento do software de controle de acesso será fornecido pela
empresa contratada, podendo ser servidor, uma máquina virtual,  appliance ou em cloud, deverá pos-
suir capacidade de hardware suficiente para executar todas as funcionalidades do projeto, deverá possuir
fontes de alimentação e discos rígidos redundantes, deverá possuir suporte com tempo de solução de pro-
blemas de até 6 horas. Deverá fornecer as licenças de sistema operacional, caso seja necessário. Poden-
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do optar por solução free.

6. SOLUÇÃO DE GERÊNCIA DE HARDWARE

6.1.  A Solução de Gerência da Rede Sem Fio deve ser fornecida como serviço;Caso exista a possibilidade de
fornecimento em Appliance Virtual deve ser fornecido o servidor com a capacidade recomendada pelo fabricante,
comprovada por documento oficial com todas licenças incluídas, inclusive de sistema operacional e outras que
sejam necessárias para o funcionamento do sistema;

6.2. Deve ser obrigatoriamente do mesmo fabricante dos pontos de acesso e controladores;

6.3. Permitir a configuração e gerenciamento através de browser padrão seguro HTTPS;

6.4. Deve ser capaz de gerenciar todos os APs e controladores WLAN ;

6.5. Permitir que os eventos sejam gravados remotamente utilizando Syslog; 

6.6. Prover organização hierárquica de equipamentos, permitindo que um equipamento receba as configurações
lógicas e as replique a outros equipamentos;

6.7. Possuir capacidade de projeto automatizado de redes sem fio nos padrões 802.11a, 802.11b e 802.11g, 802.11n
e 802.11ac, segundo a geografia do prédio(planta);

6.8. Considerar a área de cobertura e a banda por usuário desejada;

6.9. Possibilitar a importação de plantas baixas nos formatos .dwg e.jpg;

6.10. Permitir a visualização de alertas da rede em tempo real;

6.11. Permitir a visualização de eventuais áreas sem cobertura de RF (áreas de sombra);

6.12. Monitorar o desempenho da rede wireless, consolidando informações de rede tais como: níveis de ruído,
relação sinal-ruído, interferência, potência desinal;

6.13.  Possuir  capacidade de listagem on-line da localização de usuário,  endereço IP,  endereço MAC, nível  de
potência de recepção e dados de associação e de autenticação802.1x;

6.14. Deve possuir informação visual e gráfica, planta baixa dos andares,para:

• Visualização dos APs instalados, com estado defuncionamento;

• Visualização do mapa de calor de RF(Heatmap);

• Localização de ativos conectados à rede (equipamentos802.11);

• Localização de rogue APs;

6.15. Caso esta funcionalidade não esteja disponível no sistema de gerência, deve ser fornecido software, do mesmo
fabricante, para atender este item, contemplando toda a rede e com redundância1+1.

6.16. Possuir capacidade de identificação e listagem dos rádios vizinhos e respectivos SSID/BSSID que podem ser
percebidos por cadaAP;

6.17. Possuir capacidade de configuração gráfica completa do Controlador WLAN e respectivosAPs;

6.18. Possuir capacidade de geração de relatórios dos seguintes tipos:
• Listagem de clientes Wireless;

• Listagem de APs;

• Informações de Configuração dos ControladoresWLAN;

• Utilização da rede;

• Detalhes dos APs não autorizados (rogues)detectados;

6.19. Suportar SSH, HTTP/HTTPS, SSL,Telnet;

6.20. Possuir ferramentas de debug e log de eventos para depuração e gerenciamento em primeironível;
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6.21. Implementar os padrões abertos de gerência de rede SNMPv2c e SNMPv3, incluindo a geração detraps;

