
 

 

 

CENTRO DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
 

 

 

Processo Administrativo Eletrônico

22/0489-0001092-9
 

Data de Abertura: 31/05/2022 17:58:59
Grupo de Origem: ASC/ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS CLOUD

Requerentes: Franque Lúcio Custódio
Assunto: Contratação de Serviços Diversos

Tipo: Solicitação de Contratação
Subtipo: Serviços Terceirizados

Objeto: Contratação de serviço de computação multinuvem

22048900010929
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03/06/2022 – DIF/ASC

Assunto: Contratação de Serviços de Computação em Nuvem

A PROCERGS, através da Resolução CGTIC 006/2021 publicada no
DOE em 29/12/2021, foi designada, no âmbito da administração pública estadual,
em síntese, para: 

(i) prover serviços em nuvem como broker da nuvem híbrida;
(ii) gerenciar e orquestrar a multinuvem do Governo do Estado do

RS;
(iii) contratar os serviços em nuvem junto ao mercado e
(iv) analisar  e  emitir  parecer  técnico  para  casos  excepcionais  de

contratação de outros prestadores de serviços de nuvem.

Em  cumprimento  ao  item (iii),  a  PROCERGS  está  liderando  em
conjunto  com  a  PRODEMGE,  o  processo  de  contratação  de  serviços  em
multinuvem pública com as demandas de outras 09 (nove) entidades públicas, na
sua  grande  maioria  composta  por empresas  de  TIC  de  outros  estados  da
federação,  fruto de uma parceria  com a ABEP-TIC -  Associação Brasileira  de
Entidades Estaduais de Tecnologia da Informação e Comunicação. Desta forma,
espera-se  alcançar  os  benefícios  decorrentes  da  economia  de  escala
provenientes do grande volume de serviços consolidados em um único pregão,
pelo Sistema de Registro de Preços.

Esta mesma estratégia foi adotada com sucesso pelo Ministério da
Economia  em  2021,  como  pode  ser  consultado  em
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/gestao/central-de-compras/transparencia/arp/2021/ata-
ndeg-11-2021-servico-de-computacao-em-nuvem, edital  utilizado  como  parâmetro  para
construção do em questão. 

Para  viabilizar  o  certame  pretendido,  foi  celebrado  com entidades
interessadas, um Protocolo de Intenções (5681-00), que levou em consideração:

 a necessidade comum entre os participantes em prover serviços em nuvem
no âmbito dos seus estados;

 a relevância da ampliação do poder de barganha, junto aos fornecedores de
mercado, para geração de preços mais competitivos;

 que  a  união  das  volumetrias  de  todos  os  participantes  estimula  a
competitividade num certame licitatório.

Está  registrado  no  Protocolo  de  Intenções  a  estimativa  inicial  de
volumetria de cada partícipe, mapeada como sendo suas necessidades para os
três anos de vigência do contrato. 

Salientamos que houve desistência de 02 (dois) partícipes integrantes
do  Protocolo  de  Intenções  (PRODEST  e  ATI-TO),  entrando  posteriormente  a
COPASA, através de formalização por meio de Ofício. 

O mesmo trabalho de mapeamento de volumetria foi realizado pela
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COPASA com o auxílio da PROCERGS e PRODEMGE.

O  processo  foi  acompanhado  por  reuniões  entre  os  partícipes  ao
longo de 2021 e 2022, onde um grupo de trabalho foi criado para a construção
desta demanda. Este item foi pauta de 20 reuniões de acompanhamento com as
equipes técnicas dos órgãos participantes, 5 reuniões dos presidentes dos órgãos
participantes durante a ROCA (Reunião Ordinária do Conselho Administrativo) da
ABEP-TIC  em  Agosto/21,  Outubro/21,  Novembro/21,  Fevereiro/22  e  Maio/22,
além  de  diversas  reuniões  entre  as  equipes  técnicas  da  PROCERGS  e
PRODEMGE.

Ao final,  chegou-se a uma volumetria definitiva para a contratação,
com os devidos ajustes decorrentes da saída e entrada de participantes.

Durante  o  processo  de  análise  de  demandas  por  serviços  de
computação  em nuvem,  foi  identificado  que  alguns  participantes  deste  edital,
necessitavam  do  serviço  de  Banco  de  Dados  Oracle  Enterprise,  devido  à
implementação de projetos de migração ou expansão dos atuais serviços legados
já implementados nos datacenters on-premisse para a nuvem pública. 

Considerando o nível de criticidade das soluções, a dependência e o
acoplamento entre os componentes, e que uma mesma solução não deverá ser
segmentada em nuvens diferentes, optou-se pela criação de 2 (dois) lotes.

O  primeiro  lote  com  a  demanda  original  de  prover  serviços
multinuvem e o segundo lote com as soluções que utilizam os serviços de Banco
de Dados Oracle Enterprise e que necessariamente devem ser consumidos do
CSP Oracle Cloud Infrastructure, por ser o único que oferece este serviço.

Os serviços de computação em nuvem oferecidos serão adquiridos
por meio de Unidades de Serviço em Nuvem (USN), e os serviços de consultoria
e  suporte  técnico  especializado  para  implantação  das  solicitações  serão
adquiridos por meio de Unidades de Serviço Técnico (UST). Estas unidades têm
sido utilizadas frequentemente em editais de nuvem do setor público, como TCU,
Ministério da Economia, Petrobrás, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil,
citando apenas exemplos da esfera federal.

O  resultado  da  licitação,  para  cada  lote,  deverá  ser  uma  Ata  de
Registro de Preços, gerenciada pela PROCERGS, conforme os 2 (dois) Termos
de Referência e justificativa técnica anexada neste processo.

No quadro a seguir, listamos as empresas participantes em cada lote:

LOTE
ÓRGÃO

GERENCIADOR
ÓRGÃOS PARTICIPANTES

1 PROCERGS CELEPAR – COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ
CIASC – CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO
ESTADO DE SANTA CATARINA
CODATA – COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE 
DADOS DA PARAÍBA
COPASA – COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS 
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GERAIS
MTI – EMPRESA MATO GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO
PROCEMPA – COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE 
DADOS DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
PRODAM – PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS 
S/A
PRODAP – CENTRO DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO
PRODEMGE – COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SEDI/GO - SECRETARIA DE ESTADO DE 
DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

2 PROCERGS

CELEPAR – COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ
MTI – EMPRESA MATO GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO
PROCEMPA – COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE 
DADOS DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
PRODEMGE – COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Em que pese a viabilidade de adesão de órgãos da Administração
Direta em Ata de Registro de Preços cujo órgão gerenciador é empresa estatal, a
Procuradoria-Geral  do  Estado  do  Rio  Grande  do  Sul  emitiu  o  Parecer  nº
19.075/21, de teor favorável, em caráter excepcional para este caso. 

Para  o  atendimento  das  especificidades  dos  regimes  jurídicos
advindos da Lei  nº  8.666/93 e  Lei  nº  13.303/2016,  deverão ser  elaboradas 2
(duas)  minutas  contratuais  distintas  para  cada  lote,  em  consonância  com  os
referidos ordenamentos jurídicos.

Para deliberações acerca de adesões por órgãos não participantes da
licitação,  a  decisão se  dará  através do COGENP -  Comitê  Gestor  de  Nuvem
Pública, constituído pela PROCERGS, na condição de presidente, PRODEMGE e
demais entidades participantes da Diretoria da ABEP-TIC - Associação Brasileira
de Entidades Estaduais de Tecnologia da Informação e Comunicação.

Com base nos Termos de Referência para cada lote, foram solicitadas
propostas comerciais às 19 (dezenove) empresas abaixo, conforme indicação de
diferentes  provedores  de  soluções  em  nuvem  como  AWS  –  Amazon  Web
Services, Google, Microsoft, Oracle, Huawei e IBM:

AMM Claro Embratel HCL Teltec
Atos Brasil Compwire Lanlink Tivit

AX4B DATARAIN Logicalis VSDATA
Brasoftware Extreme Digital Oi Wipro
Capgemini LTA Telefônica

As empresas que enviaram propostas válidas foram: Extreme Digital,
Logicalis, Oi, AX4B, Teltec, Claro, Brasoftware, VSDATA e LTA. 

Considerando que:
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(i) o  porte  deste procedimento  licitatório  supera 3 (três)  vezes o
porte da Ata de Registro  de Preços 11/2021 do Ministério da
Economia,  tomando-se  como  referência  a  diferença  em
quantitativos de serviços semelhantes, ponderada pelos preços
registrados na referida ata;

(ii) as  cotações apresentaram preços discrepantes e superiores à
referida ata;

Indicamos  para obtenção de preços mais vantajosos, a adoção dos
seguintes critérios para formação de preços de referência do lote 1 no
futuro certame:

1. para os itens 1 a 7 do objeto, similares aos itens 1 a 7 da ARP
11/2021  do Ministério da Economia, adotar como referência os
valores  registrados  na  referida  ata,  corrigidos  pelo  Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA);

2. para  os  itens  8  e  9  do  objeto,  os  quais  não  possuem
equivalentes na ARP 11/2021 do Ministério da Economia, adotar
como referência o menor dentre os dois valores a seguir:

2.1 mediana dos três menores preços obtidos em cotações;

2.2 média dos três menores preços obtidos em cotações.

Para o lote 2, indicamos a adoção do seguinte critério para formação
de preços de referência no futuro certame:

1. Para itens 1, 3, 4, 5, 6, 7 do objeto, similares aos itens da ARP
11/2021  do  Ministério  da  Economia,  adotar  como  referência  os
valores registrados na referida ata, corrigidos pelo Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

2.  Para o item 2 (não presente na ARP 11/2021 do Ministério  da
Economia  e  específico  do  CSP  Oracle),  indicamos  a  adoção  do
menor valor obtido entre as cotações recebidas dos representantes
Oracle.

3. Para os itens 8 e 9 do objeto, os quais não possuem equivalentes
na ARP 11/2021 do Ministério da Economia, adotar como referência o
menor dentre os dois valores a seguir:

        3.1 mediana dos três menores preços obtidos em cotações
recebidas dos representantes Oracle;
3.2 média dos três menores preços obtidos em cotações recebidas
dos representantes Oracle.
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Com base nestes critérios, o valor total estimado, para o prazo de 36
(trinta  e  seis)  meses,  ficará  em  R$  223.816.358,00  para  o  lote  1,  e  R$
150.328.583,93 para o lote 2.

Face à quantidade de itens envolvidos na licitação, a participação de
entidades regidas pela Lei  8.666/93 e com objetivo de evitar o sobrepreço de
preços unitários durante a disputa de preço total do Pregão Eletrônico, justifica-se
a publicação dos preços máximos admitidos para cada item, conforme art. 34 da
Lei 13.303/16.

O valor do montante PROCERGS, dentro do total estimado, é de R$
61.055.616,76 a  ser  consumido  dentro  do  prazo  de  3  (três)  anos,  detalhado
conforme abaixo:

Item Volume Valor Unitário - R$ Valor Total do Item- R$

1 11.043.877 2,09 23.081.702,93 

2 2.467.304 1,68 4.145.070,72 

3 309.887 0,69 213.822,03 

4 3.600 96,42 347.112,00 

5 100 288,03 28.803,00 

6 30 283,58 8.507,40 

7 5 8.896,68 44.483,40 

8 2.880 350 1.008.000,00 

9 1.440 351 505.440,00 

Valor Total do Lote 1 29.382.941,48 

Item Volume Valor Unitário - R$ Valor Total do Item - R$

1 1.121.894 2,09 2.344.758,46 

2 3.025.929 9,14 27.656.991,06 

3 194.400 0,69 134.136,00 

4 - 96,42 -

5 10 288,03 2.880,30 

6 20 283,58 5.671,60 

7 2 8.896,68 17.793,36 

8 1.440 348,94 502.473,60 

9 2.880 350 1.008.000,00 

Valor Total do Lote 2 31.672.704,38 

Valor Total Geral PROCERGS (Lote 1 e 2) 61.055.645,86 
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 O valor referente para uso no ano de 2022 está definido na planilha
de  orçamento  CUSTEIO  -  SERVIÇOS  OPERACIONAIS -  LOCAÇÃO  E
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, linha DIF - VMWARE CLOUD.

Solicitamos a aprovação para a publicação de um Pregão Eletrônico,
pelo  Sistema de Registro  de  Preços, para assinatura de Atas  de Registro  de
Preços para prestação de serviços de computação em nuvem para a PROCERGS
e demais órgãos participantes, com valor total estimado de R$ 374.144.941,93.

À gerência da DIF para parecer e encaminhamento.
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Este  processo  trata  da  aquisição  de  serviços  em  multi-nuvem  pública,  através  de  um
integrador (“cloud broker”), pela Procergs em parceria com a ABEP - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DE ENTIDADES ESTADUAIS DE TIC. Participarão deste processo além da Procergs, outras 10
empresas  de processamento de dados de vários  estados do Brasil,  com o objetivo de em
conjunto gerar maior escala/quantidade de serviços e assim reduzir os respectivos custos de
aquisição,  comparados  ao  que  ocorreria  se  cada  Estado  adquirisse  individualmente  estes
services, com escalas menores.

Esta mesma estratégia foi adotada com sucesso pelo Ministério da Economia em 2021, como
pode  ser  consultado  em  https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/gestao/central-de-
compras/transparencia/arp/2021/ata-ndeg-11-2021-servico-de-computacao-em-nuvem.
Entretanto, pelo fato deste edital ter sido formatado sob a lei  8.666 de aquisições para o setor
público, impede que as empresas regidas sob a lei 13.303 possam aderir àquela ata de registro
de preços. 

O  objeto  de  contratação  inclui  serviços  de  computação  em  nuvem  e  serviços  técnicos
especializados na infraestrutura e no uso da solução, assim como serviços de treinamento em
sua administração e  uso,  conforme especificações e  condições estabelecidas  no  termo de
referência (TR). 

Durante  o  processo  de  análise  de  demandas  por  serviços  de  computação  em  nuvem,  foi
identificado que alguns participantes deste edital, necessitavam do serviço de Banco de dados
Oracle Enterprise, devido a implementação de projetos de migração ou expansão dos atuais
serviços  legados  já  implementados  nos  data  centers  on-premisse  para  a  nuvem  pública.
Considerando o nível de criticidade das soluções, a dependência e o acoplamento  entre  os
componentes,   e  que  uma  mesma   solução  não   deverá  ser   segmentada  em   nuvens
diferentes,  este lote   visa agrupar as soluções que utilizam os  serviços de Banco de Dados
Oracle  Enterprise  e  que  necessariamente  devem  ser  consumidos  do  CSP  Oracle  Cloud
Infrastructure, por ser o único CSP que oferece este serviço.

Os serviços de computação em nuvem oferecidos serão adquiridos por meio de Unidades de
Serviço em Nuvem (USN), e os serviços de consultoria e suporte técnico especializado para
implantação das solicitações serão adquiridos por meio de Unidades de Serviço Técnico (UST).
Estas unidades têm sido usadas frequentemente em editais de nuvem do setor público, como
TCU, Ministério da Economia, Petrobrás, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, citando
apenas exemplos da esfera federal.

O conceito e benefícios da computação em nuvem já estão bastante difundidos e conhecidos
pelo mercado e setor publico, e gera diversas vantagens quando comparadas as operações de
TIC clássicas como redução dos custos de TIC,  agilidade de provisionamento, melhorias de
segurança, dentre várias outras. 

Com o objetivo de ser  ainda mais  preciso na exposição dessas  vantagens,  citamos aqui  o
Acórdão  1739/2015-TCU-Plenário  do  Tribunal  de  Contas  da  União,  que  brilhantemente
descreve as váriasvantagens do modelo de nuvem computacional:

“As  vantagens  de  nuvem decorrem essencialmente  de  benefícios  de escala:  ao  consolidar
centros de processamento de dados (CPDs) isolados em um pool de recursos computacionais
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compartilhados em nuvem, reúne-se um conjunto maior de recursos o que permite reduzir
seus custos unitários, melhorar seu aproveitamento, balanceando as demandas por serviços
de diversos clientes, o que otimiza o nível de uso dos recursos e divide os custos fixos em uma
maior base de usuários.”

O acórdão continua elencando vantagens específicas para a administração, as quais:

“Adicionalmente às vantagens gerais acima elencadas, identificam-se as seguintes vantagens

mais específicas para atividades estatais:

1) Maior agilidade da administração pública na entrega de serviços e em sua atualização

tecnológica,  pois  os  processos  formais  de  contratação  pública  podem  dificultar  a

manutenção  de  uma  infraestrutura  de  TI  própria  atualizada  e  que  responda

rapidamente às demandas de seus usuários.

2)  Suporte  a  iniciativas  de  Big  Data  e  Dados  Abertos,  facilitando  a  abertura  de

informações governamentais que hoje encontram-se em sistemas que controlam as

operações cotidianas do Estado e portanto são fechados com acesso limitado aos seus

operadores. O uso de nuvem pública permitiria ampliar o acesso a esses dados a um

custo  menor,  sem  comprometer  a  segurança,  a  disponibilidade  e  o  desempenho

operacional  dos  sistemas  originais.  Uma  vez  os  dados  governamentais  estando

facilmente acessíveis, torna-se possível maior participação da sociedade na criação de

novos serviços baseados nesses dados.

3) Atendimento  a  picos  de  demanda  sazonal  de  serviços  públicos  pela  Internet  sem

necessidade de alocar grande quantidade de recursos fixos. Várias atividades estatais

acarretam  picos  sazonais  de  demanda  de  serviços  próximos  a  datas  limite  como:

entregas  de  declarações  de  imposto  de  renda,  inscrições  e  resultados  do  Enem,

resultados  eleitorais  e  listagem  de  gestores  públicos  inelegíveis,  períodos  de

recadastramento  do  INSS,  listagem  dos  percentuais  do  fundo  de  participação  dos

municípios, etc. 

4) A contratação de serviços em nuvem de IaaS (infraestrutura como serviço) ou PaaS

(plataforma como serviços) identificadas neste levantamento são todas por contrato

de  adesão,  utilizando  métricas  de  precificação  com  custos  unitários  divulgados

publicamente e iguais para todos os clientes, o que facilita a pesquisa de preços. 

5)  Agilidade e economia na entrega de serviços para instituições públicas com unidades

descentralizadas,  que  podem  ter  serviços  disponibilizados  por  meio  de  acesso  à

internet, mais barato que as interconexões via redes privadas atualmente utilizadas.”
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Empresas de consultoria de TIC tradicionais como Gartner e IDC, citam as principais vantagens

da computação em nuvem :

1) Redução de custos de infraestrutura e serviços de TI. O benefício mais significativo

vem de hospedar aplicações em infraestrutura em nuvem devido à redução de custos

de  capital  (capital  expenditure  –  Capex)  e  custos  operacionais  (operacional

expenditure – Opex).

2) Otimização  da  produtividade  da  equipe  de  TI.  A  mudança  para  o  uso  de  IaaS,  ao

acelerar o desenvolvimento e a implantação de aplicações, bem como automatizar o

seu gerenciamento, torna a equipe de TI mais produtiva e capaz de melhorar o suporte

de operações de missão crítica.

3) Melhoria  da  produtividade  do  usuário  final.  Os  usuários  finais  beneficiaram-se  de

menor indisponibilidade do serviço e recuperação mais rápida, reduzindo o tempo de

inatividade em 72% e economizando expressivos recursos de cada aplicativo por ano.

4) Aumento de benefícios do negócio. Muitas das empresas estão empregando soluções

em  nuvem  para  possibilitar  novos  modelos  de  negócios  e  suportar  aplicações  de

geração de receita, atingindo um maior número de usuários/clientes.

5) Este modelo de provimento também permite a utilização de serviços de computação

em nuvem pública como instrumento de inovação e fomento à transformação digital .

A  Procergs  possui  implementado  em  seu  Data  Center,  uma  infraestrutura  baseada  na

tecnologia e conceitos de computação em nuvem com a finalidade de agilizar o atendimento

para as diversas demandas internas e de seus clientes. Com o objetivo de extender as ofertas

de serviços de computação em nuvem já implementados, possibilitar uma rápida capacidade

de  expansão  de  recursos  computacionais,  obter  maior  flexibilidade  e  escalabilidade  do

ambiente  de  infraestrutura  para  sistemas  que  apresentam picos  de  uso,  avaliamos  que  a

melhor cenário é a adoção de uma infraestrutura de nuvem híbrida,  no modelo de multi-

nuvem com a contratação de no mínimo dois provedores de serviços de nuvem.

O modelo de contratação será através de Ata de Registro de Preços, modelo que que permite

a contratação de serviços conforme a demanda, não existindo o compromisso de contratar a

totalidade  ou  uma  determinada  quantidade  mínima  de  serviços  do  objeto.  Os  contratos

gerados  a  partir  desta  ata  terão  prazo  mínimo  de  validade  de  36  meses,  podendo  ser

renovados até o limite legal de 60 meses.
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Após a conclusão deste processo e a assinatura de contratos com provedores de serviços de

computação em nuvem, a Procergs estará habilitada para desempenhar o seu papel definido

na  Política de Computação em Nuvem,  publicada no Diário Oficial em 29/12/21, provendo

serviços em nuvem e atuando como um “broker”  de nuvem híbrida para o Estado do Rio

Grande do Sul.
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

1

PARECER

CONTRATAÇÃO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (CLOUD

COMPUTING). PREGÃO ELETRÔNICO. SISTEMA DE 

REGISTRO DE PREÇOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

GERENCIADA PELO CENTRO DE TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL - PROCERGS. PARTICIPAÇÃO E ADESÃO

POR ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA. 

VIABILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. DEMONSTRAÇÃO 

DE VANTAJOSIDADE NA CONTRATAÇÃO. ATENDIMENTO

DAS ESPECIFICIDADES DOS REGIMES JURÍDICOS 

ADVINDOS DA LEI Nº 8.666/93 E DA LEI Nº 13.303/16 

ATRAVÉS DA ANEXAÇÃO DE MINUTAS CONTRATUAIS 

DISTINTAS.

1. As empresas estatais devem observar o “procedimento de 

licitação” previsto no art. 28 da Lei das Estatais e em seus 

regimentos internos, devendo utilizar preferencialmente a 

modalidade de pregão eletrônico, nos termos do art. 32, IV, da Lei 

13.303/16.

2. Nos termos do art. 66, § 1º, da Lei nº 13.303/16, constata-

se que a regra é a de que Administração Pública Direta não 

possa aderir às Atas de Registro de Preços das empresas 

estatais e vice-versa. No entanto, tal situação poderá ser 

flexibilizada desde que sejam observadas as distinções relativas 

aos regimes jurídicos aplicáveis às empresas estatais e aos 

órgãos integrantes da Administração Pública Direta, além da 

demonstração da vantajosidade econômica e da previsão nos

respectivos regulamentos internos.
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

2

3. O rito utilizado pela PROCERGS para a realização de 

Pregão Eletrônico é o previsto pela Lei Estadual nº 13.191/09, 

que dispõe sobre o pregão eletrônico no âmbito do Estado do Rio 

Grande do Sul, sendo mesmo adotado pela Subsecretaria da 

Administração Central de Licitações para órgãos da 

Administração Direta, não havendo prejuízo algum neste aspecto.

4. As especificidades dos regimes jurídicos a que estão 

vinculados os órgãos da Administração Direta e as empresas 

estatais estão observadas com a anexação de duas minutas

contratuais distintas – uma com base na Lei nº 8.666/93 e a outra 

com fundamento na Lei nº 13.303/16.

5. Resta evidenciada a vantajosidade em permitir-se a 

participação/adesão de órgãos vinculados à Administração 

Pública Direta à Ata de Registro de Preços gerenciada pela 

PROCERGS, em razão do ganho de escala decorrente da 

volumetria dos participantes, privilegiando-se os princípios 

constitucionais da eficiência e da economicidade.

6. O Regulamento Interno da PROCERGS não prevê

impedimento de adesão/participação por outros entes às Atas de 

Registro de Preços gerenciadas pela Companhia, havendo 

somente limitação com relação aos quantitativos (item 6.19).

7. Não se está diante de aplicação subsidiária da Lei nº 

8.666/93, pois às estatais será utilizado o regime jurídico da Lei 

nº 13.303/16 e às autarquias a Lei Geral de Licitações, apenas o 

procedimento será o mesmo para ambas (Pregão Eletrônico para 

Registro de Preços), não se verificando contrariedade aos 

precedentes desta Procuradoria-Geral do Estado.

8. Não foram anexados aos autos minuta de Edital de Pregão 

Eletrônico, Ata de Registro de Preços e de Contratos, estando, 

assim, pendente a análise de tais documentos.
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

3

1. Trata-se de consulta encaminhada pela Secretaria de 

Planejamento, Governança e Gestão – SPGG, no interesse do Centro de Tecnologia da

Informação e Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul S.A. – PROCERGS, 

visando à análise de procedimento licitatório – Pregão Eletrônico, pelo Sistema de 

Registro de Preços – para a contratação de computação em nuvem pública para 

administração direta e indireta (incluídas estatais).

A consulta vem assim contextualizada pela estatal:

Ao cumprimentá-lo, solicitamos a gentileza de Vossa Excelência

encaminhar para análise e parecer da Procuradoria-Geral do Estado o 

pedido de admissibilidade da PROCERGS realizar procedimento 

licitatório para contratação de computação em nuvem pública, pelo 

Sistema de Registro de Preços, visando adesão das empresas de TI 

estaduais (estatais e autarquias).

Esta é uma ação realizada através da ABEP - Associação Brasileira de

Entidades Estaduais de Tecnologia da Informação, na qual a 

PROCERGS deverá ser o órgão gestor da Ata, que visa através da 

volumetria dos vários órgãos a obtenção de preços mais vantajosos na 

contratação.

Sabemos que com o advento da Lei n° 13.303/2016, a referida lei não

recepcionou a Lei nº 8.666/93, indicando preferencialmente para os 

casos de licitação o Pregão (art. 32, IV).

Ressaltamos que a Companhia não adere editais realizados pela

CELIC, bem como, não defere pedidos de adesão aos seus editais, de 

órgãos da administração pública do Estado que tem suas contratações 

regidas pela Lei n° 8.666/93.

Como salientado, tendo em vista que alguns possíveis partícipes tem 

suas contratações regidas pela lei licitatória e outros pela lei das 

D
oc

um
en

to
 A

ss
in

ad
o 

D
ig

ita
lm

en
te

aminhada pela

no interesse do Centro de 

do Sul S.A.

regão Eletrônico

ara a contratação de computação em nuvem pública para 

A consulta vem assim contextualizada pela estata

lo, solicitamos a gentileza de Vossa Excelência

encaminhar para análise e parece

de admissibilidade da PROCERGS realizar procedimento 

licitatório para contratação de computação em nuvem pública, 

Sistema de Registro 

estaduais (estatais e autarqu

Esta é uma ação realizada através da ABEP 

Entidades Estaduais de Tecnologia da Informação, na qual a 

PROCERGS

volumetria dos vários

contratação.

Verificado em 10/11/2021 15:53:57 Página 3 de 35

CRC: 37.8964.1154
Chave: 21048900024092004369965520211110

10/11/2021 15:53:56 PGE/GAB-AA/358609001 ENCAMINHAMENTO 158

21048900025092

03/06/2022 15:53:08 PROCERGS/SCP/49494 ÁO SCP PARA VERIFICAÇÃO 21

22048900010929



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO
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estatais, estando a PROCERGS incluída neste último grupo, a questão 

que se impõe seria a possibilidade da PROCERGS, na condição de 

responsável pela elaboração do Edital, prever no certame, duas minutas

de contratos, uma adequada à lei das estatais e outra, nos termos da lei 

licitatória, pelos fatos que passamos a expor:

· a PROCERGS seleciona seus fornecedores por pregão, 

utilizando-se da Lei Estadual nº 13.191/2009, ou seja, o pregão 

eletrônico da PROCERGS é semelhante ao realizado pelo CELIC;

· ganho de escala através da volumetria dos participantes, visando 

a obtenção de preços vantajosos ao Estado, em consonância com o 

princípio da economicidade;

· a previsão de duas minutas de contratos (uma com base na Lei nº 

13.303/2016 e outra na Lei Licitatória), que irão reger as relações dos 

aderentes com o prestador de serviços;

· e ainda, que os órgãos aderentes são órgãos de outras esferas 

federativas.

Assim sendo, solicitamos parecer da PGE quanto à excepcionalidade de

realizarmos Pregão, pelo Sistema de Registro de Preços com previsão 

de duas minutas de contratos, aderentes aos dois ordenamentos 

jurídicos de contratações públicas, acima mencionados.

Em anexo, seguem dois editais com contratações nestes termos, sendo 

um da PRODEB (estatal de TI do Estado da Bahia) e outro da 

PRODABEL (estatal de TI do município de Belo Horizonte).

Aproveitamos o ensejo para reiterar nossos protestos de estima e

consideração.

Instruem os autos, em especial, os seguintes documentos: 

- às fls. 02-71 - Edital – Modo de Disputa: Similar ao Pregão 

Presencial nº 001/2019 – Registro de Preços da Cia. de Processamento de Dados do 

Estado da Bahia, acompanhado dos respectivos anexos, valendo destacar a existência 

de duas minutas contratuais (fls. 36-45 e fls. 46-53);
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- às fls. 72-148 – Edital de Pregão Eletrônico da Empresa de 

Informática e Informação do Município de Belo Horizonte, acompanhado dos respectivos 

anexos, valendo destacar a existência de duas minutas contratuais (fls. 116-127 e 

fls. 128-140).

Após, houve manifestação do Diretor - Presidente da 

PROCERGS, solicitando o envio do expediente a esta Procuradoria-Geral do Estado (fls. 

148/149).

Assim, com o acolhimento do Secretário de Planejamento, 

Governança e Gestão, o feito foi remetido à Instituição (fl. 151), tendo sido distribuído 

para análise no âmbito da Assessoria Jurídica e legislativa do Gabinete.

É o breve relato. 

2. Versa o presente sobre o exame quanto à possibilidade 

de a PROCERGS realizar procedimento licitatório (Pregão Eletrônico para 

Registro de Preços), objetivando contratação de computação em nuvem pública,

a fim de possibilitar a adesão de empresas de Tecnologia de Informação

estaduais, vinculadas à Administração Pública Direta e Indireta.

Quanto à distinção entre os ritos licitatórios decorrentes da Lei nº 

8.666/93 (Lei Geral de Licitações) e da Lei nº 13.303/16 (Lei das Estatais), importante 

pontuar que a jurisprudência administrativa da Procuradoria-Geral do Estado é no 

sentido de que apenas em caráter excepcional a Lei de Licitações poderá aplicada 

subsidiariamente às estatais, transcrevendo-se a ementa do Parecer nº 17.778/19, de 

autoria desta signatária:
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. 

SUBSECRETARIA CENTRAL DE LICITAÇÔES – CELIC. COMPANHIA 

DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – SULGÁS. 

PREGÃO ELETRÔNICO. REGISTRO DE PREÇOS. AQUISIÇÃO DE 

LICENÇAS. ANTIVÍRUS. PEDIDO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO 

DE PREÇOS REALIZADA PELA CENTRAL DE LICITAÇÕES – CELIC. 

LEI DAS ESTATAIS (Lei nº 13.303/2016). LEI DO PREGÃO (Lei nº 

10.520/2002). LEI DE LICITAÇÕES (Lei nº 8.666/1993). DECRETO 

ESTADUAL Nº 53.173/2016.

1. As empresas estatais devem observar o “procedimento de licitação” 

previsto no art. 28 da Lei das Estatais e em seus regimentos internos, 

devendo utilizar preferencialmente a modalidade de pregão eletrônico. 

2. A jurisprudência administrativa da Procuradoria-Geral do Estado, 

assentada no Parecer nº 17.551/2019, é no sentido de que a Lei nº 

8.666/93 apenas pode ser aplicada subsidiariamente às estatais em 

caráter excepcional. 

3. A minuta contratual é parte integrante da Ata de Registro de Preços, 

que tendo sido realizada em observância à Lei nº 8.666/1993, não 

poderá sofrer alteração para fins de adequação à Lei 13.303/2016.

4. A adesão à Ata de Registro de Preços exige demonstração de 

vantagem econômica pela parte que pretende realizá-la, o que não 

restou evidenciado nos autos administrativos.

Ainda sobre a excepcionalidade de aplicação subsidiária da Lei 

de Licitações à Lei das Estatais, essa Procuradoria-Geral do Estado, importante 

transcrever a ementa do Parecer nº 17.551/19, de autoria da Procuradora do Estado 

Karina Rosa Brack, que é objeto de citação no precedente supramencionado:

SUBSECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DE LICITAÇÕES 

(CELIC). COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 

RETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. 

– CELIC. COMPAN

DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREGÃO ELETRÔNICO. REGISTRO DE PREÇOS. AQUISIÇÃO DE 

LICENÇAS. ANTIVÍRUS. PEDIDO DE ADESÃO À ATA DE REGIST

DE PREÇOS REALIZADA PELA CENTRAL DE LICITAÇÕES 

LEI DAS ESTATAIS (Lei nº 13.303/2016). L

10.520/2002). LEI DE LICITAÇÕES (Lei nº 8.666/1993). DECRETO 

1. As empresas estatais devem observar o “procedime

previsto no art. 28 da Lei das Estatais e em seus regimentos internos, 

tilizar preferencialmente a modalidade de pregão eletrônico. 
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assentada no Parecer nº 17.55
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SUL (SULGÁS). LICITAÇÃO. ALIENAÇÃO DE BENS INSERVÍVEIS. 

PROCESSO LICITATÓRIO. EMPRESAS ESTATAIS. LEI 13.303/2016.

1. A Lei nº 13.303/16 não concede margem ao gestor para que 

utilize as modalidades de licitação oriundas da Lei nº 8.666/93, uma 

vez que as contratações deverão ser realizadas pela modalidade 

pregão quando houver necessidade de aquisição de bens e 

serviços comuns e, nas demais hipóteses, deverá ser utilizado 

“procedimento de licitação” nos termos da própria lei (art. 28) e 

dos regulamentos internos. 

2. Embora a Lei das Estatais tenha sofrido importante influência da Lei 

de Licitações, não se pode cogitar da aplicação subsidiária, como regra. 

3. A Central de Licitações – CELIC – não poderá realizar processo 

licitatório para empresas públicas e sociedades de economia mista com 

base nos procedimentos da Lei nº 8.666/93. 

4. A realização de licitações das empresas públicas e das sociedades 

de economia mista pela CELIC, com os procedimentos das Lei nº 

13.303/16 e dos regimentos internos, é matéria atinente à conveniência 

e à oportunidade, não havendo, na legislação estadual, obrigação ou 

vedação de tal encargo.

Nesse mesmo sentido foi a conclusão do Parecer nº 17.848/19, 

de lavra da signatária, o qual restou assim ementado:

SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE E 

INFRAESTRUTURA. ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO 

INDIRETA. COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO

GRANDE DO SUL – SULGÁS. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE PUBLICIDADE. LEI Nº 12.232/2010. LEI DAS ESTATAIS –

LEI Nº 13.303/2016. PRECEDENTE PARECER Nº 17.753/2019.

1. A Lei nº 12.232/2010, que dispõe sobre as normas gerais para 

licitação e contratação pela administração pública de serviços de 
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publicidade prestados por intermédio de agências de propaganda, 

com relação às sociedades de economia mista e empresas 

públicas integrantes da administração indireta, foi derrogada em 

face da superveniência da Lei nº 13.303/2016.

2. Não incidem as modalidades de licitação da Lei de 

Licitações – Lei nº 8.666/93, nas contratações empreendidas 

por entidades da administração pública indireta que tenham 

natureza jurídica de sociedade de economia mista e de 

empresa pública, dado o regramento específico da Lei das 

Estatais – Lei nº 13.303/2016, conforme assentado no Parecer 

nº 17.551/2019.

3. Importante ressalvar expressamente a abrangência do Parecer

nº 17.753/2019 com relação às sociedades de economia mista e 

às empresas públicas, servindo o presente para realização da 

respectiva revisão parcial.

Do corpo do referido Parecer nº 17.848/19, extrai-se:

[..]

Com efeito, a Lei nº 13.303/16 não confere opção para que o 

administrador público utilize as modalidades de licitação oriundas da Lei 

nº 8.666/93. Consoante o art. 28, as contratações deverão ser 

realizadas por meio da modalidade pregão, quando houver necessidade 

de aquisição de bens e serviços comuns, e, nas demais hipóteses, 

deverá ser utilizado “procedimento de licitação” nos termos da própria 

lei, com remissão ao regulamento interno.

De fundamental importância, pois, é bem delimitar a natureza do objeto 

a ser contratado, atentando-se para o seu nível de complexidade 

técnica, que será determinante para a definição do rito a ser seguido: se 
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aquisição de bens e serviços comuns, pregão; demais casos, 

“procedimento de licitação” da Lei nº 13.303/2016. 

Quanto ao “procedimento de licitação”, a Lei das Estatais prescreve, 

especialmente, as fases da licitação (artigo 51), os modos de disputa 

(artigos 52 e 53), os critérios de julgamento (artigo 54), os critérios de 

desempate (artigo 55), o julgamento das propostas e negociação 

(artigos 56 e 57), a habilitação (artigo 58), a fase recursal (artigo 59) e a 

homologação (artigo 60). 

[...]

Assim, não há permissivo legal para a utilização das modalidades 

de licitação instituídas pela Lei nº 8.666/93 pelas empresas estatais. No entanto, não é o 

que se pretende na situação em análise, sendo importante a realização do devido 

distinguishing com relação aos precedentes acima transcritos.

De fato, o que se busca no caso em exame é a contratação, 

através de Pregão Eletrônico para Registro de Preços gerenciado pela PROCERGS, 

objetivando a possibilidade de adesão de órgãos da Administração Pública Direta e de 

Indireta (autarquias e empresas estatais), a fim de se obter economia de escala e, assim,

preços mais vantajosos.

Calha, desse modo, analisar a possibilidade de utilização do 

Pregão de Registro de Preços por empresa estatal.

Sobre as contratações a serem efetivadas por empresas estatais, 

a Lei 13.303/2016 assim estipula:

Art. 28. Os contratos com terceiros destinados à prestação de serviços 

às empresas públicas e às sociedades de economia mista, inclusive de 
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engenharia e de publicidade, à aquisição e à locação de bens, à 

alienação de bens e ativos integrantes do respectivo patrimônio ou à 

execução de obras a serem integradas a esse patrimônio, bem como à 

implementação de ônus real sobre tais bens, serão precedidos de 

licitação nos termos desta Lei, ressalvadas as hipóteses previstas nos 

arts. 29 e 30.    

Já o art. 32, IV, da mesma Lei, dispõe que licitações a serem 

realizadas pelas empresas públicas e sociedades de economia mista devem, 

preferencialmente, ser realizadas na modalidade pregão, porém somente nas hipóteses 

em que se tratar de aquisição de bens e serviços comuns:

Art. 32. Nas licitações e contratos de que trata esta Lei serão 

observadas as seguintes diretrizes:   (Vide Lei nº 14.002, de 2020)

I - padronização do objeto da contratação, dos instrumentos 

convocatórios e das minutas de contratos, de acordo com normas 

internas específicas; 

II - busca da maior vantagem competitiva para a empresa pública ou 

sociedade de economia mista, considerando custos e benefícios, diretos 

e indiretos, de natureza econômica, social ou ambiental, inclusive os 

relativos à manutenção, ao desfazimento de bens e resíduos, ao índice 

de depreciação econômica e a outros fatores de igual relevância; 

III - parcelamento do objeto, visando a ampliar a participação de 

licitantes, sem perda de economia de escala, e desde que não atinja 

valores inferiores aos limites estabelecidos no art. 29, incisos I e II; 

IV - adoção preferencial da modalidade de licitação denominada 

pregão, instituída pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 , para a 

aquisição de bens e serviços comuns, assim considerados aqueles 

cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser 
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objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações 

usuais no mercado; 

V - observação da política de integridade nas transações com partes 

interessadas. (grifei)

Nessa toada, importante referir o afirmado pelo Presidente da 

PROCERGS no sentido de que Companhia seleciona seus fornecedores por pregão, 

utilizando-se da Lei Estadual nº 13.191/2009, ou seja, o pregão eletrônico da 

PROCERGS é semelhante ao realizado pelo CELIC (fls. 149), desse modo, quanto ao 

rito do pregão eletrônico não seriam a priori, com base na informação trazida, detectadas 

distinções entre o procedimento a ser adotado pela PROCERGS e aquele usado pela 

Administração Pública Direta.

Sobre o Registro de Preços, a Lei das Estatais assim estipula:

Art. 63. São procedimentos auxiliares das licitações regidas por esta 
Lei:      (Vide Lei nº 14.002, de 2020)

I - pré-qualificação permanente; 

II - cadastramento;

III - sistema de registro de preços; 

IV - catálogo eletrônico de padronização. 

Parágrafo único. Os procedimentos de que trata o caput deste artigo 
obedecerão a critérios claros e objetivos definidos em regulamento. 

[...]
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Art. 66. O Sistema de Registro de Preços especificamente destinado às 

licitações de que trata esta Lei reger-se-á pelo disposto em decreto do 

Poder Executivo e pelas seguintes disposições:

§ 1º Poderá aderir ao sistema referido no caput qualquer órgão ou 

entidade responsável pela execução das atividades contempladas 

no art. 1º desta Lei.

§ 2º O registro de preços observará, entre outras, as seguintes 

condições:

I - efetivação prévia de ampla pesquisa de mercado;

II - seleção de acordo com os procedimentos previstos em regulamento;

III - desenvolvimento obrigatório de rotina de controle e atualização 

periódicos dos preços registrados;

IV - definição da validade do registro;

V - inclusão, na respectiva ata, do registro dos licitantes que aceitarem 

cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor na 

sequência da classificação do certame, assim como dos licitantes que 

mantiverem suas propostas originais.

§ 3º A existência de preços registrados não obriga a administração 

pública a firmar os contratos que deles poderão advir, sendo facultada a 

realização de licitação específica, assegurada ao licitante registrado 

preferência em igualdade de condições.

Sobre a adoção do Registro de Preços por empresas estatais, 

importante trazer à colação os seguintes ensinamentos:
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§ 2º O registro de preços observará, entre outras, as seguintes 

de ampla pesquisa de mercado;
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Como o decreto a que se refere o art. 66 ainda não foi editado, duas 

alternativas se apresentam: (1) impossibilidade de utilização do sistema 

de registro de preços até a expedição de regime específico por meio de 

decreto do Poder Executivo; (2) adoção do sistema de registro de 

preços previsto em outro decreto regulamentador, em conjunto com o 

regulamento interno da estatal.

Em recente análise sobre o tema, Dawison Barcelos e Ronny Charles 

Lopes de Torres [1] adotam o seguinte entendimento:

Identificada a existência de uma norma que seja capaz de dar solução à 

determinada situação não regulamentada (e que deveria ser 

regulamentada), usualmente se apela à extensão analógica de normas 

para o caso que não foi disciplinado.

Segue o autor, valendo-se das lições de Norberto Bobbio sobre o 

diálogo entre diferentes textos normativos, que a dubiedade de soluções 

possíveis ‘impõe ao intérprete” a necessidade de buscar uma solução 

de modo a manter íntegras as expectativas de valor que se têm diante 

do ordenamento jurídico."

De fato, havendo uma solução interpretativa alinhada aos princípios 

expressamente dispostos na Lei nº 13.303/16, sobretudo o da eficiência 

e da economicidade, não se mostra razoável impedir a utilização do 

sistema de registro de preços pelas estatais em razão da ausência de 

decreto regulamentador.

Cumpre relembrar que a própria Constituição Federal, após a Emenda 

Constitucional nº 19/1998, passou a prever que lei específica estabeleça 

estatuto jurídico próprio da empresa pública, da sociedade de economia 

mista e de suas subsidiárias, dispondo sobre diversos temas, entre eles 

licitação e contratação (art. 173, §1º, da CF). No entanto, em razão da 

omissão legislativa, pacificou-se o entendimento de que, enquanto não 

fosse editado o estatuto mencionado, as estatais deveriam observar os 

ditames da Lei nº 8.666/93 e de seus regulamentos próprios.
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Nesse sentido, se manifestou o Tribunal de Contas da União, em 

Acórdão relatado pelo Ministro Marcos Bemquerer:

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em 

sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em:

9.1. conhecer da presente Consulta, formulada pelo Exmo. Ministro de 

Estado da Ciência e Tecnologia, Sr. Eduardo Campos, por atender aos 

requisitos de admissibilidade de que tratam os arts. 1º, XVII, da Lei n. 

8.443/92 e 264 do Regimento Interno/TCU, para responder ao 

consulente que, enquanto não for editado o estatuto a que se refere o 

art. 173, § 1°, da Constituição Federal, as empresas públicas, as 

sociedades de economia mista e suas subsidiárias que explorem 

atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de 

prestação de serviços devem observar os ditames da Lei n° 8.666/1993 

e de seus regulamentos próprios, podendo prescindir da licitação para a 

contratação de bens e serviços que constituam sua atividade-fim, nas 

hipóteses em que o referido Diploma Legal constitua óbice 

intransponível à sua atividade negocial, sem olvidarem, contudo, da 

observância dos princípios aplicáveis à Administração Pública, bem 

como daqueles insertos no referido Estatuto Licitatório;" (TCU – Acórdão 

nº 1.390/2004 – Plenário – grifos acrescidos)

Verifica-se, portanto, que, em passado recente, a ausência de 

regulamentação específica para as estatais não constituiu óbice à 

utilização da legislação aplicável à administração direta, autárquica e 

fundacional.