6.22. Possuir suporte a MIB II, conforme RFC1213;

6.23. Implementar a MIB privativa que forneça informações relativas ao funcionamento doequipamento;

6.24. Possibilitar a obtenção da configuração do equipamento através do protocoloSNMP;

6.25. Possibilitar a obtenção via SNMP de informações de capacidade e desempenho da CPU, memória epor-
tas;

6.26. Possibilitar a gerência e identificação individualizada de cada APremoto;

6.27. Permitir a administração centralizada dos APs sem a necessidade de configurar os APsindividualmente;

6.28. Possibilitar a identificação de paredes e divisórias com respectivos níveis de atenuação por tipo (alve-
naria, vidro, drywall edivisória);

6.29. Possibilitar a importação de plantas baixas nos formatos gráficos (CAD, .dwg, .jpg, .gif e.png);

6.30. Deve disponibilizar em painel gráfico de controle informações referentes à:

• Sistemas operacionais e tipos de dispositivos que estão se conectando a rede;

• Informações sobre chamadas de voz, seus protocolos e qualidade das mesmas;

• Informações sobre os tipos de aplicações mais utilizados;

• Informações sobre usuários conectados.

6.31. Deve possuir informação sobre possíveis ameaças a rede detectadas pelos sistemasgerenciados;

6.32. Deve possibilitar criação de regras de detecção de ameaças e correlacionar todos os dispositivos geren-
ciados.

7. CONTROLADOR WLAN HARDWARE

7.1. Solução baseada em hardware , virtual ou cloud o, do mesmo fabricante dos pontos de acesso e software 
de gerência;

7.2. Não serão aceitos hardwares genéricos.

7.3. Gerenciar, no mínimo, a quantidade de 40 pontos de acesso simultaneamente, com centralização das fun-
cionalidades deautenticação;

7.4. Permitir a conexão simultânea de, no mínimo, 2.000 clienteswireless;

7.5. Permitir o armazenamento de sua configuração em memória não volátil, podendo, numa queda e posterior
restabelecimento da alimentação, voltar à operação normalmente na mesma configuração anterior à queda de
alimentação;

7.6. Permitir gravação de múltiplas configurações no próprioequipamento;

7.7. Possuir fonte de alimentação com seleção automática de tensão (100-240VAC);

7.8. Permitir a gravação de eventos por meio do protocoloSyslog;

7.9. Possuir capacidade de gerenciamento hierárquico, com possibilidade de definição de grupos de equipa-
mentos e alteração das características de configuração do grupo sem a necessidade de configuração individual
de cada equipamento;

7.10. Acesso ao sistema através de cliente com browser padrão (HTTP, HTTPS,Java);

7.11. Possuir LEDs para a indicação do status das portas eatividade;

7.12. Permitir ser montado em rack padrão de 19 (dezenove) polegadas, incluindo todos os acessóriosnecessá-
rios;

7.13. Deve ser acompanhado de todos os acessórios necessários para operacionalização do equipamento, tais
como: softwares, cabos de console, cabos de energia elétrica, documentação técnica e manuais que contenham
informações suficientes para possibilitar a instalação, configuração e operacionalização do equipamento;
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• Caso a controladora não possua as interfaces de rede solicitadas, poderá ser ofertado um switch LAN
com as características de portas de rede solicitadas, para cada controladora ofertada.

    7.14.Permitir operação em modo mesh;

7.15. Permitir o uso de múltiplos SSIDs simultaneamente;

7.16. Prover tempo de fast-roaming intra-switch inferior a 25milissegundos;

7.17.PermitirconexãoentreAPssemanecessidadedeconexãocabeada,implementandoassimumaredepadrãomesh;

7.18. Prover tempo de fast-roaming inter-switch em camada 2 inferior a 100milissegundos;

7.19.Deve suportar 802.11e com WMM, U-APSD eT-SPEC;

7.20. Gerenciar centralizadamente a autenticação deusuários;

7.21.  Implementar  protocolo  de  autenticação  para  controle  do  acesso  administrativo  ao  equipamento  com
mecanismos de AAA;