Isto posto, na ausência de decreto específico do Poder Executivo, 

entende-se possível a adoção do sistema de registro de preços 

previsto no Decreto nº 7.892/2013, que regulamenta o SRP 

Tradicional, ou no Decreto nº 7.581/2011, que regulamenta o 

SRP/RDC, desde que em conjunto com as disposições da Lei nº 

13.303/2016. (Grifei)
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(NERI, Bárbara Dantas; BOAZ, Marcela Jácome Lopes..Sistema de 

Registro de Preços das Estatais. Boletim Jurídico, Uberaba/MG, a. 19, 

nº 1016. Disponível em 

https://www.boletimjuridico.com.br/artigos/direito-

administrativo/10838/sistema-registro-precos-estatais. Acesso em 1 fev. 

2021.)

No âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, o Decreto Estadual 

nº 53.173/16, atualmente, regulamenta o SRP, que assim prevê em seu art. 4º, 

replicando as previsões do art. 3º, I, II, III e IV, do Decreto Federal nº 7.892/13:

Art. 2º Para os efeitos deste Decreto são adotadas as seguintes 

definições:

I - Administração Pública Estadual: Estado e suas autarquias, 

fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista;

O Regulamento Interno de Licitações e Contratos da 

PROCERGS, ao tratar do Pregão Eletrônico e do Sistema de Registro de Preços, assim 

estipula:

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1 O Sistema de Registro de Preços é um procedimento especial de 

licitação que visa à aquisição futura de bens e/ou a contratação de 

serviços e poderá ser utilizado nas seguintes hipóteses:

a) quando, pelas características do bem ou do serviço, houver 

necessidade de contratações frequentes;

b) quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de 

entregas parceladas

ou a contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou 

em regime de tarefa;
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c) quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de 

serviços para atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a 

programas de governo; e

d) quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente 

o quantitativo a ser demandado pela PROCERGS.

6.2 A licitação encaminhada para o Sistema de Registro de Preços será 

realizada na modalidade Pregão Eletrônico e, na comprovação de sua 

inviabilidade, nos termos deste Regulamento, na modalidade 

Procedimento de Licitação.

6.3 Ata de Registro de Preços ou Contrato: é o documento 

vinculativo, obrigacional, com característica de compromisso para futuro 

pedido de fornecimento de bens e/ou prestação de serviços, onde se 

registram os preços, o fornecedor e as condições a serem praticadas, 

conforme as disposições contidas no instrumento convocatório e

propostas apresentadas.

6.4 Ofício de Autorização de Fornecimento e/ou de Serviços: é o 

documento que formaliza a contratação do objeto com o fornecedor 

registrado, nos termos e condições da Ata de Registro de Preços ou do 

Contrato, estabelecendo as quantidades demandadas, locais de 

entrega/execução e prazos.

6.5 Órgão Gerenciador: é o grupo de compras responsável pela 

condução do conjunto de procedimentos do certame para registro de 

preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele decorrente. 

Possui a incumbência de realizar o planejamento da contratação e, após 

assinatura da Ata de Registro de Preços, de realizar e gerenciar os 

acionamentos, certificando-se de sua vantajosidade em relação aos 

preços de mercado.

6.6 Órgão Participante: é o órgão externo que participa dos 

procedimentos iniciais do SRP e integra a Ata de Registro de Preços.

6.7 Órgão Não-Participante: é aquele que não participa dos 

procedimentos iniciais do SRP, mas adere à Ata de Registro de Preços.
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6.8 O órgão gerenciador poderá dividir a quantidade total de mesmo 

item a ser licitado em lotes distintos, quando técnica e economicamente 

viável, a fim de possibilitar maior

competitividade.

6.9 O edital de licitação para registro de preços, além das cláusulas 

mínimas previstas na legislação, deverá contemplar, no mínimo:

a) especificação ou descrição do objeto, com o conjunto de elementos 

necessários e suficientes, com nível de precisão adequado para a 

caracterização do bem e/ou serviço, inclusive definindo as respectivas 

unidades de medida usualmente adotadas;

b) estimativa de quantidades a serem adquiridas pelo órgão gerenciador 

e órgãos participantes;

c) informação quanto à possibilidade de adesões à Ata de Registro de 

Preços, limitada ao dobro da quantidade a ser registrada;

d) quantidade mínima de unidades a ser cotada, por item, no caso de 

bens;

e) condições quanto ao local, prazo de entrega, forma de pagamento, 

quantidade mínima por acionamento, e nos casos de serviços, quando 

cabível, frequência, periodicidade, características do pessoal, materiais 

e equipamentos a serem utilizados, procedimentos, cuidados, deveres, 

disciplina e controles a serem adotados;

f) prazo de validade do registro de preço de, no máximo, 12 (doze) 

meses;

g) órgãos e entidades participantes do registro de preço;

h) modelos de planilhas de custo e minutas de contratos, quando 

cabível;

i) penalidades por descumprimento das condições;

j) minuta da Ata de Registro de Preços, como anexo.

6.10 O acionamento da Ata de Registro de Preços respeitará o limite 

das quantidades adjudicadas.

6.11 É obrigatória a publicação da Ata de Registro de Preços no Diário 

Oficial do Estado do Rio Grande do Sul, momento que será considerado 

como início de sua vigência.
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6.12 A existência de preços registrados não obriga a PROCERGS a 

firmar as contratações, ficando-lhe facultada a utilização de outros 

meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado 

ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de 

condições.

6.13 É vedado acréscimo quantitativo à Ata de Registro de Preços.

6.14 A Ata de Registro de Preços não terá seu prazo prorrogado.

6.15 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de 

eventual redução ou majoração dos preços praticados no mercado.

6.16 O fornecedor do preço registrado não pode ser liberado enquanto 

pendente de cumprimento de pedido expedido pela PROCERGS.

6.17 A PROCERGS poderá aderir a registro de preços realizado por 

outro órgão ou entidade mediante prévia consulta ao respectivo órgão 

gerenciador (seja de Administração Federal, Estadual ou Municipal).

6.18 Com a anuência da adesão pelo órgão gerenciador, a PROCERGS

deverá consultar o fornecedor com preço registrado quanto a essa 

possibilidade, desde que não prejudique as obrigações pendentes e 

futuras da Ata de Registro de Preço assinada.

6.19 A PROCERGS, enquanto órgão gerenciador, não poderá permitir 

adesões requeridas por outros entes em quantidades que superem o 

dobro do quantitativo de cada item registrado Ata de Registro de Preços, 

independentemente do número de órgãos não participantes que 

aderirem.

Assim, na situação em estudo, considerando as previsões do 

Decreto Estadual nº 53.173/16, bem como as do Regimento Interno de Licitações e 

Contratos da PROCERGS, que expressamente dispõem sobre a utilização do Sistema 

de Registro de Preços pela Companhia, resta nítido a possiblidade de sua adoção.

Dessa maneira, entende-se acertado o procedimento eleito para a 

realização de tal contratação, partindo-se do pressuposto de que se tratam de serviços
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adesões reque

dobro do quantitativo de cada item

independentemente do número de órgãos não

aderirem.

creto Estadual nº 53.173/16

Contratos da 

de Registr

realização de 

Verificado em 10/11/2021 15:53:57 Página 18 de 35

CRC: 37.8964.1154
Chave: 21048900024092004369965520211110

10/11/2021 15:53:56 PGE/GAB-AA/358609001 ENCAMINHAMENTO 173

21048900025092

03/06/2022 15:53:08 PROCERGS/SCP/49494 ÁO SCP PARA VERIFICAÇÃO 36

22048900010929



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

19

de “natureza comum”, além de atender aos incisos do art. 4º do Decreto Estadual nº 

53.173/16, que versa sobre a adoção do Sistema de Registro de Preço, bem com ao 

item 6 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da PROCERGS.

Ademais, é possível se verificar a adoção do mesmo 

procedimento (pregão eletrônico para registro de preços) em outras esferas da 

federação, podendo-se citar, a título de exemplo, o pregão realizado pela Companhia de 

Processamento de Dados da Bahia (PRODEB) e pela prefeitura de Belo Horizonte 

(PRDABEl).

Conforme assevera a PROCERGS, a volumetria gera uma 

vantajosidade, motivo pelo qual parte-se para a análise da viabilidade de adesão de 

órgãos da Administração Direta em Ata de Registro de Preços cujo órgão 

gerenciador é uma empresa estatal.

Sobre a adesão por órgãos da Administração Pública à Atas de 

Registro de Preços gerenciadas por empresas estatais, importante colacionar os

ensinamentos contidos em artigo intitulado “Podem as empresas estatais aderir a atas 

de registro de preços promovidas por outras entidades e órgãos públicos não 

submetidos à Lei 13.303?”, de autoria de Ana Carolina Machado:

[...]

Do texto legal extrai o seguinte: i) que a adoção do SRP pelas empresas 

estatais depende de Decreto regulamentador expedido pelo Poder 

Executivo de cada esfera federativa – sendo que a matéria também 

deve ser objeto de regulamentação interna por cada estatal, em face do 

que prevê o art. 40 da Lei 13.303; e ii) que aos processos de SRP 

desencadeados por estatais apenas podem aderir/participar outras 

empresas estatais referidas no art. 1º da Lei 13.303.
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Ou seja, em processos voltados ao SRP realizados por empresas 

estatais, apenas podem dele integrar como participantes iniciais ou 

como participantes tardios (“caronas”) outras empresas estatais. Essa 

limitação, a nosso ver, se faz necessária tendo em vista que, com a 

edição da Lei 13.303, criou-se um regime de licitações e contratos 

novo e específico para as empresas públicas e sociedades de 

economia mista, apropriado à sua natureza jurídica e atuação 

empresarial, excluindo-se “o regime tradicional de licitações, 

direcionado para a Administração Pública em geral, baseado na Lei 

n. 8.666/1993, na Lei n. 10.520/2002 (modalidade pregão) e na Lei n. 

12.462/2012 (Regime Diferenciado de Contratações - RDC)”

E justamente por isso é que também não se entende viável a adesão 

por empresas estatais a atas de registros de preços formalizadas por 

outros órgãos e entidades da Administração Pública submetidos a 

regimes jurídicos distintos ao estabelecido pela Lei 13.303.

Com linha de raciocínio similar, a Controladoria-Geral da União já se 

posicionou de modo desfavorável à adesão por entidades do Sistema 

“S” a atas de registro de preços realizadas por órgãos e entidades da 

Administração Pública (e vice-versa), em face da incompatibilidade 

jurídica dos normativos a que se submetem cada um dos entes 

envolvidos (entendimento plenamente aplicável ao caso das estatais, 

em nosso ponto de vista):

“52. Os órgãos da Administração Pública Federal podem solicitar 

adesão a uma ARP cuja licitação tenha sido promovida por 

entidades integrantes do Sistema ‘S’?

Não há viabilidade jurídica para a adesão, por órgãos da 

Administração Pública, a atas de registro de preços relativas a 

certames licitatórios realizados por entidades integrantes do 

Sistema ‘S’, uma vez que estas últimas se sujeitam a 
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regulamentos próprios e não estão obrigadas a cumprirem os 

dispositivos da Lei nº 8.666/1993. Da mesma forma, as entidades 

do Sistema ‘S’ não poderão aderir a ARP de órgãos da 

administração pública federal, uma vez que o Decreto nº 

7.892/2013 não incluiu as entidades paraestatais.”

“34. As entidades do Sistema ‘S’ podem aderir à ata de registro 

de preço relativa a certame licitatório realizado por órgão da 

administração pública?

Não. Não cabe às entidades do Sistema ‘S’ aderirem à ata de 

registro de preços de órgãos da administração pública, haja vista 

os pressupostos legais emitidos pela Advocacia-Geral da União –

AGU (Orientação Normativa nº 21, de 07/04/2009 e Portaria AGU 

nº 572, de 15/12/2011) os quais definem que para utilização do 

Sistema de Registro de Preços, previsto no art. 15 da Lei nº 

8.666/1993, as entidades paraestatais deverão expedir 

regulamentos próprios, visto que o Decreto nº 3.931/2001 se 

aplica somente à Administração Pública.

Da mesma forma, releva destacar que não é cabível a órgãos da 

administração pública aderirem à ata de registro de preços de 

entidades integrantes do Sistema ‘S’, por não estarem os serviços 

sociais autônomos obrigados a cumprirem os dispositivos da Lei 

8.666/93.

Ressalta-se que a possibilidade da adesão à ata de registro de 

preços realizado por outra Entidade do Sistema ‘S’ (carona) é 

permitida, desde que prevista no regulamento de licitações da 

entidade”. (grifou-se)

Sabe-se, entretanto, que a questão comporta controvérsia. O TCU, por 

exemplo, em decisão mais recente, admitiu existir viabilidade de 

das a cumprirem os 

itivos da Lei nº 8.666/1993. Da mesma forma, as ent

do Sistema ‘S’ não poderão aderir a ARP de órgãos da 

administração pública federal, uma vez que o Decreto nº 
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adesão pelas Entidades do Sistema “S” a atas de registro de 

preços da Administração Pública, quando existir previsão em seus 

regulamentos próprios. Assim sendo, adotando-se tal posicionamento, 

pode ser defensável a adesão das estatais a atas de registro de preços 

formalizadas por outros órgãos e entidades da Administração Pública,

no caso de haver previsão/permissão específica sobre o tema em seus 

regulamentos próprios (entendimento com o qual não corroboramos).

Mas mesmo nesses casos, a situação exige cautela, no sentindo de 

verificar a compatibilidade dos termos fixados no edital/ata a que 

se pretende aderir com o regime jurídico da Lei das Estatais, pois 

em muitos aspectos essa lei promoveu alterações significativas, a 

exemplo das cláusulas exorbitantes, que não são mais aplicáveis 

aos contratos celebrados por estas entidades. Assim, se houver no 

edital do certame a que a estatal pretende aderir disposições não 

compatíveis com seu novo regime jurídico, a adesão, em nosso 

entender, se torna inviável, ainda que exista permissão no regulamento 

da empresa.

(Podem as empresas estatais aderir a atas de registro de preços 
promovidas por outras entidades e órgãos públicos não 
submetidos à Lei 13.303? Por: Ana Carolina Coura Vicente 
Machado. 
https://www.blogjml.com.br/?area=artigo&c=6a81076497e596509
d34126b5baf218e)

Dessa maneira, constata-se que a regra é a de que as empresas 

estatais não possam aderir Atas de Registro de Preços da Administração Pública Direta 

e vice-versa. No entanto, tal situação poderá ser flexibilizada desde que sejam 

observadas as distinções relativas aos regimes jurídicos aplicáveis às empresas estatais 

e aos órgãos integrantes da Administração Pública Direta além da demonstração da

vantajosidade econômica e da previsão nos respectivos regulamentos internos. 
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Nessa senda, na situação em análise, tal ponto precisa ser 

observado quando da elaboração do Edital de Pregão Eletrônico para Registro de 

Preços e da respectiva Ata, estando contemplado, com relação à minuta contratual, com 

a anexação de duas minutas distintas – uma com base na Lei nº 8.666/93 e a outra com 

fundamento na Lei nº 13.303/16.

Destaca-se que o Regimento Interno da PROCERGS prevê a 

possibilidade de a Procergs aderir à ARPs gerenciadas por outros órgãos (item 6.17), 

bem como, no item 6.19, prevê que outros entes poderem aderir às suas atas, desde 

que as quantidades não superem o dobro do quantitativo de cada item registrado Ata de 

Registro de Preços. Isto é, há uma limitação no que tange à quantidade na adesão, mas 

não quanto à natureza jurídica do órgão aderente.

Dessarte, calha trazer à colação a lição da Consultoria Zênite, no 

artigo “Estatais: Adesão à Ata de Registro de Preços por órgão da Administração Direta”,

ao analisar questionamento acerca da possibilidade de adesão por órgãos integrantes da 

Administração Direta aderirem ata de registro de preços decorrente de pregão eletrônico 

realizado por empresa estatal, destacando-se as seguintes passagens:

[...]

Para a Zênite, o § 1º do art. 66 em princípio pretendeu abarcar o 

planejamento de certames para instituição de registro de preços, o 

qual poderia ocorrer conjuntamente pelas estatais (como 

participantes, portanto), na forma do art. 1º da Lei nº 13.303/16.

Quanto à adesão por estatais não participantes do procedimento, 

ainda que se entenda que o referido dispositivo não pretendeu tratar 

desse expediente, acredita-se que igualmente é recepcionada pela 

novel legislação, especialmente considerando que, até que se edite o 

regulamento da estatal, contemplando procedimentos auxiliares, entre 
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eles do registro de preços (art. 63, inc. III, da Lei nº 13.303/16),1 aplica-

se a legislação vigente acerca do tema (a qual aduz à adesão).

Nesse compasso, tomada a regulamentação federal que disciplina o 

registro de preços como referência, temos que o Decreto nº 7.892/13 

autoriza a adesão por órgãos não participantes. Vejamos:

Art. 22. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de 

registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por 

qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não 

tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão 

gerenciador.

§ 1º Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, 

quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão 

consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a 

possibilidade de adesão.

Seguindo essa ordem de ideias, uma importante conclusão se forma no 

sentido de que as atas de registros de preços das empresas estatais 

poderão admitir adesão, especialmente fundamentada na conjugação 

do disposto no § 1º do art. 66 da Lei nº 13.303/16 com a previsão 

contida no art. 22 do Decreto nº 7.892/13.

A questão gira em torno de definir quem poderá figurar como 

"participante" e "aderente".

Nesse sentido, a orientação mais prudente, a princípio, é a de 

considerar como “participante” (aquele que integra e faz parte 

desde logo da formação da ata) e como “aderente” (aquele que 

adere posteriormente à ata – carona) apenas outras estatais. 

Explica-se.

Relativamente ao "participante", não obstante o § 1º do art. 66 da Lei nº 

13.303/16 faça menção de que “poderá aderir ao sistema referido no 

caput qualquer órgão ou entidade responsável pela execução das 
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atividades contempladas no art. 1º desta Lei”, bem se sabe que apenas 

empresas estatais (empresas públicas e sociedades de economia mista) 

é que podem ser responsáveis pela execução das ditas atividades.

Dito isso, é possível firmar a compressão de que o legislador restringiu

as participações em atas de registro de preços instituídas por empresas 

estatais a apenas outras empresas estatais.

E, pelos mesmos fundamentos que legitimam essa opção do legislador, 

pode ser também cogitável restringir as adesões a atas de empresas 

públicas e sociedades de economia mista apenas por outras estatais.

A razão para tanto é a seguinte: órgãos e entidades da 

Administração Pública direta, autárquica e fundacional formarão 

suas atas aplicando as disposições da Lei nº 8.666/93, da Lei nº 

10.520/02 e das demais normas gerais sobre licitações e contratos. 

Por sua vez, as empresas estatais se submeterão ao novo regime 

jurídico instituído pela Lei nº 13.303/16. Logo, as regras aplicadas 

para as primeiras não se aplicam às segundas e vice-versa.

[...]

Segue, ainda, o entendimento da Procuradoria Geral do Estado de 

Pernambuco, que admite às estatais aderirem a processos de 

contratação da Administração direta, mas veda que a Administração 

direta promova adesão a atas de registro de preços das estatais:

"3) Adesão a atas de registro de preços e contratos corporativos 

por empresas estatais, regidas pela Lei nº 13.303/2016

A Lei nº 13.303/2016 estabelece o estatuto jurídico da empresa pública, 

da sociedade de economia mista e das empresas estatais, prevendo, 

dentre outras disposições, normas próprias para as licitações e 
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Segue, ain

Pernambuco, que admite às estatais 
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processos de contratação em geral. Salvo nas hipóteses expressamente 

indicadas, não se aplicam as regras contidas na Lei nº 8.666/93.

Abordando especificamente questões relacionadas ao Sistema de 

Registro de Preços aplicável às estatais, a Procuradoria Geral do 

Estado editou o Parecer nº 96/2019, com algumas orientações 

relacionadas à adesão de tais entidades a atas de registro de 

preços, bem como de possíveis “caronas” a registros de preços

instituídos pelas respectivas entidades. De forma sucinta, foram 

elencadas as seguintes conclusões:

(i) à luz da legislação nacional e estadual, não se vislumbra 

impedimento a que as estatais possam aderir a atas de registro de 

preços ou contratos corporativos formalizados pela SAD, caso 

demonstrem a vantajosidade econômica da contratação. Entende-

se que, a despeito da previsão de regras contratuais mais flexíveis, 

comparadamente àquelas aplicáveis às integrantes da 

Administração que sejam pessoas jurídicas de direito público, é 

possível renunciar tacitamente ao regime jurídico próprio, se 

houver comprovação da economicidade;

(ii) a demonstração da economicidade deve consubstanciar-se em 

pesquisa de preços que considere a realidade das estatais, através de 

contratos ou atas firmadas com outras empresas públicas ou 

sociedades de economia mista, cotações de preços destinadas a tais 

entidades ou outra forma de pesquisa que considere as peculiaridades 

do regime jurídico previsto na Lei nº 13.303/2016;

(ii) considerando ser necessário comprovar a vantajosidade para a 

adesão das estatais, na forma prevista no item anterior, não é possível 

estabelecer a obrigatoriedade de vinculação das referidas entidades às 

atas de registro de preços e contratos corporativos;

(iii) as estatais poderão ser consideradas “órgãos participantes” dos 

respectivos registros de preços/contratos corporativos, se manifestarem 
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interesse de compor o respectivo rol, ou poderão aderir como “órgãos 

não participantes”, cumpridos os requisitos previstos nos itens acima;

(iv) a adesão de outras entidades (que não sejam empresas 

estatais) a atas de registro de preços formalizadas de acordo com 

as regras da Lei nº 13.303/2016 não é possível, dada a disparidade 

dos regimes jurídicos aplicáveis. Considerando que lhes é 

aplicável o regime ordinário de contratação, no qual vigoram os 

preceitos de direito público, não é possível voluntariamente optar 

por um regime predominantemente regido por regras e princípios 

privados;" (Destacamos.)

[...]

Contudo, há pareceres em que se conclui pela possibilidade de a 

Administração direta aderir a atas de registro de preços firmadas 

por estatais.

No Parecer nº 11.866/2018, a Procuradoria Geral do Município de São 

Paulo concluiu pela inexistência de irregularidade na adesão dos órgãos 

públicos às atas instituídas pelas estatais ante à ausência de 

incompatibilidade entre as regras que orientam o processamento dos 

registros de preços, nos seguintes termos:

"Ementa. Sistema de Registro de Preços. A Lei federal n° 13.303/16 

não traz óbices para a adesão, pelos órgãos e entidades municipais 

integrantes da Administração Pública direta e indireta, às atas da 

PRODAM ou de outras empresas estatais municipais. Tais entidades 

permanecem submetidas às normas do Decreto municipal n° 56.144/15, 

sem prejuízo da observância das condições previstas na lei federal.

Apesar do art. 1º apenas aludir às empresas estatais (na medida em 

que o dispositivo legal endereça justamente os destinatários da lei), 
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repare que o §1º do art. 66 faz remissão não às entidades previstas no 

art. 1º, e sim às atividades descritas no art. 1º, que são: "atividade 

econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de 

serviços, ainda que a atividade econômica esteja sujeita ao regime de 

monopólio da União ou seja de prestação de serviços públicos". Ora, 

toda a Administração Pública, direta ou indireta, exerce atividade 

econômica ou de prestação de serviços públicos.

No que diz respeito a quem pode fazer adesão à ata, o §1º do art. 66 é 

expresso em prever que qualquer órgão ou entidade que exerça as 

atividades acima transcritas poderá aderir à ata. Os conceitos jurídicos 

de órgão ou entidade são próprios para designar as unidades menores e 

os entes integrantes tanto da Administração direta como da indireta, não 

havendo, portanto, razão jurídica para afastar a adesão, pelas unidades 

da Administração direta, às atas de registro de preços da Administração 

indireta do próprio ente, caso cumpridos os demais requisitos legais -

mesmo porque se é possível a adesão às atas de outros entes 

federativos, não faria sentido restringir a adesão às atas de pessoas 

integrantes da Administração Pública do mesmo ente federativo.

O segundo ponto a ser considerado é a suposta discrepância na 

disciplina do sistema de registro de preços para as empresas 

estatais e para os demais entes da Administração direta e indireta. 

Não vislumbramos discrepância, contudo. Parece-nos que o 

Decreto municipal n° 56.144/15, que regula o sistema de registro de 

preços (SRP) para toda a Administração Municipal, não é 

incompatível com as condições previstas no art. 66 da Lei federal 

n° 13.303/16: muito pelo contrário, ambos os diplomas seguem na 

mesma linha.

Repare que todas as condições previstas no §2º do art. 66, 

transcrito no início deste parecer, encontram-se incorporadas no 

decreto municipal sobre o SRP, retroencartado como doc. 9046549.

Note-se apenas que o contido no inciso V do §2º da Lei das Estatais 
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consta no art. 11 do decreto municipal como uma opção ao gestor 

público1, sendo que, doravante, na hipótese de atas da PRODAM ou de 

outras empresas estatais, isso não poderá mais ser considerada uma 

faculdade, mas uma exigência derivada da recente Lei federal. Feita tal 

nota, as empresas estatais municipais devem continuar observando o 

decreto municipal, revelando-se desnecessária regulamentação 

específica de SRP para as empresas estatais."3 (Destacamos.)

[...]

(Estatais: adesão à ata de registro de preços por órgão da 

Administração Direta. Zênite Fácil, categoria Orientação Prática, 

23 out 2021. Disponível em: http://www.zenitefacil.com.br. Acesso 

em: 09.11.2021)

Constata-se que a principal preocupação em se permitir a 

participação e a adesão de órgãos da Administração Direta não guarda relação apenas 

com o procedimento, mas, também e principalmente, com as previsões contratuais que 

irão reger tais relações, considerando a distinção do regime jurídico aplicável às 

empresas estatais (empresas públicas e sociedades de economia mista) após o advento 

da Lei nº 13.303/16.

No que tange ao rito a ser adotado, refere a PROCERGS adotar 

a Lei Estadual nº 13.191/2009 para a realização de Pregão Eletrônico, sendo o mesmo 

utilizado para a Administração Direta, não havendo prejuízo nesse sentido.

Com relação às relações jurídicas a serem entabuladas, em 

havendo a previsão de duas minutas contratuais diferentes, conforme referido pelo 

Diretor-Presidente da PROCERGS – uma com fulcro na Lei nº 8.66693 e outra com 

fundamento na Lei nº 13.303/16 – verifica-se a superação do ponto que traz maiores 

consta no art. 11 do decreto municipal como uma opção ao gestor 

atas da PRODAM ou de 

outras empresas estatais, isso não poderá mais ser considerada uma 

faculdade, mas uma exigência derivada da recente Lei federal. Feita tal 

nota, as empresas estatais municipais devem continuar observando 

se desnecessária regulamentação 

específica de SRP para as empresas estatais."3 (Destacamos.)
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divergências acerca do tema, que guarda relação com as especificidades de cada 

regime jurídico. 

Com efeito, será observado o regime jurídico condizente com a 

natureza dos órgãos participantes e aderentes.

Ainda quanto ao ponto, importante referir que Advocacia-Geral da 

União, no bojo do Parecer nº 00032/2017/CJU-MG/CGU/AGU que flexibilizou a 

Orientação Normativa nº 21 da AGU, a qual estabelece que “É vedada aos órgãos 

públicos federais a adesão à Ata de Registro de Preços quando a licitação tiver sido 

realizada pela administração pública estadual, municipal ou do distrito federal, bem como 

por entidades paraestatais”, desde que demonstrada a vantajosidade, nos seguintes

termos:

[...]

22. Assim, cumpre destacar que, entre os requisitos da adesão à ata,

encontra-se a demonstração, pelo órgão assessorado, da vantajosidade 

da contratação, o que deve ser feito por meio da juntada de pelo menos 

três orçamentos válidos. Nesse sentido, aliás, é a previsão expressa do 

art. 22 do Decreto nº 7.892/13. Veja-se:

Art. 22. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de

registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por 

qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que 

não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do 

órgão gerenciador.

23. Analisando os autos, verifica-se que o consulente procedeu à 

juntada de pesquisa de mercado atualizada, consolidada em 

quadro comparativo de preços, do qual se extrai que a ata de 

registro de preços derivada do Pregão Eletrônico SRP nº 06/16 é, 

de fato, aquela que apresentou o menor valor (p. 09-25).
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24. Dessa maneira, entende-se que ficou demonstrada, pelo órgão 

assessorado, a vantajosidade da contratação.

25. Além da necessidade da comprovação da vantajosidade da 

contratação, a adesão à ata, também conhecida como “carona” ou 

“órgão não participante”, deve observar outras exigências estabelecidas 

pelo regulamento. São elas:

a) É obrigatória a previsão, no edital para registro de preços, do 

quantitativo reservado para aquisição tanto pelo órgão gerenciador e 

órgãos participantes quanto pelos órgãos não participantes (caronas) 

(art. 9º, incs. II e III).

b) Os órgãos não participantes, ou caronas, somente poderão efetuar 

adesões às atas se o órgão gerenciador expressamente admitir no edital

(art. 9º, inc. III).

c) As adesões às atas, caso permitidas, somente poderão ser efetuadas 

com autorização do órgão gerenciador e, no caso, após a primeira 

aquisição ou contratação por órgão integrante da ata. Após a 

autorização do órgão gerenciador, o carona deverá efetivar a aquisição 

ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo 

de vigência da ata (art. 22, §§ 5º e 6º).

d) Não existindo previsão editalícia sobre a estimativa de quantidades a 

serem adquiridas pelos órgãos não participantes ou caronas, fica 

proibida qualquer adesão.

e) O órgão gerenciador poderá admitir, por meio do instrumento 

convocatório, adesões de até cinco vezes a quantidade de itens 

registrados para o órgão gerenciador e órgãos participantes 

independentemente do número de órgãos não participantes que 

aderirem (art. 22, § 4º).

f) Cada órgão não participante ou carona não poderá exceder a 100% 

dos quantitativos dos itens (art. 22, § 3º).
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[...]

Com efeito, a vantajosidade na adesão de órgãos vinculados à 

Administração Direta resta evidenciada através da seguinte afirmativa (fl. 149) do Diretor-

Presidente da PROCERGS:

- ganho de escala através da volumetria dos participantes, visando a 

obtenção de preços vantajosos ao Estado, em consonância com o 

princípio da economicidade;

Evidenciada está a vantajosidade em permitir-se a 

participação/adesão à ARP gerenciada pela PROCERGS, cumprindo, mais uma vez, 

destacar que não se está diante de aplicação subsidiária da Lei nº 8.666/93, pois às 

estatais será utilizado o regime jurídico da Lei nº 13.303/16 e às autarquias a Lei Geral 

de Licitações. 

Tão-somente o procedimento de licitação será o mesmo para 

ambas. No entanto, sendo esse aquele previsto pela Lei nº 10.520/02 (cuja utilização é 

autorizada pela Lei 13.303/16), não se verifica contrariedade aos precedentes desta 

Procuradoria-Geral do Estado, além de privilegiar os princípios constitucionais da 

eficiência e da economicidade.

Importante, por fim, destacar que não foram anexados aos autos 

minuta de Edital de Pregão Eletrônico, Ata de Registro de Preços e de Contratos, 

estando, assim, pendente a análise de tais documentos.

3. Diante do exposto, conclui-se que:

a) As empresas estatais devem observar o “procedimento de 

licitação” previsto no art. 28 da Lei das Estatais e em seus regimentos internos, devendo 
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utilizar preferencialmente a modalidade de pregão eletrônico, nos termos do art. 32, IV, 

da Lei 13.303/16;

b) Nos termos do art. 66, § 1º, da Lei nº 13.303/16, constata-

se que a regra é a de que Administração Pública Direta não possa aderir Atas de 

Registro de Preços das empresas estatais e vice-versa. No entanto, tal situação poderá 

ser flexibilizada desde que sejam observadas as distinções relativas aos regimes 

jurídicos aplicáveis às empresas estatais e aos órgãos integrantes da Administração 

Pública Direta, além da demonstração da vantajosidade econômica e da previsão nos 

respectivos regulamentos internos;

c) O rito utilizado pela PROCERGS para a realização de 

Pregão Eletrônico é o previsto pela Lei Estadual nº 13.191/09, que dispõe sobre o 

pregão eletrônico no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, sendo mesmo adotado 

pela Subsecretaria da Administração Central de Licitações para órgãos da Administração 

Direta, não havendo prejuízo algum neste aspecto;

d) As especificidades dos regimes jurídicos a que estão 

vinculados os órgãos da Administração Direta e as empresas estatais serão observadas

com a anexação de duas minutas contratuais distintas – uma com base na Lei nº 

8.666/93 e a outra com fundamento na Lei nº 13.303/16;

e) Resta evidenciada a vantajosidade em permitir-se a 

participação/adesão de órgãos vinculados à Administração Pública Direta à Ata de 

Registro de Preços gerenciada pela PROCERGS, em razão do ganho de escala 

decorrente da volumetria dos participantes, privilegiando-se os princípios constitucionais 

da eficiência e da economicidade;
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f) O Regulamento Interno da PROCERGS não prevê

impedimento de adesão/participação por outros entes às Atas de Registro de Preços 

gerenciadas pela Companhia, havendo apenas uma limitação com relação a

quantitativos (item 6.19);

g) Não se está diante de aplicação subsidiária da Lei nº 8.666/93, 

pois às estatais será utilizado o regime jurídico da Lei nº 13.303/16 e às autarquias a Lei 

Geral de Licitações, apenas o procedimento será o mesmo para ambas (Pregão 

Eletrônico para Registro de Preços), não se verificando contrariedade aos precedentes 

desta Procuradoria-Geral do Estado

h) Não foram anexados aos autos minuta de Edital de Pregão 

Eletrônico, Ata de Registro de Preços e de Contratos, os quais deverão ser 

providenciados, estando, assim, pendente a análise de tais documentos.

Salienta-se que a presente manifestação é de natureza 

estritamente jurídica, não tendo o condão de chancelar opções técnicas adotadas pela 

Administração, nem de emitir juízo de conveniência e oportunidade.

É o Parecer.

Porto Alegre, 10 de novembro de 2021.

Fernanda Foernges Mentz,

Procuradora do Estado.

Ref. Proa nº 21/0489-0002509-2
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                  ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

                   PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

Processo nº 21/0489-0002509-2

Analisada a proposta de PARECER da CONSULTORIA-

GERAL/ASSESSORIA JURÍDICA E LEGISLATIVA, de autoria da
Procuradora do Estado FERNANDA FOERNGES MENTZ, opino pela 
aprovação de suas conclusões. 

À consideração do Procurador-Geral do Estado.

VICTOR HERZER DA SILVA,
Procurador-Geral Adjunto 
para Assuntos Jurídicos.
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                ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

                   PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

Processo nº 21/0489-0002509-2

PARECER JURÍDICO

O PROCURADOR-GERAL DO ESTADO, no uso de suas 

atribuições, aprova o PARECER da CONSULTORIA-GERAL/
ASSESSORIA JURÍDICA E LEGISLATIVA, de autoria da Procuradora

do Estado FERNANDA FOERNGES MENTZ, cujas conclusões adota para 

responder a CONSULTA formulada pela SECRETARIA DE 
PLANEJAMENTO, GOVERNANÇA E GESTÃO.

Restitua-se à Procuradoria Setorial junto à Secretaria de 

Planejamento, Governança e Gestão.

PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO, em Porto Alegre.

EDUARDO CUNHA DA COSTA,

Procurador-Geral do Estado.

D
oc

um
en

to
 A

ss
in

ad
o 

D
ig

ita
lm

en
te

, no uso de suas 

CONSULTORIA GERAL/
, de autoria da Procurador

conclusões

SECRETARIA 
GESTÃO.

junto à 

, em Porto Alegre.

A COSTA,

Verificado em 10/11/2021 15:53:59 Página 1 de 2

CRC: 19.2399.2506
Chave: 21048900024092004369965820211110

10/11/2021 15:53:56 PGE/GAB-AA/358609001 ENCAMINHAMENTO 193

21048900025092

03/06/2022 15:53:08 PROCERGS/SCP/49494 ÁO SCP PARA VERIFICAÇÃO 56

22048900010929



TERMO DE REFERÊNCIA

O presente Termo de Referência estabelece as características técnicas mínimas obrigatórias
para atendimento desta licitação.

1. Objeto da Contratação

1.1. Registro  de  Preços,  para  futura  e  eventual  contratação  de  empresa  especializada  para  a

prestação de serviços gerenciados de computação em nuvem, sob o modelo de integrador, que

inclui o fornecimento de serviços de IaaS, SaaS e PaaS além de treinamento e a concepção,

projeto, provisionamento, configuração, migração, suporte, manutenção e gestão de serviços

em provedores de serviço em nuvem pública, conforme especificações, condições, quantidades

e exigências estabelecidas neste Termo de Referência, Edital e seus anexos.

1.2. O objeto deste certame licitatório será dividido em dois lotes, formados pelo agrupamento de

itens,  conforme  tabela  constante  neste  Termo  de  Referência,  facultando-se  ao  licitante  a

participação em quantos lotes forem de seu interesse, devendo oferecer proposta para todos os

itens que o compõem.
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1.3. Tabela 1 – Itens da Contratação

LOTE 1

Item Descrição Unidade Volume Total Estimado

Prazo de 36 meses

1 Prestação  de  serviços  de  computação

multinuvem – Infraestrutura como serviço

(IaaS)

USN 81.035.638

2 Prestação  de  serviços  de  computação

multinuvem  –  Plataforma  como  serviço

(PaaS) 

USN 20.510.732

3 Prestação de serviços de computação em

multinuvem  -  Software  como  Serviço

(SaaS)

USN 4.575.141

4 Serviço de Gerenciamento e Operação de

recursos em nuvem

Instância gerenciada por mês

50.796

5 Serviço  de  Migração  de  Recursos

Computacionais

Unidade - Instância de 

Computação

Migrada

315

6 Serviço de Migração de Banco de dados Instância de Banco de Dados

Migrada
116

7 Treinamento Turma de treinamento 86

8 Serviço Especializado de Suporte Técnico

por Demanda UST 22.138

9     

Serviço  Especializado  de  Consultoria
Técnica

UST 9.408
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1.4. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES 

1.4.1. DO ÓRGÃO GERENCIADOR

O órgão gerenciador é a PROCERGS - Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do

Estado do Rio Grande do Sul S.A. 

1.4.2. ÓRGÃOS PARTICIPANTES

Serão participantes os órgãos a seguir informados:

ÓRGÃO CIDADE/ESTADO

CELEPAR – COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E

COMUNICAÇÃO DO PARANÁ

Curitiba - PR

CIASC  –  CENTRO  DE  INFORMÁTICA  E  AUTOMAÇÃO  DO

ESTADO DE SANTA CATARINA

Florianópolis - SC

CODATA – COMAPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA

PARAÍBA

João Pessoa - PB

COPASA – COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Belo Horizonte - MG

MTI  –  EMPRESA  MATO  GROSSENSE  DE  TECNOLOGIA  DA

INFORMAÇÃO

Cuiabá - MT

PROCEMPA – COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS

DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE

Porto Alegre - RS

PRODAM – PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A Manaus - AM

PRODAP  –  CENTRO  DE  GESTÃO  DE  TECNOLOGIA  DA

INFORMAÇÃO 

Macapá - AP

PRODEMGE – COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Belo Horizonte - MG

SEDI/GO - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO

E INOVAÇÃO

Goiânia - GO
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1.5. DA PREVISÃO DOS QUANTITATIVOS DETALHADOS

1.5.1. QUANTITATIVO DO ÓRGÃO GERENCIADOR: PROCERGS

ITEM UNIDADE Quantidades 
Estimadas por 
Mês

Total 36 
Meses

1 - Serviços de Computação em 
nuvem – Infraestrutura como 
Serviço (IaaS)

Unidade de Serviço de 
Computação em Nuvem -
USN

306.774 11.043.877

2- Serviços de Computação em 
nuvem – Plataforma como Serviço 
(PaaS)

Unidade de Serviço de 
Computação em Nuvem -
USN

68.536 2.467.303

3 - Serviços de Computação em 
nuvem – Software como Serviço 
(SaaS)

Unidade de Serviço de 
Computação em Nuvem -
USN

8.608 309.887

4 – Serviço de Gerenciamento e 
Operação de recursos em nuvem

Instância gerenciada por 
mês

100 3.600

5 - Serviço de Migração de Recursos 
Computacionais

Instância de Computação 
migrada

100 100

6 - Serviço de Migração de Banco de
dados

Instância de Banco de 
Dados migrada

30 30

7 - Treinamento Turma de treinamento 5 5

8  - Serviço Especializado de Suporte
Técnico por Demanda

UST 80 2.880

9 - Serviço Especializado de 
Consultoria Técnica

UST 40 1.440
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1.5.2. QUANTITATIVOS DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES

1.5.2.1. QUANTITATIVO DO ÓRGÃO PARTICIPANTE: CELEPAR 

ITEM UNIDADE Quantidades 
Estimadas por 
Mês

Total 36 
Meses

1 - Serviços de Computação em 
nuvem – Infraestrutura como Serviço
(IaaS)

Unidade de Serviço de 
Computação em Nuvem -
USN

255.304 9.190.928

2- Serviços de Computação em 
nuvem – Plataforma como Serviço 
(PaaS)

Unidade de Serviço de 
Computação em Nuvem -
USN

60.792 2.188.513

3 - Serviços de Computação em 
nuvem – Software como Serviço 
(SaaS)

Unidade de Serviço de 
Computação em Nuvem -
USN

0 0

4 – Serviço de Gerenciamento e 
Operação de recursos em nuvem

Instância gerenciada por 
mês

0 0

5 - Serviço de Migração de Recursos 
Computacionais

Instância de Computação 
migrada

0 0

6 - Serviço de Migração de Banco de 
dados

Instância de Banco de 
Dados migrada

0 0

7 - Treinamento Turma de treinamento 20 20

8  - Serviço Especializado de Suporte
Técnico por Demanda

UST 393 14.144

9 - Serviço Especializado de 
Consultoria Técnica

UST 130 4.714
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1.5.2.2. QUANTITATIVO DO ÓRGÃO PARTICIPANTE:  CIASC 

ITEM UNIDADE Quantidades 
Estimadas por 
Mês

Total 36 
Meses

1 - Serviços de Computação em 
nuvem – Infraestrutura como Serviço
(IaaS)

Unidade de Serviço de 
Computação em Nuvem -
USN

124.267 4.473.604

2- Serviços de Computação em 
nuvem – Plataforma como Serviço 
(PaaS)

Unidade de Serviço de 
Computação em Nuvem -
USN

4.032 145.161 

3 - Serviços de Computação em 
nuvem – Software como Serviço 
(SaaS)

Unidade de Serviço de 
Computação em Nuvem -
USN

1.538 55.377

4 – Serviço de Gerenciamento e 
Operação de recursos em nuvem

Instância gerenciada por 
mês

40 1.440

5 - Serviço de Migração de Recursos 
Computacionais

Instância de Computação 
migrada

30 30

6 - Serviço de Migração de Banco de 
dados

Instância de Banco de 
Dados migrada

5 5

7 - Treinamento Turma de treinamento 5 5

8  - Serviço Especializado de Suporte
Técnico por Demanda

UST 10 360

9 - Serviço Especializado de 
Consultoria Técnica

UST 6 200
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1.5.2.3. QUANTITATIVO DO ÓRGÃO PARTICIPANTE:CODATA 

ITEM UNIDADE Quantidades 
Estimadas por 
Mês

Total 36 
Meses

1 - Serviços de Computação em 
nuvem – Infraestrutura como Serviço
(IaaS)

Unidade de Serviço de 
Computação em Nuvem -
USN

188.188 6.774.766

2- Serviços de Computação em 
nuvem – Plataforma como Serviço 
(PaaS)

Unidade de Serviço de 
Computação em Nuvem -
USN

26.875 967.497

3 - Serviços de Computação em 
nuvem – Software como Serviço 
(SaaS)

Unidade de Serviço de 
Computação em Nuvem -
USN

1.538 55.377

4 – Serviço de Gerenciamento e 
Operação de recursos em nuvem

Instância gerenciada por 
mês

0 0

5 - Serviço de Migração de Recursos 
Computacionais

Instância de Computação 
migrada

0 0

6 - Serviço de Migração de Banco de 
dados

Instância de Banco de 
Dados migrada

0 0

7 - Treinamento Turma de treinamento 8 8

8  - Serviço Especializado de Suporte
Técnico por Demanda

UST 0 0

9 - Serviço Especializado de 
Consultoria Técnica

UST 0 0
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1.5.2.4. QUANTITATIVO DO ÓRGÃO PARTICIPANTE: COPASA-MG

ITEM UNIDADE Quantidades 
Estimadas por 
Mês

Total 36 
Meses

1 - Serviços de Computação em 
nuvem – Infraestrutura como Serviço 
(IaaS)

Unidade de Serviço de 
Computação em Nuvem -
USN

226.088 8.139.184

2- Serviços de Computação em 
nuvem – Plataforma como Serviço 
(PaaS)

Unidade de Serviço de 
Computação em Nuvem -
USN

17.094 615.378

3 - Serviços de Computação em 
nuvem – Software como Serviço 
(SaaS)

Unidade de Serviço de 
Computação em Nuvem -
USN

0 0

4 – Serviço de Gerenciamento e 
Operação de recursos em nuvem

Instância gerenciada por 
mês

0 0

5 - Serviço de Migração de Recursos 
Computacionais

Instância de Computação 
migrada

0 0

6 - Serviço de Migração de Banco de 
dados

Instância de Banco de 
Dados migrada

0 0

7 - Treinamento Turma de treinamento 4 4

8  - Serviço Especializado de Suporte 
Técnico por Demanda

UST 0 0

9 - Serviço Especializado de 
Consultoria Técnica

UST 0 0
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1.5.2.5. QUANTITATIVO DO ÓRGÃO PARTICIPANTE: MTI

ITEM UNIDADE Quantidades 
Estimadas por 
Mês

Total 36 
Meses

1 - Serviços de Computação em 
nuvem – Infraestrutura como Serviço 
(IaaS)