7.22.Possuirbasededadosdeusuáriosinternaparaautenticaçãodeusuáriosconvidados/temporários(acessoguest);

7.23. Permitir autenticação em no mínimo os seguintes sistemas de base de dados de usuários Microsoft Active
Diretor, Cisco ACS server, FreeRadius, entre outros;

7.24. Realizar o provisionamento de usuários convidados (guests) através de interface Web por meio de um usuário
administrativo com permissões mínimas, exclusivas para este fim;

7.25.  Possuir  suporte  a  autenticação  IEEE  802.1X,  com  pelo  menos  os  seguintes  métodos  EAP:  EAP-MD5,
PEAP/EAP- GTC, PEAP/EAP-MSCHAPv2,  EAP-TLS com utilização de  base de  usuários  interna ou servidor
RADIUS externo;

Suportar as especificações abaixo:

• 3.26.1.   RFC2409;

• 3.26.2.   RFC2661;

• 3.26.3.   RFC2408;

• 3.26.4.   RFC3602;

• 3.26.5.   RFC3948;

• 3.26.6.   RFC2548;

7.26. Deverá suportar os seguintes métodos EAP-PEAP, EAP-TLS eEAP-TTLS;

7.27. Possuir suporte a autenticação IEEE 802.1X, com o método PEAP/EAP-GTC, e com utilização de base de
usuários LDAP externa;

7.28. Permitir a seleção / uso de servidor Radius ou LDAP com base noSSID;

7.29. Suportar a autenticação de usuários conectados à rede cabeada através das portas docontrolador;

7.30. Possuir o recurso de EAP Offload para terminação do túnel EAP no própriocontrolador;

7.31. Deve suportar utilização de Portal Captivo externo aocontrolador;

7.32. Permitir a autenticação (através de endereço MAC, Portal Captivo ou IEEE 802.1X) de usuários conectados à
rede  WLAN (wireless)  ou  usuários  conectados  às  portas  cabeadas  do  controlador.  Também deverá  permitir  a
autenticação de usuário e de máquina por meio de IEEE802.1x;

7.33. Oferecer recurso de Portal Captivo (Captive Portal) com suporte a múltiplos portais simultaneamente;

7.34. Implementar associação dinâmica de usuário a VLAN, com base nos parâmetros da etapa de autenticação;

7.35.Implementar Qualidade de Serviço com a marcação de pacotes utilizando Diffserv e suporte a 802.1p para QoS
de rede;

7.36. Possibilitar roaming com integridade de sessão, dando suporte a aplicações em tempo real, tais como, VoIP,
VoWLAN, videoconferência, dentre outras;
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7.37. Permitir portais captivos externos a controladora;

7.38.	A	controladora	deve	possuir	funcionalidade	de	conexão	Site	to	Site	VPN	utilizando	padrão	Ipsec.

7.39.	Caso	a	solução	fornecida	não	possua	a	funcionalidade,	será	aceita	solução	de	VPNadicional;

7.40.Implementar segurança IEEE802.11i;

7.41.Suportar a criptografia centralizada com os seguintes protocolos: AES-CCMP, TKIP eWEP;

7.42.Suportar, no mínimo, 2000VLANs;

7.43.Implementar o protocolo 802.1w (Rapid SpanningTree);

7.44.Oferecer suporte a roteamento e switching de camadas L2 eL3;

7.45.Suportar as especificações abaixo:

• 3.45.1. RFC 2328;

• 3.45.2.   RFC2338;

• 3.45.3.   RFC1027;

• 3.45.4. IEEE 802.1w;

• 3.45.5. RFC 1519;

7.46.Possuir o recurso de criação de Pools de VLAN para permitir a escalabilidade deredes;

7.47.Possuir servidor DHCP embutido;

7.48. Suportar o protocolo VRRP para redundância decontroladores;

7.49. Suportar redundância de controladores conectados em camada3;

7.50. Deve suportar redundância de controladores nos modos:

• 1+1;

• N+1;

• Ativo-Ativo;

• Ativo-Standby;

7.51. Oferecer os recursos de mobilidade entre VLANs para roaming de camada2;

7.52. Oferecer os recursos de Proxy de endereços IP e Proxy DHCP para roaming entre redes(L3);

7.53. Implementar tagging de VLANs através do protocolo802.1Q;

7.54. Implementar o protocolo 802.1d para Spanning Tree(STP);

7.55. O controlador WLAN poderá estar diretamente e/ou remotamente conectado aos APs por ele gerenci-
ados, inclusive via roteamento nível 3 da camadaOSI;

7.56. Se um controlador WLAN falhar, os APs relacionados deverão se associar a um controlador WLAN
alternativo de forma automática, não permitindo que a rede wireless se torneinoperante;

7.57. Realizar a descoberta automática dos APs na infraestruturawireless;

7.58. Permitir o controle dos APs mediante a conexão através de topologia MESH (WiFiMesh);

7.59. A rede MESH deverá oferecer comportamento determinístico da topologia da redeMESH;

7.60. A rede MESH deverá prover auto-redundância das camadas física (RF) e Layer 2 com comportamen-
to determinístico;

7.61. Permitir a conexão de APs de maneira remota esegura;

7.62. Conectar APs através de redes públicas e/ou privadas com garantia de segurança através de conexão
criptografada;

7.63. Permitir a propagação de SSIDs de maneira segura para qualquer AP legitimamente cadastrado na
controladora, independentemente de onde este AP estejaconectado;

7.64. Permitir a autenticação do AP remoto através de certificado digital ou de usuário e senha cadastrados
em servidor AD eRadius;
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7.65.Gerenciar o tráfego dos APscentralizadamente;

7.66. Permitir o uso de, pelo menos, uma interface Ethernet com rede segmentada paragerenciamento;

7.67. Otimizar o desempenho e a cobertura daradiofrequência;

7.68. Ajustar automaticamente os canais de modo a otimizar a cobertura de rede e mudar as condições de
RF baseado em performance;

7.69. Detectar interferência e ajustar parâmetros de RF, evitando problemas de cobertura e controle da pro-
pagação indesejada deRF;

7.70. Implementar varredura de RF contínua, programada ou sob demanda, com identificação de APs ou
clientes irregulares;

7.71. Deve implementar a tecnologia de “Channel load balancing”, permitindo que clientes sejam automa-
ticamente distribuídos entre Pontos de Acesso adjacentes operando em canais distintos, com o objetivo de
balancear a carga entre os Pontos deAcesso;

7.72. Deve implementar a tecnologia de “Band Steering/Select”, permitindo que clientes com suporte a fai-
xa  de  frequência  de  5GHz  se  conectem  aos  Pontos  de  Acesso  utilizando,  preferencialmente,  a  faixa
de5GHz;

7.73. Implementar varredura de RF nas bandas 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.1n e 802.11ac para identifi-
cação de ataques e APs intrusos não autorizados (rogues);

7.74. Realizar a varredura no canal de operação do AP sem impacto na performance da redeWLAN;
7.75. Permitir a varredura em todos os canais possíveis de RF para detecção econtenção de ameaças na rede
WLAN;

7.76. Deve fazer a varredura dos espectros de 2,4 GHz e 5 GHz para localização e classificação de interfe-
rências não 802.11, analise de espectro, e evita-lasautomaticamente;

7.77. Detectar áreas de sombra de cobertura e efetuar os devidos ajustes para sua correção,automaticamente;

7.78. Ajustar, dinamicamente, o nível de potência e canal de rádio dos APs, de modo a otimizar o tamanho
da célula de RF, garantindo a performance eescalabilidade;