Unidade de Serviço de 
Computação em Nuvem -
USN

161.490 5.813.631

2- Serviços de Computação em 
nuvem – Plataforma como Serviço 
(PaaS)

Unidade de Serviço de 
Computação em Nuvem -
USN

27.452 988.286

3 - Serviços de Computação em 
nuvem – Software como Serviço 
(SaaS)

Unidade de Serviço de 
Computação em Nuvem -
USN

1.538 55.377

4 – Serviço de Gerenciamento e 
Operação de recursos em nuvem

Instância gerenciada por 
mês

136 4.896

5 - Serviço de Migração de Recursos 
Computacionais

Instância de Computação 
migrada

100 100

6 - Serviço de Migração de Banco de 
dados

Instância de Banco de 
Dados migrada

36 36

7 - Treinamento Turma de treinamento 10 10

8  - Serviço Especializado de Suporte 
Técnico por Demanda

UST 2.690 2.690

9 - Serviço Especializado de 
Consultoria Técnica

UST 960 960
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1.5.2.6. QUANTITATIVO DO ÓRGÃO PARTICIPANTE: PROCEMPA

ITEM UNIDADE Quantidades 
Estimadas por 
Mês

Total 36 
Meses

1 - Serviços de Computação em 
nuvem – Infraestrutura como Serviço
(IaaS)

Unidade de Serviço de 
Computação em Nuvem -
USN

292.233 10.520.399

2- Serviços de Computação em 
nuvem – Plataforma como Serviço 
(PaaS)

Unidade de Serviço de 
Computação em Nuvem -
USN

52.188 1.878.781

3 - Serviços de Computação em 
nuvem – Software como Serviço 
(SaaS)

Unidade de Serviço de 
Computação em Nuvem -
USN

29.525 1.062.892

4 – Serviço de Gerenciamento e 
Operação de recursos em nuvem

Instância gerenciada por 
mês

3 108

5 - Serviço de Migração de Recursos 
Computacionais

Instância de Computação 
migrada

3 3

6 - Serviço de Migração de Banco de 
dados

Instância de Banco de 
Dados migrada

3 3

7 - Treinamento Turma de treinamento 2 2

8  - Serviço Especializado de Suporte 
Técnico por Demanda

UST 1.728 1.728

9 - Serviço Especializado de 
Consultoria Técnica

UST 1926 1.926
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1.5.2.7. QUANTITATIVO DO ÓRGÃO PARTICIPANTE: PRODAM 

ITEM UNIDADE Quantidades 
Estimadas por 
Mês

Total 36 
Meses

1 - Serviços de Computação em 
nuvem – Infraestrutura como Serviço
(IaaS)

Unidade de Serviço de 
Computação em Nuvem -
USN

113.923 4.101.239

2- Serviços de Computação em 
nuvem – Plataforma como Serviço 
(PaaS)

Unidade de Serviço de 
Computação em Nuvem -
USN

50.705 1.825.382

3 - Serviços de Computação em 
nuvem – Software como Serviço 
(SaaS)

Unidade de Serviço de 
Computação em Nuvem -
USN

35.291 1.270.487

4 – Serviço de Gerenciamento e 
Operação de recursos em nuvem

Instância gerenciada por 
mês

52 1.872

5 - Serviço de Migração de Recursos 
Computacionais

Instância de Computação 
migrada

52 52

6 - Serviço de Migração de Banco de 
dados

Instância de Banco de 
Dados migrada

22 22

7 - Treinamento Turma de treinamento 8 8

8  - Serviço Especializado de Suporte
Técnico por Demanda

UST 0 0

9 - Serviço Especializado de 
Consultoria Técnica

UST 0 0
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1.5.2.8. QUANTITATIVO DO ÓRGÃO PARTICIPANTE:  PRODAP

ITEM UNIDADE Quantidades 
Estimadas por 
Mês

Total 36 Meses

1 - Serviços de Computação em 
nuvem – Infraestrutura como Serviço
(IaaS)

Unidade de Serviço de 
Computação em Nuvem -
USN

233.737 8.414.520

2-Serviços de Computação em 
nuvem – Plataforma como Serviço 
(PaaS)

Unidade de Serviço de 
Computação em Nuvem -
USN

39.811 1.433.202

3-Serviços de Computação em 
nuvem – Software como Serviço 
(SaaS)

Unidade de Serviço de 
Computação em Nuvem -
USN

0 0

4 – Serviço de Gerenciamento e 
Operação de recursos em nuvem

Instância gerenciada por 
mês

0 0

5-Serviço de Migração de Recursos 
Computacionais

Instância de Computação 
migrada

0 0

6 - Serviço de Migração de Banco de 
dados

Instância de Banco de 
Dados migrada

0 0

7 - Treinamento Turma de treinamento 10 10

8- Serviço Especializado de Suporte 
Técnico por Demanda

UST 0 0

9 - Serviço Especializado de 
Consultoria Técnica

UST 0 0
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1.5.2.9. QUANTITATIVO DO ÓRGÃO PARTICIPANTE:  PRODEMGE

ITEM UNIDADE Quantidades 
Estimadas 
por Mês

Total 36 
Meses

1 - Serviços de Computação em
nuvem – Infraestrutura como 
Serviço (IaaS)

Unidade de Serviço de 
Computação 
em Nuvem -USN

75.293 2.710.535

2- Serviços de Computação em 
nuvem – Plataforma como 
Serviço (PaaS)

Unidade de Serviço de 
Computação 
em Nuvem -USN

96.866 3.487.176

3 - Serviços de Computação em
nuvem – Software como 
Serviço (SaaS)

Unidade de Serviço de 
Computação 
em Nuvem -USN

11.986 431.507

4 – Serviço de Gerenciamento e
Operação de recursos em 
nuvem

Instância gerenciada 
por mês

1080 38.880

5 - Serviço de Migração de 
Recursos Computacionais

Instância de 
Computação migrada

30 30

6 - Serviço de Migração de 
Banco de dados

Instância de Banco de 
Dados migrada

20 20

7 - Treinamento Turma de treinamento 4 4

8  - Serviço Especializado de 
Suporte Técnico por Demanda

UST 336 336

9 - Serviço Especializado de 
Consultoria Técnica

UST 168 168
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1.5.2.10. QUANTITATIVO DO ÓRGÃO PARTICIPANTE: SEDI-GO 

ITEM UNIDADE Quantidades 
Estimadas por 
Mês

Total 36 
Meses

1 - Serviços de Computação em 
nuvem – Infraestrutura como Serviço 
(IaaS)

Unidade de Serviço de 
Computação em Nuvem -
USN

273.693 9.852.955

2- Serviços de Computação em 
nuvem – Plataforma como Serviço 
(PaaS)

Unidade de Serviço de 
Computação em Nuvem -
USN

125.390 4.514.053

3 - Serviços de Computação em 
nuvem – Software como Serviço 
(SaaS)

Unidade de Serviço de 
Computação em Nuvem -
USN

37.062 1.334.237

4 – Serviço de Gerenciamento e 
Operação de recursos em nuvem

Instância gerenciada por 
mês

0 0

5 - Serviço de Migração de Recursos 
Computacionais

Instância de Computação 
migrada

0 0

6 - Serviço de Migração de Banco de 
dados

Instância de Banco de 
Dados migrada

0 0

7 - Treinamento Turma de treinamento 10 10

8  - Serviço Especializado de Suporte 
Técnico por Demanda

UST 0 0

9 - Serviço Especializado de 
Consultoria Técnica

UST 0 0
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2. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

2.1. DAS CARACTERÍSTICAS GERAIS

2.1.1. A CONTRATADA deverá atuar como integrador, entre a CONTRATANTE e 02 (dois) ou mais

Provedores de serviços em nuvem pública, em conformidade com as características básicas e

definições dispostas neste Termo de Referência. 

2.1.2. A solução consiste na intermediação dos serviços de computação em nuvem com agregação de

valor  com  vistas  a  atender  as  necessidades  da  CONTRATANTE  no  tocante  ao  uso,

gerenciamento, monitoramento, interoperabilidade, portabilidade, continuidade dos serviços e

suporte à gestão de custos dos recursos de computação em nuvem.

2.1.3. Caberá à CONTRATADA firmar os contratos  associados  com os provedores de nuvem para

utilização  dos  serviços  de  computação  em  nuvem  que  venham  a  ser  utilizados  pela

CONTRATANTE.

2.1.4. A  CONTRATADA  deve  garantir  que  todos  os  dados  e  informações  pertencentes  à

CONTRATANTE, ou por esta detidos, e relacionados à execução do objeto contratual  sejam

armazenados em datacenters localizados no território nacional (Brasil).

2.1.4.1. Armazenamento  em  datacenter  no  exterior  somente  com  a  autorização  expressa  da

CONTRATANTE. 

2.1.5. A CONTRATANTE, no momento da execução dos serviços, deverá indicar o provedor para cada

serviço solicitado, observando, no mínimo: 

2.1.5.1. As características técnicas das cargas de trabalho (workload) que forem mais adequadas às

necessidades da CONTRATANTE.

2.1.5.2. A  análise  de  custo  total  dos  serviços  considerando  custos  de  migração,  licenciamento,

operação, entre outros.

2.1.5.3. As características não funcionais tais como: condições dos serviços ofertadas pelos provedores,

integração e compatibilidade.

2.1.6. São responsabilidades diretas da CONTRATADA, no papel de integrador de serviço de nuvem:

viabilizar, suportar e auxiliar o uso dos serviços de computação em nuvem.

2.1.7. Os serviços serão prestados sob demanda por Ordem de Serviço (OS) que podem abranger:

2.1.7.1. A disponibilização de recursos de infraestrutura computacional por intermédio de dois ou mais

provedores de serviços de computação em nuvem.
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2.1.7.2. Projeto, criação, gerenciamento e operação dos recursos de computação em nuvem alocados.

2.1.7.3. Planejamento e migração dos recursos de computação disponíveis em ambiente on-premises ou

em nuvem para o ambiente de nuvem oferecido pela CONTRATADA.

2.1.7.4. Orquestração dos serviços de computação em nuvem entre os provedores.

2.1.7.5. Treinamento.

2.1.7.6. Serviços de operação sob demanda.

2.1.7.7. Consultoria especializada em computação em nuvem sob demanda.

2.1.8. A CONTRATANTE não assume o compromisso de utilizar  a totalidade  ou uma determinada

quantidade mínima de serviços do objeto, consistindo esta, apenas em uma estimativa máxima

de alocação de serviços no intervalo temporal de 36 (trinta e seis) meses e por consequência, a

demanda real  e  a  execução  dos  serviços  no  decorrer  do  período  de  vigência  do  contrato

poderão ser inferiores a essa quantidade projetada, estando a CONTRATANTE desobrigada a

executá-la em sua totalidade. 

2.2. DOS TERMOS E DEFINIÇÕES UTILIZADOS NA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

2.2.1. Para  definir  um vocabulário  comum às  empresas  interessadas  na entrega  do objeto  a ser

contratado, será descrito a seguir o significado dos termos técnicos utilizados neste termo de

referência.

2.2.2. Computação em nuvem: é um modelo para permitir que o provisionamento de recursos e

serviços  possam  ser  realizados  de  qualquer  lugar  e  a  qualquer  momento,  de  maneira

conveniente, com acesso por meio de rede a recursos computacionais configuráveis (ex.: redes,

servidores, armazenamento, aplicações e serviços) que podem ser rapidamente provisionados e

devolvidos com o mínimo de esforço em gerenciamento ou interatividade com o provedor de

serviços. 

2.2.3. Características essenciais da computação em nuvem:

2.2.3.1. Autoserviço  sob  demanda:  O  cliente  pode  unilateralmente  provisionar  a  capacidade

computacional necessária, como servidores e redes de armazenamento, de maneira automática,

sem precisar de interação humana com cada provedor de serviços em nuvem.

2.2.3.2. Amplo acesso à rede: Os recursos computacionais estarão disponíveis por meio da rede e

acessados por meio de mecanismos padrões que promovem o uso heterogêneo de plataformas

clientes (ex.: smartphones, tablets, laptops, estações de trabalho).
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2.2.3.3. Grupo de recursos: Os recursos do provedor de serviços em nuvem são agrupados para

servir  múltiplos  clientes  usando  o  modelo multi-tenant,  com  diferentes  recursos  físicos  e

virtuais,  dinamicamente  alocados  e  realocados  conforme  demanda.  Como  exemplos  de

recursos,  podemos citar  armazenamento,  processamento,  memória,  e  largura  de  banda  de

rede.

2.2.3.4. Rápida Elasticidade: As capacidades podem ser elasticamente aumentadas ou diminuídas de

acordo com a demanda atual e o perfil  de uso das aplicações. Essas alterações podem ser

realizadas a qualquer momento, possibilitando otimização do uso de recursos e consequente

economia de valores.

2.2.3.5. Serviço mensurado: Os sistemas em nuvem automaticamente controlam e otimizam o uso de

recursos,  levando em consideração capacidades  de monitoramento em um nível  apropriado

para o tipo de serviço (ex.:  armazenamento,  processamento,  largura de banda,  e usuários

ativos por contas.). O uso de recursos pode ser monitorado, controlado e reportado, provendo

transparência tanto para o provedor quanto para o consumidor do serviço utilizado.

2.2.4. Modelos de Serviços em nuvem:

2.2.4.1. IaaS (Infrastructure as a Service - Infraestrutura como Serviço): Capacidade fornecida

ao cliente para  provisionar processamento,  armazenamento,  comunicação  de rede e outros

recursos de computação fundamentais nos quais o cliente pode instalar e executar softwares

em geral, incluindo sistemas operacionais e aplicativos. O cliente não gerencia nem controla a

infraestrutura  na  nuvem  subjacente,  mas  tem  controle  sobre  os  sistemas  operacionais,

armazenamento  e  aplicativos  instalados,  e  possivelmente  um  controle  limitado  de  alguns

componentes de rede.

2.2.4.2. Paas (Platform as a Service – Plataforma como Serviço): capacidade fornecida ao cliente

para provisionar na infraestrutura de nuvem aplicações adquiridas ou criadas para o cliente,

desenvolvidas com linguagens de programação, bibliotecas, serviços e ferramentas suportados

pelo  provedor  de  serviços  em  nuvem.  A  CONTRATANTE  não  gerencia  nem  controla  a

infraestrutura  na  nuvem  subjacente  incluindo  rede,  servidores,  sistema  operacional  ou

armazenamento,  mas tem controle sobre as aplicações instaladas e possivelmente sobre as

configurações do ambiente de hospedagem de aplicações.
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2.2.4.3. SaaS (Software como Serviço): capacidade de fornecer uma solução de software completa

que  pode  ser  contratada  de  um  provedor  de  serviços  em  nuvem.  Toda  a  infraestrutura

subjacente,  middleware,  software de aplicativo e dados de aplicativo ficam no datacenter do

provedor  de  serviços.  O  provedor  de  serviço  gerencia  hardware,  software,  garante  a

disponibilidade e a segurança do aplicativo e de seus dados.

2.2.5. Provedor de Serviços em Nuvem ou CSP: Empresa que possui infraestrutura de tecnologia

da  informação  (TI)  destinada  ao  fornecimento  de  infraestrutura,  plataformas  e  aplicativos

baseados em computação em nuvem.

2.2.6. Integrador de Serviços de Nuvem:  Parceiro de Serviço de Nuvem, que oferece serviços

profissionais  e  gerenciados  relacionados  a  operações  de  infraestrutura  de  um  ou  mais

provedores de nuvem pública.

2.2.7. Datacenter:  Instalação  construída  com  o  objetivo  de  alojar  recursos  em  nuvem,  como

servidores e outros equipamentos baseados no modelo “como Serviço - as a Service”.  Um

datacenter  é uma infraestrutura que centraliza as operações e os equipamentos de TI de um

provedor de serviços em nuvem e onde ele armazena e gerencia os dados de seus clientes.

2.2.8. Solução de Tecnologia da Informação: Conjunto de bens e/ou serviços de TI e automação

que se integram para o alcance dos resultados pretendidos com a contratação. Fazem parte da

Solução: os recursos de computação em nuvem, a plataforma de gestão de nuvem, os serviços

de gerenciamento, migração e treinamento.

2.2.9. Orquestração:  habilidade  de  coordenar  e  gerenciar  recursos  em  provedores  de  nuvem

pública.

2.2.10. Nuvem pública:  infraestrutura de  computação  em nuvem pertencente a um provedor  de

serviços  em  nuvem  e  gerenciada  por  ele.  Os  recursos  computacionais  são  baseados  em

virtualização,  agrupados  e  compartilhados  entre  clientes,  e  acessados  via  Internet  ou  uma

conexão de rede dedicada. O uso dos recursos é monitorado e pago conforme o uso.

2.2.11. Serviço na modalidade por reserva de recurso: serviços reservados previamente por um

período de um ano e com faturamento mensal.

2.2.12. Serviço na modalidade por demanda: serviços alocados por demanda, sem um período

predeterminado de alocação dos recursos e com faturamento periódico.
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2.2.13. Máquina virtual: ambiente computacional implementado em uma máquina física, a partir de

tecnologias  de  virtualização.  Este  ambiente  possui,  minimamente,  seu próprio  processador,

memória RAM e interface de rede, podendo a ele ser agregados outros componentes como, por

exemplo, volumes de armazenamento (storage). 

2.2.14. Carga de trabalho (Workload): conjunto de recursos que compõem uma arquitetura técnica

destinada a suportar um ou mais serviços de TI. As cargas de trabalho podem requerer uma ou

mais instâncias e recursos de computação para agregar valor ao negócio por meio de serviços

de TI.

2.2.15. Região: Considera-se, para efeito deste Termo de Referência,  que todo território brasileiro

está  localizado  em  uma  única  região,  que  consiste  em  um  agrupamento  de  Zonas  de

Disponibilidades,  com os  data  centers  localizados  dentro  de  uma mesma área  geográfica,

mesmo que o provedor tenha mais de uma região no país

2.2.16.  Zona de Disponibilidade:  Para este Termo de Referência, uma Zona de Disponibilidade é

projetada para ser operacionalmente autônoma, podendo ser composta por um ou mais data

centers distintos, fisicamente separados, com energia, rede e demais recursos de infraestrutura

independentes,  conectados  em uma rede  de  baixa  latência,  com capacidade  de  hospedar

sistemas de informações em alta disponibilidade.

2.2.17. Multinuvem: uma estratégia de utilização dos serviços de computação em nuvem por meio de

dois ou mais provedores de nuvem pública.

2.2.18. Metadado: Dados estruturados que descrevem e permitem encontrar, gerenciar, compreender

e/ou preservar documentos arquivísticos ao longo do tempo.

2.2.19. Instância  de  Computação:  Corresponde  a  um  componente  de  computação  em  nuvem

composto  de  máquina  virtual  e  serviços  agregados,  como  exemplo,  armazenamento,

componentes de rede e demais serviços que mantenham essa máquina virtual em operação.

2.2.20. Instância  de  Banco  de  Dados:  corresponde  a  uma  plataforma  de  banco  de  dados

gerenciado.  Uma instância  de  banco  de  dados  pode  conter  várias  bases  de  dados  de  um

mesmo tipo criadas pelo usuário. É possível acessar a instância de banco de dados usando as

mesmas ferramentas e os mesmos aplicativos.
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2.2.21. Marketplace: Loja online operada por um provedor de nuvem que oferece acesso a aplicativos

de software  e serviços que são desenvolvidos,  se integram ou complementam as soluções

disponibilizadas pelo provedor de nuvem.

2.2.22. Bare-metal Server: consiste em servidor físico sem virtualização.
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2.3. DOS PROVEDORES DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (CSP)

2.3.1. O integrador  não  poderá  ofertar  CSP  que  pertença  a  seu  mesmo grupo  econômico.  Esse

requisito visa evitar direcionamento e conflitos da CONTRATADA entre os papéis de prestador

de serviços técnicos e de provedor de serviços em nuvem, além de viabilizar a supremacia do

interesse da CONTRATANTE no consumo das melhores opções do ambiente multinuvem.

2.3.2. Os CSPs ofertados pela CONTRATADA, deverão possuir no mínimo 01 (uma) REGIÃO localizada

no território brasileiro, que deverá possuir no mínimo 01 (uma) ZONA DE DISPONIBILIDADE.

2.3.3. A utilização de  datacenter no exterior deverá ser de prévio conhecimento e acordado com a

CONTRATANTE. 

2.3.4. Deverão oferecer calculadora ou simulador público de preços.

2.3.5. Deverão fornecer,  mediante  solicitação  da CONTRATANTE,  backup das  aplicações,  dados  e

scripts  de configuração  que estiverem disponíveis  em nuvem, o que inclui  as  imagens das

máquinas  virtuais  de  aplicação,  cópias  dos  dados  armazenados  em  dispositivos  de

armazenamento em nuvem, cópias dos bancos de dados que fazem parte das topologias das

aplicações da CONTRATANTE provisionadas em nuvem.

2.3.6. Deverão prover mecanismos que permitam a portabilidade e a elasticidade de aplicações e

dados,  assim  como  autenticidade,  integridade,  confidencialidade  e  disponibilidade  das

informações  trafegadas  na  comunicação  entre  o  provedor  de  nuvem  e  o  datacenter  da

CONTRATANTE.

2.3.7. Deverão garantir mecanismos que permitam à CONTRATANTE, via on-line, verificar a situação

de  determinado  serviço  contratado,  de  forma  a  oferecer  rastreabilidade,  monitoramento  e

provisionamento do mesmo.

2.3.8. Pelo  menos  1  (um)  CSP  ofertado  pela  CONTRATADA,  deverá  necessariamente  possuir

conectividade  e  compatibilidade  nativa  com  o  conector  da  ferramenta  VMware  vRealize

Automation versão  8.3  ou  superior.  A  exigência  visa  garantir  que  parte  dos  recursos

contratados passem a integrar solução de cloud privada já implementada pela CONTRATANTE,

que  utiliza  recursos  de  virtualização,  automação  e  de  infraestrutura  como  código  com

tecnologias VMware. 

2.4. DOS SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (ITENS 1, 2, 3 da Tabela 1 do Objeto)
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2.4.1. Os serviços de computação em nuvem (IaaS, PaaS e SaaS) constantes das Tabelas 2, 3 e 4

respectivamente, são contabilizados por meio de USN (Unidade de Serviço em Nuvem). A USN

visa  estabelecer-se  como  método  previsível  e  linear  para  obtenção  de  uma  quantidade

objetivamente definida a ser cobrada pelos serviços de computação em nuvem.

2.4.2. A métrica de USN consiste no estabelecimento de fator de referência específico para cada tipo

de  serviço  de  nuvem fornecido  (fator  da  USN),  conforme  métrica  individual  associada  ao

consumo dos recursos ou esforços computacionais.

2.4.3. O fator da USN que é utilizado neste Termo de Referência é composto pela média aritmética

simples dos valores praticados por diferentes provedores. Essa métrica visa padronizar o peso

entre os serviços em termos de custo operacional, logo utilizou-se como referência os valores

praticados pelos provedores em dólar na região de hospedagem referente ao Brasil. Ressalta-se

que esse fator (USN) é um valor adimensional que diferencia o peso de um recurso/serviço

frente aos demais constantes no catálogo de USN. Logo, não se deve confundir essa medida de

esforço computacional, que representa os recursos envolvidos para a prestação do serviço, com

os  valores  para  cada  unidade  de  USN,  que  será  ofertado  em  reais  (R$)  pelo  integrador

oportunamente no momento do pregão.

2.4.4. Os  serviços  ou  recursos,  condições,  bem  como  suas  faixas  e  franquias,  declarados  como

gratuitos na política de preços praticada pelo provedor de serviços em nuvem, deverão ser

disponibilizados sem ônus à CONTRATANTE.

2.4.5. A CONTRATANTE fará uso e efetuará o pagamento apenas das USNs relativas aos serviços

solicitados à CONTRATADA, até o limite máximo das USNs estimadas.

2.4.6. A CONTRATADA deverá disponibilizar todos os serviços listados nas Tabelas 2, 3 e 4 de acordo

com as descrições e níveis mínimos de serviço, por meio do uso de soluções constantes no

catálogo do provedor ou em ferramenta de marketplace do provedor.

2.4.7. No caso do fornecimento do serviço por meio de ferramenta de marketplace do provedor, a

referida ferramenta deve ser passível de mensuração na mesma métrica definida para o serviço

das Tabelas 2, 3 e 4 para fins de medição e cobrança do quantitativo de USN consumido pelo

serviço.

2.4.8. A  CONTRATADA  deverá  providenciar  os  recursos  tecnológicos  e  humanos  necessários  à

execução dos serviços de computação em nuvem, que incluem no mínimo as seguintes ações:
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2.4.8.1. Elaboração de projeto da arquitetura dos serviços de computação solicitados.

2.4.8.2. Provisionamento,  configuração,  atualização,  otimização  e  documentação  dos  serviços  de

computação.

2.4.8.3. Gerenciamento  proativo  baseado  em  monitoramento  24x7  com  registro  e  resolução  de

problemas durante o período contratado.

2.4.8.4. Implementação de mecanismo de detecção e resposta incidentes no ambiente da solução.

2.4.8.5. Disponibilização de plataforma de gestão de serviços em nuvem, que poderá ser utilizada a

critério da CONTRATANTE, capaz de realizar a orquestração dos serviços de computação dos

provedores ofertados.

2.4.9. A CONTRATADA deverá disponibilizar uma conta nos PROVEDORES DE NUVEM em nome da

CONTRATANTE, por meio da qual poderão ser provisionados os serviços descritos nas Tabela 2,

3 e 4 deste Termo de Referência.

2.4.10. A  CONTRATADA  deverá  disponibilizar  tantas  contas  quantas  forem  solicitadas  pela

CONTRATANTE, com acesso irrestrito via API e WEB, a todos os serviços especificados nas

Tabelas  2,  3  e  4  nos  portais  dos  CSPs  e  que  possibilite  o  completo  acesso  a  todas  as

funcionalidades oferecidas e necessárias para automatização de processos.

2.4.11. A CONTRATADA deverá disponibilizar acesso total e irrestrito, através de uma conta, a todas as

funcionalidades do Portal Administrativo e de Serviços dos CSPs ofertados, que fazem parte das

Tabelas 2, 3 e 4. 

2.4.12. Os serviços descritos  nas Tabelas  2,  3  e 4 quando couber,  poderão  ser demandados  pela

CONTRATANTE no modelo de reserva, pelo período de um ano. Quando houver alteração na

forma de contratação no modelo sob demanda para reserva, não poderá haver qualquer tipo de

alteração na infraestrutura. Ao final do período de utilização dos recursos na modalidade de

reserva, a máquina virtual,  a critério da CONTRATANTE poderá ser definida no modelo sob

demanda.
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2.4.13. Todos os dados decorrentes de serviços solicitados pela CONTRATANTE e operacionalizados na

CONTRATADA serão de propriedade apenas da CONTRATANTE, a quem deverá ser assegurado

acesso  irrestrito  a  qualquer  momento  do  contrato,  sendo  vedado  à  CONTRATADA  extrair

qualquer tipo de informação dos dados da CONTRATANTE, bem como utilizá-lo para qualquer

fim. A CONTRATADA poderá utilizar dados, como logs para sistema de monitoramento ou dados

de consumo, para composição de relatórios  financeiros, somente após prévia concessão de

acesso por parte da CONTRATANTE.

2.4.14. O  serviço  de  conexão  inicial  entre  os  provedores  de  serviço  de  cloud  ofertados  pela

CONTRATADA e o Datacenter da CONTRATANTE, será realizada através de conexão privada por

meio da internet através de VPN. Esta configuração, será realizada uma única vez para cada

provedor de serviço de nuvem, sendo de responsabilidade da CONTRATADA o planejamento e a

execução do projeto.

2.4.15. A alocação ou provisionamento, execução e configuração de recursos poderá ser realizada pela

CONTRATANTE, referendando o modelo de responsabilidade compartilhada em que, o que for

oferecido pelo provedor será de responsabilidade da CONTRATADA e o que for implantado pela

CONTRATANTE será gerido por ela.

2.5. DOS SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM

2.5.1. A  CONTRATADA  deverá  disponibilizar  os  recursos  de  IaaS  -  Infraestrutura  como  Serviço

descritos na Tabela 2, de PaaS – Plataforma como Serviço descritos na Tabela 3 e SaaS –

Plataforma como Serviço descritos na Tabela 4. 

2.5.2. Além dos itens disponibilizados nas Tabelas 2, 3 e 4    a CONTRATANTE deverá ter acesso a

todos os serviços gratuitos disponibilizados pelo PROVEDOR DE NUVEM. 

2.5.3. Descrição dos Serviços de Computação em Nuvem – Infraestrutura como Serviço

(IaaS) – Item 1 da Tabela 1

2.5.3.1. Todos  os  serviços  deverão  ser  atendidos  em datacenter  localizado  em território  brasileiro,

ressalvado o previsto item 2.1.4.1. A CONTRATADA deverá disponibilizar os recursos de (IaaS)

infraestrutura computacional descritos na Tabela 2, a seguir, por intermédio de pelo menos um

dos  Provedores  de  Serviços  de  Computação  em  Nuvem  ofertados,  que  deverá  possuir

integralmente todos os serviços da Tabela 2.
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2.5.3.2. A CONTRATADA deverá apresentar uma composição de serviços da Tabela 2 que atenda a

todas as condições a seguir:

a. Ao menos um provedor deverá atender integralmente (100%) todos os serviços da Tabela 2.

Para cumprir esta regra não é necessário atender aos itens relacionados a “MÁQUINA VIRTUAL

LINUX CORPORATIVO COM SUPORTE DO CSP”;

b. O segundo  provedor  deverá  atender  ao  menos  (50%)  dos  serviços  da  Tabela  2.  Para

cumprir esta regra não é necessário atender aos itens relacionados a “MÁQUINA VIRTUAL LINUX

CORPORATIVO COM SUPORTE DO CSP”;

c. Caso seja ofertado mais de dois provedores, os demais (terceiro, quarto, etc) não possuem

limite mínimo de serviços;

d. Não será aceito a combinação de provedores distintos para alcance dos limites mínimos

citados nas alíneas “a” e “b”.
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Tabela 2 - Infraestrutura como Serviço (IaaS)

1.Serviço de Computação

Código Recurso de Computação Métrica
Fator 
USN

1.1
MÁQUINA VIRTUAL LINUX - PROVISIONADA COM 1 VCPU 1 GB DE MEMÓRIA RAM, 
RESERVADO POR 1 ANO instância/hora 0,0134

1.2
MÁQUINA VIRTUAL LINUX CORPORATIVO - PROVISIONADA COM 1 VCPU 1 GB DE 
MEMÓRIA RAM, RESERVADO POR 1 ANO instância/hora 0,0786

1.3
MÁQUINA VIRTUAL LINUX CORPORATIVO COM SUPORTE DO CSP - PROVISIONADA COM 1
VCPU 1 GB DE MEMÓRIA RAM, RESERVADO POR 1 ANO instância/hora 0,0158

1.4
MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADA COM 1 VCPU 1 GB DE MEMÓRIA RAM, 
RESERVADO POR 1 ANO instância/hora 0,0817

1.5
MÁQUINA VIRTUAL LINUX - PROVISIONADO COM 1 VCPUE 2 GB DE MEMÓRIA RAM, 
RESERVADA POR 1 ANO instância/hora 0,0226

1.6
MÁQUINA VIRTUAL LINUX CORPORATIVO - PROVISIONADO COM 1 VCPU E 2 GB DE 
MEMÓRIA RAM, RESERVADAPOR 1 ANO instância/hora 0,0902

1.7
MÁQUINA VIRTUAL LINUX CORPORATIVO COM SUPORTE DO CSP - PROVISIONADO COM 1
VCPU E 2 GB DE MEMÓRIA RAM, RESERVADAPOR 1 ANO  0,0220

1.8
MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADO COM 1VCPU E 2 GB DE MEMÓRIA RAM, 
RESERVADA POR 1ANO instância/hora 0,0697

1.9
MÁQUINA VIRTUAL LINUX - PROVISIONADA COM 2 VCPU 2 GB DE MEMÓRIA RAM, 
RESERVADO POR 1 ANO instância/hora 0,0286

1.10
MÁQUINA VIRTUAL LINUX CORPORATIVO - PROVISIONADA COM 2 VCPU 2 GB DE 
MEMÓRIA RAM, RESERVADO POR 1 ANO instância/hora 0,1133

1.11
MÁQUINA VIRTUAL LINUX CORPORATIVO COM SUPORTE DO CSP - PROVISIONADA COM 2
VCPU 2 GB DE MEMÓRIA RAM, RESERVADO POR 1 ANO instância/hora 0,0223

1.12
MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADA COM 2 VCPU 2 GB DE MEMÓRIA RAM, 
RESERVADO POR 1 ANO instância/hora 0,0776

1.13
MÁQUINA VIRTUAL LINUX - PROVISIONADO COM 2 VCPUE 4 GB DE MEMÓRIA RAM, 
RESERVADA POR 1 ANO instância/hora 0,0417

1.14
MÁQUINA VIRTUAL LINUX CORPORATIVO- PROVISIONADO COM 2 VCPU E 4 GB DE 
MEMÓRIA RAM, RESERVADAPOR 1 ANO instância/hora 0,1283

1.15
MÁQUINA VIRTUAL LINUX CORPORATIVO COM SUPORTE DO CSP- PROVISIONADO COM 2 
VCPU E 4 GB DE MEMÓRIA RAM, RESERVADAPOR 1 ANO instância/hora 0,0493

1.16
MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADO COM 2VCPU E 4 GB DE MEMÓRIA RAM, 
RESERVADA POR 1ANO instância/hora 0,0906

1.17
MÁQUINA VIRTUAL LINUX - PROVISIONADO COM 2 VCPUE 8 GB DE MEMÓRIA RAM, 
RESERVADA POR 1 ANO instância/hora 0,0800

1.18
MÁQUINA VIRTUAL LINUX CORPORATIVO - PROVISIONADO COM 2 VCPU E 8 GB DE 
MEMÓRIA RAM, RESERVADAPOR 1 ANO instância/hora 0,1615

1.19
MÁQUINA VIRTUAL LINUX CORPORATIVO COM SUPORTE DO CSP - PROVISIONADO COM 2
VCPU E 8 GB DE MEMÓRIA RAM, RESERVADAPOR 1 ANO instância/hora 0,0599

1.20
MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADO COM 2VCPU E 8 GB DE MEMÓRIA RAM, 
RESERVADA POR 1ANO instância/hora 0,1684

1.21
MÁQUINA VIRTUAL LINUX - PROVISIONADA COM 4 VCPU 8 GB DE MEMÓRIA RAM, 
RESERVADO POR 1 ANO instância/hora 0,1440

1.22
MÁQUINA VIRTUAL LINUX CORPORATIVO - PROVISIONADA COM 4 VCPU 8 GB DE 
MEMÓRIA RAM, RESERVADO POR 1 ANO instância/hora 0,2478
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1.23
MÁQUINA VIRTUAL LINUX CORPORATIVO COM SUPORTE DO CSP - PROVISIONADA COM 4
VCPU 8 GB DE MEMÓRIA RAM, RESERVADO POR 1 ANO instância/hora 0,0987

1.24
MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADA COM 4 VCPU 8 GB DE MEMÓRIA RAM, 
RESERVADO POR 1 ANO instância/hora 0,3062

1.25
MÁQUINA VIRTUAL LINUX - PROVISIONADO COM 4 VCPUE 16 GB DE MEMÓRIA RAM, 
RESERVADA POR 1 ANO instância/hora 0,1802

1.26
MÁQUINA VIRTUAL LINUX CORPORATIVO- PROVISIONADO COM 4 VCPU E 16 GB DE 
MEMÓRIA RAM, RESERVADAPOR 1 ANO instância/hora 0,1928

1.27
MÁQUINA VIRTUAL LINUX CORPORATIVO COM SUPORTE DO CSP - PROVISIONADO COM 4
VCPU E 16 GB DE MEMÓRIA RAM, RESERVADAPOR 1 ANO instância/hora 0,1875

1.28
MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADO COM 4VCPU E 16 GB DE MEMÓRIA 
RAM, RESERVADA POR 1ANO instância/hora 0,3042

1.29
MÁQUINA VIRTUAL LINUX - PROVISIONADA COM 8 VCPU 16 GB DE MEMÓRIA RAM, 
RESERVADO POR 1 ANO instância/hora 0,2858

1.30
MÁQUINA VIRTUAL LINUX CORPORATIVO - PROVISIONADA COM 8 VCPU 16 GB DE 
MEMÓRIA RAM, RESERVADO POR 1 ANO instância/hora 0,4778

1.31
MÁQUINA VIRTUAL LINUX CORPORATIVO COM SUPORTE DO CSP - PROVISIONADA COM 8
VCPU 16 GB DE MEMÓRIA RAM, RESERVADO POR 1 ANO instância/hora 0,2077

1.32
MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADA COM 8 VCPU 16 GB DE MEMÓRIA RAM, 
RESERVADO POR 1 ANO instância/hora 0,6080

1.33
MÁQUINA VIRTUAL LINUX - PROVISIONADO COM 8 VCPUE 32 GB DE MEMÓRIA RAM, 
RESERVADA POR 1 ANO instância/hora 0,4274

1.34
MÁQUINA VIRTUAL LINUX CORPORATIVO - PROVISIONADO COM 8 VCPU E 32 GB DE 
MEMÓRIA RAM, RESERVADAPOR 1 ANO instância/hora 0,5656

1.35
MÁQUINA VIRTUAL LINUX CORPORATIVO COM SUPORTE DO CSP - PROVISIONADO COM 8
VCPU E 32 GB DE MEMÓRIA RAM, RESERVADAPOR 1 ANO instância/hora 0,2913

1.36
MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADO COM 8VCPU E 32 GB DE MEMÓRIA 
RAM, RESERVADA POR 1ANO instância/hora 0,6189

1.37
MÁQUINA VIRTUAL LINUX - PROVISIONADO COM 16 VCPU E 32 GB DE MEMÓRIA RAM, 
RESERVADA POR 1 ANO instância/hora 0,5690

1.38
MÁQUINA VIRTUAL LINUX CORPORATIVO - PROVISIONADO COM 16 VCPU E 32 GB DE 
MEMÓRIA RAM, RESERVADA POR 1 ANO instância/hora 0,8133

1.39
MÁQUINA VIRTUAL LINUX CORPORATIVO COM SUPORTE DO CSP - PROVISIONADO COM 
16 VCPU E 32 GB DE MEMÓRIA RAM, RESERVADA POR 1 ANO instância/hora 0,4627

1.40
MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADO COM 16 VCPU E 32 GB DE MEMÓRIA 
RAM, RESERVADA POR 1 ANO instância/hora 1,2111

1.41
MÁQUINA VIRTUAL LINUX - PROVISIONADO COM 16 VCPU E 64 GB DE MEMÓRIA RAM, 
RESERVADA POR 1 ANO instância/hora 0,6419

1.42
MÁQUINA VIRTUAL LINUX CORPORATIVO - PROVISIONADO COM 16 VCPU E 64 GB DE 
MEMÓRIA RAM,RESERVADA POR 1 ANO instância/hora 0,9208

1.43
MÁQUINA VIRTUAL LINUX CORPORATIVO COM SUPORTE DO CSP - PROVISIONADO COM 
16 VCPU E 64 GB DE MEMÓRIA RAM,RESERVADA POR 1 ANO instância/hora 0,4920

1.44
MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADO COM 16VCPU E 64 GB DE MEMÓRIA 
RAM, RESERVADA POR 1ANO instância/hora 1,3565

1.45
MÁQUINA VIRTUAL LINUX - PROVISIONADA COM 32 VCPU 64 GB DE MEMÓRIA RAM, 
RESERVADO POR 1 ANO instância/hora 1,1947

1.46
MÁQUINA VIRTUAL LINUX CORPORATIVO - PROVISIONADA COM 32 VCPU 64 GB DE 
MEMÓRIA RAM, RESERVADO POR 1 ANO instância/hora 1,5461
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1.47
MÁQUINA VIRTUAL LINUX CORPORATIVO COM SUPORTE DO CSP - PROVISIONADA COM 
32 VCPU 64 GB DE MEMÓRIA RAM, RESERVADO POR 1 ANO instância/hora 0,9043

1.48
MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADA COM 32 VCPU 64 GB DE MEMÓRIA RAM,
RESERVADO POR 1 ANO instância/hora 2,6316

1.49
MÁQUINA VIRTUAL LINUX - PROVISIONADO COM 32VCPU E 128 GB DE MEMÓRIA RAM, 
RESERVADA POR 1ANO instância/hora 1,3519

1.50
MÁQUINA VIRTUAL LINUX CORPORATIVO- PROVISIONADO COM 32 VCPU E 128 GB DE 
MEMÓRIA RAM,RESERVADA POR 1 ANO instância/hora 2,1998

1.51
MÁQUINA VIRTUAL LINUX CORPORATIVO COM SUPORTE DO CSP - PROVISIONADO COM 
32 VCPU E 128 GB DE MEMÓRIA RAM,RESERVADA POR 1 ANO instância/hora 1,1177

1.52
MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADO COM 32VCPU E 128 GB DE MEMÓRIA 
RAM, RESERVADA POR 1ANO instância/hora 2,8755

1.53
MÁQUINA VIRTUAL LINUX - PROVISIONADA COM 64 VCPU 256 GB DE MEMÓRIA RAM, 
RESERVADO POR 1 ANO instância/hora 2,8261

1.54
MÁQUINA VIRTUAL LINUX CORPORATIVA - PROVISIONADA COM 64 VCPU 256 GB DE 
MEMÓRIA RAM, RESERVADO POR 1 ANO instância/hora 3,9654

1.55
MÁQUINA VIRTUAL LINUX CORPORATIVA COM SUPORTE DO CSP - PROVISIONADA COM 
64 VCPU 256 GB DE MEMÓRIA RAM, RESERVADO POR 1 ANO instância/hora 2,1807

1.56
MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADA COM 64 VCPU 256 GB DE MEMÓRIA 
RAM, RESERVADO POR 1 ANO instância/hora 5,7466

1.57
MÁQUINA VIRTUAL LINUX - PROVISIONADO COM 1 VCPU E 1 GB DE MEMÓRIA RAM, POR 
DEMANDA instância/hora 0,0347

1.58
MÁQUINA VIRTUAL LINUX CORPORATIVO - PROVISIONADO COM 1 VCPU E 1 GB DE 
MEMÓRIA RAM, POR DEMANDA instância/hora 0,1008

1.59
MÁQUINA VIRTUAL LINUX CORPORATIVO COM SUPORTE DO CSP - PROVISIONADO COM 1
VCPU E 1 GB DE MEMÓRIA RAM, POR DEMANDA instância/hora 0,0207

1.60
MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADO COM 1 VCPU E 1 GB DE MEMÓRIA RAM, 
POR DEMANDA instância/hora 0,1035

1.61
MÁQUINA VIRTUAL LINUX - PROVISIONADO COM 1 VCPU E 2 GB DE MEMÓRIA RAM, POR 
DEMANDA instância/hora 0,0428

1.62
MÁQUINA VIRTUAL LINUX CORPORATIVO - PROVISIONADO COM 1 VCPU E 2 GB DE 
MEMÓRIA RAM, POR DEMANDA instância/hora 0,1103

1.63
MÁQUINA VIRTUAL LINUX CORPORATIVO COM SUPORTE DO CSP - PROVISIONADO COM 1
VCPU E 2 GB DE MEMÓRIA RAM, POR DEMANDA instância/hora 0,0317

1.64
MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADA COM 1 VCPU 2 GB DE MEMÓRIA RAM, 
POR DEMANDA instância/hora 0,1137

1.65
MÁQUINA VIRTUAL LINUX - PROVISIONADA COM 2 VCPU 2 GB DE MEMÓRIA RAM, POR 
DEMANDA instância/hora 0,0552

1.66
MÁQUINA VIRTUAL LINUX CORPORATIVO - PROVISIONADA COM 2 VCPU 2 GB DE 
MEMÓRIA RAM, POR DEMANDA instância/hora 0,1104

1.67
MÁQUINA VIRTUAL LINUX CORPORATIVO COM SUPORTE DO CSP - PROVISIONADA COM 2
VCPU 2 GB DE MEMÓRIA RAM, POR DEMANDA instância/hora 0,0319

1.68
MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADA COM 2 VCPU 2 GB DE MEMÓRIA RAM, 
POR DEMANDA instância/hora 0,1046

1.69
MÁQUINA VIRTUAL LINUX - PROVISIONADO COM 2 VCPUE 4 GB DE MEMÓRIA RAM, POR 
DEMANDA instância/hora 0,0742

1.70
MÁQUINA VIRTUAL LINUX CORPORATIVO - PROVISIONADO COM 2 VCPU E 4 GB DE 
MEMÓRIA RAM, POR DEMANDA instância/hora 0,1474
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1.71
MÁQUINA VIRTUAL LINUX CORPORATIVO COM SUPORTE DO CSP - PROVISIONADO COM 2
VCPU E 4 GB DE MEMÓRIA RAM, POR DEMANDA instância/hora 0,0740

1.72
MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADO COM 2VCPU E 4 GB DE MEMÓRIA RAM, 
POR DEMANDA instância/hora 0,1283

1.73
MÁQUINA VIRTUAL LINUX - PROVISIONADO COM 2 VCPUE 8 GB DE MEMÓRIA RAM, POR 
DEMANDA instância/hora 0,1150

1.74
MÁQUINA VIRTUAL LINUX CORPORATIVO - PROVISIONADO COM 2 VCPU E 8 GB DE 
MEMÓRIA RAM, POR DEMANDA instância/hora 0,1955

1.75
MÁQUINA VIRTUAL LINUX CORPORATIVO COM SUPORTE DO CSP - PROVISIONADO COM 2
VCPU E 8 GB DE MEMÓRIA RAM, POR DEMANDA instância/hora 0,0947

1.76
MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADO COM 2VCPU E 8 GB DE MEMÓRIA RAM, 
POR DEMANDA instância/hora 0,1880

1.77
MÁQUINA VIRTUAL LINUX - PROVISIONADA COM 4 VCPU 8 GB DE MEMÓRIA RAM, POR 
DEMANDA instância/hora 0,1934

1.78
MÁQUINA VIRTUAL LINUX CORPORATIVO - PROVISIONADA COM 4 VCPU 8 GB DE 
MEMÓRIA RAM,POR DEMANDA instância/hora 0,2968

1.79
MÁQUINA VIRTUAL LINUX CORPORATIVO COM SUPORTE DO CSP  - PROVISIONADA COM 
4 VCPU 8 GB DE MEMÓRIA RAM,POR DEMANDA instância/hora 0,1480

1.80
MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADA COM 4 VCPU 8 GB DE MEMÓRIA RAM, 
POR DEMANDA instância/hora 0,3583

1.81
MÁQUINA VIRTUAL LINUX - PROVISIONADO COM 4 VCPUE 16 GB DE MEMÓRIA RAM, 
POR DEMANDA instância/hora 0,2043

1.82
MÁQUINA VIRTUAL LINUX CORPORATIVO - PROVISIONADO COM 4 VCPU E 16 GB DE 
MEMÓRIA RAM, POR DEMANDA instância/hora 0,3082

1.83
MÁQUINA VIRTUAL LINUX CORPORATIVO COM SUPORTE DO CSP - PROVISIONADO COM 4
VCPU E 16 GB DE MEMÓRIA RAM, POR DEMANDA instância/hora 0,1893

1.84
MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADO COM 4VCPU E 16 GB DE MEMÓRIA 
RAM, POR DEMANDA instância/hora 0,3240

1.85
MÁQUINA VIRTUAL LINUX - PROVISIONADA COM 8 VCPU 16 GB DE MEMÓRIA RAM, POR 
DEMANDA instância/hora 0,3844

1.86
MÁQUINA VIRTUAL LINUX CORPORATIVO - PROVISIONADA COM 8 VCPU 16 GB DE 
MEMÓRIA RAM, POR DEMANDA instância/hora 0,5758

1.87
MÁQUINA VIRTUAL LINUX CORPORATIVO COM SUPORTE DO CSP  - PROVISIONADA COM 
8 VCPU 16 GB DE MEMÓRIA RAM, POR DEMANDA instância/hora 0,3253

1.88
MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADA COM 8 VCPU 16 GB DE MEMÓRIA RAM, 
POR DEMANDA instância/hora 0,7116

1.89
MÁQUINA VIRTUAL LINUX - PROVISIONADO COM 8 VCPUE 32 GB DE MEMÓRIA RAM, 
POR DEMANDA instância/hora 0,4650

1.90
MÁQUINA VIRTUAL LINUX CORPORATIVO - PROVISIONADO COM 8 VCPU E 32 GB DE 
MEMÓRIA RAM, POR DEMANDA instância/hora 0,6693

1.91
MÁQUINA VIRTUAL LINUX CORPORATIVO COM SUPORTE DO CSP - PROVISIONADO COM 8
VCPU E 32 GB DE MEMÓRIA RAM, POR DEMANDA instância/hora 0,4427

1.92
MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADO COM 8VCPU E 32 GB DE MEMÓRIA 
RAM, POR DEMANDA instância/hora 0,7303

1.93
MÁQUINA VIRTUAL LINUX - PROVISIONADA COM 16 VCPU 32 GB DE MEMÓRIA RAM, POR
DEMANDA instância/hora 0,7664

1.94
MÁQUINA VIRTUAL LINUX CORPORATIVO - PROVISIONADA COM 16 VCPU 32 GB DE 
MEMÓRIA RAM, POR DEMANDA instância/hora 1,0093
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1.95
MÁQUINA VIRTUAL LINUX CORPORATIVO COM SUPORTE DO CSP  - PROVISIONADA COM 
16 VCPU 32 GB DE MEMÓRIA RAM, POR DEMANDA instância/hora 0,5240

1.96
MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADA COM 16 VCPU 32 GB DE MEMÓRIA RAM,
POR DEMANDA instância/hora 1,4184

1.97
MÁQUINA VIRTUAL LINUX - PROVISIONADO COM 16VCPU E 64 GB DE MEMÓRIA RAM, 
POR DEMANDA instância/hora 0,9315

1.98
MÁQUINA VIRTUAL LINUX CORPORATIVO - PROVISIONADO COM 16 VCPU E 64 GB DE 
MEMÓRIA RAM, POR DEMANDA instância/hora 1,1979

1.99
MÁQUINA VIRTUAL LINUX CORPORATIVO COM SUPORTE DO CSP - PROVISIONADO COM 
16 VCPU E 64 GB DE MEMÓRIA RAM, POR DEMANDA instância/hora 0,8175

1.100
MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADO COM 16VCPU E 64 GB DE MEMÓRIA 
RAM, POR DEMANDA instância/hora 1,6355

1.101
MÁQUINA VIRTUAL LINUX - PROVISIONADA COM 32 VCPU 64 GB DE MEMÓRIA RAM, POR
DEMANDA instância/hora 1,7198

1.102
MÁQUINA VIRTUAL LINUX CORPORATIVO - PROVISIONADA COM 32 VCPU 64 GB DE 
MEMÓRIA RAM, POR DEMANDA instância/hora 2,0664

1.103
MÁQUINA VIRTUAL LINUX CORPORATIVO COM SUPORTE DO CSP  - PROVISIONADA COM 
32 VCPU 64 GB DE MEMÓRIA RAM, POR DEMANDA instância/hora 1,3280

1.104
MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADA COM 32 VCPU 64 GB DE MEMÓRIA RAM,
POR DEMANDA instância/hora 3,1263

1.105
MÁQUINA VIRTUAL LINUX - PROVISIONADO COM 32VCPU E 128 GB DE MEMÓRIA RAM, 
POR DEMANDA instância/hora 1,9903

1.106
MÁQUINA VIRTUAL LINUX CORPORATIVO - PROVISIONADO COM 32 VCPU E 128 GB DE 
MEMÓRIA RAM, POR DEMANDA instância/hora 2,5224

1.107
MÁQUINA VIRTUAL LINUX CORPORATIVO COM SUPORTE DO CSP - PROVISIONADO COM 
32 VCPU E 128 GB DE MEMÓRIA RAM, POR DEMANDA instância/hora 1,7493

1.108
MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADO COM 32VCPU E 128 GB DE MEMÓRIA 
RAM, POR DEMANDA instância/hora 3,4523

1.109
MÁQUINA VIRTUAL LINUX - PROVISIONADA COM 64 VCPU 256 GB DE MEMÓRIA RAM, 
POR DEMANDA instância/hora 4,0479

1.110
MÁQUINA VIRTUAL LINUX CORPORATIVO - PROVISIONADA COM 64 VCPU 256 GB DE 
MEMÓRIA RAM, POR DEMANDA instância/hora 5,0904

1.111
MÁQUINA VIRTUAL LINUX CORPORATIVO COM SUPORTE DO CSP - PROVISIONADA COM 
64 VCPU 256 GB DE MEMÓRIA RAM, POR DEMANDA instância/hora 3,4067

1.112
MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADO COM 64VCPU E 256 GB DE MEMÓRIA 
RAM, POR DEMANDA instância/hora 7,2060

2.Armazenamento(por demanda)

2.1 SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO DE BLOCOS (SSD) Gigabyte/Mês 0,2402

2.2 SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO DE BLOCOS (HDD) Gigabyte/Mês 0,0843

2.3 SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO DE OBJETOS Gigabyte/Mês 0,0000

2.3.1 SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO DE OBJETOS – DADOS COM MAIOR FREQUÊNCIA DE USO Gigabyte/Mês 0,0334

2.3.2 SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO DE OBJETOS – DADOS COM ACESSO INFREQUENTE Gigabyte/Mês 0,0170

2.3.3 SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO DE OBJETOS – DADOS COM MENOR FREQUÊNCIA DE USO Gigabyte/Mês 0,0069

2.3.4
SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE OBJETOS ARMAZENADOS – DADOS COM ACESSO 
INFREQUENTE Gigabyte/Mês 0,0210

2.3.5 SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE OBJETOS ARMAZENADOS EM LONGA DURAÇÃO Gigabyte/Mês 0,0210
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2.4 SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO DE REDE (NAS) Gigabyte/Mês 0,2428

3.Rede (por demanda)

3.1 TRÁFEGO DE SAÍDA DA REDE Gigabyte/Mês 0,1263

3.2 TRÁFEGO DE REDE INTERNA ENTRE ZONAS Gigabyte/Mês 0,0494

3.3 TRÁFEGO DE REDE DO BALANCEADOR DE CARGA Gigabyte/Mês 0,0297

3.4 SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE CARGA Regra/Por Hora 0,0258

3.5
SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE CARGA UTILIZANDO GERENCIADOR DE TRÁFEGO POR 
DNS* DNS Queries Milhões/Mês 0,6114

3.6
SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE CARGA UTILIZANDO GERENCIADOR DE TRÁFEGO POR 
ENDPOINT* Endpoint /Mês 0,4911

3.7 PORTA DE CONEXÃO DEDICADA 50MBPS Unidade/hora 0,0843

3.8 PORTA DE CONEXÃO DEDICADA 100MBPS Unidade/hora 0,1066

3.9 PORTA DE CONEXÃO DEDICADA 200MBPS Unidade/hora 0,1361

3.10 PORTA DE CONEXÃO DEDICADA 500MBPS Unidade/hora 0,2520

3.11 PORTA DE CONEXÕEO DEDICADA 1GBPS Unidade/hora 0,3444

3.12 PORTA DE CONEXÃO DEDICADA 2GBPS Unidade/hora 0,8744

3.13 PORTA DE CONEXÃO DEDICADA 5GBPS Unidade/hora 1,7898

3.14 PORTA DE CONEXÕEO DEDICADA 10GBPS Unidade/hora 2,5904

3.15 SERVIÇO DE DNS – HOSPEDAGEM DE ZONAS Zona/Mês 0,4391

3.16 SERVIÇO DE DNS – CONSULTAS Milhõeo de Consultas/Mês 0,5195

3.17 SERVIÇO DE VPN Gigabyte/Mês 0,0817

3.18 VPN GATEWAY Túnel/hora 0,0542

3.19 IP PÚBLICO Unidade/Hora 0,0056

3.20 SERVIÇO DE TRADUÇÃO DO ENDEREÇO DE REDE (NAT) - GATEWAY Gateway/hora 0,2165

3.21 SERVIÇO DE TRADUÇÃO DO ENDEREÇO DE REDE (NAT) - TRANSFERÊNCIA GB/mês 0,0485

3.22 SERVIÇO DE TRÁFEGO ENTRE CLOUDS PRIVADAS VIRTUAIS Gigabyte/Mês 0,0187

3.23 SERVIÇO DE CONEXÃO ENTRE CLOUDS PRIVADAS VIRTUAIS Conexões/hora 0,0647

4.Segurança

4.1 SERVIÇO DE COFRE DE SENHAS Por Chave/Mês 0,2920

4.2 SERVIÇO WEB APLICATION FIREWALL POR ACL ** ACL/Mês 3,9000

4.3 SERVIÇO WEB APLICATION FIREWALL POR REGRA ** Por Regra Mês 0,7875

4.4 SERVIÇO WEB APLICATION FIREWALL POR HORA ** Gateway/hora 0,5383

4.5 SERVIÇO DE BACKUP Instância/Mês 5,5750

4.6 SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO DE BACKUP Gigabyte/Mês 0,0342

4.7 SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO (INTEGRAÇÃO COM AD) ADQUIRIDO POR USUÁRIO *** Usuário / Mês 2,5000

4.8 SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO (INTEGRAÇÃO COM AD) ADQUIRIDO POR DOMÍNIO*** Domínios por Hora 0,2610

4.9 SERVIÇO DE AUDITORIA E ANÁLISE DE LOGS Gigabyte/Mês 2,1750
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4.10 SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO INTEGRADA (SINGLE SIGNON) Usuários/Mês 0,0000

(*) O Serviço de balanceamento de carga deverá ser prestado na métrica definida no código 3.5 ou no

código 3.6 a ser indicada pela CONTRATADA na proposta de preços para cada provedor ofertado.  

(**) Os serviços de Web Application Firewall deverão ser prestados na métrica definida nos códigos 4.2,
4.3 ou 4.4 a ser indicada pela CONTRATADA na proposta de preços para cada provedor ofertado. 
(***) Os serviços de Autenticação deverão ser prestados na métrica definida no código 4.7 ou no código
4.8 a ser indicada pela CONTRATADA na proposta de preços para cada provedor ofertado.
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2.5.3.3.  Máquinas Virtuais – Item 1 (Código entre 1.1 a 1.112)

2.5.3.3.1. As máquinas virtuais consistem na disponibilização de recursos de processamento de dados a

serem provisionadas com diferentes capacidades em termos de vCPU e Memória RAM.

2.5.3.3.2. As máquinas virtuais deverão utilizar  processadores Intel,  AMD ou ARM, em suas versões

recentes, sendo vedada a utilização de máquinas virtuais com processadores em EOS (End of

Sale), ou seja, com data fim de comercialização anunciada.

2.5.3.3.3. A razão vCPU:pCPU máxima admitida deve ser de 3:1.

2.5.3.3.4. As máquinas virtuais  serão ofertadas com pelo menos os seguintes sistemas operacionais

instalados:

2.5.3.3.4.1. Máquinas Virtuais Linux: CentOS 8 ou superior; Ubuntu Server 16.04 ou superior e Debian

8 ou superior

2.5.3.3.4.2. Máquinas Virtuais  Linux Corporativo - Serão aceitos os seguintes sistemas operacionais

Linux com suporte do fabricante: Red Hat Enterprise Linux 7 ou superior e Suse Enterprise

Server 15 ou superior 

2.5.3.3.4.3. Máquinas Virtuais Linux Corporativo com Suporte do CSP - Sistemas operacionais Linux

corporativos suportados pelo próprio CSP.

2.5.3.3.4.4. Máquinas Virtuais Windows: Windows Server 2016 ou superior;

2.5.3.3.4.5. O sistema operacional, a ser instalado nas máquinas virtuais, será definido a critério da

CONTRATANTE.

2.5.3.3.5. Os sistemas operacionais devem estar devidamente licenciados e aptos para uso, salvo nos

casos de aplicação das condições de uso de licenciamento próprio BYOL descritas no  item

2.12 d o uso de licenciamento próprio (Bring Your Own License – BYOL).

2.5.3.3.6. As máquinas virtuais devem ser fornecidas com disco destinado ao boot e hospedagem do

sistema  operacional.  A  capacidade  mínima  do  disco  deve  ser  de  10GB  para  sistemas

operacionais Linux e 100GB para Windows. 

2.5.3.3.7. O disco destinado ao boot deve apresentar proteção contra a perda de seus dados em caso

de encerramento da máquina virtual.
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2.5.3.3.8. As máquinas virtuais devem oferecer capacidade elástica de recursos, ou seja, que permita

aumentar  e/ou  diminuir  seus  recursos  de  acordo  com  a  demanda  de  trabalho  em

andamento.

2.5.3.3.9. As máquinas virtuais podem ter seus próprios recursos de configuração modificados (como

por  exemplos:  memória,  processador,  capacidade  de  armazenamento),  o  que se  define

como elasticidade vertical.

2.5.3.3.10. As  máquinas  virtuais  deverão  permitir  replicação  em  um  modelo  de  agrupamento,

aumentando ou diminuindo o número total de instâncias do agrupamento de acordo com

parâmetros de gatilho, o que se define como elasticidade horizontal.

2.5.3.3.11. Todas as máquinas virtuais, com capacidade de processamento a partir de 4vcpus, devem

possuir  uma banda mínima de rede de  1 Gbps,  sendo que esta característica  deve ser

informada publicamente nos portais do serviço da CONTRATADA.

2.5.3.3.12. Deverá disponibilizar instâncias que permitam o provisionamento  self-service de instâncias

concorrentes, seja esta via API ou console de administração.

2.5.3.3.13. Deverá permitir uso de mecanismo de afinidade entre instâncias, de tal forma que estas

possam ser agrupadas logicamente dentro de um mesmo  datacenter para aplicações que

exijam baixa latência e altas taxas de transferência.

2.5.3.3.14. Deverá possibilitar uso de mecanismo de anti-afinidade de instâncias, de tal forma que estas

possam ser segregadas entre diferentes  datacenters físicos com o intuito de evitar pontos

únicos de falha e descontinuidade de serviços.

2.5.3.3.15. Deverá fornecer um serviço que possibilite a reinicialização automática de instâncias num

host operacional caso o host físico apresente falhas.

2.5.3.3.16. Deverá fornecer um serviço que possibilite o agendamento de operações tais como reboot,

inicialização, desligamento e retirement. Dependendo do tipo do evento o usuário poderá ter

a possibilidade de controlar o tempo de realização da operação.

2.5.3.3.17.As máquinas virtuais não podem variar o desempenho de cpu, memória, banda de rede e 

disco. A alocação destes recursos não pode ser flexível, sendo obrigatório que a 

disponibilidade e o desempenho dos mesmos, sejam constantes durante a sua utilização.

2.5.3.4. Armazenamento sob demanda- Item 2 (Códigos de 2.1 a 2.4)
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2.5.3.4.1. Serviço de Armazenamento de blocos SSD (Código 2.1)

2.5.3.4.1.1. Os volumes de bloco SSD deverão ter uma disponibilidade de 99,5%.

2.5.3.4.1.2. Deverá ser baseado em discos de estado sólido (SSD) ou tecnologia superior em termos de

performance.

2.5.3.4.1.3. Deverá possibilitar que o volume criado seja anexado às máquinas virtuais e reconhecido

pelo SO como um dispositivo físico e local.

2.5.3.4.1.4. Deverá permitir a definição de nomes ou identificadores de volume de armazenamento.

2.5.3.4.1.5. Deverá possuir função de criptografia do volume com mudança de chave gerenciada pela

CONTRATADA ou pela CONTRATANTE.

2.5.3.4.1.6. O desempenho informado pela CONTRATADA para o volume provisionado deve se manter

ao longo do contrato, podendo ser comprovado por meio de benchmark definido a critério

da CONTRATANTE.

2.5.3.4.1.7. Permitir o redimensionamento do tamanho do disco.

2.5.3.4.1.8. Os volumes de SSD, configurados com tamanho a partir de 100GB, devem apresentar taxa

de leitura provisionada de pelo menos 60 MB/s (megabits por segundo).

2.5.3.4.1.9. Os volumes de SSD, configurados com tamanho a partir de 100GB, devem possuir uma

capacidade  provisionada  de  pelo  menos  500  IOPS  (operações  de  entrada/saída  por

segundo).

2.5.3.4.2. Serviço de armazenamento de blocos HDD (código 2.2).

2.5.3.4.2.1. Serviços para utilização de volume de armazenamento block-level.

2.5.3.4.2.2. Deverá ser baseado em discos magnéticos (HDD) ou superior.

2.5.3.4.2.3. Deverá possibilitar que o volume criado seja anexado às máquinas virtuais e reconhecido

pelo SO como um dispositivo físico e local.

2.5.3.4.2.4. Deverá permitir a definição de nomes ou identificadores de volume de armazenamento.

2.5.3.4.2.5. Deverá possuir função de criptografia do volume com mudança de chave gerenciada pela

CONTRATADA ou pela CONTRATANTE.

2.5.3.4.2.6. O desempenho informado pela CONTRATADA para o volume provisionado deve se manter

ao longo do contrato, podendo ser comprovado por meio de benchmark definido a critério

da CONTRATANTE.

2.5.3.4.2.7. Deve suportar taxa de IOPs, que permita atingir no mínimo  100 Mbps.
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2.5.3.4.3. Serviço de armazenamento de objetos (código 2.3)

2.5.3.4.3.1. Deverá ser durável, escalável e seguro.

2.5.3.4.3.2. Deverá possuir recurso de versionamento ou de snapshot.

2.5.3.4.3.3. Deverá possuir interface web para inclusão, exclusão e consultas de informações.

2.5.3.4.3.4. Deverá possuir função de criptografia do volume com mudança de chave gerenciada pela

CONTRATADA ou pela CONTRATANTE.

2.5.3.4.3.5. Deverá possuir API para upload de arquivos via aplicações desenvolvidas por terceiros.

2.5.3.4.3.6. Deverá possuir função de criptografia do volume com mudança de chave gerenciada pela

CONTRATADA ou pela CONTRATANTE.

2.5.3.4.3.7. Deverá realizar, no mesmo datacenter, pelo menos 3 cópias dos objetos armazenados, de

modo a garantir maior disponibilidade e durabilidade para os objetos armazenados. Caso a

contratada faça a opção de implementar em mais de um datacenter, não serão admitidos

custos adicionais.

2.5.3.4.3.8. Deverá  oferecer  os  seguintes  modelos  de  segmentação  dos  objetos  em  diferentes

camadas,  de  modo  a  permitir  que  objetos  usados  com  menos  frequência  sejam

movimentados para camadas de menor desempenho e custo:

2.5.3.4.3.8.1. Serviço de Armazenamento de Objetos - dados com maior frequência de uso

(código 2.3.1)

2.5.3.4.3.8.1.1. Serviço para utilização de volumes de armazenamento de objetos que exigem menor 

tempo de acesso.

2.5.3.4.3.8.1.2. Deve garantir o tempo de recuperação do primeiro byte em até 0,5 segundos.
2.5.3.4.3.8.2. Serviço de armazenamento de Objetos – dados com acesso infrequente 

(código 2.3.2)

2.5.3.4.3.8.2.1. Modelo de segmentação utilizada para a execução de cópias de segurança

2.5.3.4.3.8.3. Serviço de Armazenamento de Objetos - dados com menor frequência de uso 

(código 2.3.3)

2.5.3.4.3.8.3.1. Serviço gerenciado de armazenamento otimizado para dados com baixa frequência de

uso ("dados frios") com menor custo, oferecendo capacidade para arquivamento de

dados e backup.

2.5.3.4.3.8.3.2. Permite o armazenamento de arquivos com longa duração
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2.5.3.4.3.8.3.3. Serviço de recuperação de objetos - dados com acesso infrequente (código

2.3.4)

2.5.3.4.3.8.3.3.1. Deve garantir o tempo de recuperação do primeiro byte em até 1 segundo
2.5.3.4.3.8.3.4. Serviço de recuperação de objetos armazenados em longa duração

2.5.3.4.3.8.3.4.1. Deve garantir o tempo de recuperação em até 15 horas
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2.5.3.4.4. Serviços para utilização de Volume de Armazenamento de Rede “NAS” (código

2.4)

2.5.3.4.4.1. Serviço gerenciado pela própria CONTRATADA que deve proporcionar o compartilhamento

de arquivos entre servidores.

2.5.3.4.4.2. O  armazenamento  deve  ser  gerenciado  pela  CONTRATADA,  sem  a  necessidade  de

provisionar o tamanho total do espaço adquirido, crescendo conforme demanda.

2.5.3.4.4.3. Deverá ter a possibilidade de integração com ambiente on-premises.

2.5.3.4.4.4. Deverá ter  a  possibilidade de integrar  com servidores gerenciados de  containers,  para

compartilhamento de volumes entre os nós dos clusters. 

2.5.3.4.4.5. Deverá ser compatível com NFS v4.0 ou v4.1.

2.5.3.4.4.6. Deverá ter a possibilidade de criptografar os arquivos que estarão dentro dele.

2.5.3.4.4.7. A  CONTRATADA  deverá  prover  um  serviço  de  backup  dos  arquivos  que  estarão

hospedados nesse serviço.

2.5.3.5. Rede por demanda (Código 3.1 a 3.23)

2.5.3.5.1. Tráfego de saída de rede (Código 3.1)

2.5.3.5.1.1. Serviço de transmissão de dados de saída da rede, cuja origem é o datacenter do provedor

de nuvem e o destino é a Internet ou a rede local da CONTRATANTE. Será considerada

saída de rede o tráfego entre regiões.

2.5.3.5.1.2. Será considerada saída de rede o tráfego entre regiões, desde que pelo menos uma das

regiões não esteja localizada no Brasil.

2.5.3.5.1.3. O tráfego de dados entre máquinas virtuais e entre as máquinas virtuais e as áreas de

armazenamento de dados do PROVEDOR de nuvem, dentro do mesmo datadenter, não

devem ser contabilizados como tráfego de saída de rede.

2.5.3.5.1.4. Deverão ser ilimitados e sem custos para a CONTRATANTE, o tráfego de entrada de dados.

2.5.3.5.2. Tráfego de rede interna entre zonas (Código 3.2)

2.5.3.5.2.1. Serviço de transmissão de dados entre zonas do provedor quando as estruturas utilizadas

estiverem separadas geograficamente.

2.5.3.5.3. Tráfego de rede do balanceador de carga (Código 3.3)

2.5.3.5.3.1. Serviço de transmissão de dados do balanceador de carga.

2.5.3.5.4. Serviço de balanceamento de carga (Código 3.4)
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2.5.3.5.4.1. Serviço para utilização de balanceamento de carga, que distribuirá o tráfego de entrada

para as máquinas virtuais.

2.5.3.5.4.2. Deverá ser escalável, de maneira a crescer ou diminuir seu poder de processamento, em

função do fluxo de dados que por ele trafegar.

2.5.3.5.4.3. A  CONTRATADA  deverá  definir  as  regras  de  escalabilidade  de  acordo  com  as

necessidades da CONTRATANTE.

2.5.3.5.5. Serviço de balanceamento de carga utilizando gerenciador de tráfego por DNS

(Código 3.5)

2.5.3.5.5.1. Serviço para controlar a distribuição do tráfego do usuário para pontos de extremidade

da aplicação.

2.5.3.5.5.2. Deverá fornecer failover automático quando um ponto de extremidade ficar inativo.

2.5.3.5.5.3. Deverá  permitir  a  melhora  da  capacidade  de  resposta  do  aplicativo  direcionando  o

tráfego para o ponto de extremidade com a menor latência de rede para o cliente, em

nível de região.

2.5.3.5.5.4. Deverá  permitir  operações  de  manutenção  planejada  nas  aplicações  sem  tempo  de

inatividade.

2.5.3.5.5.5. Deverá  suportar  o  tráfego  para  pontos  de  extremidade  externos  de  outras  nuvens,

habilitando seu uso com implantações locais, inclusive de nuvem híbrida.

2.5.3.5.6. Serviço  de  balanceamento  de  carga  utilizando  gerenciador  de  tráfego  por

endpoint (Código 3.6)

2.5.3.5.6.1. Serviço para controlar a distribuição do tráfego do usuário para pontos de extremidade

da aplicação contendo as mesmas características do serviço previsto no código 3.5 e

sendo contabilizado por endpoint. 

2.5.3.6. Porta de conexão– (Código de 3.7 ao 3.14)

2.5.3.6.1. Serviço de conexão dedicada entre a infraestrutura de rede da CONTRATANTE e uma

porta de conexão do provedor ou entre provedores, visando a interconexão segura e

rápida entre os dois, sem tráfego pela internet.

2.5.3.6.2. A porta do provedor deverá estar localizada em território nacional, quando se tratar de

conexão direta ao ambiente da CONTRATANTE.
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2.5.3.6.3. Deverão ser oferecidas e precificadas as seguintes velocidades: 50 Mbps, 100 Mbps, 200

Mbps, 500 Mbps, 1 Gbps, 2 Gbps, 5 Gbps e 10 Gbps.

2.5.3.6.4. Todos os custos de conexão referente aos meios de comunicação da CONTRATANTE até

a porta de conexão do provedor serão de responsabilidade da CONTRATANTE.

2.5.3.7. Serviço de DNS – Hospedagem de zonas (Código 3.15) 

2.5.3.7.1.1. O Serviço consiste em um espaço de gerenciamento no qual é possível criar, alterar e

excluir entradas no DNS. Cada zona DNS representa um limite de autoridade sujeito à

gestão por determinadas entidades

2.5.3.8. Serviço de DNS - Consultas (Código 3.16)

2.5.3.8.1. O Serviço consiste em realizar consultas DNS que representa a ação de um host buscar

um registro específico que está exposto na zona DNS. Para realizar essa consulta o host

percorre toda a árvore hierárquica até achar o registro específico.

2.5.3.8.2. Deverá ser  possível  realizar  buscas nos registros  disponíveis,  quais  sejam do tipo A,

AAAA, CNAME, MX, PTR, NS, SOA, SRV e TXT, sendo cada um específico para cada

finalidade.

2.5.3.9. Serviço de VPN (Código 3.17)

2.5.3.9.1. Serviço para uso de Rede Privada Virtual (Virtual Private Network – VPN);

2.5.3.9.2. Deve permitir a criação de conexões  site-to-site e  client-to-site entre as mesmas redes

locais e na nuvem e fornecer scripts e/ou software para a criação dessas conexões.

2.5.3.9.3. Somente o tráfego de saída será contabilizado para cobrança do serviço:

2.5.3.9.4. O tráfego de saída para o serviço de VPN não se confunde nem poderá ser cobrado em

duplicidade com o tráfego de saída de rede descrito no Código 2.5.3.5.1.

2.5.3.9.5. O tráfego de dados através da conexão deve ser por túnel VPN utilizando o protocolo

IPSec para conexões site-to-site e client-to-site. Alternativamente, as conexões client-to-

site poderão ser realizadas por túnel VPN utilizando o protocolo SSL.

2.5.3.10. Serviço de VPN Gateway (Código 3.18)

2.5.3.10.1. Serviço para uso de Rede Privada Virtual (Virtual Private Network – VPN).

2.5.3.10.2. A CONTRATADA deverá prover gateways de VPN para as redes da CONTRATANTE.

2.5.3.10.3. Possibilitar o envio do tráfego criptografado em uma conexão pública.

2.5.3.10.4. Permitir a criação de VPN conforme descrito no Serviço de VPN.
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2.5.3.10.5. Estão inclusos nesse serviço os custos do gateway por hora de conexão da VPN.

2.5.3.11. IP Público (Código 3.19)

2.5.3.11.1. Serviço de atribuição de endereço IP público (estático ou dinâmico), dedicado, até que

seja  liberado  pela  CONTRATADA  a  pedido  da  CONTRATANTE,  ou  no  caso  de  ser

dinâmico, até que o recurso seja desligado.

2.5.3.12. Serviço de Tradução do endereço de rede (NAT) – (Código 3.20 e 3.21) 

2.5.3.12.1. Serviço  para  distribuir  tráfico  de  instâncias  computacionais  internas  em  direção  à

Internet, permitindo que instâncias computacionais que possuem apenas endereços IP

privados se conectem a dispositivos com endereços IP públicos por meio do roteamento

do tráfego de saída destinado à rede mundial de computadores

2.5.3.13. Serviço  de tráfego entre  clouds privadas virtuais  –  Gigabyte  /Mês  (Código

3.22)

2.5.3.13.1. Deve permitir tráfego entre as clouds privadas virtuais dentro de um mesmo PROVEDOR

DE  NUVEM,  dentro  da  mesma  região,  dentro  da  mesma  conta,  restritos  aos

endereçamentos IP privados

2.5.3.13.2. Este  item refere-se  à  contabilização  e  cobrança  do  tráfego  gerado  na  conexão  em

questão. Deverá se dar por gigabyte/mês.  Caso não haja tarifação informar o valor

zerado

2.5.3.14. Serviço  de  conexão  entre  clouds  privadas  virtuais  -   Conexões  por  hora

(Código 3.23) 

2.5.3.14.1. Deve permitir  a criação de conexões para envio de tráfego entre as clouds privadas

virtuais dentro de um mesmo PROVEDOR DE NUVEM, dentro da mesma região, dentro

da mesma conta, restritos aos endereçamentos IP privados

2.5.3.14.2. Este item refere-se à contabilização e cobrança das  conexões efetuadas entre as redes

privadas virtuais.  Deverá se dar por conexões/hora.  Caso não haja tarifação informar o

valor zerado

2.5.3.14.3. A cobrança deverá se dar por cada conexão estabelecida com o gateway de trânsito por

hora.

2.5.3.15. Segurança por demanda – (Códigos 4.1 a 4.9)

PROCERGS – CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A
Praça dos Açorianos, s/nº – Centro Histórico – CEP 90.010-340 – Porto Alegre/RS – Brasil

PABX + 55 51 3210-3100 – http://www.procergs.rs.gov.br – procergs@procergs.rs.gov.br  

03/06/2022 15:53:08 PROCERGS/SCP/49494 ÁO SCP PARA VERIFICAÇÃO 97

22048900010929

PROCERGS58784
ASC

10/06/2022
16:54:28



2.5.3.15.1. Serviço de Cofre de Senhas – (Código 4.1)

2.5.3.15.1.1. Serviço para controle de chaves criptográficas e outros segredos usados por aplicativos e

serviços.

2.5.3.15.1.2. Deverá criptografar chaves e segredos, como chaves de autenticação, chaves de conta

de armazenamento, chaves de criptografia de dados, arquivos .PFX e senhas.

2.5.3.15.1.3. Deverá permitir a criação ou importação de uma chave ou segredo.

2.5.3.15.1.4. Deverá permitir usuários ou aplicativos a acessar o cofre da chave para que eles possam

gerenciar ou usar suas chaves e segredos.

2.5.3.15.1.5. Deverá fornecer o log de uso do Cofre da Chave.

2.5.3.15.1.6. Cada chave deverá permitir no mínimo 10.000 operações.

2.5.3.16. Serviço Web Application Firewall adquirido por ACL – (Código 4.2)

2.5.3.16.1. Serviço para fornecer proteção centralizada dos aplicativos Web, contra vulnerabilidades

e eventuais ataques.

2.5.3.16.2. O serviço será remunerado por Regra de ACL (Access Control List).

2.5.3.16.3. Deverá fornecer proteção sem modificar o código de back-end.

2.5.3.16.4. Deverá proteger vários aplicativos Web ao mesmo tempo por trás de um gateway de

aplicativo.

2.5.3.16.5. Deverá fornecer monitoramento das aplicações Web contra-ataques usando um log em

tempo real.

2.5.3.16.6. Deverá  permitir  personalização  de  regras  e  grupos  de  regras,  a  fim  de  atender  as

necessidades das aplicações e eliminar falsos positivos.

2.5.3.17. Serviço Web Application Firewall adquirido por Regra – (Código 4.3)

2.5.3.17.1. Serviço para fornecer proteção centralizada dos aplicativos Web contendo as mesmas

características do serviço previsto no código 4.2 e sendo contabilizado por regra ativa.

2.5.3.18. Serviço Web Application Firewall adquirido por Hora – (Código 4.4)

2.5.3.18.1. Serviço para fornecer proteção centralizada dos aplicativos Web contendo as mesmas

características do serviço previsto no código 4.3 e sendo contabilizado por hora.

2.5.3.19. O serviço será remunerado por hora de utilização do gateway.

2.5.3.20. Serviço de backup (Código 4.5)

2.5.3.20.1. Serviço para fornecer backup (ou proteção) e restauração de dados na nuvem.
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2.5.3.20.2. Deverá alocar e gerenciar automaticamente o armazenamento de backup.

2.5.3.20.3. Deverá permitir a transmissão segura e o armazenamento dos dados criptografados.

2.5.3.20.4. Deverá fornecer backups consistentes, garantindo que correções adicionais não sejam

necessárias para restaurar os dados.

2.5.3.20.5. Deverá permitir retenção dos backups durante a vigência do contrato.

2.5.3.20.6. Deverá permitir transferência de dados ilimitada, tanto para backup quanto para restore,

dentro da região ou do próprio datacenter do provedor.

2.5.3.20.7. Deverá fornecer sistema de alertas para falhas no processo de backup, ou consistência

dos arquivos.

2.5.3.21. Serviço de Armazenamento de Backup – (Código 4.6)

2.5.3.21.1. Serviço de armazenamento em nuvem, de cópias de segurança.

2.5.3.21.2. O serviço  de  armazenamento  de  backup em nuvem,  deve  prover  escala  ilimitada  e

proporcionar  alta  disponibilidade,  sem necessidade de  manutenção  ou sobrecarga  de

monitoramento.

2.5.3.21.3. Os  dados  devem  ser  persistidos  com  redundância,  em  equipamentos  de  hardware

diferentes, de forma a prevenir perda de dados com falhas de hardware.

2.5.3.21.4. Deverá permitir retenção de dados limitado ao prazo de vigência do contrato.

2.5.3.21.5. Deverá permitir a criptografia dos dados.

2.5.3.22. Serviço de Autenticação (Integração com AD) adquirido por usuário – (Código

4.7)

2.5.3.22.1. Serviço para fornecer uma identidade comum para acesso aos recursos na nuvem.

2.5.3.22.2. O serviço será remunerado por usuário.

2.5.3.22.3. Deverá sincronizar o serviço de diretório local com o serviço de diretório da nuvem.

2.5.3.22.4. Deverá  garantir  que  as  informações  de  identidade  dos  usuários  e  grupos  locais

correspondam às da nuvem, respeitando o licenciamento previamente contratado pelo

cliente.

2.5.3.22.5. Deverá permitir aos usuários alterar e redefinir suas senhas na nuvem e ter sua política

de senha local aplicada, respeitando o licenciamento previamente contratado pelo cliente.

2.5.3.22.6. Deverá permitir a escolha de quais objetos serão sincronizados.
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2.5.3.23. Serviço de Autenticação (Integração com AD) adquirido por domínio (Código

4.8)

2.5.3.23.1. Serviço  para  fornecer  uma  identidade  comum  para  acesso  aos  recursos  na  nuvem

contendo  as  mesmas  características  do  serviço  previsto  no  código  4.8  e  sendo

contabilizado por domínio ativado. 

2.5.3.23.2. Deverá sincronizar o serviço de diretório local com o serviço de diretório da nuvem;

2.5.3.23.3. Deverá  garantir  que  as  informações  de  identidade  dos  usuários  e  grupos  locais

correspondam às da nuvem.

2.5.3.23.4. Deverá permitir aos usuários alterar e redefinir suas senhas na nuvem e ter sua política

de senha local aplicada.

2.5.3.23.5. Deverá permitir a escolha de quais objetos serão sincronizados.

2.5.3.24. Serviço de Auditoria e Análise de Logs (Código 4.9)

2.5.3.24.1. Serviço de coleta e análise de dados de monitoramento.

2.5.3.24.2. Deverá permitir a construção de consultas para analisar os dados coletados.

2.5.3.24.3. Deverá permitir o armazenamento dos logs por períodos  de no mínimo 3 meses, com a

permissão  de  transferência  para  uma  área de  armazenamento definida  pela

CONTRATANTE.

2.5.3.24.4. Serviço de autenticação integrada (SINGLE SIGNON) – (Código 4.10)

2.5.3.24.4.1.Deverá fornecer serviço de gerenciamento de acesso e identidades (IAM - "Identity and

Access  Management")  que  deverá  suportar  a  federação  de  identidades  entre  contas

criadas no ambiente "on premises" e contas criadas no ambiente de nuvem, exigindo que

seja necessário apenas um login ("single sign-on") para habilitar o uso do portal, CLI e

API.

2.5.4. Descrição dos Serviços de Computação em Nuvem – Plataforma como Serviço –

Tabela 3

2.5.4.1. A CONTRATADA deverá apresentar uma composição de serviços da Tabela 3 

que atenda as todas as condições a seguir:

a. Ao menos um provedor deverá atender ao menos 50% dos serviços da Tabela 3.

b. Os demais (segundo, terceiro, quarto ...) não possuem limite mínimo de serviços. 
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c.  Será aceita a combinação de provedores distintos para alcance de 100% dos serviços

da Tabela 3, devendo ser observado o previsto na alínea “a”.

2.5.4.2. A CONTRATADA deverá ofertar 100% dos itens da Tabela 3 por meios de diferentes CSPs, 
conforme condições acima.

2.5.4.3. O CSP designado para fornecer um serviço de PaaS constante na tabela 3, deverá fornecer

também  os  serviços  de  IaaS  constantes  na  tabela  2,  necessários  para  estar  em

conformidade com os requisitos definidos nos itens 4.82 e 4.83.

2.5.4.4. Os serviços constantes da Tabela 3 são independentes dos serviços de gerenciamento e

operação de recursos de nuvem (item 4 da Tabela 1 do objeto).
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Tabela 3 - Plataforma como Serviço (PaaS)
5. Banco de Dados
Código Recurso de Computação Métrica Fator USN

5.1
SERVIÇO GERENCIADO DE BANCO DE DADOS MYSQL COM 4 VCPU E 16 GB DE MEMÓRIA 
RAM instância/hora 0,5723

5.2
SERVIÇO GERENCIADO DE BANCO DE DADOS MYSQL COM 8 VCPU E 32 GB DE MEMÓRIA 
RAM instância/hora 1,1429

5.3
SERVIÇO GERENCIADO DE BANCO DE DADOS MYSQL COM 16 VCPU E 64 GB DE MEMÓRIA 
RAM instância/hora 2,0826

5.4
SERVIÇO GERENCIADO DE BANCO DE DADOS MYSQL COM 32 VCPU E 128 DE GB MEMÓRIA
RAM instância/hora 4,1651

5.5
SERVIÇO GERENCIADO DE BANCO DE DADOS POSTGRESQL COM 4 VCPU E 16 DE MEMÓRIA
RAM instância/hora 0,4540

5.6
SERVIÇO GERENCIADO DE BANCO DE DADOS POSTGRESQL COM 8 VCPU E 32 DE MEMÓRIA
RAM instância/hora 0,9063

5.7
SERVIÇO GERENCIADO DE BANCO DE DADOS POSTGRESQL COM 16 VCPU E 64 DE 
MEMÓRIA RAM instância/hora 1,6093

5.8
SERVIÇO GERENCIADO DE BANCO DE DADOS POSTGRESQL COM 32 VCPU E 128 DE 
MEMÓRIA RAM instância/hora 3,2185

5.9
SERVIÇO GERENCIADO DE BANCO DE DADOS SQLSERVER STANDARD COM 4 VCPU E 16 DE 
MEMÓRIA RAM instância/hora 1,7513

5.10
SERVIÇO GERENCIADO DE BANCO DE DADOS SQLSERVER COM 8 VCPU E 32 DE MEMÓRIA 
RAM instância/hora 3,5003

5.11
SERVIÇO GERENCIADO DE BANCO DE DADOS SQLSERVER COM 16 VCPU E 64 DE MEMÓRIA 
RAM instância/hora 7,0026

5.12
SERVIÇO GERENCIADO DE BANCO DE DADOS SQLSERVER COM 32 VCPU E 128 DE 
MEMÓRIA RAM instância/hora 14,0040

5.15
SERVIÇO GERENCIADO DE BANCO DE DADOS ORACLE STANDARD COM 4 VCPU E 16 DE 
MEMÓRIA RAM instância/hora 0,7030

5.16
SERVIÇO GERENCIADO DE BANCO DE DADOS ORACLE STANDARD COM 8 VCPU E 32 DE 
MEMÓRIA RAM instância/hora 1,4060

5.17
SERVIÇO GERENCIADO DE BANCO DE DADOS ORACLE STANDARD COM 16 VCPU E 64 DE 
MEMÓRIA RAM instância/hora 2,8120

5.18 SERVIÇO DE BANCO DE DADOS GERENCIADO NÃO-RELACIONAL (NOSQL/NEWSQL)
Milhão de requisições de 
gravação/mês 0,5827

5.19 SERVIÇO DE BANCO DE DADOS GERENCIADO NÃO-RELACIONAL (NOSQL/NEWSQL)
Milhão de requisições de 
leitura/mês 0,1648

6. Armazenamento de Banco de Dados
Código Recurso de Computação Métrica Fator USN

6.1 ARMAZENAMENTO DE BANCO DE DADOS MYSQL GB/Mês 0,3060

6.2 ARMAZENAMENTO DE BANCO DE DADOS POSTGRESQL GB/Mês 0,3060

6.3 ARMAZENAMENTO DE BANCO DE DADOS SQLSERVER GB/Mês 0,3108

6.4 ARMAZENAMENTO DE BANCO DE DADOS ORACLE GB/Mês 0,0888

6.5
ARMAZENAMENTO DE BANCO DE DADOS GERENCIADO NÃO-RELACIONAL 
(NOSQL/NEWSQL) GB/Mês 0,3412

7. Container por demanda
Código Recurso de Computação Métrica Fator USN

7.1 SERVIÇO GERENCIADO DE EXECUÇÃO DE CONTAINERS Instância de Contêiner 0,0910
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7.2 SERVIÇO GERENCIADO DE KUBERNETES Cluster/hora 0,1436

7.3 SERVIÇOS DE REPOSITÓRIO DE IMAGEM DE CONTAINER - ARMAZENAMENTO GB/Mês 0,0976

7.4 SERVIÇO DE REPOSITÓRIO DE IMAGEM DE CONTAINER - TRANSFERÊNCIA DE DADOS GB/Mês 0,1754

7.5
SERVIÇO GERENCIADO DE EXECUÇÃO DE CONTAINERS SEM SERVIDORES - 
PROCESSAMENTO vCPU/hora 0,0616

7.6 SERVIÇO GERENCIADO DE EXECUÇÃO DE CONTAINERS SEM SERVIDORES - MEMÓRIA GB/hora 0,0306

7.7
SERVIÇO GERENCIADO DE EXECUÇÃO DE CONTAINERS SEM SERVIDORES - 
ARMAZENAMENTO GB/hora 0,2840

8. Serviço de Cache Gerenciado
Código Recurso de Computação Métrica Fator USN

8.1 SERVIÇO DE CACHE GERENCIADO DE MEMÓRIA RAM, COM NO MÍNIMO 6GB Unidade/hora 0,2540

8.2 SERVIÇO DE CACHE GERENCIADO DE MEMÓRIA RAM, COM NO MÍNIMO 26GB Unidade/hora 0,8839

8.3 SERVIÇO DE CACHE GERENCIADO DE MEMÓRIA RAM, COM NO MÍNIMO 52GB Unidade/hora 1,6218

9. Serviço de Computação sem Servidor
Código Recurso de Computação Métrica Fator USN

9.1 SERVERLESS - REQUISIÇÕES DAS FUNÇÕES Milhões de Requisições/Mês 0,2492

9.2 SERVERLESS - TEMPO DE EXECUÇÃO DAS FUNÇÕES GB/segundo
0,000016

8

10. Serviço de Site Recovery
Código Recurso de Computação Métrica Fator USN

10.1 FERRAMENTA DE SITE RECOVERY Instância/mês 19,6800

11. Serviço de Desenvolvimento
Código Recurso de Computação Métrica Fator USN

11.1 SERVIÇO DE GATEWAY DE API - HTTP Requisições (a cada 1 milhão) 2,0917

11.2 SERVIÇO DE GATEWAY DE API - REST Requisições (a cada 1 milhão) 2,9784

11.3
SERVIÇO DE ENVIO DE NOTIFICAÇÕES PARA DISPOSITIVOS E/OU OUTROS 
SERVIÇOS/BARRAMENTOS

Notificações/Entregas (a cada 1 
milhão) 0,5500

11.4 SERVIÇO DE ENVIO DE NOTIFICAÇÕES POR SMS
Notificações/Entregas (a cada 1 
milhão) 0,2600

11.5 SERVIÇO DE ENVIO DE NOTIFICAÇÕES POR REQUISIÇÃO/CHAMADA HTTP Requisições (a cada 1 milhão) 0,6000

11.6 SERVIÇO DE ENVIO DE NOTIFICAÇÕES POR E-MAIL Mensagens (a cada 1 milhão) 20,0000

11.7 SERVIÇO DE FILA DE MENSAGENS Requisições (a cada 1 milhão) 0,2808
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2.5.4.5. Descrição dos Serviços de Banco de Dados Relacional por demanda (Código 5.1 a

5.17)

2.5.4.5.1. Os serviços de banco de dados fornecem plataformas de bancos de dados escaláveis, com

dimensionamento dinâmico e automação da administração, provisionamento, configuração,

atualização e backup.