7.79. Permitir o controle de banda disponível (bandwith contracts) por usuário ou através de perfis deusuá-
rios;

7.80. Possibilitar roaming com integridade de sessão, dando suporte a aplicações em tempo real, tais como,
VoIP, VoWLAN, videoconferência, dentreoutras;

7.81. Deve possuir mecanismo de controle de admissão de chamadas nos pontos de acesso(CAC);

7.82. A controlador de possuir funcionalidade de conexão Site to Site VPN utilizando padrão Ipsec. Caso a
solução fornecida não possua a funcionalidade, será aceita solução de VPNadicional;

7.83. Possuir mecanismo automático de QoS para protocolos de voz (SIP, SVP e SCCP) utilizando inspe-
ção automática de pacotes, sem a necessidade de fazer a marcação prévia (tagging) depacotes;

7.84. Deve possuir solução de identificação de aplicações através de técnicas de análise de tráfego, proven-
do informações das aplicações mais utilizadas na interfacegráfica;

7.85. Permitir a criação de políticas de acesso baseadas nas aplicações, como por exemplo, o acesso a “re-
des sociais” terá um controle de banda de 2Mbps.

7.86. Apresentar informações gráficas referente a utilização de soluções de comunicações unificadas (UC)
sobre a infraestrutura WLAN, de formar a apresentar informações referentes as chamadas realizadas e rela-
ções gráficas entre o nível de sinal recebido pelo usuário e a qualidade dachamada.

7.87. Possuir a funcionalidade da utilização do protocolo Bonjour na infraestrutura, permitindo que os ser-
viços divulgados via mDNS sejam controlados, filtrados e disponibilizados entre diferentes subnets, tor-
nando assim possível a utilização em redes com múltiplas subnets e um número grande dedispositivos.

8.SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA

Todos equipamentos de distribuição de sinal WIFI deverão ser interligados com cabo UTP cat. 6 com todas 
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conexões com conectorescat.6.
A estrutura deverá toda ser organizada em patch panel cat6.
Todos pontos e equipamento deverão ser identificados com etiquetas com nomenclatura definida pela equipe 
de T.I. do HEJSN.

a) Instalação de todainfraestrutura.

b) Lançamento de cabos UTP Cat 6.

c) Conectorização de cabos UTP Cat 6.

d) Lançamento de caboselétricos.

e) Montagem detomadas.

f) Identificação etestes.

g) ART.

h) Instalação de todos pontos de acessoWIFI.
i) Instalação de pontos derede.

j) Treinamento para a equipe de T.I. do HEJSN . O mesmo deverá abranger toda configuração e manuten-
ção da solução, com no mínimo 10 horas de duração para no mínimo 4funcionários.

9. QUANTIDADE:

11. QUALIFICAÇÃO DA EMPRESA:

11.1. Documentação obrigatória para habilitação:

A empresa deve estar devidamente habilitada, consoante a legislação regulamentar, para a prestação do serviço para
o qual poderá ser contratada. Devendo fornecer sempre que solicitado, as certidões de:

• Certidão Negativa de débito Estadual;
• Certidão negativa de débito emitida pela Secretaria de Fazenda do município no qual a empresa estiver se-

diada;
• Certidão Negativa de Débitos relativos aos tributos federais e dívida ativa da União;
• Certidão Negativa de débitos Trabalhistas emitida pelo site do Ministério do Trabalho e Emprego;
• Certidão de Regularidade do FGTS. 
• Alvará de funcionamento e demais alvarás obrigatórios em relação ao ramo de atividade desenvolvida. 

(Exemplos: Alvará de vigilância sanitária e corpo de bombeiro);
• Certidão de regularidade técnica (CRT), se houver imposição legal para o ramo de atividade;
• Anotação de responsabilidade técnica (ART), se houver imposição legal para o ramo de atividade;
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• Contrato social e alterações;
• Apresentação da Carta de Referência emitida por duas empresas atestando a capacidade técnica nos casos 

em que se aplicar;
• Carta de Exclusividade se for o caso.