2.5.4.5.2. Os serviços  de  banco  de  dados  consistem na  disponibilização  de  uma plataforma  web

integrada a nuvem pública capaz de:

I - permitir a criação de instâncias de banco de dados;

II- atribuir o tipo de recurso computacional que suportará o banco de dados;

III- implementar recursos de segurança relacionados ao controle de acesso;

IV- atribuir o tipo de banco de dados (MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server e

Oracle);

V- implementar  recursos  de  detecção  de  falhas  e  recuperação  dos  recursos

computacionais e aplicações; e

VI- permitir o monitoramento do banco de dados.

2.5.4.5.3.  Os sistemas de gerenciamento de banco de dados devem estar devidamente licenciados

(edição Standard ou superior) e aptos para uso.

2.5.4.5.4. Descrição  dos  Serviços  Gerenciados  de  Banco  de  Dados  Não  Relacional  por

demanda (Código 5.18 e 5.19)

2.5.4.5.5. Banco de dados de chave-valor NoSQL, sem servidor e totalmente gerenciado

2.5.4.5.6. Deverá ser disponibilizado serviço de banco de dados não relacional gerenciado rápido e

flexível  para  aplicações  que  necessitem  escalabilidade  e  latência  de  ordem  de

milissegundos.

2.5.4.5.7. O  serviço  de  banco  de  dados  não  relacional  gerenciado  deverá  ser  baseado  nos

mecanismos de  armazenamento  chave-valor,  documento  e  colunar  suportando  backups

automáticos sem disrupção das operações de banco de dados.

2.5.4.6. Serviço de Armazenamento de Banco de Dados (por demanda) (Código 6.1 a

6.5)

2.5.4.6.1. Serviço para armazenamento dos Banco de Dados NoSQL
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2.5.4.6.2. Serviço  para  armazenamento  de  Banco  de  Dados  Relacionais  MySQL,  PostgreSQL,

SQLServer e Oracle

2.5.4.7. Serviço Container por demanda (Código 7)

2.5.4.7.1. Serviço gerenciado de execução de containers (Código 7.1, 7.5, 7.6 e 7.7)

2.5.4.7.1.1. Serviço que permite a execução e manutenção de um número especificado de tarefas

simultaneamente em um cluster.

2.5.4.7.1.2. As tarefas e serviços são executadas em uma infraestrutura sem servidor.

2.5.4.7.1.3. Permite a inicialização e parada de aplicativos baseados em containeres usando chamadas

de API.

2.5.4.7.2. Serviço gerenciado de kubernetes (Código 7.2)

2.5.4.7.2.1. Serviço  para  orquestração  e  gerenciamento  de  aplicações  em  containers  através  de

múltiplos clusters.

2.5.4.7.2.2. O serviço é mensurado por instância de cluster por hora. As instâncias relacionadas aos

nós,  bem como o armazenamento  e recursos  de  redes consumidos pelos clusters  são

contabilizados  nos  respectivos  itens  de  IAAS,  não  havendo  contabilização  na  métrica

associada ao serviço de Container (código 7.1).

2.5.4.7.2.3. Deverá permitir no mínimo 50 nós por cluster.

2.5.4.7.2.4. Deverá  permitir  o  monitoramento  dos  recursos  e  o  gerenciamento  do  kubernetes  via

console.

2.5.4.7.2.5. Deverá prever o serviço de orquestração de containers que permita administração por

meio de REST API.

2.5.4.7.2.6. Deverá disponilizar  serviço de orquestração de containers  que permita  integração  com

ferramentas de integração contínua e de entrega contínua.

2.5.4.7.3. Serviços de Repositório de Imagem de Container (Código 7.3 e 7.4)

2.5.4.7.4. Registro de container totalmente gerenciado para o armazenamento, o gerenciamento, o

compartilhamento e a implantação de imagens e artefatos de container.

2.5.4.7.5. Serviço contabilizado  pela quantidade de dados  armazenados  nos seus repositórios  e

pelos dados transferidos para a Internet

2.5.4.8. Serviço de Cache gerenciado (por demanda) – (Código 8.1 a 8.3)
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2.5.4.8.1. Serviço de cache gerenciado deverá implementar uma solução baseada em estrutura de

dados em memória, a exemplo de tecnologias Redis, MemCache ou equivalente.

2.5.4.8.2. O serviço deverá conter no mínimo um nó principal e outro secundário ou réplica.

2.5.4.8.3. Deverá ser possível implementar por meio do serviço de cache gerenciado:

a. criação de memória cache em banco de dados para aumento de desempenho, 
redução de latência de acesso e aumento de throughput;

b. gerenciamento de sessões; e
c. implementar mecanismos de limitação de consumo de recursos de memória.
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2.5.4.8.4. O serviço  de  cache  gerenciado  deverá  ser  ofertado  nas  seguintes  configurações  de

memória RAM mínima: 6, 26 e 52 GB.

2.5.4.9. Serviço de Computação sem servidor - Serverless (por demanda)

2.5.4.9.1. Os serviços de computação sem servidor (Serverless) consistem no fornecimento de uma

plataforma de função como serviço capaz de construir código que utilizem e integre os

diversos  serviços  de  infraestrutura  do  provedor  sem a  necessidade  de  configuração,

provisionamento e gerenciamento de infraestrutura.

2.5.4.9.2. Os serviços são contabilizados por número de chamadas (requisições) das funções e pela

duração  da  execução  das  funções,  ressalvadas  as  condições  de  gratuidade  de  cada

provedor em que não haverá ônus à CONTRATANTE.

2.5.4.9.3. Cada função deverá permitir no mínimo a alocação de 128 MB.

2.5.4.9.4. Serverless - Requisições das funções (Código 9.1)

2.5.4.9.4.1. A unidade  para  cálculo  da  quantidade  solicitações  será  contabilizada  em milhões  de

requisições.

2.5.4.9.5. Serverless - Tempo de Execução das funções (Código 9.2)

2.5.4.9.5.1. A duração do tempo de execução deve ser calculada a partir do momento do início de

execução até o encerramento ou retorno do resultado.

2.5.4.9.5.2. Não deve ser considerado o tempo ocioso do código para fins de contabilização do tempo

de execução.

2.5.4.10. Ferramenta de Site Recovery (Código 10.1)

2.5.4.10.1. Replicação de cargas de trabalho em execução em máquinas virtuais (VMs) de um local

primário para um local secundário.

2.5.4.10.2. Deve  possibilitar,  no  momento  que  ocorrer  uma  interrupção  no  site  principal,  a

possibilidade de realizar o failover para o local secundário e acessar os aplicativos a partir

dele. 

2.5.4.10.3. Deve  possibilitar,  que  depois  que  o  local  principal  estiver  em execução  novamente,

executar o failback.

2.5.4.10.4. Serviço de Gateway de API (Códigos 11.1 e 11.2)

2.5.4.10.4.1. Deverá  ser  disponibilizado  serviço  de  gateway de  API  ("Application  Programming

Interface") gerenciado do tipo "serverless" escalável e resiliente.
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2.5.4.10.4.2. Deverá implementar mecanismo de controle de acesso baseado em políticas que atue

como intermediário na invocação de chamadas de API provenientes de aplicações bem

como atue como "proxy" para APIs remotas.

2.5.4.10.4.3. O  serviço  de  gateway de  API  deverá  suportar  pelo  menos  o  padrão  OAuth  2.0  e

implementar mecanismo de "traffic-shaping".

2.5.4.10.5.    Serviço de Envio de Notificações (Código 11.3 a 11.6)

2.5.4.10.5.1. Deverá fornecer serviço de notificações gerenciado do tipo "serverless".

2.5.4.10.6. Serviço de Fila de Mensagens (item 11.7)

2.5.4.10.6.1. Deverá  ser  disponibilizado  serviço  de  mensageria  assíncrona  gerenciado  do  tipo

"serverless" escalável e resiliente que implemente mecanismo de fila de mensagens.

2.5.5. Descrição dos Serviços de Computação em Nuvem – Software como Serviço –

Tabela 4

2.5.5.1. A CONTRATADA deverá apresentar uma composição de serviços da Tabela 4 que atenda

as todas as condições a seguir:

a. Ao menos um provedor deverá atender ao menos (50%) dos serviços da Tabela 4.

b. Os demais (segundo, terceiro, quarto ...) não possuem limite mínimo de serviços.

c. Será aceita a combinação de provedores distintos para alcance de 100% dos serviços 

da Tabela 4, devendo ser observado o previsto na alínea “a”.

2.5.5.2. A CONTRATADA deverá ofertar 100% dos itens da  Tabela 4 por meios de diferentes

provedores, conforme condições acima.

Tabela 4 - Software como Serviço (SaaS)

12. Serviços de Analytics (por demanda)

Código Recurso de Computação Métrica Fator USN

12.1 SERVIÇO DE BI (VISUALIZAÇÃO DE DADOS) - ADQUIRIDO POR USUÁRIO usuário/Mês 15,3824
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12.2 SERVIÇO DE BI (VISUALIZAÇÃO DE DADOS) - ADQUIRIDO POR INSTÂNCIA instância/hora 8,1586

13. Serviço de distribuição de Conteúdo

Código Recurso de Computação Métrica Fator USN

13.1 TRÁFEGO DE REDE DO CDN Gigabyte/Mês 0,1610

13.2 CONSULTAS E OPERAÇÕES DA REDE CDN Requisições (a cada 1 milhão) 1,0776

 (****) Os serviços de BI deverão ser prestados na métrica definida no código 12.1 ou no código 12.2 a 
ser indicada pela CONTRATADA na proposta de preços para cada provedor ofertado.
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2.5.5.3. Serviços de Analytics (por demanda) – (Código 12.1 a 12.2)

2.5.5.3.1.  Serviço de BI - Visualização de Dados - adquiridos por usuário

2.5.5.3.1.1. Serviço de análise de negócios baseado em nuvem com fornecimento de uma exibição de

dados de negócios.

2.5.5.3.1.2. Deverá permitir a implantação, distribuição e compartilhamento de relatórios interativos.

2.5.5.3.1.3. Deverá permitir o acesso aos relatórios pela Web e aplicativos móveis.

2.5.5.3.1.4. Deverá permitir conexão a diversas fontes de dados.

2.5.5.3.1.5. Unidade usuário/mês equivale, no mínimo, a uma sessão de 30 minutos.

2.5.5.3.2. Serviço de BI - Visualização de Dados - adquiridos por instância

2.5.5.3.2.1. Serviço de análise de negócios baseado em nuvem com fornecimento de uma exibição de

dados de negócios.

2.5.5.3.2.2. Deverá permitir a implantação, distribuição e compartilhamento de relatórios interativos.

2.5.5.3.2.3. Deverá permitir o acesso aos relatórios pela Web e aplicativos móveis.

2.5.5.3.2.4. Deverá permitir conexão a diversas fontes de dados.

2.5.5.4. Serviços de Distribuição de Conteúdo (por demanda)

2.5.5.4.1. Tráfego de rede do CDN (Código 13.1 a 13.2)

2.5.5.4.2. Serviço de transmissão de dados de Rede de Distribuição de Conteúdo (Content Delivery

Network – CDN)

2.6. DOS  SERVIÇOS  DE  GERENCIAMENTO  E  OPERAÇÃO  DE  NUVEM  (ITEM  4  da

Tabela 1 do Objeto)

2.6.1. Os serviços de gerenciamento de recursos em nuvem consistem no planejamento, projeto,

construção, execução, operação, monitoramento e otimização dos recursos computacionais

mantidos em nuvem, objeto deste Termo de Referência.

2.6.2. A execução dos serviços de gerenciamento de recursos em nuvem possui escopo definido

na Ordem de Serviço (OS) que deverá abranger uma ou mais instâncias de computação e

de banco de dados.
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2.6.3. O  serviço  de  gerenciamento  e  operação  de  nuvem  relacionados  às  instâncias  de

computação  e  instâncias  de  banco  de  dados  escopo  da  ordem de  serviço,  doravante

denominado  de  Solução  Gerenciada,  será  aferido  mensalmente  por  Instância  de

Computação e por instância de Banco de Dados.

2.6.4. O escopo das atividades de gerenciamento deve abranger todos os recursos de rede, de

segurança  e  de  armazenamento  utilizados  pelas  instâncias  identificadas  na  ordem  de

serviço.

2.6.5. A CONTRATADA deverá providenciar os recursos tecnológicos e humanos necessários à

execução dos serviços de gerenciamento dos recursos em nuvem, que incluem no mínimo

as seguintes ações:

2.6.5.1. Elaboração de Projeto e Design da arquitetura da solução gerenciada.

2.6.5.2. Provisionamento de recursos e serviços de computação em nuvem constantes das Tabelas

2, 3 e 4, incluindo o dimensionamento, alocação, automação, parametrização no provedor,

atribuição de  tags, catalogação e elaboração e execução dos  Scripts necessários para a

disponibilização em produção.

2.6.5.3. Atualização dos recursos e serviços de computação em nuvem conforme necessidades de

negócio da CONTRATANTE.

2.6.5.4. Otimização dos recursos e serviços de computação em nuvem no tocante ao desempenho

operacional e ao consumo financeiro.

2.6.5.5. Documentação da solução gerenciada incluindo a disponibilização à CONTRATANTE dos

registros, scripts, mapeamento e outros insumos necessários à identificação dos recursos

em relação à necessidade de negócio constante da ordem de serviço.

2.6.5.6. Realizar a configuração e o gerenciamento das aplicações, soluções e softwares em relação

aos recursos computacionais alocados na solução gerenciada.

2.6.5.7. Apoio na implantação (deployment) de aplicações, softwares e soluções de acordo com as

melhores práticas disponibilizadas pelo provedor de nuvem adotado.

2.6.5.8. Gerenciamento de mudanças nas cargas de trabalhos (workloads) relacionadas à solução

gerenciada por meio do uso de metodologias ágeis e de recursos de automação capazes

de implementar  um processo de controle  e implementação  de mudanças  compatível  a

cenários de frequentes e constantes modificações e otimizações.
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2.6.5.9. Garantia da segurança lógica dos recursos da solução gerenciada.

2.6.5.10. Criação e implantação de ambiente de integração contínua.

2.6.5.11. Automatizar  o  processo  de  gerenciamento  dos  recursos  em  nuvem  por  meio  de

ferramentas de IaC (Infraestrutura como Código).

2.6.5.12. Gerenciamento proativo baseado em monitoramento 24x7 com registro  e resolução de

problemas durante o período contratado.

2.6.5.13. Implementar mecanismo de detecção e resposta de incidentes no ambiente da solução

gerenciada.

2.6.6. A CONTRATADA deverá executar ações preventivas e proativas com vistas à otimização e

garantia da disponibilidade e eficiência da solução gerenciada.

2.6.7. A CONTRATADA quando demandada na criação de ambientes, implementação de soluções

que  envolvam  estruturas  de  Iaas,  deve  comprovar  a  utilização  racional  dos  recursos

ofertados,  evitando  assim  desperdícios  de  USNs  em  Infraestrutura  subutilizada.  Cada

arquitetura  ou  projeto  será  implementado  e  monitorado  mensalmente,  e  caso  haja  a

necessidade  de  alteração  da  infraestrutura  para  otimização  de  recursos,  esses  serão

realizados sem ônus para a CONTRATANTE. 

2.6.8. O registro diário das ações executadas com vistas a manutenção da saúde da solução

gerenciada deverá estar disponível mensalmente e adicionalmente quando solicitado pela

CONTRATANTE.

2.6.9. A CONTRATADA deverá executar ações sob demanda por meio de abertura de chamados

com  vistas  a  atender  as  exigências  de  adequação  dos  recursos  às  necessidades  da

CONTRATANTE.

2.6.10. A CONTRATADA deverá utilizar os recursos tecnológicos necessários para execução dos

serviços de gerenciamento sem ônus adicional à CONTRATANTE.

2.6.11. Os  recursos  do  provedor  utilizados  exclusivamente  para  a  prestação  dos  serviços  de

gerenciamento  deverão  ser  fornecidos  pela  CONTRATADA,  sem  ônus  adicional  à

CONTRATANTE.

2.6.12. Os recursos tecnológicos utilizados pela CONTRATADA exclusivamente para gerenciamento

não estão limitados aos recursos constantes das Tabelas 2, 3 e 4.
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2.6.13. A execução dos serviços de gerenciamento deverá observar os seguintes prazos máximos,

conforme descritos na Tabela 5.

Tabela 5 – PRAZOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E OPERAÇÃO

Item Descrição do Serviço Prazo  Máximo

de  Execução

(em  horas

úteis)

1 Criação de instâncias de computação 0,5

2 Criação de instâncias de banco de dados 1

3 Configuração ou alteração de atributos em instâncias de

computação

0,25

4 Configuração ou alteração de atributos em instâncias se

banco de dados

0,5

5 Configuração de VPN Site-to-Site 4

6 Configuração de Regra de Filtragem em Firewall 2

7 Configuração de Rede Virtual 4

8 Configuração de Sub-Rede de Rede Virtual 2

9 Configuração de IP Público 0,5

10 Configuração de Domínio de DNS 2

11 Configuração de Balanceador de Carga 3

12 Configuração de Certificado SSL 1

13 Configuração  de  Disco  Customizado  de  Sistema

Operacional de Máquina Virtual

3

14 Configuração de Disco com Provisionamento de IOPS 1

15 Criptografia de Dados e Discos 3

16 Configuração de Sistema de Arquivos em Rede 2

17 Implantar Serviço de Backup 2

18 Configuração de Escalabilidade Automática (Autoscaling) 3

19 Hospedagem de Containers 5

20 Migração de Ambientes ao Término do Contrato 14

PROCERGS – CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A
Praça dos Açorianos, s/nº – Centro Histórico – CEP 90.010-340 – Porto Alegre/RS – Brasil

PABX + 55 51 3210-3100 – http://www.procergs.rs.gov.br – procergs@procergs.rs.gov.br  

03/06/2022 15:53:08 PROCERGS/SCP/49494 ÁO SCP PARA VERIFICAÇÃO 113

22048900010929

PROCERGS58784
ASC

10/06/2022
16:54:28



21 Serviço de Aplicações Gerenciadas 8

22 Serviço de Banco de Dados Gerenciado 7

23 Serviço de Gerenciamento de Cache em Memória 4

24 Configuração  de  Gestão  de  Identidade,  Permissões  e

Acessos

2

25 Configuração de Operação Assistida 20

26 Serviço de Monitoramento 2

27 Implantar Cofre de Senhas 2

28 Configuração de Serviço de Autenticação Integrado com

Microsoft ADS

16

29 Implantação de Auditoria e Análise de Logs 4

30 Configuração de Sistema de Repositório de Objetos 4

31 Configuração de Gateway NAT 4

32 Serviço Gerenciado de Data Warehouse 15

33 Serviço de Banco de Dados não Gerenciado 7

34 Configuração de Firewall de Aplicação Web 4

35 Configuração de Proteção contra Ataques DDOS 4

36 Serviço de Indexação e Pesquisa de Documentos 4

37 Serviço de Avaliação de Vulnerabilidades 7

38 Serviço Gerenciado de Execução de Funções 5

39 Serviço de Migração de Banco de Dados 10

40 Serviço de Gateway de API 4

41 Serviço de Análise de Dados 15

42 Serviço de Importação e Exportação de Dados 15

43 Serviço de Execução de Cargas de Trabalho de 

Computação em Lote

4

44 Serviço de Rede de Entrega de Conteúdo 4

45 Serviço de Gateway de Armazenamento 12

46 Serviço Gerenciado de Publicação de Aplicações Web 10

47 Serviço de Gerenciamento de Segredos para Aplicações e 4
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APIs

48 Serviço de Gerenciamento de Chaves 6

49 Serviço de Configuração de IPS 4

2.6.14. A CONTRATADA deverá assegurar  a  alta  disponibilidade,  a  segurança  das  soluções,  o

pleno funcionamento dos mecanismos de backup e de recuperação de desastres.

2.6.15. Os serviços de gerenciamento deverão ser executados por profissionais especializados no

provedor  de  nuvem ofertado  conforme critérios  definidos  nas  seções  de  requisitos  de

experiência profissional e de formação de equipe.

2.6.16. A CONTRATADA deverá disponibilizar, por meio do serviço de gerenciamento e operação,

as instâncias  em regime de 365x24x7 e adotar  o processo de registro e execução de

demandas descrito no modelo de execução deste Termo de Referência.

2.6.17. Segue abaixo a descrição de cada serviço listado na Tabela 5

2.6.17.1. Criação de instâncias de computação - consiste no provisionamento e configuração de

instância  de  máquina  virtual  na  infraestrutura  de  nuvem  do  provedor,  abrangendo,

conforme o caso: instalação e atualização do sistema operacional, associação de disco(s)

de armazenamento, configurações básicas de rede e outras atividades necessárias para

que uma instância entre em operação.

2.6.17.2. Configuração ou alteração de atributos em instâncias de computação – Consiste

na alteração de configuração de algum tipo de recurso de uma instância de computação

como vCPU, Memória RAM, área de armazenamento.

2.6.17.3. Criação  de  instâncias  de  banco  de  dados -  consiste  no  provisionamento  e

configuração de instância de banco de dados na infraestrutura de nuvem do provedor.

2.6.17.4. Configuração ou alteração de atributos em instâncias se banco de dados Consiste

na operação, configuração, automação, otimização e monitoramento dos bancos de dados,

incluindo no mínimo as seguintes ações:

a. gerenciamento das configurações da plataforma de banco de dados.

b. gerenciamento e aplicação da política de backup.

c. execução de rotinas de desempenho e tunning.

d. atualização e gerenciamento de patches e versões.
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e. resolução de problemas e incidentes.

f. redimensionamento de capacidade

g. gerenciamento dos recursos associados aos bancos de dados.
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2.6.17.5. Configuração  de  VPN  Site-to-Site -  consiste  na  configuração  de  VPN  IPSEC  que

conecte os datacenters do CONTRATANTE ao provedor de nuvem.

2.6.17.6. Configuração de Regra de Filtragem em  Firewall - consiste na implementação de

regra  de  firewall  (NACL,  InBound/OutBound)  nativo  do  cloud  provider,  operando  nas

camadas 3 e 4.

2.6.17.7. Configuração de Rede Virtual - criar estrutura de rede virtual no provedor.

2.6.17.8. Configuração de Sub-Rede de Rede Virtual - criar  estrutura de sub-rede de rede

virtual no provedor.

2.6.17.9. Configuração de IP Público - configurar IP público.

2.6.17.10. Configuração de Domínio de DNS - configurar zona em serviço de DNS no provedor.

2.6.17.11. Configuração  de  Balanceador  de  Carga -  implementar  balanceador  de  carga  no

provedor. Criação e gerenciamento dos balanceadores  adequados  para cada  aplicação,

definindo as regras de balanceamento e encaminhamento de tráfego adequadas para cada

perfil de aplicação.

2.6.17.12. Configuração de Certificado SSL – gerar certificado digital válido internacionalmente

para um domínio especifico (multdomain ou wildcard).

2.6.17.13. Configuração de Disco Customizado de Sistema Operacional de Máquina Virtual

- customizar disco com propósito genérico no provedor.

2.6.17.14. Configuração  de  Disco  com  Provisionamento  de  IOPS -  customizar  disco

especializado para alto desempenho no provedor,  sendo que o desempenho informado

pela CONTRATADA para o volume provisionado deverá se manter ao longo do contrato,

podendo ser comprovado por meio de benchmark definido a critério da CONTRATANTE.

2.6.17.15. Criptografia de Dados e Discos - implementar serviço de criptografia de dados e discos

no provedor.

2.6.17.16. Configuração de Sistema de Arquivos em Rede - implementar sistema de arquivos

distribuído (tipo NFS ou SMB) no provedor.

2.6.17.17. Implantar Serviço de Backup – implementar rotina de backup no provedor de nuvem.

2.6.17.18. Configuração  de  Escalabilidade  Automática  (Autoscaling) -  implementar

funcionalidade  de  escalabilidade  automática  em  serviço  de  nuvem  em  operação  no

provedor.
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2.6.17.19. Hospedagem de Containers - implementar serviço de cluster de containers no provedor

de nuvem, permitindo orquestração de containers Docker ou similar, com gerenciamento e

controles de segurança.

2.6.17.20. Migração de Ambientes ao Término do Contrato - atividade de execução da transição

da infraestrutura empregada pelas aplicações para outro provedor de nuvem ao final do

contrato, caso uma das partes opte pela troca de provedor, ou quando houver necessidade

de internalização de aplicações na infraestrutura local do CONTRATANTE.

2.6.17.21. Serviço de Aplicações Gerenciadas - implementar aplicações baseadas no modelo de

serviços gerenciado a partir do emprego da arquitetura de referência recomendada pelo

provedor de nuvem no qual os serviços forem implementados.

2.6.17.22. Serviço de Banco de Dados Gerenciado - implementar banco de dados gerenciado no

provedor de nuvem.

2.6.17.23. Serviço de Gerenciamento de Cache em Memória - implementar serviço de cache em

memória no provedor de nuvem. Configuração inicial dos caches e dos clusters de cache

para atender as necessidades das aplicações da CONTRATANTE. Criação e gerenciamento

das políticas de segurança dos cache.

2.6.17.24. Configuração de Gestão de Identidade, Permissões e Acessos - gerenciar usuários,

permissões e acessos dos usuários e papéis  utilizados  no uso e na administração dos

serviços do provedor de nuvem - a gestão a que este item se refere as ferramentas que

administram a nuvem do provedor bem como os serviços nela executados, como sistemas

operacionais, bancos de dados e outros.

2.6.17.25. Configuração  de  Operação  Assistida -  atendimento  em  caráter  de  urgência  para

situações onde a CONTRATANTE necessita de apoio consultivo/operacional na resolução de

problemas afetos à infraestrutura de nuvem, quando estes tenham sido causados pela

intervenção  da  equipe  técnica  da  CONTRATANTE,  sem  o  assessoramento  ou

acompanhamento da CONTRATADA - poderá ainda ser utilizada na migração de recursos

para outro provedor, em caso de transição contratual.

2.6.17.26. Serviço de Monitoramento - implementação de indicadores/métricas dos serviços da

infraestrutura com geração de alertas -  o serviço deverá ser capaz de distinguir entre

problemas internos, na rede do provedor, ou fora do seu escopo.
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2.6.17.27. Implantar  Cofre  de  Senhas -  consiste  no  provisionamento  e  configuração  de  um

repositório para armazenamento de chaves criptográficas e senhas a serem utilizadas pelas

aplicações em ambiente de nuvem.

2.6.17.28. Configuração de Serviço de Autenticação Integrado com Microsoft ADS - consiste

na configuração do serviço de autenticação da nuvem e na integração com o serviço de

diretório local do contratante (Microsoft Active Directory).

2.6.17.29. Implantação  de  Auditoria  e  Análise  de  Logs -  consiste  na  implementação  de

repositório central possibilitando a coleta e análise de logs de aplicação.

2.6.17.30. Configuração  Sistemas  de  repositório  de  Objetos –  provisionar  estrutura  de

repositório/ bucket de objetos acessível via protocolo/API S3 ou equivalente no provedor

de nuvem. 

2.6.17.31. Configuração de Gateway NAT - configurar gateway NAT.

2.6.17.32. Serviço Gerenciado de Data Warehouse - implementar data warehouse gerenciado no

provedor de nuvem.

2.6.17.33. Serviço  de Banco de Dados não Gerenciado -  implementar  banco  de  dados  não

gerenciado no provedor de nuvem.

2.6.17.34. Configuração de Firewall de Aplicação Web - consiste na implementação de regra de

firewall de aplicação web.

2.6.17.35. Configuração de Proteção contra Ataques DDOS - consiste na implementação de

regras em camada 4 ou 7 mitigando ataques DDOS.

2.6.17.36. Serviço  de  Indexação  e  Pesquisa  de  Documentos -  implementar  serviço  de

indexação de documentos gerenciado no provedor de nuvem.

2.6.17.37. Serviço  de  Avaliação  de  Vulnerabilidades -  implementar  serviço  gerenciado  de

avaliação de vulnerabilidades no provedor de nuvem.

2.6.17.38. Serviço Gerenciado de Execução de Funções - implementar serviço gerenciado de

execução de funções no provedor de nuvem.

2.6.17.39. Serviço  de  Migração  de  Banco  de  Dados -  implementar  serviço  gerenciado  de

migração de banco de dados no provedor de nuvem.

2.6.17.40. Serviço de  Gateway de API - implementar serviço gerenciado de  gateway de API no

provedor de nuvem.
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2.6.17.41. Serviço de Análise de Dados - implementar serviço gerenciado de análise de dados no

provedor de nuvem.

2.6.17.42. Serviço de Importação e Exportação de Dados - implementar serviço gerenciado de

importação e exportação de dados no provedor de nuvem.

2.6.17.43. Serviço  de  Execução  de  Cargas  de  Trabalho  de  Computação  em  Lote -

implementar serviço gerenciado de execução de cargas de trabalho de computação em

lote no provedor de nuvem.

2.6.17.44. Serviço de Rede de Entrega de Conteúdo - implementar serviço gerenciado de rede

de entrega de conteúdo no provedor de nuvem.

2.6.17.45. Serviço de Gateway de Armazenamento - implementar serviço gerenciado de rede de

gateway de armazenamento conectando o ambiente on-premises ao ambiente do provedor

de nuvem.

2.6.17.46. Serviço  Gerenciado  de  Publicação  de  Aplicações  Web -  implementar  serviço

gerenciado de publicação de aplicações web.

2.6.17.47. Serviço  de  Gerenciamento  de Segredos  para  Aplicações  e  APIs -  implementar

serviço de gerenciamento de segredos para aplicações e APIs.

2.6.17.48. Serviço de Gerenciamento de Chaves  -  implementar  serviço de  gerenciamento de

chaves. 

2.6.17.49. Serviço de Configuração de IPS – implementar o serviço de IPS nativa do provedor.

2.7. DO SERVIÇO DE MIGRAÇÃO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS (ITEM 5 da Tabela

1 do objeto)

2.7.1. O escopo do serviço abrange a migração de ambiente de datacenter da CONTRATANTE (on-

premisses to cloud) ou de outro ambiente em nuvem utilizado pela CONTRATANTE diferente

da nuvem fornecida pela CONTRATADA (cloud to cloud).

2.7.2. O serviço migração de máquinas virtuais ou imagens de instâncias deverá ser executado

pela CONTRATADA, preferencialmente de forma remota, sob demanda por meio de ordem

de serviço especifica com escopo previamente definido.
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2.7.3. A migração envolve ao menos as seguintes ações: diagnóstico, planejamento, identificação

das máquinas e/ou imagens de instâncias, avaliação, preparação dos ambientes, execução,

backup ou criação  de  condição  de  retorno  em caso  de  falha,  testes  e  estabilização  do

ambiente migrado em nuvem.

2.7.4. A métrica adotada para o serviço de migração é a instância migrada para o ambiente de

nuvem, cujo valor é fixo por instância independentemente da quantidade ou configuração de

máquinas adotadas no ambiente original.

2.7.5. São consideradas instâncias migradas para efeitos de contabilização da métrica associada ao

serviço,  as  instâncias  de  computação  criadas  resultantes  do  processo  de  migração,

independentemente da quantidade de ambientes, aplicações e soluções.

2.7.6. Deverá integrar o custo da unidade de serviço de migração das instâncias de computação:

os  recursos  humanos,  tecnológicos  e  de  processos  da  CONTRATADA.  As  ferramentas  e

recursos  de  nuvem  utilizados  pela  CONTRATADA  exclusivamente  para  a  realização  do

processo de migração deverão ser utilizados sem ônus à CONTRATANTE.

2.7.7. O processo de migração deverá observar ao menos as seguintes etapas a serem conduzidas

pela CONTRATADA:

a.  Etapa  de  Avaliação  do  ambiente  para  migração  (Assessment),  que  consiste  na

determinação do estado atual do escopo de recursos a serem migrados em relação ao grau

de compatibilidade  ou aptidão  para  migração.  A  CONTRATADA deverá  apresentar  como

resultado da avaliação do ambiente um relatório técnico descrevendo as aplicações elegíveis

e as não elegíveis. No caso das não elegíveis deverão ser apontadas as restrições técnicas

encontradas;

b.  Etapa  de  planejamento  da  migração,  que  consiste  na  construção  de  um  plano  de

migração  abrangendo  no  mínimo  as  seguintes  dimensões  (construção  da  estrutura  de

recebimento dos recursos em nuvem, adoção de um modelo  operacional  padronizado  e

automatizado, preservação dos aspectos de segurança e conformidade);

c. Etapa de execução da migração, que consiste na execução do plano de migração por

meio  da  preparação  dos  ambientes  a  serem  migrados,  movimentação  das  cargas  de

trabalho,  criação e configuração da estrutura de recebimento dos ambientes na nuvem,
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operação  do  processo  de  migração,  teste  e  validação  da  conclusão  bem  sucedida  da

migração.

2.7.8. A CONTRATADA deverá adotar a estratégia de migração Lift and Shitf, também conhecida

como Rehosting, no tocante às aplicações e sistemas. Essa estratégia consiste na retirada do

aplicativo  inteiro  da  infraestrutura  on-premisses e  movimentação  para  o  ambiente  de

nuvem, sem realizar alterações ou ajustes no código da aplicação.

2.7.9. Caso seja verificado no item 2.7.7, alínea “a” - etapa de avaliação do ambiente- que a

aplicação  não  possui  grau  de  compatibilidade  para  migração  em  nuvem,  será  de

responsabilidade  da  CONTRATANTE  providenciar  os  ajustes  técnicos.  Os  serviços  de

migração devem observar os prazos máximos definidos a seguir, que constarão expressos

na Ordem de Serviço.

Quantidade de instâncias de computação

estimadas da OS

Prazo máximo em dias de

execução da OS

1 a 5 instâncias               10 dias

6 a 20 instâncias               15 dias

21 a 50 instâncias               25 dias
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2.7.10. A critério da CONTRATANTE os prazos de migração poderão ser superiores aos definidos na

tabela acima, desde que esteja previsto na Ordem de Serviço de forma justificada.

2.7.11. A Ordem de Serviço deverá conter a identificação da quantidade de instâncias a serem

migradas, sendo limitada a 50 (cinquenta) instâncias por ordem de serviço.

2.7.12. A CONTRATANTE deverá observar o limite de 50 (cinquenta) instâncias em processo de

migração  concorrentemente,  admitindo-se  quantidade  superior  desde  que  em  comum

acordo com a CONTRATADA.

2.8. DO SERVIÇO DE MIGRAÇÃO DE RECURSOS DE BANCO DE DADOS (ITEM 6 da

Tabela 1 do objeto)

2.8.1. O escopo do serviço abrange a migração de bancos de dados hospedados em ambientes de

datacenter  (on-premisses  to  cloud)  ou  de  outro  ambiente  em  nuvem  utilizado  pela

CONTRATANTE diferente da nuvem fornecida pela CONTRATADA (cloud to cloud).

2.8.2. O  serviço  de  migração  de  banco  de  dados  deverá  ser  executado  pela  CONTRATADA,

preferencialmente de forma remota, sob demanda, por meio de ordem de serviço específica

com escopo previamente definido.

2.8.3. A migração envolve ao menos as seguintes ações:

a. Diagnóstico e descoberta: identificação das cargas de trabalho e aplicações constantes do

escopo  da  migração,  incluindo  a  realização  de  processos  de  Assessment,  inventário

automatizado e mapeamento da relação entre recursos.

b. Planejamento: definição da estratégia de migração observando custos, prazos e riscos.

c. Identificação dos bancos de dados e recursos de computação e infraestrutura necessários

para as necessidades de negócio associadas à demanda.

d. Levantamento da arquitetura dos bancos de dados, estruturas de dados e metadados.

e.  Realização  de  processos  de  conversão,  tratamento  e  exportação  de  dados  quando

necessário.

f. Provisionamento, dimensionamento e alocação de estrutura em nuvem para recepção das

cargas de trabalhos, envolvendo quaisquer recursos e serviços de computação constantes das

Tabelas 2, 3 e 4.

g. Realização da migração e de testes e verificações das cargas de trabalho.
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h. Monitoramento das cargas de trabalho durante o período de estabilização dos serviços.

i. Realização de processos de  backup e criação de condições de retorno, caso haja situações

não previstas que impeçam o funcionamento adequado das cargas de trabalho.

2.8.4. A migração deverá envolver também a adaptação ou ajustes de objetos de banco de dados

para  utilização  em ambiente  de  nuvem,  bem como  a  devida  conexão  com as  respectivas

aplicações que utilizam as bases de dados migradas.

2.8.5. A métrica  adotada  para  o serviço de migração  é a instância  migrada  para o ambiente de

nuvem, cujo valor é fixo por instância independentemente da quantidade ou configuração de

máquinas adotadas no ambiente original.

2.8.6. São consideradas instâncias migradas de banco de dados para efeitos de contabilização da

métrica associada ao serviço, as instâncias de banco de dados gerenciado criadas resultantes

do  processo  de  migração,  independentemente  da  quantidade  de  ambientes,  aplicações  e

soluções.

2.8.7. Deverá integrar o custo da unidade de serviço de migração das instâncias de banco de dados:

os recursos humanos, tecnológicos e de processos da CONTRATADA. As ferramentas e recursos

de  nuvem utilizados  pela  CONTRATADA  exclusivamente  para  a  realização  do  processo  de

migração deverão ser utilizados sem ônus à CONTRATANTE.

2.8.8. O processo de  migração  das  instâncias  de  banco  de  dados  deverá  observar  ao menos  as

seguintes etapas a serem conduzidas pela CONTRATADA:

a. Etapa de Avaliação do ambiente para migração (Assessment), que consiste na determinação

do  estado  atual  do  escopo  de  recursos  a  serem  migrados  em  relação  ao  grau  de

compatibilidade ou aptidão para migração. Essa avaliação da compatibilidade ao ambiente de

nuvem  deve  abranger  no  mínimo  as  seguintes  dimensões:  construção  da  estrutura  de

recebimento  dos  recursos  em  nuvem,  adoção  de  um  modelo  operacional  padronizado  e

automatizado, preservação dos aspectos de segurança e conformidade. A CONTRATADA deverá

apresentar  como  resultado  da  avaliação  do  ambiente  um relatório  técnico  descrevendo  as

aplicações elegíveis e as não elegíveis. No caso das não elegíveis, deverão ser apontadas as

restrições técnicas encontradas.
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b. Etapa de planejamento da migração, que consiste na construção de um plano de migração

abrangendo no mínimo as seguintes dimensões: construção da estrutura de recebimento dos

recursos  em  nuvem,  adoção  de  um  modelo  operacional  padronizado  e  automatizado,

preservação dos aspectos de segurança e conformidade.

c. Etapa preparação do ambiente de banco de dados para ser transportado para o ambiente em

nuvem, incluindo ao menos preparação e conversão de dados e objetos, atualização de patches

ou versões, resolução de incompatibilidades, ajustes e correções de esquemas e de objetos.

d. Etapa de execução da migração, que consiste na execução do plano de migração por meio

da preparação das cargas de trabalho e dados a serem migrados, movimentação das cargas de

trabalho e dados, criação e configuração da estrutura de recebimento dos ambientes na nuvem,

operação do processo de migração, teste e validação da conclusão bem sucedida da migração.

2.8.9. A  CONTRATADA  deverá  adotar  as  medidas  necessárias  de  segurança  para  assegurar  a

integridade,  autenticidade,  confidencialidade  e  disponibilidade  dos  dados,  estruturas  e

metadados em todo o processo de migração.

2.8.10. A CONTRATADA deverá adotar, preferencialmente a distribuição sob o modelo de plataforma

como  serviço  (PaaS),  a  critério  da  CONTRATANTE,  ou  em  casos  de  incompatibilidades  a

estratégia  de  migração  Lift  and  Shift,  também  conhecida  como  Rehosting,  no  tocante  às

aplicações e sistemas (sem realizar alterações ou ajustes no código da aplicação).

2.8.11. Caso seja verificado no item 2.8.8, alínea “a” - etapa de avaliação do ambiente- que a aplicação

não possui grau de compatibilidade para migração em nuvem, será de responsabilidade da

CONTRATANTE providenciar os ajustes técnicos.

2.8.12. Os serviços de migração devem observar os prazos máximos definidos a seguir, que constarão

expressos na Ordem de Serviço:

Quantidade de instâncias de Banco de

Dados estimadas da OS

Prazo máximo em dias de

execução da OS

1 instância                   3 dias

2 a 5 instâncias                   7 dias

6 a 9 instâncias                  15 dias

10 a 15 instâncias                  20 dias

PROCERGS – CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A
Praça dos Açorianos, s/nº – Centro Histórico – CEP 90.010-340 – Porto Alegre/RS – Brasil

PABX + 55 51 3210-3100 – http://www.procergs.rs.gov.br – procergs@procergs.rs.gov.br  

03/06/2022 15:53:08 PROCERGS/SCP/49494 ÁO SCP PARA VERIFICAÇÃO 125

22048900010929

PROCERGS58784
ASC

10/06/2022
16:54:28



16 a 30 instâncias                  30 dias

PROCERGS – CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A
Praça dos Açorianos, s/nº – Centro Histórico – CEP 90.010-340 – Porto Alegre/RS – Brasil

PABX + 55 51 3210-3100 – http://www.procergs.rs.gov.br – procergs@procergs.rs.gov.br  

03/06/2022 15:53:08 PROCERGS/SCP/49494 ÁO SCP PARA VERIFICAÇÃO 126

22048900010929

PROCERGS58784
ASC

10/06/2022
16:54:28



2.8.13. A critério da CONTRATANTE os prazos de migração poderão ser superiores aos definidos na

tabela acima, desde que esteja previsto na Ordem de Serviço, de forma justificada.

2.8.14. A  Ordem  de  Serviço  deverá  conter  a  identificação  da  quantidade  de  instâncias  a  serem

migradas, sendo limitada a 30 instâncias por ordem de serviço.

2.8.15. A  CONTRATANTE  deverá  observar  o  limite  de  30  instâncias  em  processo  de  migração

concorrentemente,  admitindo-se  quantidade  superior  desde  que  em comum acordo  com a

CONTRATADA.

2.9. DOS SERVIÇOS DE TREINAMENTO (ITEM 7 da Tabela 1 do Objeto)

2.9.1. O treinamento  será  destinado  aos  funcionários  da  CONTRATANTE,  visando capacitá-los  no

gerenciamento e no uso dos serviços disponíveis na plataforma de serviços da CONTRATADA,

conforme requisitos estabelecidos neste documento.

2.9.2. O treinamento deverá ter carga horária mínima de 40 (quarenta) horas, podendo exceder a

esta quantidade a depender da quantidade de provedores desde que em comum acordo entre

as partes.

2.9.3. Ao final do treinamento, os treinados devem estar aptos a compreender os aspectos técnicos

conceituais de cada produto de computação em nuvem, bem como aplicá-los às necessidades

da organização.

2.9.4. O treinamento deverá ser ministrado, no formato digital (on-line) e poderá ser acessado pelas

pessoas designadas pela CONTRATANTE. 

2.9.5. Os eventos  de treinamento devem ser solicitados  com no mínimo 20 (vinte)  dias  úteis  de

antecedência, salvo entendimento diverso entre as partes e deverão ficar disponíveis durante

todo o período do contrato.

2.9.6. O treinamento não poderá ser meramente expositivo. Deve contemplar também o uso prático

da solução e o desenvolvimento de estudos de caso no ambiente da CONTRATADA próprio para

a simulação.

2.9.7. O treinamento fornecido pela CONTRATADA deve ser apresentado em língua portuguesa. O

material  didático  deve ser  fornecido  em formato  digital  para  todos  os participantes  com o

conteúdo  abordado  pelo  treinamento  em língua  portuguesa  ou,  opcionalmente,  em língua

inglesa, desde que justificado e aceito pela CONTRATANTE.
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2.9.8. A CONTRATADA deverá emitir, ao final do treinamento, o certificado de conclusão para cada

participante, no qual deverão constar a identificação do treinando, o período de realização, o

conteúdo e a carga horária do treinamento.

2.9.9. Nos casos em que indicador de treinamento for inferior a 50%, o mesmo deverá ser repetido

sem ônus para a CONTRATANTE.

2.9.10. O  instrutor  responsável  pela  execução  do  treinamento  deverá  possuir  a  experiência  e

credenciais mínimas exigidas no perfil instrutor de nuvem, conforme descrito na seção.

2.9.11. O treinamento será ministrado em turmas de até 10 (dez) pessoas.

2.9.12. O conteúdo  programático  será  definido  e  aprovado  pela  CONTRATANTE  conforme modelo

contido no ANEXO II (Modelo de Conteúdo Programático - Treinamento) podendo ser ajustado

de  acordo  com  a  necessidade  técnica  do  corpo  funcional  em  relação  ao  gerenciamento,

operação  e  configuração  básica  dos  recursos  disponíveis  no  portal  de  serviços  da

CONTRATADA.
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2.10. Dos Serviço Especializado de Suporte Técnico Sob Demanda (Item 8 da Tabela 1 do

Objeto)

2.10.1. Os Serviços Especializados de Suporte Técnico Sob Demanda consistem na atuação

sobre  soluções  em  operação  na  nuvem,  que  compreendem  as  evoluções,  atualizações,

exclusões,  melhorias,  otimizações,  verificações  de  saúde  (health  check)  e  soluções  de

problemas (troubleshooting).

2.10.2. Este serviço difere-se do Serviço de Gerenciamento e Operação de Recursos em Nuvem, Item 4

deste  Termo de Referência,  pois  trata-se  da  execução  de  um serviço  específico,  que será

solicitado sob demanda pela CONTRATANTE

2.10.3. A relação dos serviços de suporte técnico especializado constam da Tabela 6. Esses serviços

não são exaustivos, indicam essencialmente itens básicos de serviço técnico especializado. A

descrição detalhada dos serviços da Tabela 6 é feita na sequência.

2.10.4. A execução do Serviço especializado de suporte técnico sob demanda, possui escopo definido

na Ordem de Serviço e deverá abranger uma ou mais instâncias de computação, banco de

dados,  configurações  de infraestrutura  de  rede,  armazenamento,  segurança e demais  itens

relacionados na Tabela 6.

2.10.5. Os serviços listados na Tabela 6, deste Termo de Referência, constituem os serviços técnicos

especializados que deverão ser prestados pela CONTRATADA. Todos os serviços listados na

Tabela 6 devem poder ser executados nos ambientes de nuvem do provedor que integra a

solução.

2.10.6. A  CONTRATADA  é  responsável  pela  prestação  dos  serviços  caracterizados  nas  Ordens  de

Serviço,  devendo  utilizar  pessoal  técnico  qualificado  para  prestar  o  serviço  técnico,  nos

quantitativos adequados, para garantir a plena qualidade dos serviços entregues, ficando sob

sua definição qualquer composição de recursos, otimização de rotinas ou procedimentos.

2.10.7. A CONTRATADA deverá prestar   remotamente os serviços.  Presencialmente somente com a

concordância das partes e sem ônus para a CONTRATANTE. 

2.10.8. O serviço especializado de suporte técnico será remunerado mensalmente pela quantidade de

Unidades de Serviços Técnicos (UST) utilizados pela CONTRATADA na execução das Ordens de

Serviço.
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2.10.9. A unidade de medida adotada (UST) corresponde ao esforço padronizado para a execução de

tarefa  com  determinada  complexidade,  independentemente  da  quantidade  de  recursos

humanos alocados. O seu pagamento é condicionado à prestação dos serviços e atendimento

aos níveis de serviços especificados.

2.10.10.A  CONTRATANTE  fará  uso  e  efetuará  o  pagamento  apenas  das  quantidades  de  USTs

necessárias à implementação e manutenção dos serviços que solicitar à CONTRATADA, até o

limite máximo da quantidade de horas estimadas. A CONTRATANTE não realizará pagamento

prévio de horas técnicas sob qualquer hipótese.

2.10.11.A Tabela 6 descreve os serviços que poderão ser demandas e respectivo valor em USTs. O

prazo em horas para execução dos serviços relacionadas na Tabela 6 não poderá ser superior

ao indicado na coluna Prazo Máximo para execução.

Tabela 6 – Itens de Serviços Técnicos sob Demanda

Item Descrição do Serviço Valor de 
Referência (em 
UST)

Prazo
Máximo  de
Execução
(em  horas
úteis)

1 Criação de instâncias de computação 1 0,5

2 Criação de instâncias de banco de dados 2 1

3 Configuração ou alteração de atributos em instâncias
de computação

1 0,25

4 Configuração ou alteração de atributos em instâncias
se banco de dados

1 0,5

5 Configuração de VPN Site-to-Site 1,5 4

6 Configuração de Regra de Filtragem em Firewall 0,5 2
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7 Configuração de Rede Virtual 0,5 4

8 Configuração de Sub-Rede de Rede Virtual 0,5 2

9 Configuração de IP Público 0,05 0,5

10 Configuração de Domínio de DNS 1,5 2

11 Configuração de Balanceador de Carga 1,2 3

12 Configuração de Certificado SSL 1 1

13 Configuração de Disco Customizado de Sistema 
Operacional de Máquina Virtual

0,5 3

14 Configuração de Disco com Provisionamento de 
IOPS

1 1

15 Criptografia de Dados e Discos 1 3

16 Configuração de Sistema de Arquivos em Rede 2 2

17 Implantar Serviço de Backup 0,5 2

18 Configuração de Escalabilidade Automática 
(Autoscaling)

1 3

19 Hospedagem de Containers 1,5 5

20 Serviço de Aplicações Gerenciadas 4 8

21 Serviço de Banco de Dados Gerenciado 2 7

22 Serviço de Gerenciamento de Cache em Memória 1,5 4

23 Configuração de Gestão de Identidade, Permissões e 
Acessos

1,5 2
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24 Configuração de Operação Assistida 4 20

25 Serviço de Monitoramento 0,025 2

26 Implantar Cofre de Senhas 1 2

27 Configuração de Serviço de Autenticação Integrado 
com Microsoft ADS

1,5 16

28 Implantação de Auditoria e Análise de Logs 0,5 4

29 Configuração de Sistema de Repositório de Objetos 2 4

30 Configuração de Gateway NAT 0,5 4

31 Serviço Gerenciado de Data Warehouse 5 15

32 Serviço de Banco de Dados não Gerenciado 4 7

33 Configuração de Firewall de Aplicação Web 0,5 4

34 Configuração de Proteção contra Ataques DDOS 1 4

35 Serviço de Indexação e Pesquisa de Documentos 2 4

36 Serviço de Avaliação de Vulnerabilidades 5 7

37 Serviço Gerenciado de Execução de Funções 1 5

38 Serviço de Gateway de API 1 4

39 Serviço de Análise de Dados 2 15

40 Serviço de Importação e Exportação de Dados 1,5 15

41 Serviço  de  Execução  de  Cargas  de  Trabalho  de
Computação em Lote

1,5 4

42 Serviço de Rede de Entrega de Conteúdo 1,5 4

43 Serviço de Gateway de Armazenamento 1,5 12
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44 Serviço  Gerenciado  de  Publicação  de  Aplicações
Web

2 10

46 Serviço  de  Gerenciamento  de  Segredos  para
Aplicações e APIs

2 4

47 Serviço de Gerenciamento de Chaves 0,5 6

48 Serviço de Configuração de IPS 0,5 4

2.10.12. Segue abaixo a descrição de cada serviço listado na Tabela 6

2.10.12.1. Criação de instâncias de computação - consiste no provisionamento e configuração de

instância de máquina virtual na infraestrutura de nuvem do provedor, abrangendo, conforme

o  caso:  instalação  e  atualização  do  sistema  operacional,  associação  de  disco(s)  de

armazenamento,  configurações básicas de rede e outras atividades necessárias para que

uma instância entre em operação.

2.10.12.2. Configuração ou alteração de atributos em instâncias de computação – Consiste na

alteração de configuração de algum tipo de recurso de uma instância de computação como

vCPU, Memória RAM, área de armazenamento.

2.10.12.3. Criação de instâncias de banco de dados - consiste no provisionamento e configuração

de instância de banco de dados na infraestrutura de nuvem do provedor.

2.10.12.4. Configuração ou alteração de atributos em instâncias se banco de dados

Consiste na operação, configuração, automação, otimização e monitoramento dos bancos de

dados, incluindo no mínimo as seguintes ações:

a. gerenciamento das configurações da plataforma de banco de dados.

b. gerenciamento e aplicação da política de backup.

c. execução de rotinas de desempenho e tunning.

d. atualização e gerenciamento de patches e versões.

e. resolução de problemas e incidentes.
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f. redimensionamento de capacidade

g. gerenciamento dos recursos associados aos bancos de dados.
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2.10.12.5. Configuração de VPN Site-to-Site - consiste na configuração de VPN IPSEC que conecte

os datacenters da CONTRATANTE ao provedor de nuvem.

2.10.12.6. Configuração de Regra de Filtragem em Firewall -  consiste na implementação  de

regra de firewall (NACL, InBound/OutBound).

2.10.12.7. Configuração de Rede Virtual - criar estrutura de rede virtual no provedor.

2.10.12.8. Configuração de Sub-Rede de Rede Virtual - criar estrutura de sub-rede de rede virtual

no provedor.

2.10.12.9. Configuração de IP Público - configurar IP público.

2.10.12.10. Configuração de Domínio de DNS - configurar zona em serviço de DNS no provedor.

2.10.12.11. Configuração  de  Balanceador  de  Carga -  implementar  balanceador  de  carga  no

provedor. Criação e gerenciamento dos balanceadores  adequados  para cada  aplicação,

definindo as regras de balanceamento e encaminhamento de tráfego adequadas para cada

perfil de aplicação.

2.10.12.12. Configuração de Certificado SSL – gerar certificado digital válido internacionalmente

para um domínio especifico (multdomain ou wildcard).

2.10.12.13. Configuração de Disco Customizado de Sistema Operacional de Máquina Virtual

- customizar disco com propósito genérico no provedor.

2.10.12.14. Configuração  de  Disco  com  Provisionamento  de  IOPS -  customizar  disco

especializado para alto desempenho no provedor,  sendo que o desempenho informado

pela CONTRATADA para o volume provisionado deverá se manter ao longo do contrato,

podendo ser comprovado por meio de benchmark definido a critério da CONTRATANTE.

2.10.12.15. Criptografia de Dados e Discos - implementar serviço de criptografia de dados e discos

no provedor.

2.10.12.16. Configuração de Sistema de Arquivos em Rede - implementar sistema de arquivos

distribuído (tipo NFS ou SMB) no provedor.

2.10.12.17. Implantar Serviço de Backup – implementar rotina de backup no provedor de nuvem.

2.10.12.18. Configuração  de  Escalabilidade  Automática  (Autoscaling) -  implementar

funcionalidade  de  escalabilidade  automática  em  serviço  de  nuvem  em  operação  no

provedor.
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2.10.12.19. Hospedagem de Containers - implementar serviço de cluster de containers no provedor

de nuvem, permitindo orquestração de containers Docker ou similar, com gerenciamento e

controles de segurança.

2.10.12.20. Serviço de Aplicações Gerenciadas - implementar aplicações baseadas no modelo de

serviços gerenciado a partir do emprego da arquitetura de referência recomendada pelo

provedor de nuvem no qual os serviços forem implementados.

2.10.12.21. Serviço de Banco de Dados Gerenciado - implementar banco de dados gerenciado no

provedor de nuvem.

2.10.12.22. Serviço de Gerenciamento de Cache em Memória - implementar serviço de cache em

memória no provedor de nuvem. Configuração inicial dos caches e dos clusters de cache

para atender as necessidades das aplicações da CONTRATANTE. Criação e gerenciamento

das políticas de segurança dos cache.

2.10.12.23. Configuração de Gestão de Identidade, Permissões e Acessos - gerenciar usuários,

permissões e acessos dos usuários e papéis  utilizados  no uso e na administração dos

serviços do provedor de nuvem - a gestão a que este item se refere as ferramentas que

administram a nuvem do provedor bem como os serviços nela executados, como sistemas

operacionais, bancos de dados e outros.

2.10.12.24. Configuração  de  Operação  Assistida -  atendimento  em  caráter  de  urgência  para

situações onde a CONTRATANTE necessita de apoio consultivo/operacional na resolução de

problemas afetos à infraestrutura de nuvem, quando estes tenham sido causados pela

intervenção  da  equipe  técnica  da  CONTRATANTE,  sem  o  assessoramento  ou

acompanhamento da CONTRATADA - poderá ainda ser utilizada na migração de recursos

para outro provedor, em caso de transição contratual.

2.10.12.25. Serviço de Monitoramento - implementação de indicadores/métricas dos serviços da

infraestrutura com geração de alertas -  o serviço deverá ser capaz de distinguir entre

problemas internos, na rede do provedor, ou fora do seu escopo.

2.10.12.26. Implantar  Cofre  de  Senhas -  consiste  no  provisionamento  e  configuração  de  um

repositório para armazenamento de chaves criptográficas e senhas a serem utilizadas pelas

aplicações em ambiente de nuvem.
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2.10.12.27. Configuração de Serviço de Autenticação Integrado com Microsoft ADS - consiste

na configuração do serviço de autenticação da nuvem e na integração com o serviço de

diretório local da CONTRATANTE (Microsoft Active Directory).

2.10.12.28. Implantação  de  Auditoria  e  Análise  de  Logs -  consiste  na  implementação  de

repositório central possibilitando a coleta e análise de logs de aplicação.

2.10.12.29. Configuração  Sistemas  de  repositório  de  Objetos –  provisionar  estrutura  de

repositório  de  objetos  acessível  via  protocolo/API  S3  ou  equivalente  no  provedor  de

nuvem. 

2.10.12.30. Configuração de Gateway NAT - configurar gateway NAT.

2.10.12.31. Serviço Gerenciado de Data Warehouse - implementar data warehouse gerenciado no

provedor de nuvem.

2.10.12.32. Serviço  de Banco de Dados não Gerenciado -  implementar  banco  de  dados  não

gerenciado no provedor de nuvem.

2.10.12.33. Configuração de Firewall de Aplicação Web - consiste na implementação de regra de

firewall de aplicação web.

2.10.12.34. Configuração de Proteção contra Ataques DDOS - consiste na implementação de

regras em camada 4 ou 7 mitigando ataques DDOS.

2.10.12.35. Serviço  de  Indexação  e  Pesquisa  de  Documentos -  implementar  serviço  de

indexação de documentos gerenciado no provedor de nuvem.

2.10.12.36. Serviço  de  Avaliação  de  Vulnerabilidades -  implementar  serviço  gerenciado  de

avaliação de vulnerabilidades no provedor de nuvem.

2.10.12.37. Serviço Gerenciado de Execução de Funções - implementar serviço gerenciado de

execução de funções no provedor de nuvem.

2.10.12.38. Serviço de Gateway de API - implementar serviço gerenciado de gateway de API no

provedor de nuvem.

2.10.12.39. Serviço de Análise de Dados - implementar serviço gerenciado de análise de Dados.

2.10.12.40. Serviço de Importação e Exportação de Dados - implementar serviço de gerenciado

de importação e exportação de dados no provedor de nuvem.
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2.10.12.41. Serviço  de  Execução  de  Cargas  de  Trabalho  de  Computação  em  Lote -

implementar serviço gerenciado de execução de cargas de trabalho de computação em

lote no provedor de nuvem.

2.10.12.42. Serviço de Rede de Entrega de Conteúdo - implementar serviço gerenciado de rede

de entrega de conteúdo no provedor de nuvem.

2.10.12.43. Serviço de Gateway de Armazenamento - implementar serviço gerenciado de rede de

gateway de armazenamento conectando o ambiente on-premises ao ambiente do provedor

de nuvem.

2.10.12.44. Serviço  Gerenciado  de  Publicação  de  Aplicações  Web -  implementar  serviço

gerenciado de publicação de aplicações web.

2.10.12.45. Serviço  de  Gerenciamento  de Segredos  para  Aplicações  e  APIs -  implementar

serviço de gerenciamento de segredos para aplicações e APIs.

2.10.12.46. Serviço de Gerenciamento de Chaves  -  implementar  serviço de  gerenciamento de

chaves. 

2.10.12.47. Serviço de Condiguração de IPS – implementar o serviço de IPS.

2.11. DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EXCUTADOS POR

DEMANDA (ITEM 9 DA CONTRATAÇÃO)

2.11.1. Este serviço difere-se do descrito no item 4.8.1, por tratar-se de um serviço de consultoria

mais abrangente e específico, que será solicitado sob demanda.

2.11.2. A definição do SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA envolve a atuação

sobre soluções de serviços na nuvem, abaixo relacionados, mas não se limitando a estes: 

2.11.2.1. Apoiar o processo de integração dos serviços em nuvem pública aos serviços operacionais

"on-premises" assegurando a implantação de um ambiente de nuvem híbrido. 

2.11.2.2. Personalizar a  infraestrutura  em  nuvem  para  atender  às  demandas  de negócio e de

aplicações da CONTRATANTE. 

2.11.2.3. Prover  metodologias,  estratégias  para  a  execução  e  a  migração  de  aplicações  para  o

ambiente de nuvem (IaaS, PaaS e SaaS), priorizando redução de custos e segurança dos

mesmos. 
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2.11.2.4. Estabelecer metodologias de governança de uso dos recursos fornecidos no ambiente de

nuvem pública. 

2.11.2.5. Criar processo financeiro para analisar os custos mensais atuais/projetados relativos ao

consumo de recursos no ambiente de nuvem pública. 

2.11.2.6. Desenhar  modelos  para  monitorar  e otimizar  o  consumo de recursos  no ambiente  de

nuvem pública. 

2.11.2.7. Projetar  serviços  de  nuvem  pública  em  ambiente  híbrido  e  multinuvem  garantindo  a

disponibilidade e a segurança dos serviços entregues ao contratante minimizando o efeito

de “vendor lock-in”. 

2.11.2.8. Projetar  serviços  em  nuvem  hospedados  em  múltiplos  datacenters  (zonas  de

disponibilidade) e regiões assegurando a alta disponibilidade das aplicações (balanceadores

de carga, servidores web e de aplicação, infraestrutura de armazenamento de objetos,

bancos de dados relacionais e não relacionais) baseadas em tecnologias nativas de nuvem

pública. 

2.11.2.9. Apoiar a criação de estratégias de automação e implantação de processos automatizados

no ambiente em nuvem. 

2.11.2.10. Apoiar  a definição,  documentação e implantação de políticas  de segurança,  controle  e

registro de acesso. 

2.11.2.11. Apoiar o planejamento dos processos de gestão de risco e segurança. 

2.11.2.12. Dar suporte ao levantamento de diagnósticos, estudos e criação de documentações dos

recursos de computação em nuvem. 

2.11.2.13. Dar  suporte ao mapeamento e atualização  de processos de negócios que envolvem o

ambiente em nuvem. 

2.11.2.14. Elaborar  comparativo  de  investimentos  "on-premises"  com o  consumo de nuvem para

demonstrar efetivamente as vantagens da adoção do modelo de computação em nuvem

com base em projeção de gastos para 5 anos. 

2.11.2.15. Definir em conjunto com a área técnica do contratante, os serviços de infraestrutura e

aplicações que poderão ser explorados inicialmente no ambiente de nuvem pública.

2.11.3.  A execução dos serviços especializados de consultoria técnica, possui escopo definido na

Ordem de Serviço. 
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2.11.4. Diferente dos demais serviços especificados neste Termo de Referência, por tratar-se de

um serviço mais especializado, tanto o CSP como o Integrador poderá ser o responsável

pela  prestação  dos  serviços  caracterizados  nas  Ordens  de  Serviço,  sendo  de

responsabilidade da contratante esta definição.

2.11.5. O executor do serviço,  deverá utilizar  profissionais  técnicos qualificados para prestar  o

serviço técnico, nos quantitativos adequados, para garantir a plena qualidade dos serviços

entregues,  ficando  sob sua definição  qualquer  composição  de  recursos,  otimização  de

rotinas ou procedimentos. 

2.11.6. A CONTRATADA deverá entregar ao CONTRATANTE listagem dos profissionais que trata o

item 2.11.4 antes do início da prestação dos serviços descritos em cada ordem de serviço

emitida  pelo  contratante,  bem como a  qualquer  momento  que  ocorra   mudança  dos

profissionais. 

2.11.7. A CONTRATADA deverá prestar remotamente os serviços. Presencialmente somente com a

concordância das partes e sem ônus para a CONTRATANTE.

2.11.8. O  serviço  especializado  de  consultoria  técnica  será  remunerado  mensalmente  pela

quantidade de Unidades de Serviços Técnicos ( UST ) utilizados pela CONTRATADA na

execução das Ordens de Serviço. 

2.11.9. A unidade de medida adotada (UST) corresponde ao esforço de 1 (uma) hora para a

execução da tarefa com determinada complexidade, independentemente da quantidade de

recursos humanos alocados. O seu pagamento é condicionado à prestação dos serviços e

atendimento aos níveis de serviços detalhados na ordem de serviço. 

2.11.10. Essa atividade é de cunho estratégico  e  deverá  ser  desenvolvida  de  forma  integrada

à equipe da CONTRATANTE. 

2.11.11. Descrição do fluxo de solicitação e atendimento da demanda:

2.11.11.1. A CONTRATADA deverá agendar reunião com a CONTRATANTE em até 1 (um) dia útil

após a abertura do chamado, para tratar da demanda solicitada. 

2.11.11.2. Após explicada a demanda solicitada pela CONTRATANTE, a CONTRATADA terá até 10

(dez)  dias  úteis  para  apresentar  a  proposta  de  trabalho  para  avaliação  dos  serviços

demandados pela CONTRATANTE. 
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2.11.11.3. O prazo para apresentação da proposta de trabalho, poderá ser ampliado à critério da

CONTRATANTE. 

2.11.11.4. A proposta de trabalho deverá conter, no mínimo, as seguintes informações:

a. Descrição detalhada do serviço demandado; 

b. Arquitetura proposta pelo CSP para implementação do serviço demandado; 

c.  Orçamento  detalhado  dos  serviços,  em UST,  que serão  usados  pelo  provedor  para

implementação  do  serviço  demandado  com  o  preço  efetivamente  cobrado  pela

CONTRATADA; 

d. Prazo para entrega dos serviços; 

e. Descrição detalhada de restrições,  dependências e quaisquer informações relevantes

acerca do plano proposto. 
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2.11.11.5. Os planos de serviços devem ser supervisionados e assinados por profissional com o perfil

de arquiteto de nuvem.

2.11.11.6. Após  entrega  do  plano  de  execução,  a  CONTRATANTE realizará  a análise  de  modo a

verificar a aderência técnica e de negócio. 

2.11.11.7. Havendo  divergência,  a  CONTRATANTE  solicitará  à  CONTRATADA  que  promova  as

adequações e/ou correções no plano de execução, sem revisão do prazo e sem reinício de

contagem de prazo, salvo quando a CONTRATANTE identificar algum fato impeditivo. 

2.11.11.8. Após o aceite do plano de execução, a CONTRATANTE o analisará e decidirá se os serviços

demandados serão implementados. 

2.11.11.9. A formalização da execução do plano de trabalho proposto, será através da emissão da

Ordem de Serviço com os dados  referentes ao prazo de execução,  valor  em UST e o

detalhamento da execução do serviço.

2.12. Do uso de licenciamento próprio (Bring Your Own License -BYOL)

2.12.1. O  uso  de  licenciamento  próprio  é  uma  prática  que  permite  implantar  ou  utilizar  no

ambiente de nuvem um determinado software já licenciado originalmente no ambiente da

CONTRATANTE.

2.12.2. Somente será aplicada a política de  BYOL sobre aqueles produtos cujo licenciamento do

fabricante permita e haja previsão na política de licenciamento do provedor de nuvem.

2.12.3. Os produtos abrangidos pela política de  BYOL do provedor e declarados como isento de

pagamento deverão ser prestados sem ônus pela CONTRATADA.

2.12.4. Os produtos abrangidos pela política de BYOL do provedor e que possuam descontos em

seu preço final deverão ser prestados com o mesmo desconto pela CONTRATADA. Para

efetivação  do  repasse  do  desconto,  a  CONTRATADA deverá  aplicar  a  mesma redução

percentual concedida pelo provedor em sua política de BYOL no fator de USN associado ao

objeto alvo da política de BYOL.

2.12.5. A  CONTRATANTE  será  a  responsável  pela  aquisição  das  licenças  dos  fabricantes  de

software,  entretanto,  a  CONTRATADA,  conforme  demanda,  será  a  responsável  pela

instalação e configuração das licenças na máquina virtual.
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2.13. Da Plataforma de Gestão de MultiNuvem e do Portal de Gerenciamento online.

2.13.1. A Plataforma de Gestão de Multinuvem deve ser disponibilizada pela CONTRATADA e deve

ser capaz de realizar o provisionamento e orquestração, requisição de serviço, inventário e

classificação, monitoramento e análise, gerenciamento de custos e otimização de carga de

trabalho,  migração  em nuvem, backup e recuperação  de  desastres,  gerenciamento  de

segurança,  conformidade  e  identidade  e  deployment e  implantação  dos  recursos  nos

provedores de nuvem ofertados.

2.13.2. A CONTRATADA poderá utilizar uma ou mais ferramentas SaaS, comum de mercado, para

disponibilizar  uma  plataforma  de  gestão  de  multinuvem  conforme  critérios  mínimos

estabelecidos neste Termo de Referência.

2.13.3. A ferramenta deve prover as seguintes funcionalidades de Provisionamento e Orquestração

de multinuvem:

a. Aprovisionamento para o usuário final.

b. Permitir  a  utilização  de  modelos  de  provisionamento,  incluindo  modelos  de

provisionamento nativos da plataforma em multinuvem.

c. Permitir a automação de provisionamento simultânea.

d. Permitir a adoção de políticas relacionadas a modelos de provisionamento.

e. Permitir um agendador de tarefas.

f. Implementar fluxos de trabalho de orquestração baseada em eventos.

g. Possibilitar a requisição de serviço.

h. Disponibilizar um catálogo de serviços compatível aos serviços previstos neste Termo de

Referência.

i. Possibilitar a implantação de limites de gastos de itens de catálogo.

j. Solicitar fluxos de trabalho de aprovação.

k. Prover atendimento automatizado de pedidos.

l. Realizar gerenciamento de identidade e acesso (IAM).

m. Seja  compatível  às  soluções  de  criação  de  infraestrutura  por  código  (IaaC)

adotadas  pelos  provedores  de  nuvem ofertados  ou  soluções  IaaC  compatíveis  aos

provedores de nuvem ofertados.

PROCERGS – CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A
Praça dos Açorianos, s/nº – Centro Histórico – CEP 90.010-340 – Porto Alegre/RS – Brasil

PABX + 55 51 3210-3100 – http://www.procergs.rs.gov.br – procergs@procergs.rs.gov.br  

03/06/2022 15:53:08 PROCERGS/SCP/49494 ÁO SCP PARA VERIFICAÇÃO 143

22048900010929

PROCERGS58784
ASC

10/06/2022
16:54:28



2.13.4. A ferramenta deve prover as seguintes funcionalidades de Monitoramento e Análise em

Multinuvem:

a.  Permitir o Monitoramento por meio de painéis customizáveis.

b. Disponibilizar Relatórios de monitoramento de desempenho de recursos na nuvem.

c. Realizar a coleta e monitoramento de logs.

d. Possibilitar a Integração de monitoramento nativo das plataformas em nuvem.

e. Implementar Políticas de monitoramento de alertas.

f. Prover notificações de eventos de alerta multicanal.

g. Permitir  monitorar,  no  mínimo,  as  informações  sobre  a  quantidade  e  o  status das

instâncias, bem como, o uso de seus recursos computacionais (CPU e RAM), tráfego de

saída de rede, armazenamento e banco de dados, isoladamente por projeto.

2.13.5. A ferramenta deve prover as seguintes funcionalidades de Inventário e Classificação em

Multinuvem

a. Possibilitar a descoberta de recursos nas nuvens.

b. Disponibilizar um Inventário de recursos na nuvem.

c. Possibilitar o Monitoramento de alterações na configuração de recursos na nuvem.

d. Implementar  Políticas  de  configuração  de  recursos  na  Plataforma  de  Gestão

Multinuvem.

e. Permitir ações de configuração de recursos na nuvem.

f. Possibilitar a integração de marcação nativa das plataformas em nuvem.

g. Disponibilizar um Editor de tags nativo das plataformas em nuvem.

h. Possibilitar a Detecção de recursos sem etiqueta.

i. Permitir a tomada de Ações em recurso sem marcação.

j. Possibilitar a criação de Grupos de recursos dinâmicos.

2.13.6. A  ferramenta deve prover as  seguintes funcionalidades  de Gerenciamento de custos e

otimização de recursos em Multinuvem:

a. Permitir Integração da API da lista de preços da plataforma em nuvem.
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b. Permitir Integração da API de cobrança da plataforma na nuvem.

c. Disponibilizar Painéis de utilização de recursos.

d. Disponibilizar Painéis de controle de custos.

e. Disponibilizar Relatórios de acompanhamento de custos.

f. Possibilitar a Previsões de custo.

g. Permitir a Definição e visualização do orçamento.

h. Políticas de alerta de orçamento.

i. Possibilitar recurso de Detecção de anomalia nos gastos.

j. Disponibilizar  recomendações  de  dimensionamento  de  direitos  -  instâncias  de

computação.

k. Permitir  isolar  financeira  e  logicamente  os  recursos  computacionais  do  provedor

utilizados em diferentes projetos, de modo a não haver nenhum tipo de interferência

entre os projetos.

l. Definir centros de custos (unidades virtuais às quais podem ser atribuídos projetos, e às

quais podem ser associadas despesas) e o orçamento para o projeto,  e provisionar

todos os recursos a serem utilizados, respeitando o orçamento atribuído.

2.13.7. A ferramenta deve prover as seguintes funcionalidades de Gerenciamento de segurança,

conformidade e identidade:

a. Disponibilizar mecanismos de  single sign on (SSO) do console nativo das plataformas

em nuvem.

b. Permitir a criação, modificação e exclusão de usuários e grupos de usuários, aos quais

poderão ser atribuídas permissões de acesso.

c. Permitir criar Políticas do IAM.

d. Permitir o Gerenciamento de configuração de segurança.

e. Disponibilizar notificações de eventos de segurança multicanal.

f. Disponibilizar Log de atividades da plataforma em nuvem.
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2.13.8. A  CONTRATADA deverá disponibilizar portal  de gerenciamento online, que baseado nas

informações geradas pela plataforma de gestão de multinuvem, seja capaz de:

a. Emitir  planilha de  preços:  valores  praticados  pela  CONTRATADA com os  preços  de

todos os serviços das Tabelas 2, 3 e 4 (em USN) com as identificações dos respectivos

provedores, além de indicar quais serviços dos provedores serão gratuitos.

b. Disponibilizar relatório de faturamento apresentando com consumo mensal de serviços

dos provedores na métrica do item do serviço - USN.

c. Disponibilizar previsões de custo em USN baseado no perfil atual de consumo.
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d. Apresentar  sugestão  de  redução  de  custos  por  meio  da  readequação  dos  tipos  de

máquinas virtuais ao perfil de consumo apurado

2.13.9. A disponibilização da plataforma de gestão de multinuvem e portais deverá ser realizada à

CONTRATANTE em até 10 (dez) dias úteis após a assinatura do Contrato.

2.13.10. Sob nenhuma hipótese a CONTRATANTE arcará com custos relacionados ao direito de uso

das ferramentas e portais.

2.13.11. A  CONTRATANTE  não  ficará  responsável  pela  instalação,  manutenção  e  suporte

continuado de tais ferramentas, nem emitirá ordens de serviço para esses fins, devendo

essa ser uma das responsabilidades da CONTRATADA.

2.13.12. A  disponibilização  da  plataforma  de  gestão  de  multinuvem  para  utilização  pelo

CONTRATANTE,  independe  da  contratação  do  Item  4,  da  Tabela  1  deste  Termo  de

referência.

2.13.13. Ao final  do contrato,  o  direito  de  uso das  ferramentas  deverá ser  de  propriedade  da

CONTRATADA.

2.14. Do gerenciamento de custos

2.14.1. O gerenciamento  de  custos  abrange  as  ações  de  controle  operacional  de  custos  dos

recursos disponibilizados em nuvem.

2.14.2. A CONTRATADA deverá implementar mecanismos, thresholds, condições e limitadores de

custos associados a todos os recursos de computação em nuvem provisionados conforme

diretrizes fornecidas pela CONTRATANTE.

2.14.3. As ações relacionadas ao gerenciamento de custos devem ser realizadas de forma proativa

pela CONTRATADA submetendo-se ao conhecimento e autorização da CONTRATANTE.

2.14.4. Deverão  ser  adotados  pela  CONTRATADA  alertas,  mecanismos  de  monitoramento  e

acompanhamento  dos  custos,  mecanismos  de  estimativas  de  custos  e  recursos  dos

provedores específicos para limitação e controle dos custos dos recursos.

3. DO MODELO DE GOVERNANÇA DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE NUVEM

3.1. Os papéis e responsabilidades do integrador de nuvem e os diferentes serviços previstos

neste Termo de Referência são descritos na matriz a seguir. São utilizados os seguintes

elementos  para  caracterizar  a  forma da  relação  entre  o  ator  e  o  respectivo  papel  ou

função:
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a. Responsável (R): executor da função.

b. Avaliador (A): instância de aprovação prévia.

c. Consultado (C): possui informações e capacidade necessária à conclusão do serviço.

d. Informado (I): deve ser notificado após a conclusão do serviço.

3.2. Há dois  cenários  de execução dos serviços de computação  em nuvem previstos  neste

Termo de Referência: a oferta de recursos de computação por intermédio do provedor de

nuvem (Cenário 1 – uso dos serviços dos Itens 1, 2 e 3 da Tabela 1 do objeto) e a oferta

de recursos de computação em nuvem, incluindo uma camada de gerenciamento total dos

recursos (Cenário 2 – uso dos serviços dos Itens 1, 2, 3 e 4 da Tabela 1 do objeto).

3.3. O modelo proposto nesta contratação admite a coexistência de ambos cenários durante a

execução do contrato. Por exemplo, a CONTRATANTE pode adotar três modelos distintos: 

a.  Parcialmente  gerenciado:  Demandar  apenas  os  serviços  de  computação  em nuvem

previstos  nos  Itens  1,  2  e  3  da  Tabela  1  do  objeto  e  realizar  o  aprovisionamento,

gerenciamento e operação dos recursos utilizando a plataforma de gestão de recursos da

CONTRATADA.

b. Totalmente gerenciado: Demandar os serviços de computação em nuvem previstos nos

Itens  1,  2  e  3  da  Tabela  1  do  objeto  e  adicionalmente  requerer  os  serviços  de

gerenciamento completo desses recursos previstos no Item 4 da Tabela 1 do objeto. Neste

caso,  a  CONTRATADA  assume  a  responsabilidade  total  pelo  aprovisionamento,

gerenciamento e operação dos serviços de computação em nuvem. 

c.  Híbrido:  Adotar  para  parte  dos  recursos  de  computação  em  nuvem  o  modelo

parcialmente gerenciado, e para outra parte dos recursos (geralmente aqueles com maior

criticidade) adotar o modelo totalmente gerenciado.

3.4. Em um modelo  parcialmente  gerenciado,  o  Integrador  atua  provendo os  serviços  por

intermédio do provedor de nuvem, cenário em que se utiliza apenas os serviços constantes

dos Itens 1, 2 e  3 da Tabela 1 do objeto, conforme tabela a seguir. Dessa forma tem-se a

seguinte distribuição de responsabilidades para o modelo de governança:

Função  na  prestação  dos  Serviços  de CONTRATANTE CONTRATADA
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Computação em Nuvem (Integrador)

Planejamento/Demanda A/R R/I

 Projeto/Design R I

Execução/Provisionamento R A/I

Operação/Gerenciamento R A/I

Monitoramento R C/I

Gerenciamento de Custos A/I R

Suporte técnico I R

3.4.1. Neste  modelo,  a  atuação  da  CONTRATANTE  no  provisionamento,  gerenciamento  e

operação é realizada por meio do uso da ferramenta de gestão de multinuvem ofertada

pelo  integrador.  O  modelo  é  denominado  parcialmente  gerenciado  porque  apesar  da

responsabilidade  de  projeto,  execução,  operação  e  monitoramento  serem  da

CONTRATANTE, a CONTRATADA realiza a intermediação das operações junto ao provedor

via portal e fornece o suporte técnico e as informações necessárias para a realização das

atividades.

3.5. Em um modelo  totalmente  gerenciado,  a  CONTRATADA atua  provendo os  serviços  de

gerenciamento completo,  por intermédio dos provedores de nuvem. Neste modelo são

demandados  serviços  constantes  dos  Itens  1,  2  e  3  da  Tabela  1  do  objeto  e

adicionalmente  os serviços  do Item 4 da Tabela  1  do objeto.  Dessa forma,  tem-se a

seguinte distribuição de responsabilidades para o modelo de governança:

Função na prestação dos Serviços de 

Computação  em Nuvem

CONTRATANTE CONTRATADA

(Integrador)

Planejamento/Demanda A/I R

Projeto/Design A/I R

Execução/Provisionamento I R

Operação/Gerenciamento I R

Monitoramento I R

Gerenciamento de Custos A/I R
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Suporte técnico I R
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3.6. Neste modelo, uma vez incluídas as instâncias de computação (Itens 1, 2 e 3 da Tabela 1

do objeto) no escopo de gerenciamento completo (Item 4 da Tabela 1 do objeto) todos os

recursos associados aquelas instâncias, incluindo às próprias instâncias, são gerenciados

pela CONTRATADA. O gerenciamento abarca o controle total de custos de acordo com as

diretrizes, limites e alçadas constantes nas ordens de serviço. O papel da CONTRATANTE

está  mais  centrado  em  aprovação  de  certas  atividades  ou  de  receber  informações

prestadas pela CONTRATADA.

4. ESPECIFICAÇÕES DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

4.1. Requisitos para a assinatura do contrato e emissão das Ordens de Serviço

4.1.1. A execução dos serviços (emissão das ordens de serviço) está condicionada à verificação e

aceitação das certificações descritas nessa seção.

4.1.2. A CONTRATADA deverá disponibilizar os recursos de computação em provedor que possua

ao menos as certificações: ABNT NBR ISO/IEC 27001:2013; ISO/IEC 27017:2016 ou CSA

STAR Certification LEVEL TWO ou superior; e ISO/IEC 27018:2014, com validade vigente

durante a execução do contrato, referentes à infraestrutura de datacenter onde os serviços

em nuvem estarão hospedados.

4.1.3. As  certificações  ABNT  NBR  ISO/IEC  27001:2013,  ISO/IEC  27018:2014  e  ISO/IEC

27017:2016  deverão  ser  apresentadas  e  serão  aceitas  nas  suas  versões  originais  em

inglês, com tradução juramentada.

4.1.4. Os provedores de serviços em nuvem, deverão demonstrar através da CONTRATADA estar

em conformidade com os padrões de segurança de nuvem através de auditoria anual do

tipo SOC 2, ou superior, conduzida por um auditor independente, com a apresentação dos

relatórios de tipo I ou tipo II.

4.1.4.1. A CONTRATADA deverá apresentar, anualmente, à auditoria citada no item 4.1.4, o que

será essencial para garantir que o PROVEDOR continue em conformidade com os padrões

de segurança durante a vigência do contrato.

4.1.5. A CONTRATADA deverá apresentar declaração dos PROVEDORES ofertados referente:

a) aos processos de recuperação de desastre, de gestão de continuidade de negócios e de

gestão de mudanças, que garantam no mínimo:
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I – ter capacidade de recuperar e de restaurar dados após incidentes de perda de

dados;

II - ter capacidade de manter os mesmos níveis de segurança e de controles utilizados

durante o modo de operação normal;

III-  garantir  que  a  solução  de  recuperação  de  dados  pertence  e  é  gerenciada

inteiramente pelo próprio provedor.

b) adotam políticas e procedimentos para descarte de ativos de informação que garantam

no mínimo:

I - a sanitização ou a destruição segura de todos os dados existentes nos dispositivos

descartados;

II - a destruição segura de ativo em fim de ciclo de vida ou considerado inservível;

III - o armazenamento seguro dos ativos a serem descartados.
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4.1.6. A CONTRATADA deverá apresentar declaração emitida pelos provedores, assegurando ser

capaz de prover os serviços objetos desta contratação.

4.2. Requisitos do Negócio

4.2.1. A  CONTRATADA  deverá  ofertar  recursos  de  computação  em  nuvem  por  meio  de

mecanismos  de  auto  provisionamento  sob  demanda  (on-demand  self-service),  amplo

acesso pela rede (broad network access), compartilhamento através de pool de recursos

(resource pooling), rápida elasticidade (rapid elasticity) e serviços medidos por utilização

(measured service).

4.2.2. Os serviços de computação em nuvem deverão ser prestados de modo parcialmente ou

totalmente gerenciados, de acordo com a necessidade de cada projeto a ser implementado

pela CONTRATANTE. 

4.2.3. Deverão ser ofertadas  diferentes capacidades  de computação  em nuvem com vistas  a

assegurar a ampliação do uso de Serviços de computação em nuvem pela administração

pública.

4.2.4. A  CONTRATADA  deverá  assegurar  alta  disponibilidade,  segurança  e  um  controle

aprimorado de custos por meio de simulações e estabelecimento automático de limitadores

de gastos conforme diretrizes estabelecidas previamente pela CONTRATANTE.

4.2.5. A Solução deverá prover serviços de gerenciamento, migração e suporte prestados por

profissionais especializados, topologia automatizada e processos eficientes.

4.2.6. A CONTRATADA deverá intermediar e agregar valor a todos os serviços de computação em

nuvem prestados  pelo  provedor  de  nuvem,  incluindo  a  prestação  de  suporte  técnico,

orientação técnica especializada, além dos serviços específicos de gerenciamento total e

migração.

4.3. Requisitos de capacitação

4.3.1. Dos Serviços de Treinamento:

4.3.1.1. Os Serviços de treinamento (Item 07 da Tabela 1 do objeto) deverão ser executados sob

demanda, conforme necessidade da CONTRATANTE.

4.3.2. Do repasse de conhecimento para os demais serviços (Itens 1, 2, 3, 4, 8 e 9 da Tabela 1

do objeto):
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4.3.2.1. A  CONTRATADA  deverá  fornecer  à  CONTRATANTE  manuais  ou  roteiros  técnicos,

preferencialmente em idioma português brasileiro, para viabilizar a utilização efetiva dos

serviços, independente da execução do serviço específico de treinamento.

4.3.2.2. Deverá ser disponibilizado à CONTRATANTE sem ônus os materiais, recursos e acessos aos

ambientes de treinamento ofertados pelo provedor disponibilizados aos seus clientes dos

serviços de computação em nuvem.

4.4. Requisitos de Manutenção e Suporte Técnico

4.4.1. A CONTRATADA deverá disponibilizar suporte técnico em nível corporativo por intermédio

do provedor de nuvem com, no mínimo, as seguintes características:

a) Manter central de atendimento para abertura de chamados no regime 365x24x7 para

atendimento dos chamados de suporte técnico. A central deverá ser acionada, por meio

de ligação gratuita  ou ligação  local  a ser  indicado pela CONTRATANTE,  podendo a

CONTRATADA disponibilizar abertura de chamados pela internet. O atendimento deverá

ser realizado em língua portuguesa.

b) Disponibilização de orientações  para provisionar seus recursos,  seguindo as práticas

recomendadas  do  provedor  para  a  reduzir  custos,  aumentar  o  desempenho  e  a

tolerância a falhas e melhorar a segurança.

c) Suporte a ambientes de produção.
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d) Orientações  relacionadas  a  arquitetura,  projeto,  design,  operação  e  resolução  de

problemas

4.4.2. A  CONTRATADA deverá prestar esclarecimentos técnicos sobre a execução dos serviços

sempre que solicitados pela CONTRATANTE, no prazo de 2 (duas) horas.

4.5. Requisitos Temporais

4.5.1. Na  contagem  dos  prazos  estabelecidos  neste  Termo  de  Referência,  quando  não

expressados de forma contrária, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.

4.5.2. Todos os prazos citados, quando não expresso de forma contrária, serão considerados em

dias corridos. Ressaltando que serão contados os dias a partir da hora em que ocorrer o

incidente até a mesma hora do último dia conforme os prazos.

4.6. Requisitos de Segurança da Informação

4.6.1. A  CONTRATADA  deverá  adotar  todas  as  medidas  necessárias  para  assegurar  a

disponibilidade, integridade,  confidencialidade e autenticidade das informações a serem

tratadas na nuvem.

4.6.1.1. A  CONTRATADA  deverá  implementar  medidas  para  garantir  a  proteção  dos  dados,

antecipando ameaças à privacidade, à segurança e à integridade, prevenindo acesso não

autorizado às informações.