11.2. Documentação Específica exigida do serviço/produto: 

• Produtos com registro na ANVISA, incubadora com certificado de calibração e homologadas pelo INME-

TRO 

• Importante: Caso o serviço a ser prestado tenha necessidade de alocar pessoa(s) na CONTRATANTE, será 
solicitado a apresentação da documentação exigida pelo SESMT (Serviço Especializado em Engenharia de 
Segurança e Medicina do Trabalho) descrita no Anexo II – Solicitação de documentos a terceiros, após 
análise do Anexo I – Ficha de Registro do Prestador de Serviços referente ao Manual de terceiros, o qual é 
parte integrante do presente documento. O Anexo II será enviado pelo SESMT caso necessário.

• Importante: Nas contratações que envolverem a prestação de serviços, serão retidos na fonte os tributos fe-
derais. 

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E FORMA DE REMUNERAÇÃO

•  Fornecimento de produtos mediante solicitação de compra/reposição de estoque em 07 dias.

• Fornecer apoio técnico na utilização e manejo dos produtos/equipamento.

• Realizar substituição imediata dos equipamentos em casos de manutenções preventivas e corretivas;

• Importante: Não é permitida a contratada a subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, bem 
como sua cessão ou transferência, total ou parcial.

• Importante: É expressamente vedado a qualquer das partes desconto ou cobrança de duplicata através de
rede bancária ou de terceiros, bem como a cessão de crédito dos valores objetos deste contrato ou sua dação
em garantia.

13. FORMA DE REMUNERAÇÃO

• Importante: Os pagamentos serão condicionados à apresentação mensal da Nota Fiscal dos serviços execu-
tados/produtos entregues, acrescida das certidões negativas (Conforme item 5.1), que comprovem a regula-
ridade fiscal da CONTRATADA, sendo pago em até 15 (quinze) dias após a data de emissão da nota
fiscal.

14. A VIGÊNCIA DO CONTRATO

Por tempo indeterminado. Os reajustes de preços poderão ser negociados previamente entre as partes.

(Caso seja contrato de adesão deve ser enviado o contrato juntamente com o orçamento)

Importante: Nos casos específicos de contratação com o Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves, deverá ser
observada a vigência do Contrato de Operacionalização do referido Hospital com a SESA – Secretaria de Saúde do
Espírito Santo. Caso o mesmo seja rescindido durante a vigência do contrato, não haverá penalidades contratuais
para nenhuma das partes em caso de rescisão.
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Razão Social:

Nome Fantasia:

Endereço:

CEP: Cidade: UF:

Tel.: E-mail:

Representante(s) legal(s) do Contrato Social:

Tel: 

Tempo previsto para realização do trabalho:                       Previsão de Início do Trabalho:

Nº Total de funcionários:                                                      Quantos atuarão na AEBES:

Nº de Sócios:                                                                        Quantos atuarão na AEBES:
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1. Descrição sumária das atividades:
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________________

2. Setores de atuação:

______________________________________________________________________________

____________

3. Listar os materiais  a serem utilizados (máquinas,  equipamentos,  dosímetros,  ferramentas e

outros) e produtos químicos:

______________________________________________________________________________

____________

______________________________________________________________________________

___________

4. Definir os momentos de ruídos, odor intenso, necessidade de Paralisação ou outro fator que

podem intervir na rotina diária dos empregados da AEBES:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________________

5. Informar quais os equipamentos de proteção individual - EPI’s serão utilizados, com respectivo 

Nº do Certificado de Aprovação – CA do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________________

6.Indicar um empregado para compor a CIPA, conforme NR 05 - Contratantes e Contratadas,
participando das reuniões mensais (no caso de tempo de serviço superior a seis meses).

______________________________________________________________________________

____

7. Observações:

______________________________________________________________________________

____________

Data: ____/____/_______            Assinatura do Prestador de

Serviço_________________________
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