4.6.2. Dos planos e procedimentos

4.6.2.1. A  Solução  ofertada  pela  CONTRATADA  deverá  dispor  de  plano  de  comunicação  de

incidentes, devendo a CONTRATADA informar imediatamente à CONTRATANTE todos os

incidentes de segurança da informação ou existência de vulnerabilidades do objeto da

contratação, assim considerados os eventos não previstos ou não desejados, bem como

qualquer violação das regras de sigilo estabelecidas que tenham ocorrido por sua ação ou

omissão,  independentemente  de  dolo,  que  acarretem  dano  à  confidencialidade,

disponibilidade, integridade ou autenticidade dos dados da CONTRATANTE.

4.6.2.2. A  CONTRATADA  deve  possuir  e  manter  as  seguintes  informações  disponíveis  à

CONTRATANTE:

a. o plano de continuidade, contendo as ações de recuperação de desastres e contingência

de negócio.
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b. Plano de resposta à incidentes contendo os procedimentos relacionados à prevenção e

resposta aos incidentes referentes aos serviços objetos deste Termo de Referência.

c. Os resultados respostas a incidentes relacionados com os serviços.
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4.6.3. Da Segurança de identidades

4.6.3.1. A solução deve dispor de mecanismo de garantia de identidade realizada previamente à

execução das requisições dos usuários.

4.6.3.2. A  solução  deve  permitir  criar  e  gerenciar  perfis  e  credenciais  de  segurança  para  a

CONTRATANTE e para seus usuários.

4.6.3.3. A solução deve permitir que somente os usuários autorizados pela CONTRATANTE tenham

acesso aos recursos em conformidade aos respectivos perfis de uso.

4.6.3.4. A solução deve permitir autenticação de usuário para controlar o acesso aos dados, como

mecanismos de controle de acesso, como políticas de permissões e Listas de Controle de

Acesso  (ACLs)  para  conceder  seletivamente  permissões  para  usuários  e  grupos  de

usuários.

4.6.3.5. A solução deve permitir realizar de forma segura o upload/download de dados, utilizando

os protocolos SSL e HTTPS.

4.6.3.6. A solução deve permitir definir regras que se aplicam, em geral, a todas as solicitações

para seus recursos, tais como a concessão de privilégios de gravação para um subconjunto

dos recursos contratados.

4.6.4. Da Segurança nas requisições/dados

4.6.4.1. A solução deve permitir ou negar uma requisição baseado no endereço IP de origem do

requisitante.

4.6.4.2. A solução deve permitir a criptografia automática de dados e objetos armazenados usando

AES (Advanced Encryption Standard) de, no mínimo, 256 bits ou outro algoritmo com força

de  chave  equivalente  ou  superior,  neste  último  caso  desde  que  aprovado  pela

CONTRATANTE.

4.6.4.3. A solução deve permitir que a CONTRATANTE restrinja o acesso a determinados recursos

com base em aspectos da requisição.

4.6.4.4. A solução deve utilizar protocolos seguros para autenticar as requisições, por exemplo,

HMAC  (Hash  Message  Authentication  Code)  –  SHA1,  conforme  RFC  2104,  utilizando

codificação Base64.
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4.6.4.5. A  solução  deve  permitir  criar  Listas  de  Controle  de  Acesso  (ACLs)  para  conceder

permissões específicas (ou seja,  READ, WRITE, FULL_CONTROL) a usuários específicos

para um recurso ou para um objeto.

4.6.4.6. A  solução  deve  permitir  a  autenticação  de  sequência  de  caracteres  da  requisição  de

usuário. Por exemplo, os clientes podem criar uma URL para um objeto que só é válida por

um tempo limitado.

4.6.5. Da Segurança de chaves

4.6.5.1. A solução deve dispor de mecanismo para gestão integrada de chaves de segurança que

permita tratar, gerenciar e proteger chaves usando várias camadas de segurança.

4.6.5.2. A solução  deve  permitir  criptografar  e  descriptografar  dados  e  objetos  sem perda  de

performance substantiva.

4.6.5.3. A solução deve permitir recursos para trilha de auditoria, permitindo visualizar quem usou

determinada chave para acessar um objeto, qual objeto foi acessado e quando ocorreu

esse acesso.

4.6.5.4. A solução deve permitir  visualizar  tentativas malsucedidas de acesso por usuários sem

permissão para descriptografar os dados.

4.6.5.5. A solução deve permitir que os usuários criptografem seus dados e objetos antes de enviá-

los para o serviço de armazenamento.

4.6.5.6. A solução deve permitir que cada objeto ou recurso protegido seja criptografado com uma

chave exclusiva.

4.6.5.7. A solução deve permitir que a própria chave de objeto ou recurso seja criptografada por

uma chave separada.

4.6.5.8. A solução deve permitir que dados criptografados, chaves de criptografia e chaves mestras

sejam armazenadas e protegidas em hosts separados e protegidos por várias camadas de

proteção.

4.6.5.9. A solução deve permitir que eventos relativos à segurança de chaves sejam registrados em

log.

4.6.6. Da Segurança dos Dados e Informações

4.6.6.1. É vedado  o  tratamento  em ambiente  de  nuvem de  informações  não  autorizadas  pela

CONTRATANTE.
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4.6.6.2. É vedado acesso aos dados hospedados na infraestrutura de nuvem à CONTRATADA ou ao

provedor, sem prévia e formal autorização por parte da CONTRATANTE.

4.6.6.3. A Solução deverá prover mecanismo de acesso protegido aos dados, por meio de chave de

criptografia, garantindo que apenas aplicações e usuários autorizados tenham acesso.

4.6.6.4. Solução deverá permitir a criptografia automática de dados e objetos armazenados usando

AES (Advanced Encryption Standard) de, no mínimo, 256 bits ou outro algoritmo com força

de  chave  equivalente  ou  superior,  neste  último  caso  desde  que  aprovado  pela

CONTRATANTE.

4.6.6.5. A solução deverá possibilitar comunicação criptografada e protegida para transferência de

dados.

4.6.6.6. A solução deverá dispor de recursos que garantam a segurança da informação dos dados

da CONTRATANTE, incluindo os seguintes itens: solução de controle de tráfego de borda

do tipo firewall (norte-sul,leste/oeste, e de aplicações), solução de prevenção e detecção

de intrusão (IDS/IPS) e Solução anti-DDoS.

4.6.6.7. A CONTRATADA  deve  implementar  controles  para  isolamento  e  segurança  de  sistema

operacional.

4.6.6.8. A CONTRATADA deve utilizar soluções de virtualização que sejam padrões ou referências

de mercado.

4.6.6.9. A CONTRATADA deverá criar uma política de atualização de versão de software, indicando

sua criticidade e acordar junto à CONTRATANTE qual a melhor data para ser aplicada.

4.6.6.10. A  CONTRATADA  deverá  assinar  Termo  de  Confidencialidade  no  ato  da  assinatura  do

contrato,  resguardando  que  os  recursos,  dados  e  informações  de  propriedade  da

CONTRATANTE, e quaisquer outros, repassados por força do objeto do contrato, possam

constituir informação privilegiada e com caráter de confidencialidade. 

4.6.6.11. A  CONTRATADA  comprometer-se-á  a  preservar  os  dados  da  CONTRATANTE  contra

acessos indevidos  e abster-se-á de replicar  ou realizar  cópias  de  segurança (backups)

destes  dados  fora  de  ambientes  de  computação  em  nuvem,  devendo  informar

imediatamente e formalmente à CONTRATANTE qualquer tentativa,  inclusive por meios

judiciais, de acesso por parte de outra nação a estes dados. 

4.6.7. Da localização dos dados e informações 
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4.6.7.1. A CONTRATADA deverá assegurar que os dados, metadados, informações e conhecimento,

produzidos  ou custodiados  pela  CONTRATANTE,  bem como suas  cópias  de segurança,

residam em território brasileiro;

4.6.7.2. Devem residir exclusivamente em território brasileiro, os dados, metadados, informações e

conhecimento,  produzidos ou custodiados pela CONTRATANTE, referentes à informação

com restrição de acesso prevista em legislação vigente;

4.7. Requisitos de Arquitetura Tecnológica

4.7.1. A arquitetura da Solução de TI objeto do presente Termo de Referência deverá observar

ao menos os seguintes princípios de excelência em operação em nuvem:

a. Permitir o uso de operações como código (Operations as Code): Ser capaz de prover e

definir uma carga de trabalho (aplicações e infraestrutura) como código e atualizá-la

como código.

b. Permitir  o uso de documentação baseada em anotações (Annotate Documentation):

Anotações são utilizadas como entrada para as operações via código.

c. Permitir mudanças constantes, pequenas e frequentes: O design das cargas de trabalho

deve permitir que os componentes sejam atualizados com frequência.

d. Permitir  a  antecipação  de  falhas:  Ser  capaz  de  permitir  a  simulação  de  cenários,

realização de teste e validação de requisitos antes de entrada em produção.

4.7.2. As arquiteturas criadas em ambiente de nuvem devem:

a. Ser precedidas de planejamento,

b. Possuir cotas ou trashoud que informem o consumo de determinado recurso de acordo

com as necessidades da CONTRATANTE.

c. Permitir o gerenciamento de capacidade das cargas de trabalho com antecedência com

vistas a evitar a limitação inesperada do consumo de recursos.

d. Prever mecanismos de controle de custos por meio de alertas relacionados a situações

em que os gastos atingirem determinados limites.

e.  Ser  projetadas  observando  padrões  mínimos  de  segurança,  incluindo:  controle  de

acesso,  uso  de  mecanismos  de  log e  de  monitoramento,  gestão  de  credenciais,

segmentação de rede, entre outros recomendados pelo provedor.
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4.8. Requisitos de Projeto e de Implementação

4.8.1. Os Serviços de Computação em nuvem – Infraestrutura como Serviço - IaaS (Item 01 da

Tabela 1 do objeto), de Computação em nuvem – Plataforma como Serviço - PaaS (Item 2

da Tabela 1 do objeto), de Computação em nuvem – Software como Serviço - SaaS (Item

3 da Tabela 1 do objeto), de Gerenciamento e Operação de recursos em nuvem (Item 4 da

Tabela 1 do objeto), de migração (Itens 05 e 06 da Tabela 1 do objeto), de suporte sob

demanda (Item 8 da Tabela 1 do objeto ) e de Consultoria (Item 9 da Tabela 1 do objeto)

deverão  ser  executados  observando  um  planejamento  definido  pela  CONTRATADA  e

aprovado pela CONTRATANTE contendo no mínimo:

4.8.1.1. Arquitetura da solução prevista em nuvem.

4.8.1.2. Identificação das cargas de trabalho e recursos computacionais previstos.

4.8.1.3. Considerações sobre segurança da informação.

4.8.1.4. Estimativa de custos para os próximos (03) três meses, no mínimo.

4.8.2. Quando da elaboração de um projeto de arquitetura de infraestrutura na nuvem, para

hospedagem de uma aplicação (sistema de informação) a CONTRATANTE considera o nível

de criticidade do projeto, a dependência e o acoplamento entre os diversos componentes

dos  serviços  de  infraestrutura  de  nuvem,  necessários  para  manter  a  disponibilidade  e

desempenho da aplicação. Desta forma, é obrigatório que, todos os componentes de um

determinado projeto,  sejam implementados em um mesmo CSP, ou seja,  uma mesma

solução não será segmentada entre nuvens diferentes. Portanto, para a implementação de

projetos  demandados  pela  CONTRATANTE,  que  inclui  a  disponibilização  de  toda  a

infraestrutura necessária para a operacionalização de um serviço que irá atender a uma

aplicação, os itens de IaaS constantes na Tabela 2 e PaaS constantes da Tabela 3, que

porventura componham uma solução específica, deverão ser disponibilizados por um único

CSP,  em um único  datacenter  ou,  em caso  de  solução  com alta-disponibilidade  para

Disaster Recovery por exemplo, em dois data centers.

4.8.3. As exceções relacionadas ao item 4.8.2, necessariamente deverão ser acordadas com a

CONTRATANTE. 
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4.8.4. O desenvolvimento  dos  produtos  deverá utilizar  frameworks,  bibliotecas,  componentes,

ferramentas, códigos fontes e utilitários  que sejam portáveis para outros ambientes de

nuvem.

4.8.5. As  prospecções  tecnológicas  deverão  evitar  propostas  que  dependam  somente  de

plataformas proprietárias e que dependam de único fornecedor, salvo quando autorizado

pela CONTRATANTE.

4.9. Requisitos de Implantação

4.9.1. A CONTRATADA deverá adotar mecanismos de automação e de implantação contínua.

4.9.2. Deverá  ser  adotado  práticas  ágeis  pela  CONTRATADA  na  operação,  implantação  e

automação de processos e cargas de trabalho no ambiente de nuvem.

4.10. Requisitos de Garantia e Assistência Técnica

4.10.1. A  CONTRATADA  deverá  reparar,  corrigir,  remover,  reconstruir  ou  substituir,  às  suas

expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos

nos  recursos  e serviços  de  computação  e  de  banco  de  dados,  bem como a  qualquer

recurso derivado das Tabelas 2, 3 e 4 nas cargas de trabalho (workloads) utilizadas pela

CONTRATANTE.

4.11. Requisitos de Experiência Profissional

4.11.1. A CONTRATADA deverá executar os serviços da presente contratação com ao menos os

seguintes perfis profissionais: 

PERFIL ADMINISTRADOR DE SERVIÇOS EM NUVEM

Caberá ao Administrador de serviços de nuvem implementar, monitorar e manter soluções

em nuvem, incluindo os principais serviços relacionados a computação, armazenamento, rede

e segurança.

Experiência/Qualificação Modo de Comprovação

Experiência  na  operação  de  serviços  de

computação em nuvem.

Registro em Carteira de Trabalho ou 

contrato(s) executado(s) pelo 

profissional, além da devida

documentação necessária para que se 

comprove a participação do funcionário  

na execução das atividades, ou 
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comprovação do vínculo societário.

Formação Modo de Comprovação

Curso superior completo na área de Tecnologia da

Informação,  ou  qualquer  formação  de  nível

superior.

Diploma, devidamente registrado, de 

conclusão de curso de graduação na 

área de Tecnologia da Informação

ou nível superior em qualquer área com 

pós-graduação na área de Tecnologia da

Informação em nível de

especialização ou mestrado ou 

doutorado, fornecido por instituição de 

ensino superior reconhecido pelo

Ministério da Educação – MEC, ou pelo 

órgão competente para tanto no país de

emissão do diploma.

Possuir certificação ou experiência profissional de

Administrador  ou  engenheiro  de  Soluções,  ou

papel  equivalente  superior,  relacionados  ao

Provedor de Nuvem adotado

Certificação técnica de administrador ou

engenheiro  de  soluções  emitida  pelo

Provedor adotado.

PERFIL ARQUITETO DE NUVEM

Caberá ao Arquiteto de Soluções a análise e definição dos cenários apropriados, execução

dos procedimentos de configuração, migração/implantação, testes, colocação em produção e

acompanhamento/monitoramento do serviço em produção.

Experiência/Qualificação Modo de Comprovação

Experiência  na  elaboração  e  implementação  de

arquiteturas  de  serviços  em  computação  em

nuvem.

Registro em Carteira de Trabalho ou 

contrato(s) executado(s) pelo 

profissional, além da devida 

documentação necessária para que se 

comprove a participação do funcionário 

na execução das atividades, ou 
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comprovação do vínculo societário.

Formação Modo de Comprovação

Curso superior completo na área de Tecnologia da

Informação,  ou  qualquer  formação  de  nível

superior.

Diploma, devidamente registrado, de 

conclusão de curso de graduação na 

área de Tecnologia da Informação ou 

nível superior em qualquer área com 

pós-graduação na área de Tecnologia da

Informação em nível de especialização 

ou mestrado ou doutorado, fornecido 

por instituição de ensino superior 

reconhecido pelo Ministério da Educação

– MEC, ou pelo órgão competente para 

tanto no país de emissão do diploma.

Possuir certificação ou experiência profissional de

Arquiteto  de  Soluções,  ou  papel  equivalente

superior,  relacionados  ao  Provedor  de  Nuvem

adotado

Certificação técnica de administrador ou

engenheiro  de  soluções  emitida  pelo

Provedor adotado.

PERFIL ESPECIALISTA EM BANCO DE DADOS

Caberá ao especialista em banco de dados zelar pelo correto dimensionamento, arquitetura e

operação das cargas de trabalho e recursos de computação associados aos bancos de dados

utilizados pelas soluções e sistemas da CONTRATANTE.

Experiência/Qualificação Modo de Comprovação

Experiência na administração de banco de dados

por meio de serviços de computação em nuvem.

Registro em Carteira de Trabalho ou 

contrato(s) executado(s) pelo 

profissional, além da devida 

documentação necessária para que se 

comprove a participação do funcionário 

na execução das atividades, ou 

comprovação do vínculo societário.
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Formação Modo de Comprovação

Curso superior completo na área de Tecnologia da

Informação,  ou  qualquer  formação  de  nível

superior.

Diploma, devidamente registrado, de 

conclusão de curso de graduação na 

área de Tecnologia da Informação ou 

nível superior em qualquer área com 

pós-graduação na área de Tecnologia da

Informação em nível de especialização 

ou mestrado ou doutorado, fornecido 

por instituição de ensino superior 

reconhecido pelo Ministério da Educação

– MEC, ou pelo órgão competente para 

tanto no país de emissão do diploma.

Possuir certificação ou experiência profissional de

Administrador  ou  engenheiro  de  Soluções,  ou

papel  equivalente  superior,  relacionados  ao

Provedor de Nuvem adotado

Certificação técnica de administrador ou

engenheiro  de  soluções  emitida  pelo

Provedor adotado.

PERFIL INSTRUTOR DE SERVIÇOS EM NUVEM

Caberá ao instrutor ministrar os treinamentos previstos neste termo de referência.

Experiência/Qualificação Modo de Comprovação

Experiência  na  realização  de  treinamentos

corporativos. Experiência na operação de serviços

em nuvem.

Registro em Carteira de Trabalho ou 

contrato(s) executado(s) pelo 

profissional, além da devida 

documentação necessária para que se 

comprove a participação do funcionário 

na execução das atividades, ou 

comprovação do vínculo societário.

Formação Modo de Comprovação

Curso superior completo na área de Tecnologia da

Informação,  ou  qualquer  formação  de  nível

Diploma, devidamente registrado, de 

conclusão de curso de graduação na 
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superior. área de Tecnologia da Informação ou 

nível superior em qualquer área com 

pós-graduação na área de Tecnologia da

Informação em nível de especialização 

ou mestrado ou doutorado, fornecido 

por instituição de ensino superior 

reconhecido pelo Ministério da Educação

– MEC, ou pelo órgão competente para 

tanto no país de emissão do diploma.

Possuir certificação ou experiência profissional de

Administrador  ou  engenheiro  de  Soluções,  ou

papel  equivalente  superior,  relacionados  ao

Provedor de Nuvem adotado

Certificação técnica de administrador ou

engenheiro  de  soluções  emitida  pelo

Provedor adotado.
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4.12. Requisitos de Formação da Equipe

4.12.1. No âmbito da solução, o planejamento e projeto dos serviços de computação em nuvem

deverão ser supervisionados por um arquiteto de nuvem da CONTRATADA.

4.12.2. No âmbito dos serviços de computação em nuvem (Item 01, 02 e 03 da Tabela 1 do objeto)

e nos SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE TÉCNICO EXECUTADOS POR DEMANDA

(Item 8 da Tabela  1 do objeto),  o provisionamento,  configuração e monitoramento  dos

recursos  de  computação  em nuvem deverão  ser  acompanhados,  nos  casos  de  serviços

realizados  automaticamente  pela  plataforma  de  gerenciamento  de  nuvem,  ou

operacionalizado, nos casos manuais, por um administrador de nuvem.

4.12.3. No âmbito dos SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE NUVEM (Item 04 da Tabela 1 do objeto)

e dos SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA (Item 9 da Tabela 1 do

objeto) as atividades deverão ser realizadas por ao menos 1 (um) administrador de nuvem e

supervisionada por 1 (um) arquiteto de nuvem.

4.12.4. No âmbito dos serviços de migração (Itens 05 e 06 da Tabela 1 do objeto), as atividades

deverão ser executadas por ao menos 1 (um) administrador de nuvem e 1 (um) arquiteto

em nuvem. Para aquelas cargas  de  trabalhos  que envolvem banco  de dados,  deve ser

apoiada por um especialista em banco de dados.

4.12.5. No âmbito dos serviços de treinamento (Item 07 da Tabela  1 do objeto),  as  atividades

deverão ser executadas por ao menos 1 (um) instrutor de serviços de nuvem.

4.12.6. Os profissionais integrantes das equipes que prestarão os serviços mencionados nos itens

acima e que forem executados pela CONTRATADA, deverão possuir vínculo empregatício

comprovado através de CTPS ou societário com esta. 

4.12.6.1. O serviço de treinamento (Item 7 da Tabela 1), poderá ser subcontratado e prestado pelo

CSP ou por empresas certificadas por esta.

4.12.6.2. O serviço de consultoria (Item 9 da Tabela 1) poderá ser prestado tanto pela CONTRATADA

quanto pelo CSP. Quando a prestação do serviço for realizada pelo CSP, não será necessária

a comprovação de vínculo empregatício ou societário, por tratar-se de prestação de serviço

técnico pelo próprio provedor de serviços.
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4.12.7. Os  serviços  de  consultoria  e  treinamento  também  podem  ser  realizados  através  de

subcontratação com comprovação de vínculo através de contrato de prestação de serviços.

4.12.8. No caso do treinamento, se prestado por empresa terceira, deverá haver a comprovação de

que a mesma é certificada pelo CSP.

4.12.9. Para  caso  da  consultoria,  se  o  serviço  for  prestado  pela  contratada  deverá  haver

comprovação do vínculo empregatício ou societário com a contratada, entretanto, no caso

do serviço ser prestado pelo CSP, não há necessidade de comprovação, por tratar-se de

serviço técnico especializado prestado pelo próprio provedor dos serviços.

4.13. Requisitos de Metodologia de Trabalho

4.13.1. Os  serviços  serão  prestados  nos  termos  previstos  no  Termo  de  Referência  pela

CONTRATADA e serão mensurados os resultados pela CONTRATANTE.

4.13.2. A  CONTRATANTE  demandará  os  serviços  por  meio  de  Ordem  de  serviços  (OS)  que

possibilitará  a  abertura  de  chamados  para  encaminhamento  das  demandas  operacionais

constantes do escopo de cada ordem de serviço.

4.13.3. A CONTRATADA deverá empregar recursos de metodologias ágeis,  DEVOPS (Development

and Operations) nas atividades de automação necessárias para assegurar o gerenciamento.

Monitoramento e operação dos serviços. 

5. DA PROPRIEDADE INTELECTUAL E DIREITO AUTORAL

5.1. Ceder à CONTRATANTE os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da Solução

de TI sobre os diversos artefatos e produtos produzidos ao longo do contrato, incluindo a

documentação, os modelos de dados e as bases de dados;

6. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

6.1. Da formalização da Demanda

6.1.1. A formalização para início da prestação dos serviços deve ser realizada por meio de Ordem

de Serviço (OS).

6.1.2. A Ordem de serviço deve ser encaminhada contendo no mínimo: 

a. a definição e a especificação dos serviços a serem realizados;

b. o volume estimado de serviços a serem realizado;

c. os prazos para realização dos serviços;

d. a identificação dos responsáveis da CONTRATANTE pelo acompanhamento dos serviços.
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6.1.3. Para os serviços relacionados aos itens 01, 02, 03 e 04 da Tabela 1, a Ordem de Serviço

poderá  conter  parcelas  mensais,  limitadas  a  vigência  do  contrato,  a  serem executadas,

contendo necessariamente:

a. a identificação do escopo de serviços abrangidos por cada parcela;
b. o limite máximo de gastos admitido com cada parcela, incluindo neste cálculo limitações
relacionadas a elasticidade de computação em nuvem.

6.1.4. Cada parcela deve estar associada a uma entrega mensal e será tratada de forma individual

para efeitos de contabilização de níveis de serviço e avaliação dos produtos entregáveis.

6.1.5. Com vistas a subsidiar a construção da ordem de serviço, a CONTRATANTE poderá solicitar

a  qualquer  momento  a  elaboração  de  plano  de  arquitetura  que  deverá  ser  realizado

conforme item 6.2.4.

6.1.6. A elaboração de plano de arquitetura deve ser realizada sem ônus à CONTRATANTE. 

6.2. Do planejamento dos Serviços

6.2.1. Para os serviços que necessitem da realização de um planejamento (itens 01, 02, 03 e 04 da

Tabela 1), a CONTRATADA deverá agendar reunião com a CONTRATANTE em até 1 (um)

dia útil após a abertura do chamado ou recebimento da ordem de serviço, para tratar da

demanda solicitada. 

6.2.2. Após explicada a demanda solicitada pela CONTRATANTE, a CONTRATADA terá até 10 (dez)

dias  úteis  para  apresentar  o  plano  de  arquitetura  de  solução  para  implementação  dos

serviços demandados pela CONTRATANTE.

6.2.3. O prazo  para  apresentação  do  plano  de  arquitetura  poderá  ser  ampliado  à  critério  da

CONTRATANTE. 

6.2.4. O plano de arquitetura deverá conter, no mínimo, as seguintes informações:

a. Descrição detalhada do serviço demandado;

b. Arquitetura proposta pela CONTRATADA para implementação do serviço demandado;

c. Orçamento detalhado dos serviços que serão usados pelo provedor para implementação

do serviço demandado com o preço efetivamente cobrado pela CONTRATADA;

d. Prazo para entrega dos serviços em perfeita operação;
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e.  Descrição  detalhada  de  restrições,  dependências  e  quaisquer  informações  relevantes

acerca do plano proposto.

6.2.5. Os planos de serviços devem ser supervisionados e assinados por profissional com o perfil

de arquiteto de nuvem.

6.2.6. Após  entrega do plano de arquitetura,  a  CONTRATANTE realizará  a análise de  modo a

verificar a aderência técnica e de negócio. 

6.2.7. Havendo  divergência,  a  CONTRATANTE  solicitará  à  CONTRATADA  que  promova  as

adequações e/ou correções no plano de arquitetura, sem revisão do prazo e sem reinício de

contagem de prazo, salvo quando a CONTRATANTE identificar algum fato impeditivo. 

6.2.8. Após o aceite do plano de arquitetura, a CONTRATANTE analisará o plano e decidirá se os

serviços demandados serão implementados. 

6.3. Da abertura de chamados 

6.3.1. Durante a execução dos serviços deste Termo de referência,  deve ser disponibilizado à

CONTRATANTE plataforma para abertura e acompanhamento de chamados capaz de: 

a. fornecer um número de registro único para acompanhamento de cada chamado.

b. comunicar à CONTRATANTE qualquer mudança na situação de chamados.

6.3.2. Os  chamados  abertos  somente  podem  ser  concluídos  e  fechados  após  autorização  da

CONTRATANTE.

6.4. Local de entrega e execução dos serviços

6.4.1. Os  serviços  serão  prestados  de  forma  remota,  à  exceção  daqueles  relacionados  ao

transporte de dados no caso em que houver a necessidade de utilização de meio físico de

transporte. 

6.4.2. As reuniões entre a CONTRATANTE e CONTRATADA deverão ser realizadas de modo virtual,

a  menos  que haja  algum impedimento.  A  CONTRATADA será  responsável  por  prover  a

infraestrutura  tecnológica  para  realização  da  reunião,  restando  à  CONTRATANTE  a

responsabilidade por prover terminal de acesso à internet com capacidade de reprodução de

áudio e vídeo aos seus funcionários. 

6.5. Alteração do Catálogos de Recursos de Nuvem 

6.5.1. O catálogo referente aos Recursos de Nuvem (Tabelas 2, 3 e 4) não poderão ser alterados.
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6.6. Transição Contratual

6.6.1. Por ocasião do encerramento de um contrato, com a consequente finalização da prestação

dos serviços pela CONTRATADA, poderá ser necessária a migração dos dados de um CSP

para outro. Neste processo, a CONTRATADA deverá prestar, sem ônus adicional, assistência

à CONTRATANTE antes do encerramento ou rescisão contratual, para realizar a adequada

migração dos dados previstos para uma nova empresa indicada pela CONTRATANTE em um

prazo máximo de 6 (seis) meses.

6.6.2. A  CONTRATADA  deverá  entregar  o  acervo  documental  e  informacional  dos  dados

armazenados no CSP, atendendo às seguintes atividades:

6.6.2.1. A CONTRATADA deverá entregar,  sem  ônus  adicional, todas  as  imagens  de

servidores, dados  e  informações da  CONTRATANTE, que  estejam  armazenados em  seu

ambiente. Para  esta  atividade a  CONTRATADA,  deverá  elaborar  um  cronograma  de

atividades em comum acordo com a CONTRATANTE. 

6.6.2.2. Durante o processo é obrigatório o repasse de informações, pela CONTRATANTE, sobre as

cargas de trabalho e informações técnicas que auxiliem a transição, sendo obrigatório o

fornecimento, mas não se limitando a estes, de:

6.6.2.2.1. Documentação  e  base  de  conhecimento  atualizada  com  todos  os  procedimentos

operacionais, templates, documentação as-built e parâmetros de instalação e configuração

para todos os serviços realizados; 

6.6.2.2.2. Relação de todos recursos alocados ativos, hardware e software, que compõem o contrato

com demonstrativo de crescimento anual, desde o início do contrato. 

6.6.2.3. A CONTRATADA deverá  entregar  para  a  CONTRATANTE  em,  no  máximo,

até 10 (dez) dias corridos antes  do  encerramento  do  contrato,  todas  as  imagens  de

servidores  virtuais  e  todos  os  dados  e  informações  da  CONTRATANTE, que  estejam

armazenados ou hospedados no ambiente provido pela CONTRATADA. 

6.6.2.3.1. Após o  encerramento do  contrato,  em até  5  (cinco)  dias  úteis,  a  CONTRATADA deverá

entregar as mesmas informações atualizadas até a data de encerramento do contrato. 

6.6.2.3.2. As datas de  entrega  poderão ser  alteradas em comum acordo,  conforme cronograma  de

atividades.

6.6.2.3.3. Os arquivos deverão ser entregues em local e tecnologias previamente acordadas. 
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6.6.2.3.4. Os arquivos deverão ser entregues em formatos previamente acorftreinamentdadosz entre

as partes. 

6.6.2.3.5. O aceite das mídias somente será dado após a carga das mesmas pela CONTRATANTE. 

6.6.2.4. No  caso  de VMs,  cujo  licenciamento  do  sistema  operacional  e/ou  outro  software  não

permitam a extração da imagem e exportação para fora do ambiente da CSP, em função de

direitos  de  licenciamento,  poderá  ser  suprimida  a  entrega  das  imagens  dos  servidores,

sendo necessária apenas a entrega dos dados e as informações armazenadas no ambiente. 

6.6.2.5. À critério da CONTRATANTE, desde que não haja custo adicional, os arquivos poderão ser

disponibilizados pela CONTRATADA em um site seguro, para download. Neste caso não será

necessária a gravação dos dados em mídias eletrônicas. 

6.6.2.6. Este processo não terá nenhum custo adicional para a CONTRATANTE, nem mesmo relativo

aos serviços necessários para a geração dos arquivos, disponibilização das mídias, eventual

tráfego de rede e eventual custo de transporte, com segurança, das mídias. 

6.6.3. A CONTRATADA,  responsável  pelo  contrato  de  hospedagem  em encerramento,

deverá destruir as informações da CONTRATANTE armazenadas no CSP, tão logo a migração

seja concluída e condicionada a autorização expressa e por escrito da CONTRATANTE. 

6.6.4. A CONTRATADA terá  até 45  (quarenta  e  cinco) dias,  corridos,  após  o  encerramento  do

contrato, para autorizar este evento, ou o que for acordado no cronograma de migração, em

comum acordo.

6.6.5. Ao final do processo de migração a CONTRATANTE irá emitir um laudo técnico comprovando

a  entrega  dos  dados  pela  CONTRATADA  e  a CONTRATADA deverá  emitir  um  termo

informando que os dados foram destruídos, de acordo com o padrão NIST 800-88.  

6.7. Mecanismos formais de comunicação

6.7.1. São  definidos  como  mecanismos  formais  de  comunicação,  entre  a  CONTRATANTE  e  a

CONTRATADA, os seguintes:

a. E-mails e Cartas.

b. Ordem de Serviço

c. Ata de Reunião

d. Ofício

e. Sistema de abertura de chamados
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6.8. Manutenção de Sigilo e Normas de Segurança

6.8.1. A  CONTRATADA  deverá  manter  sigilo  absoluto  sobre  quaisquer  dados  e  informações

contidos em quaisquer documentos e mídias, incluindo os equipamentos e seus meios de

armazenamento, de que venha a ter conhecimento durante a execução dos serviços, não

podendo,  sob  qualquer  pretexto,  divulgar,  reproduzir  ou  utilizar,  sob  pena  de  lei,

independentemente  da  classificação  de  sigilo  conferida  pelo  CONTRATANTE  a  tais

documentos. 

7.  MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO  

7.1. Critérios de Recebimento e Aceitação 

7.1.1. A CONTRATADA apresentará, até o quinto dia útil do mês, relatório com todas as ordens de

serviços executadas e homologadas pela CONTRATANTE no mês anterior. O relatório deverá

listar, quando couber, os serviços do provedor de nuvem, e a respectiva quantidade de USN

utilizada no serviço de computação, os serviços de Gerenciamento de Recursos em Nuvem,

os serviços de Migração de Recursos, os serviços de Treinamento, os serviços de operação

sob demanda e o serviço de Consultoria sob demanda.

7.1.2. O relatório citado no item anterior deve ser enviado aos fiscais técnicos, por e-mail, antes da

emissão da fatura, para validação, e deve constar a aferição dos Níveis de Serviços, assim

como  o  cálculo  das  glosas,  para  posterior  validação  dos  demais  fiscais  do  contrato,

procedendo-se ao aceite se estiver em conformidade.

7.1.3. Após  o  envio  do  relatório  citado  acima,  a  CONTRATANTE   deverá  confirmar  o  seu

recebimento, também via email, diretamente à CONTRATADA.

7.1.4. Nesse sentido, a entrega dos relatórios mensais deve ser condição fundamental e necessária

para  o pagamento  referente  a cada  mês de prestação  dos serviços.  O relatório  deverá

conter no mínimo:

a. Número das Ordens de Serviço;

b. Descrição dos serviços;

c. Período de execução dos serviços;

d.  Quantidades:  USN,  Instâncias  Gerenciadas,  Instâncias  de  Computação  Migradas,

Instâncias de Banco de Dados migradas, Turmas de Treinamento e UST

e. Aferição dos Níveis de Serviços;
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f. Valor total devido.

7.1.5. O ateste dos serviços ocorrerá no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contados do

primeiro dia útil após o email de confirmação de recebimento do relatório.

7.1.6. Concluída  a  avaliação  da  qualidade  e  da  conformidade  dos  serviços  entregues  e

provisoriamente  recebidos,  a  CONTRATADA  emitirá  a(s)  NOTA(S)  FISCAL(IS)  para

pagamento, mediante e-mail de aceite enviado pela CONTRATANTE.

7.2. Procedimentos de Teste e Inspeção

7.2.1. A CONTRATANTE poderá realizar auditorias, inclusive com apoio de empresa especializada,

para  comprovar  que  a  CONTRATADA mantém os  requisitos  de  testes  de  segurança  da

informação  (incluindo  análise  e  tratamento  de  riscos,  verificação  de  vulnerabilidades  e

avaliação de segurança dos serviços).

7.2.2. A  critério  da  CONTRATANTE,  testes  poderão  ser  realizados  a  fim  de  comprovar  as

funcionalidades e a especificação proposta neste Termo de Referência. 

7.2.3. Na ausência de especificações idênticas às mínimas exigidas, serão aceitas especificações

superiores. 

7.3. Níveis Mínimos de Serviço Exigidos (NMS)

7.3.1. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base em

Níveis  de Serviço definidos  nesta seção.  Níveis  de  serviço são indicadores  mensuráveis,

estabelecidos  pela  CONTRATANTE,  capazes  de  aferir  objetivamente  os  resultados

pretendidos com as respectivas contratações. 

7.3.2. A  aferição  dos  níveis  de  serviço  será  realizada  mensalmente  pelos  fiscais  do  contrato,

referente às Ordens de Serviço encerradas no mês anterior.

7.3.3. O não cumprimento dos valores mínimos/máximos exigidos nos indicadores ensejará em

sanções de acordo com o estipulado na seção relativa a sanções.

7.3.4. Para as Ordens de Serviços relacionadas aos serviços de computação em nuvem (Itens 1, 2

e 3 da Tabela 1 do objeto), será considerado o seguinte indicador:

7.3.4.1. INDICADOR DE DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (IDSCN)

INDICADOR DE DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (IDSCN)

Tópico Descrição

Finalidade O IDSCN visa aferir o percentual do tempo em que os serviços da Nuvem
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Pública estiveram disponíveis no mês.

Meta a cumprir IDSCN >= 99,90% O serviço objeto desta contratação deverá ser

prestado  24 (vinte e quatro)  horas por dia,  7

(sete) dias por semana, durante todo o período

de  vigência  do  contrato,  salvaguardados  os

casos de interrupções programadas.

Instrumento  de

medição

Através da plataforma de gerenciamento de nuvem e por controle próprio

da CONTRATANTE na constatação de indisponibilidade dos serviços.

Forma  de

acompanhament

o

Durante a execução dos serviços, a disponibilidade será monitorada e o

tempo de indisponibilidade dos serviços serão descontados do tempo total

de disponibilidade esperado no mês.

Entende-se como serviços aqueles constantes dos catálogos dos Itens 1,

2 e 3 em execução.

Periodicidade Será aferida mensalmente por serviço

Mecanismo  de

Cálculo

(métrica)

IDSCN (%) = (TDM / TTM) x 100

Onde:

IDSCN = Disponibilidade dos Serviços

TDM = Total de tempo com disponibilidade no mês

TTM = Total do tempo no mês

Observações Serão utilizados dias corridos na medição.

Início  de

Vigência

A partir da emissão de OS relativas aos itens 01, 02 e 03

Faixas de ajuste

no pagamento

Para valores do indicador IDSCN:

Igual ou Superior a 99,90% – Pagamento integral da OS;

De 98,90% a 99,89% – Glosa de 3% sobre o valor do serviço 

inadimplido;

De 97,90% a 98,89% – Glosa de 5% sobre o valor do serviço 

inadimplido;

De 96,90% a 97,89% – Glosa de 7% sobre o valor do serviço 

inadimplido;
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De 90,00% a 96,89% – Glosa de 9% sobre o valor do serviço inadimplido 

E abaixo de 89,99%? – Glosa de 10% sobre o valor do serviço inadimplido

7.3.5. Para as Ordens de Serviços relacionadas aos serviços de gerenciamento e operação de recursos

de computação em nuvem (Item 4 da Tabela 1 do objeto), Operação sob demanda (item 8 da

tabela 1) e Consultoria (Item 9 da Tabela 1) serão considerados os seguintes indicadores:

7.3.5.1. INDICADOR DE DISPONIBILIDADE  DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E  OPERAÇÃO DE

RECURSOS EM NUVEM (IDGOR) – Este indicador será utilizado para medir o Item 4 da Tabela

1.

INDICADOR DE DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E OPERAÇÃO DE

RECURSOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (IDGOR)

Tópico Descrição

Finalidade O IDGOR visa  aferir  o  percentual  do  tempo em que os  serviços  de

gerenciamento  e  operação  de  recursos  de  computação  em  Nuvem

Pública estiveram disponíveis no mês.

Meta a cumprir IDGOR>= 99% O serviço de gerenciamento e operação de recursos

em nuvem 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete)

dias por semana, durante todo o período de vigência

do contrato, salvaguardados os casos de interrupções

programadas.

Instrumento  de

medição

Através da plataforma de gerenciamento e operação de nuvem e por

controle próprio da CONTRATANTE na constatação de indisponibilidade

dos serviços.

Forma  de

acompanhamento

Durante a execução dos serviços, a disponibilidade será monitorada e o

tempo de indisponibilidade dos serviços serão descontados  do tempo

total de disponibilidade esperado no mês.

Periodicidade Será aferida mensalmente por serviço

Mecanismo  de

Cálculo (métrica)

IDGOR (%) = (TDM / TTM) x 100

Onde:
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IDGOR = Disponibilidade dos Serviços de gerenciamento e operação

TDM = Total de tempo com disponibilidade no mês

TTM = Total do tempo no mês

Observações Serão utilizados dias corridos na medição.

Início de Vigência A partir da emissão de OS relativas ao item 04.

Faixas  de  ajuste

no pagamento

Para valores do indicador IDGOR:

Igual ou Superior a 99% – Pagamento integral da OS;

De 90% a 98,99% – Glosa de 1% sobre o valor do serviço inadimplido;

De 80% a 89,99% – Glosa de 2% sobre o valor do serviço inadimplido;

De 70% a 79,99% – Glosa de 5% sobre o valor do serviço inadimplido;

Abaixo de 69,99% - Glosa de 10% sobre o valor do serviço inadimplido.

7.3.5.2. INDICADOR DE RESPONSIVIDADE A INCIDENTES (IRI) – Este indicador será utilizado para

medir o item 4, 8 e 9 da Tabela 1.

INDICADOR DE RESPONSIVIDADE A INCIDENTES (IRI)

Tópico Descrição

Finalidade O  indicador  de  resposta  a  incidentes  mensura  a  quantidade  de

incidentes ocorridos no mês relacionados às instâncias objeto do serviço

de  gerenciamento  da  solução  e  o  respectivo  tempo  de  resposta.  O

objetivo deste indicador é incentivar uma atuação proativa e preventiva

no gerenciamento dos recursos.

Meta a cumprir IRI >= 90,00% Promover  uma  resposta  com  proposta  de

resolução ou medida de contorno do incidente

em até 90 minutos a no mínimo sobre 90%

dos incidentes ocorridos no mês.

Instrumento  de

medição

Através  da  plataforma  de  gerenciamento  de  nuvem  e  por  controle

próprio da CONTRATANTE na constatação da ocorrência de incidentes e

na contabilização do tempo até sua resposta

Forma  de

Acompanhamento

Durante  a  execução  dos  serviços,  a  ocorrência  de  incidentes  será

monitorada e o tempo de resposta será contabilizado.
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Periodicidade Será aferido mensalmente

Mecanismo  de

Cálculo (métrica)

IRI = (TI90 / TIM) x 100

Onde:

IRI = Percentual de Incidentes Tratados em até 90 minutos.

TIM = Total de incidentes ocorridos no mês

TI90 = Total de incidentes tratados em até 90 minutos.

Observações Serão utilizados dias corridos na medição

Início de Vigência A partir da emissão de OS relativas ao item 01, 02,  03.

Faixas  de  ajuste

no pagamento

Para valores do indicador IRI:

Igual ou Superior a 90% – Pagamento integral da OS;

De 80% a 89,99% – Glosa de 5% sobre o valor do serviço inadimplido;

De 70% a 79,99% – Glosa de 7% sobre o valor do serviço inadimplido;

Abaixo de 69,99% - Glosa de 10% sobre o valor do serviço inadimplido.

7.3.5.3. INDICADOR DE TEMPESTIVIDADE NA OPERAÇÃO (ITO)

Este indicador será utilizado para medir o nível de serviço dos Itens 4, 8 e 9 da Tabela 1.

INDICADOR DE TEMPESTIVIDADE NA OPERAÇÃO (ITO)

Tópico Descrição

Finalidade Mensurar a execução dos serviços de gerenciamento e operação nos

prazos máximos estabelecidos.

Meta a cumprir ITO >= 99,00% Executar as operações e atividades dentro dos

prazos para a execução previstos nas tabelas 5

e 6 e na ordem de serviço.

Instrumento  de

medição

Através  da  plataforma  de  gerenciamento  e  acompanhamento  de

chamados e por controle próprio da CONTRATANTE.

Forma  de

Acompanhamento

Após  a execução dos  serviços,  os  fiscais  analisarão  individualmente

cada execução de serviço verificando a conclusão no prazo definido

neste Termo de Referência.

Periodicidade Será aferido mensalmente
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Mecanismo  de

Cálculo (métrica)

ITO = (TCSA / TC) x 100

Onde:

ITO = Percentual de serviços entregues tempestivamente.

TC = Total de chamados ocorridos no mês

TCSA = Total de chamados sem atraso.

Observações Serão utilizados dias corridos na medição

Início de Vigência A partir da emissão de OS relativas ao item 01, 02, 03.

Faixas de ajuste no

pagamento

Para valores do indicador ITO:

Igual ou Superior a 99,00% – Pagamento integral da OS;

De 90% a 98,99% – Glosa de 1% sobre o valor do serviço 

inadimplido;

De 80% a 89,99% – Glosa de 5% sobre o valor do serviço 

inadimplido;

De 70% a 79,99% – Glosa de 7% sobre o valor do serviço 

inadimplido;

Abaixo de 69,99% - Glosa de 10% sobre o valor do serviço inadi         

mplido.

7.3.5.4. INDICADOR DE CONFORMIDADE NA OPERAÇÃO (ICO) - Este indicador será utilizado para

medir o item 4, 8 e 9 da Tabela 1.

INDICADOR DE CONFORMIDADE NA OPERAÇÃO (ICO)

Tópico Descrição

Finalidade Assegurar que os serviços de operação e gerenciamento dos recursos

em núvem sejam executados em conformidade aos requisitos técnicos

e funcionais esperados.

Meta a cumprir ICO = 100,00% Executar  as  operações  e  atividades  de

gerenciamento para aferição da QUALIDADE dos

serviços previstos na tabela % e na ordem de

serviço.

Instrumento  de Através  da  plataforma  de  gerenciamento  e  acompanhamento  de
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medição chamados e por controle próprio da CONTRATANTE.

Forma  de

Acompanhamento

Após  a execução dos  serviços,  os  fiscais  analisarão  individualmente

cada execução de serviço verificando a conclusão no prazo definido

neste Termo de Referência.

Periodicidade Será aferido mensalmente

Mecanismo  de

Cálculo (métrica)

ICO = (TCC / TC) x 100

Onde:

TC = Total de chamados ocorridos no mês

TCC = Total de chamados entregues no prazo definido no Termo de

Referência.

Observações Serão utilizados dias corridos na medição

Início de Vigência A partir da emissão de OS relativas ao item 01, 02 e 03.

Faixas de ajuste no

pagamento

Para valores do indicador ICO:

Igual a 100% – Pagamento integral da OS;

De 90% a 99,99% – Glosa de 5% sobre o valor do serviço 

inadimplido;

De 80% a 89,99% – Glosa de 7% sobre o valor do serviço 

inadimplido;

Abaixo de 79,99% - Glosa de 10% sobre o valor do serviço 

inadimplido.

7.3.6. Para  as  Ordens  de  Serviços  relacionadas  aos  serviços  de  MIGRAÇÃO  DE  RECURSOS

COMPUTACIONAIS E MIGRAÇÃO DE BANCO DE DADOS (Itens 5 e 6 da Tabela 1 do objeto),

serão considerados os seguintes indicadores:

7.3.6.1. INDICADOR DE TEMPESTIVIDADE NA MIGRAÇÃO (ITM)

INDICADOR DE TEMPESTIVIDADE NA MIGRAÇÃO (ITM)

Tópico Descrição

Finalidade Mensurar a execução dos serviços de migração nos prazos máximos

estabelecidos.

Meta a cumprir ITM <= 0 Executar a migração das cargas de trabalhos dentro
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dos prazos para a execução previstos nos itens 05 e

06.

Instrumento  de

medição

Ordem de Serviço  e  plataforma  de gerenciamento  dos  recursos  de

nuvem.

Forma  de

Acompanhamento

Após  a  execução  dos  serviços  de  migração,  os  fiscais  verificarão  a

conformidade entre o prazo realizado e o prazo previsto.

Periodicidade Será aferido mensalmente

Mecanismo  de

Cálculo (métrica)

ITM = PR - PMP

Onde:

ITM = Dias de entrega do serviço dentro do prazo previsto.

PMP = Prazo Máximo previsto para migração.

PR= Prazo realizado.

Observações Serão utilizados dias corridos na medição.

O período cuja pendência dependa da CONTRATANTE será descontado

da forma de cálculo.

Início de Vigência A partir da emissão de OS relativas aos itens 05 e 06.

Faixas de ajuste no

pagamento

Para valores do indicador ITM:

Igual ou inferior a 0 – Pagamento integral da OS;

De 1 a 5 – Glosa de 3% sobre o valor da ordem de serviço;

De 6 a 10 – Glosa de 5% sobre o valor da ordem de serviço;

De 11 a 15 – Glosa de 7% sobre o valor da ordem de serviço;

De 16 a 30 - Glosa de 10% sobre o valor da ordem de serviço e 

aplicada advertência.

Acima de 30 – Será declarado não execução do serviço de migração, 

sem prejuízo da aplicação de glosa anterior.

7.3.6.2. INDICADOR DE EFETIVIDADE NA MIGRAÇÃO (IFM)

INDICADOR DE EFETIVIDADE NA MIGRAÇÃO (IFM)

Tópico Descrição

Finalidade Assegurar  que  a  migração  das  cargas  de  trabalho  ocorra  em
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conformidade aos requisitos técnicos e de negócio esperados.

Meta a cumprir IFM=100% Quantidade de instâncias migradas cujas cargas de

trabalhos  foram  estabilizadas  no  ambiente  de

nuvem.

Instrumento  de

medição

Ordem de Serviço  e  plataforma  de gerenciamento  dos  recursos  de

nuvem.

Forma  de

Acompanhamento

Após  a  execução  dos  serviços  de  migração,  os  fiscais  verificarão  a

conformidade  funcionais  das  cargas  de  trabalho  mantidas  pelas

instâncias.

Periodicidade Sob demanda

Mecanismo  de

Cálculo (métrica)

IFM = TIMS/ TIM x 100

Onde:

IFM = Instâncias migradas em conformidade funcional aos requisitos

técnicos e de negócio esperados.

TIMS = Total de instâncias migradas em conformidade funcional.

TIM = Total de instâncias migradas

Observações Serão consideradas instâncias de computação e de Banco de dados.

Início de Vigência A partir da emissão de OS relativas aos itens 05 e 06.

Faixas de ajuste no

pagamento

Para valores do indicador IFM:

Igual a 100% – Pagamento integral da OS;

De 90% a 99,99% – Glosa de 3% sobre o valor do serviço 

inadimplido;

De 80% a 89,99% – Glosa de 5% sobre o valor do serviço 

inadimplido;

Abaixo de 79,99% - Glosa de 7% sobre o valor do serviço inadimplido.

7.3.7.  Para  as  Ordens  de  Serviços  relacionadas  aos  serviços  de  TREINAMENTO  (ITEM  7  da

contratação), serão considerados os seguintes indicadores:

INDICADOR DE QUALIDADE DO TREINAMENTO (IQT)
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Tópico Descrição

Finalidade A  execução  dos  serviços  de  treinamento  com  a  qualidade  mínima

esperada.

Meta a cumprir IQT >= 70% Avaliação positiva do treinamento por no mínimo 70%

dos treinandos.

Instrumento  de

medição

Formulário de avaliação preenchido por cada treinando após realização do

curso

Forma  de

Acompanhamen

to

Ao término do treinamento cada aluno responderá um formulário com um

indicador  de  avaliação  geral  do  treinamento.  Considera-se  positiva  a

avaliação superior a 50%.

Periodicidade Por treinamento

Mecanismo  de

Cálculo

(métrica)

IQT (%) = (TAP/ TA) x 100

Onde:

IQT = Avaliações positivas sobre o treinamento.

TA = Total de avaliações.

TAP = Total de avaliações positivas

Observações Serão considerados apenas os participantes com no mínimo 70% de 

frequência.

Início  de

Vigência

A partir da emissão de OS relativas aos itens 07.

Faixas  de

ajuste  no

pagamento

Para valores do indicador IQT:

Igual ou superior a 70% – Pagamento integral da OS;

De 60% a 69,99% – Glosa de 2% sobre o valor do serviço inadimplido;

De 50% a 59,99% – Glosa de 3% sobre o valor do serviço inadimplido;

De 40% a 49,99% – Glosa de 5% sobre o valor do serviço inadimplido;

Abaixo de 39,99% - Glosa de 7% sobre o valor do serviço inadimplido.

8. Sanções Administrativas e Procedimentos para Glosa no Pagamento
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8.1. O licitante será sancionado com o impedimento de licitar e contratar com a Administração

Pública Estadual e será descredenciado do cadastro de fornecedores, pelo prazo de até 2

(dois) anos, sem prejuízo de multa, e demais cominações legais, nos seguintes casos:

a) convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato;

b) deixar de entregar a documentação exigida no Edital;

c) apresentar documentação falsa;

d) não mantiver a proposta;

e) cometer fraude fiscal;

f) comportar-se de modo inidôneo.

8.2. Serão reputados como inidôneos atos como os descritos no Código Penal Brasileiro.

8.3. A aplicação de sanções não exime o licitante da obrigação de reparar os danos, perdas ou

prejuízos que sua conduta venha a causar ao CONTRATANTE.

8.4. O licitante/adjudicatário que cometer quaisquer das infrações discriminadas no subitem 8.1

ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

a) multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da sua proposta inicial;

b) impedimento  de  licitar  e  de  contratar  com  o  Estado  do  Rio  Grande  do  Sul  e

descredenciamento no cadastro de fornecedores, pelo prazo de até 2 (dois) anos.

8.5. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento de

licitar e de contratar.

8.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo

que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o

procedimento previsto na legislação.

8.7. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado ao PROCERGS,

observado o princípio da proporcionalidade.

8.8. As sanções previstas nesta Cláusula não elidem a aplicação das penalidades estabelecidas

no Art. 30 da Lei Federal nº 12.846/2013.
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8.9. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas na Minuta de

Contrato e tem sua redação definida pelo Decreto Estadual  nº 55.717/2021, Resoluções

177/2021 e  200/2022.

8.10. As glosas decorrentes de indisponibilidade estão previstas no item 7 e subitens deste Termo

de Referência.

9. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

9.1. O contrato a ser firmado terá vigência inicial de 36 (trinta e seis) meses, contados da data

de sua assinatura, e poderá ser prorrogado por período de mais 24 (vinte e quatro) meses,

até o limite de 60 meses.

9.2. A vigência  de 36 (trinta  e seis)  meses justifica-se com vistas  a  permitir  que o período

contratual acomode o processo de migração, configuração, estabilização e disponibilização

dos serviços em nuvem, além da prestação do serviço propriamente dito. Outro fator que foi

considerado na definição do período de 36 (trinta) meses foi a modalidade de reserva de

recurso computacional  adotado  pelos provedores de nuvem. Essa modalidade  permite a

alocação de recursos por períodos de 12 (doze) meses. Neste caso, uma vigência anual

impossibilitaria o uso dos recursos nessa modalidade. Destacando-se que essa modalidade

de recursos reservados apresenta melhores condições comerciais para a Administração.

10. DO REAJUSTE DE PREÇOS 

10.1. O contrato será reajustado, observado o interregno mínimo de um ano, a contar da data-

base de reajuste.

10.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a

partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

10.3. O valor  do  contrato  será  reajustado,  em consequência  da variação  do  IPCA (Índice  de

Preços ao Consumidor Amplo) do Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor –

SNIPC, de acordo com a fórmula abaixo:

            R = P0 x [(IPCAn / IPCA0)-1]
            Onde:
                 R = parcela de reajuste;
                 P0 = Preço inicial do contrato no mês de referência dos preços ou preço do
contrato no mês de aplicação do último reajuste;
                IPCAn = número do índice IPCA referente ao mês do reajuste;  
                IPCA0 = número do índice IPCA referente ao mês da data-base inicial ou último reajuste.
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11. DEFINIÇÃO DE CRITÉRIOS TÉCNICOS PARA JULGAMENTO DA PROPOSTA

11.1. Para fins de demonstração da conformidade do serviço apresentado pela licitante em relação

às especificações técnicas previstas no Termo de Referência, a licitante deverá apresentar a

seguinte Documentação Técnica:

11.2. A identificação dos provedores de nuvem ofertados (no mínimo dois) e seus respectivos

catálogos de serviços, associados aos serviços constantes nas Tabelas 2, 3 e 4 do objeto

deste termo de referência, conforme ANEXO III MODELO DE TABELA DE CONFORMIDADE

TÉCNICA DOS CATÁLOGOS DE SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM;

11.2.1. A  comprovação  da  oferta  dos  serviços  por  parte  dos  CSPs,  não  precisa  considerar  as

métricas definidas nas Tabelas 2, 3 e 4 cuja conversão entre a métrica do CSP e a métrica

definida no TR será de responsabilidade da Contratada.

11.3. A  descrição  de  cada  produto  ofertado,  incluindo  os  prospectos  técnicos,  referência  ao

endereço  eletrônico  do  provedor  e  outros  materiais  necessários  para  se  demonstrar  a

compatibilidade aos requisitos mínimos constantes dos serviços exigidos neste documento;

11.4. Identificação  do(s)  produto(s)  adotado(s)  para  oferta  da  Plataforma  de  Gestão  de

Multinuvem e do Portal  de Gerenciamento online, incluindo todo o material,  prospecto e

endereços  eletrônicos  que  contenham  as  informações  necessárias  para  se  constatar  o

atendimento aos requisitos mínimos exigidos para a plataforma de gestão, conforme ANEXO

IV  MODELO DE TABELA DE CONFORMIDADE TÉCNICA DA PLATAFORMA DE GESTÃO DE

MULTINUVEM E DO PORTAL DE GERENCIAMENTO ONLINE. 

12. DOS CRITÉRIOS DE HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR

12.1. Regime, Tipo, Modalidade da Licitação e Modo de Disputa: 

12.1.1. O regime da execução do contrato é de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, uma vez que

permite o pagamento apenas pelos serviços efetivamente executados, e consegue-se definir

de antemão a qualidade e a quantidade serviços a serem prestados. 
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12.1.2. Esta licitação será realizada na modalidade de PREGÃO NA FORMA DE DISPUTA, eletrônica,

com julgamento pelo critério de MENOR PREÇO GLOBAL DO LOTE.

12.2. A LICITANTE deverá apresentar para fins de habilitação técnica atestados de capacidade

técnica, com as seguintes comprovações: 

12.2.1. O provisionamento, gerenciamento e operação de, no mínimo, 50 instâncias de máquina

virtual e de 10 instâncias de banco de dados em ambiente de nuvem pública; 

12.2.2. O fornecimento de painel ou portal web de gestão de recursos em nuvem pública, capaz de

realizar  o  monitoramento  e  bilhetagem  de  recursos  de  computação  em nuvem de  um

provedor; 

12.2.3. A  realização  de  migração  de  ambiente  de  hospedagem  próprio  (on-premisses)  de

organização pública ou privada com no mínimo 50 máquinas virtuais e de 10 instâncias de

banco de dados para ambiente em nuvem pública. 

12.3. Será permitido o somatório de atestados para fins de comprovação da qualificação técnica

do LICITANTE. 

12.4. Apresentar  comprovação  de  que  representa  provedores  de  nuvem  para  utilização  dos

serviços de computação em nuvem que venham a ser utilizados pela CONTRATANTE.

12.5. Comprovar através de cópia da Carteira de Trabalho ou Contrato Social que possui no seu

quadro, 01 (um) profissional de cada perfil abaixo relacionado:

12.5.1. Administrador de Serviços em Nuvem

12.5.2. Arquiteto de Nuvem

12.5.3. Especialista em Banco de Dados

12.6. A Licitante deverá comprovar que os provedores aos quais representa, nos termos do item

13.4  possuem  ao  menos  as  certificações:  ABNT  NBR  ISO/IEC  27001:2013;  ISO/IEC

27017:2016 ou CSA STAR Certification LEVEL TWO ou superior;  e ISO/IEC 27018:2014,

vigentes,  referentes à infraestrutura de  datacenter  onde os  serviços em nuvem estarão

hospedados.

12.7. As certificações acima serão aceitas na sua versão em inglês, com tradução juramentada.

12.8. Os Licitantes deverão demonstrar que os provedores ofertados estão em conformidade com

os padrões de segurança de nuvem através de auditoria anual do tipo SOC 2, ou superior,

PROCERGS – CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A
Praça dos Açorianos, s/nº – Centro Histórico – CEP 90.010-340 – Porto Alegre/RS – Brasil

PABX + 55 51 3210-3100 – http://www.procergs.rs.gov.br – procergs@procergs.rs.gov.br  

03/06/2022 15:53:08 PROCERGS/SCP/49494 ÁO SCP PARA VERIFICAÇÃO 187

22048900010929

PROCERGS58784
ASC

10/06/2022
16:54:28



conduzida por um auditor independente, com a apresentação dos relatórios de tipo I ou tipo

II.

13. DA SUBCONTRATAÇÃO

Será permitida subcontratação apenas para os serviços de treinamento ( Item 7 da Tabela 1

do objeto ) e para o e SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA TÉCNICA (Item 9 da 

Tabela 1 do objeto).

14. ANEXOS

14.1. Integram este Termo de Referência os seguintes anexos:

14.1.1. ANEXO I – MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO

PROCERGS ORDEM DE SERVIÇO

Contrato n°

OS

SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (Item 1 da Contratação)

Código Serviço Quantidade Prazo em dias Quantidade de USNs

SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (Item 2 da Contratação)

Código Serviço Quantidade Prazo em dias Quantidade de USNs

SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (Item 3 da Contratação)

Código Serviço Quantidade Prazo em dias Quantidade de USNs

SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E OPERAÇÃO DE RECURSOS EM NUVEM (ITEM 4 da contratação)

Instâncias relacionadas (computação Recursos relacionados (rede, segurança Natureza Data e Data e hora
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ou banco de dados)

ou armazenamento) - Descrever código 

e nome do recurso.

da ação 

(*)

hora de 

início

de término

Prazos de execução dos serviços de Gerenciamento e Operação (vide tabela 5 - TR)

SERVIÇO DE MIGRAÇÃO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS (ITEM 5 da contratação)

Tipo de Migração: <"on-premisses to cloud" ou "cloud to cloud" >

Instância a ser migrada Ações relacionadas Data e hora de início Data e hora de término

Obs.: observar os prazos máximos conforme tabela

Quantidade de instâncias de computação estimadas da OS Prazo máximo em dias de execução da OS

1 a 5 instâncias 3 dias

6 a 20 instâncias 7 dias

21 a 50 instâncias 15 dias

Mais do que 50 30 dias

SERVIÇO DE MIGRAÇÃO DE BANCO DE DADOS (ITEM 6 da contratação)

Tipo de Migração: <"on-premisses to cloud" ou "cloud to cloud" >

Instância a ser migrada Ações relacionadas Data e hora de início Data e hora de término

Obs.: observar os prazos máximos conforme tabela

Quantidade de instâncias de computação estimadas da OS Prazo máximo em dias de execução da OS

1 a 5 instâncias 3 dias

6 a 20 instâncias 7 dias
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21 a 50 instâncias 15 dias

Mais do que 50 30 dias

TREINAMENTO (ITEM 7 da contratação)

a. Identificação da turma de treinamento (Nome do Órgão, Identificação da Turma);

b. Data início;

c. Data de término;

d. Horário de início;

e. Horário de término;

f. Relação dos participantes (de 1 a 20);

g. Detalhamento do escopo; e

__________, ___ de __________ de _____.

Responsável Técnico da Empresa

Empresa

Responsável Técnico Procergs

SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS SOB DEMANDA (ITEM 8 da contratação)

Descrição do Serviço Recursos relacionados (rede,

segurança

ou armazenamento) 

Valor em 

UST

Data e 

hora de 

início

Data e hora

de término

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA (ITEM 9 da contratação)

Descrição do Serviço Recursos relacionados (rede, segurança

ou armazenamento) - Descrever código 

e nome do recurso.

Quantidad

e de UST

Data e 

hora de 

início

Data e hora

de término

Observação
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14.1.2. ANEXO II - MODELO DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO - TREINAMENTO

14.1.3.  O Conteúdo programático deverá contemplar uma carga horária mínima de 40 (quarenta)

horas abrangendo ao menos os seguintes tópicos:

14.1.3.1. Introdução/conceito de computação em nuvem;

14.1.3.2.  Visão geral dos serviços da Nuvem Pública;

14.1.3.3. Visão geral das APIs e Interfaces - Nativas, Linha de Comando, Portal, SDKs, entre outras -

para acesso aos serviços da Nuvem Pública;

14.1.3.4. Visão geral dos mecanismos de gestão de acessos e identidades para acesso a recursos e

serviços da Nuvem Pública;

14.1.3.5.  Conceitos da Plataforma de Gestão de Nuvem;

14.1.3.6. Configuração e utilização da Plataforma de Gestão de Nuvem;

14.1.3.7. Implementação e Provisionamento em nuvem;

14.1.3.8. Arquitetura e Administração de Topologias de Aplicações e ambientes em nuvem;

14.1.3.9. Gerenciar o crescimento da infraestrutura e do armazenamento em um ambiente de nuvem;

14.1.3.10. Migração de aplicações do ambiente on-premises para o ambiente em nuvem;

14.1.3.11. Gerenciamento de storage e backup;

14.1.3.12. Otimização da arquitetura de computação em nuvem;

14.1.3.13. Automação de serviços;

14.1.3.14. Instalação, criação e execução de container;

14.1.3.15. Projetar uma arquitetura de redes para suportar o ambiente de nuvem.

14.1.4. ANEXO III- MODELO DE TABELA DE CONFORMIDADE TÉCNICA DOS CATÁLOGOS

DE SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM 
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14.1.4.1. IDENTIFICAÇÃO DOS PROVEDORES E SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM OFERTADOS

Tabela 7 - Infraestrutura como Serviço (IaaS)

1. Serviço de Computação

Código Recurso de Computação <Nome Provedor A> <Nome Provedor B> <Nome Provedor ...>

1.1 Máquina Virtual Linux - Provisionada com 1 vCPU 1
GB de Memória RAM, reservado por 1 ano

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

1.2 Máquina Virtual Linux Corporativo - Provisionada com
1 vCPU 1 GB de Memória RAM, reservado por 1 ano

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

1.3 Máquina  Virtual  Linux  Corporativo  com Suporte  do
CSP-  Provisionada  com 1  vCPU 1  GB  de Memória
RAM, reservado por 1 ano

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

1.4 Máquina Windows - Provisionada com 1 vCPU 1 GB
de Memória RAM, reservado por 1 ano

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

1.5 Máquina Virtual Linux - Provisionada com 1 vCPU 2
GB de Memória RAM, reservado por 1 ano

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

1.6 Máquina Virtual Linux Corporativo - Provisionada com
1 vCPU 2 GB de Memória RAM, reservado por 1 ano

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

1.7 Máquina  Virtual  Linux  Corporativo  com Suporte  do
CSP-  Provisionada  com 1  vCPU 2  GB  de Memória
RAM, reservado por 1 ano

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

1.8 Máquina Virtual Windows - Provisionada com 1 vCPU
2 GB de Memória RAM, reservado por 1 ano

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

1.9 Máquina Virtual Linux - Provisionada com 2 vCPU 2
GB de Memória RAM, reservado por 1 ano

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

1.10 Máquina Virtual Linux Corporativo - Provisionada com
2 vCPU 2 GB de Memória RAM, reservado por 1 ano

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

1.11 Máquina  Virtual  Linux  Corporativo  com Suporte  do
CSP - Provisionada com 2 vCPU 2 GB de Memória
RAM, reservado por 1 ano

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

1.12 Máquina Virtual Windows - Provisionada com 2 vCPU <produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>
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2 GB de Memória RAM, reservado por 1 ano

1.13 Máquina Virtual Linux - Provisionada com 2 vCPU 4
GB de Memória RAM, reservado por 1 ano

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

1.14 Máquina Virtual Linux Corporativo - Provisionada com
2 vCPU 4 GB de Memória RAM, reservado por 1 ano

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

1.15 Máquina  Virtual  Linux  Corporativo  com Suporte  do
CSP-  Provisionada  com 2  vCPU 4  GB  de Memória
RAM, reservado por 1 ano

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

1.16 Máquina Virtual Windows - Provisionada com 2 vCPU
4 GB de Memória RAM, reservado por 1 ano

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

1.17 Máquina Virtual Linux - Provisionada com 2 vCPU 8
GB de Memória RAM, reservado por 1 ano

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

1.18 Máquina Virtual Linux Corporativo - Provisionada com
2 vCPU 8 GB de Memória RAM, reservado por 1 ano

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

1.19 Máquina  Virtual  Linux  Corporativo  com Suporte  do
CSP - Provisionada com 2 vCPU 8 GB de Memória
RAM, reservado por 1 ano

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

1.20 Máquina Virtual Windows - Provisionada com 2 vCPU
8 GB de Memória RAM, reservado por 1 ano

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

1.21 Máquina Virtual Linux - Provisionada com 4 vCPU 8
GB de Memória RAM, reservado por 1 ano

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

1.22 Máquina  Linux  Corporativo  -  Provisionada  com  4
vCPU 8 GB de Memória RAM, reservado por 1 ano

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

1.23 Máquina  Linux  Corporativo  com Suporte  do  CSP  -
Provisionada com 4 vCPU 8 GB de Memória  RAM,
reservado por 1 ano

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

1.24 Máquina Virtual Windows - Provisionada com 4 vCPU
8 GB de Memória RAM, reservado por 1 ano

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

1.25 Máquina Virtual Linux - Provisionada com 4 vCPU 16
GB de Memória RAM, reservado por 1 ano

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

1.26 Máquina Virtual Linux Corporativo - Provisionada com
4 vCPU 16 GB de Memória RAM, reservado por 1 ano

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

1.27 Máquina  Virtual  Linux  Corporativo  com Suporte  do
CSP - Provisionada com 4 vCPU 16 GB de Memória

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>
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RAM, reservado por 1 ano

1.28 Máquina Virtual Windows - Provisionada com 4 vCPU
16 GB de Memória RAM, reservado por 1 ano

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

1.29 Máquina Virtual Linux - Provisionada com 8 vCPU 16
GB de Memória RAM, reservado por 1 ano

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

1.30 Máquina Virtual Linux Corporativo - Provisionada com
8 vCPU 16 GB de Memória RAM, reservado por 1 ano

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

1.31 Máquina  Virtual  Linux  Corporativo  com Suporte  do
CSP- Provisionada com 8 vCPU 16 GB de Memória
RAM, reservado por 1 ano

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

1.32 Máquina Virtual Windows - Provisionada com 8 vCPU
16 GB de Memória RAM, reservado por 1 ano

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

1.33 Máquina Virtual Linux - Provisionada com 8 vCPU 32
GB de Memória RAM, reservado por 1 ano

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

1.34 Máquina Virtual Linux Corporativo - Provisionada com
8 vCPU 32 GB de Memória RAM, reservado por 1 ano

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

1.35 Máquina  Virtual  Linux  Corporativo  com Suporte  do
CSP - Provisionada com 8 vCPU 32 GB de Memória
RAM, reservado por 1 ano

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

1.36 Máquina Virtual Windows - Provisionada com 8 vCPU
32 GB de Memória RAM, reservado por 1 ano

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

1.37 Máquina Virtual Linux - provisionado com 16 vCPU e 
32 GB de memória RAM, reservada por 1 ano

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

1.38 Máquina Virtual Linux Corporativo- provisionado com 
16 vCPU e 32 GB de memória RAM, reservada por 1 
ano

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

1.39 Máquina Virtual Linux Corporativo com Suporte do 
CSP- provisionado com 16 vCPU e 32 GB de memória
RAM, reservada por 1 ano

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

1.40 Máquina Virtual Windows - provisionado com 16 
vCPU e 32 GB de memória RAM, reservada por 1 ano

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

1.41 Máquina Virtual Linux - Provisionada com 16 vCPU 64
GB de Memória RAM, reservado por 1 ano

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

1.42 Máquina Virtual Linux Corporativo - Provisionada com
16 vCPU 64 GB de Memória RAM, reservado por 1

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>
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ano

1.43 Máquina  Virtual  Linux  Corporativo  com Suporte  do
CSP- Provisionada com 16 vCPU 64 GB de Memória
RAM, reservado por 1 ano

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

1.44 Máquina  Virtual  Windows  -  Provisionada  com  16
vCPU 64 GB de Memória RAM, reservado por 1 ano

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

1.45 Máquina Virtual Linux - Provisionada com 32 vCPU 64
GB de Memória RAM, reservado por 1 ano

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

1.46 Máquina Virtual Linux Corporativo - Provisionada com
32 vCPU 64 GB de Memória RAM, reservado por 1
ano

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

1.47 Máquina  Virtual  Linux  Corporativo  com Suporte  do
CSP - Provisionada com 32 vCPU 64 GB de Memória
RAM, reservado por 1 ano

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

1.48 Máquina  Virtual  Windows  -  Provisionada  com  32
vCPU 64 GB de Memória RAM, reservado por 1 ano

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

1.49 Máquina Virtual  Linux - Provisionada com 32 vCPU
128 GB de Memória RAM, reservado por 1 ano

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

1.50 Máquina Virtual Linux Corporativa - Provisionada com
32 vCPU 128 GB de Memória RAM, reservado por 1
ano

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

1.51 Máquina  Virtual  Linux  Corporativa  com Suporte  do
CSP - Provisionada com 32 vCPU 128 GB de Memória
RAM, reservado por 1 ano

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

1.52 Máquina  Virtual  Windows  -  Provisionada  com  32
vCPU 128 GB de Memória RAM, reservado por 1 ano

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

1.53 Máquina Virtual  Linux - Provisionada com 64 vCPU
256 GB de Memória RAM, reservado por 1 ano

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

1.54 Máquina Virtual Linux Corporativa - Provisionada com
64 vCPU 256 GB de Memória RAM, reservado por 1
ano

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

1.55 Máquina  Virtual  Linux  Corporativa  com Suporte  do
CSP - Provisionada com 64 vCPU 256 GB de Memória
RAM, reservado por 1 ano

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

1.56 Máquina  Virtual  Windows  -  Provisionada  com  64 <produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>
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vCPU 256 GB de Memória RAM, reservado por 1 ano

1.57 Máquina Virtual Linux - Provisionada com 1 vCPU 1
GB de Memória RAM, por demanda

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

1.58 Máquina Virtual Linux Corporativo - Provisionada com
1 vCPU 1 GB de Memória RAM, por demanda

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

1.59 Máquina  Virtual  Linux  Corporativo  com Suporte  do
CSP-  Provisionada  com 1  vCPU 1  GB  de Memória
RAM, por demanda

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

1.60 Máquina Virtual Windows - Provisionada com 1 vCPU
1 GB de Memória RAM, por demanda

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

1.61 Máquina Virtual  Linux - Provisionada com 1vCPU 2
GB de Memória RAM, por demanda

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

1.62 Máquina Virtual Linux Corporativo - Provisionada com
1 vCPU 2 GB de Memória RAM, por demanda

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

1.63 Máquina  Virtual  Linux  Corporativo  com Suporte  do
CSP-  Provisionada  com 1  vCPU 2  GB  de Memória
RAM, por demanda

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

1.64 Máquina Virtual Windows - Provisionada com 1 vCPU
2 GB de Memória RAM, por demanda

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

1.65 Máquina Virtual Linux - Provisionada com 2 vCPU 2
GB de Memória RAM, por demanda

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

1.66 Máquina Virtual Linux Corporativo - Provisionada com
2 vCPU 2 GB de Memória RAM, por demanda

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

1.67 Máquina  Virtual  Linux  Corporativo  com Suporte  do
CSP - Provisionada com 2 vCPU 2 GB de Memória
RAM, por demanda

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

1.68 Máquina Virtual Windows - Provisionada com 2 vCPU
2 GB de Memória RAM, por demanda

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

1.69 Máquina Virtual Linux - Provisionada com 2 vCPU 4
GB de Memória RAM, por demanda

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

1.70 Máquina Virtual Linux Corporativo- Provisionada com
2 vCPU 4 GB de Memória RAM, por demanda

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

1.71 Máquina  Virtual  Linux  Corporativo  com Suporte  do
CSP - Provisionada com 2 vCPU 4 GB de Memória

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>
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RAM, por demanda

1.72 Máquina Virtual Windows - Provisionada com 2 vCPU
4 GB de Memória RAM, por demanda

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

1.73 Máquina Virtual Linux - Provisionada com 2 vCPU 8
GB de Memória RAM, por demanda

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

1.74 Máquina Virtual Linux Corporativo - Provisionada com
2 vCPU 8 GB de Memória RAM, por demanda

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

1.75 Máquina  Virtual  Linux  Corporativo  com Suporte  do
CSP - Provisionada com 2 vCPU 8 GB de Memória
RAM, por demanda

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

1.76 Máquina Virtual Windows - Provisionada com 2 vCPU
8 GB de Memória RAM, por demanda

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

1.77 Máquina Virtual Linux - Provisionada com 4 vCPU 8
GB de Memória RAM, por demanda

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

1.78 Máquina Virtual Linux Corporativo - Provisionada com
4 vCPU 8 GB de Memória RAM,por demanda

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

1.79 Máquina  Virtual  Linux  Corporativo  com Suporte  do
CSP-  Provisionada  com 4  vCPU 8  GB  de Memória
RAM,por demanda

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

1.80 Máquina Virtual Windows - Provisionada com 4 vCPU
8 GB de Memória RAM, por demanda

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

1.81 Máquina Virtual Linux - Provisionada com 4 vCPU 16
GB de Memória RAM, por demanda

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

1.82 Máquina Virtual Linux Corporativo - Provisionada com
4 vCPU 16 GB de Memória RAM, por demanda

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

1.83 Máquina  Virtual  Linux  Corporativo  com Suporte  do
CSP- Provisionada com 4 vCPU 16 GB de Memória
RAM, por demanda

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

1.84 Máquina Virtual Windows - Provisionada com 4 vCPU
16 GB de Memória RAM, por demanda

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

1.85 Máquina Virtual Linux - Provisionada com 8 vCPU 16
GB de Memória RAM, por demanda

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

1.86 Máquina Virtual Linux Corporativo - Provisionada com
8 vCPU 16 GB de Memória RAM, por demanda

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>
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1.87 Máquina  Virtual  Linux  Corporativo  com Suporte  do
CSP - Provisionada com 8 vCPU 16 GB de Memória
RAM, por demanda

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

1.88 Máquina Virtual Windows - Provisionada com 8 vCPU
16 GB de Memória RAM, por demanda

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

1.89 Máquina Virtual Linux - Provisionada com 8 vCPU 32
GB de Memória RAM, por demanda

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

1.90 Máquina Virtual Linux Corporativo - Provisionada com
8 vCPU 32 GB de Memória RAM, por demanda

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

1.91 Máquina  Virtual  Linux  Corporativo  com Suporte  do
CSP - Provisionada com 8 vCPU 32 GB de Memória
RAM, por demanda

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

1.92 Máquina Virtual Windows - Provisionada com 8 vCPU
32 GB de Memória RAM, por demanda

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

1.93 Máquina Virtual Linux - Provisionada com 16 vCPU 32
GB de Memória RAM, por demanda

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

1.94 Máquina Virtual Linux Corporativo - Provisionada com
16 vCPU 32 GB de Memória RAM, por demanda

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

1.95 Máquina  Virtual  Linux  Corporativo  com Suporte  do
CSP - Provisionada com 16 vCPU 32 GB de Memória
RAM, por demanda

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

1.96 Máquina  Virtual  Windows  -  Provisionada  com  16
vCPU 32 GB de Memória RAM, por demanda

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

1.97 Máquina Virtual Linux - Provisionada com 16 vCPU 64
GB de Memória RAM, por demanda

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

1.98 Máquina Virtual Linux Corporativo - Provisionada com
16 vCPU 64 GB de Memória RAM, por demanda

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

1.99 Máquina  Virtual  Linux  Corporativo  com Suporte  do
CSP - Provisionada com 16 vCPU 64 GB de Memória
RAM, por demanda

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

1.100 Máquina  Virtual  Windows  -  Provisionada  com  16
vCPU 64 GB de Memória RAM, por demanda

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

1.101 Máquina Virtual Linux - Provisionada com 32 vCPU 64
GB de Memória RAM, por demanda

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

1.102 Máquina Virtual Linux Corporativo - Provisionada com <produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>
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32 vCPU 64 GB de Memória RAM, por demanda

1.103 Máquina  Virtual  Linux  Corporativo  com Suporte  do
CSP - Provisionada com 32 vCPU 64 GB de Memória
RAM, por demanda

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

1.104 Máquina  Virtual  Windows  -  Provisionada  com  32
vCPU 64 GB de Memória RAM, por demanda

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

1.105 Máquina Virtual  Linux - Provisionada com 32 vCPU
128 GB de Memória RAM, por demanda

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

1.106 Máquina Virtual Linux Corporativo - Provisionada com
32 vCPU 128 GB de Memória RAM, por demanda

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

1.107 Máquina  Virtual  Linux  Corporativo  com Suporte  do
CSP - Provisionada com 32 vCPU 128 GB de Memória
RAM, por demanda

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

1.108 Máquina  Virtual  Windows  -  Provisionada  com  32
vCPU 128 GB de Memória RAM, por demanda

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

1.109 Máquina Virtual  Linux - Provisionada com 64 vCPU
256 GB de Memória RAM, por demanda

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

1.110 Máquina Virtual Linux Corporativo - Provisionada com
64 vCPU 256 GB de Memória RAM, por demanda

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

1.111 Máquina  Virtual  Linux  Corporativo  com Suporte  do
CSP - Provisionada com 64 vCPU 256 GB de Memória
RAM, por demanda

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

112 Máquina  Virtual  Windows  -  Provisionada  com  64
vCPU 256 GB de Memória RAM, por demanda

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

2.Serviço de Armazenamento

Código Recursos de Computação <Nome Provedor A> <Nome Provedor B> <Nome Provedor ...>

2.1 Serviço de armazenamento de blocos (SSD) <produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

2.2 Serviço de armazenamento de blocos (HDD) <produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

2.3 Serviço de armazenamento de objetos <produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

2.3.1 Serviço de armazenamento de objetos – dados com
maior frequência de uso

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

2.3.2 Serviço de armazenamento de objetos – dados com <produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>
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acesso infrequente

2.3.3 Serviço de armazenamento de objetos – dados com
menor frequência de uso

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

2.3.4 Serviço  de  recuperação de  objetos  armazenados –
dados com acesso infrequente

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

2.3.5 Serviço de recuperação de objetos armazenados em
longa duração

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

2.4 Serviços  para  utilização  de  Volume  de
Armazenamento de Rede “NAS”

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

3.Serviços de Rede

Código Recursos de Computação <Nome Provedor A> <Nome Provedor B> <Nome Provedor ...>

3.1 Tráfego de saída de rede <produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

3.2 Tráfego de rede interna entre zonas <produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

3.3 Tráfego de rede do balanceador de carga <produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

3.4 Serviço de balanceamento de carga <produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

3.5 Serviço  de  balanceamento  de  carga  utilizando
gerenciador de tráfego por DNS *

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

3.6 Serviço  de  balanceamento  de  carga  utilizando
gerenciador de tráfego por endpoint *

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

3.7 Porta de conexão 50Mbps <produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

3.8 Porta de conexão 100Mbps <produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

3.9 Porta de conexão 200Mbps <produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

3.10 Porta de conexão 500Mbps <produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

3.11 Porta de conexão 1Gbps <produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

3.12 Porta de conexão 2Gbps <produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

3.13 Porta de conexão 5Gbps <produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

3.14 Porta de conexão 10Gbps <produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

3.15 Serviço de DNS – Hospedagem de zonas <produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>
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3.16 Serviço de DNS – Consultas <produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

3.17 Serviço de VPN <produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

3.18 VPN Gateway <produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

3.19 IP Público <produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

3.20 Serviço de tradução do endereço de rede (NAT) –
Gateway

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

3.21 Serviço  de  tradução  do  endreço  de  rede  (NAT)  –
Transferência 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

3.22 Serviço de tráfego entre clouds privadas virtuais –
Gigabyte /Mês

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

3.23 Serviço de conexão entre clouds privadas virtuais -
Conexões por hora

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

4. Serviços de Segurança

Código Recursos de Computação <Nome do Provedor> <Nome do Provedor> <Nome do Provedor>

4.1 Serviço de Cofre de Senhas <produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

4.2 Serviço Web Application Firewall  adquirido por ACL
**

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

4.3 Serviço Web Application Firewall adquirido por Regra
**

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

4.4 Serviço Web Application Firewall adquirido por hora
**

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

4.5 Serviço de backup <produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

4.6 Serviço de armazenamento de Backup <produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

4.7 Serviço  de  Autenticação  (Integração  com  AD)
adquirido por usuário ***

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

4.8 Serviço  de  Autenticação  (Integração  com  AD)
adquirido por domínio ***

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

4.9 Serviço de Auditoria e Análise de Logs <produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>
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Tabela 8 - Plataforma como Serviço ( PaaS )

5.Banco de Dados

Código Recurso de Computação <Nome do Provedor> <Nome do Provedor> <Nome do Provedor...>

5.1 Serviço Gerenciado de Banco de Dados MySQL com 
4 vCPU e 16 GB de memória RAM

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

5.2 Serviço Gerenciado de Banco de Dados MySQL com 
8 vCPU e 32 GB de memória RAM

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

5.3 Serviço Gerenciado de Banco de Dados MySQL com 
16 vCPU e 64 GB de memória RAM

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

5.4 Serviço Gerenciado de Banco de Dados MySQL com 
32 vCPU e 128 GB de memória RAM

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

5.5 Serviço Gerenciado de Banco de Dados PostgreSQL 
com 4 vCPU e 16 GB de memória RAM

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

5.6 Serviço Gerenciado de Banco de Dados PostgreSQL 
com 8 vCPU e 32 GB de memória RAM

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

5.7 Serviço Gerenciado de Banco de Dados PostgreSQL 
com 16 vCPU e 64 GB de memória RAM

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

5.8 Serviço Gerenciado de Banco de Dados PostgreSQL 
com 32 vCPU e 128 GB de memória RAM

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

5.9 Serviço Gerenciado de Banco de Dados SQL Server 
com 4 vCPU e 16 GB de memória RAM

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

5.10 Serviço Gerenciado de Banco de Dados SQL Server 
com 8 vCPU e 32 GB de memória RAM

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

5.11 Serviço Gerenciado de Banco de Dados SQL Server 
com 16 vCPU e 64 GB de memória RAM

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

5.12 Serviço Gerenciado de Banco de Dados SQL Server 
com 32 vCPU e 126 GB de memória RAM

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

5.13 Serviço Gerenciado de Banco de Dados Oracle com 
4 vCPU e 16 GB de memória RAM

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

5.14 Serviço Gerenciado de Banco de Dados Oracle com 
8 vCPU e 32 GB de memória RAM

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

5.15 Serviço Gerenciado de Banco de Dados Oracle com 
16 vCPU e 64 GB de memória RAM

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

5.16 Serviço de Banco de Dados Gerenciado Não-
Relacional (NoSQL/NewSQL)

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

5.17 Serviço de Banco de Dados Gerenciado Não-
Relacional (NoSQL/NewSQL)

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

6 Armazenamento de Banco de Dados

Código Recurso de Computação <Provedor A> <Provedor B> Provedor ...>

6.1 Armazenamento de Banco de Dados MySQL <produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

6.2 Armazenamento de Banco de Dados PostgreSQL <produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

Armazenamento de Banco de Dados SQL Server <produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

6.4 Armazenamento de Banco de Dados Oracle <produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

6.5 Serviço de Armazenamento de Banco de Dados 
Gerenciado Não-Relacional (NoSQL/NewSQL)

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

7.Serviço Container por demanda

Código Recurso de Computação <Provedor A> <Provedor B> Provedor ...>

7.1 Serviço gerenciado de execução de containers <produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>
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Tabela 8 - Software como Serviço ( SaaS )

12. Serviços de Analytics(por demanda)

Código Recurso de Computação <Provedor A> <Provedor B> <Provedor ...>

12.1 Serviço  de  BI  (Visualização  de  Dados)  -
adquirido por usuário ****

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

12.2 Serviço  de  BI  (Visualização  de  Dados)  -
adquirido por instância ****

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

Código Recurso de Computação <produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

13. Serviço de distribuição de conteúdo

Código Recurso de Computação <Provedor A> <Provedor B> <Provedor ...>

13.1 Tráfego de rede de CDN <produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

13.2 Consultas e operações da rede CDN <produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

14.1.4.2. TABELA DE CONFORMIDADE TÉCNICA

Provedor: <Nome do Provedor de Computação em Nuvem>

Requisito Evidência Documento Página Item Observações

Complementares

2.3.  Dos provedores de computação em

nuvem (CSP)

2.3.2.Os  CSPs  ofertados  pela  CONTRATADA,
deverão possuir no mínimo 01 (uma) REGIÃO
localizada no território brasileiro, que deverão
possuir  no  mínimo  01  (uma)  ZONA  DE
DISPONIBILIDADE.
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2.3.4.Deverão  oferecer  calculadora  ou
simulador público de preços.

2.3.6.Deverão  prover  mecanismos  que
permitam a portabilidade e a elasticidade de
aplicações e dados, assim como autenticidade,
integridade, confidencialidade e disponibilidade
das  informações  trafegadas  na  comunicação
entre o provedor de nuvem e o datacenter da
CONTRATANTE.

2.3.7.  Deverão  garantir  mecanismos  que
permitam à CONTRATADA, via on-line, verificar
a situação de determinado serviço contratado,
de  forma  a  oferecer  rastreabilidade,
monitoramento e provisionamento do mesmo.

 2.3.8. Pelo  menos  1  (um)  CSP  ofertado
pela  CONTRATADA,  deverá  necessariamente
possuir conectividade e compatibilidade nativa
com  o  conector  da  ferramenta  VMware
vRealize Automation versão 8.3 ou superior. A
exigência visa garantir que parte dos recursos
contratados  passem  a  integrar  solução  de
cloud  privada  já  implementada  pela
CONTRATANTE,  que  utiliza  recursos  de
virtualização,  automação  e  de  infraestrutura
como código com tecnologias VMware.

2.5.Dos  serviços  de  computação  em

nuvem (Itens 1,2 e 3 da Tabela 1)

2.5.3.3. Máquinas virtuais - Item 1 
(Código entre 1.1 a 1.112)

2.5.3.3.2. As máquinas virtuais deverão utilizar
processadores Intel, AMD ou ARM, em suas 
versões recentes, sendo vedada a utilização de
máquinas virtuais com processadores em EOS 
(End of Sale), ou seja, com data fim de 
comercialização anunciada.

2.5.3.3.3. A  razão  vCPU:pCPU  máxima
admitida deve ser de 3:1.

2.5.3.3.4. As máquinas virtuais serão ofertadas
com  pelo  menos  os  seguintes  sistemas
operacionais instalados:
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2.5.3.3.4.1Máquinas Virtuais  Linux: CentOS 8

ou superior; Ubuntu Server 16.04 ou superior

e Debian 8 ou superior

2.5.3.3.4.2.Máquinas Virtuais Linux Corporativo
-  Serão  aceitos  os  seguintes  sistemas
operacionais Linux com suporte do fabricante:
Red Hat Enterprise Linux 7 ou superior e Suse
Enterprise Server 15 ou superior

2.5.3.3.4.3.Máquinas Virtuais Linux Corporativo
com Suporte do CSP - Sistemas operacionais
Linux  corporativos  suportados  pelo  próprio
CSP.

2.5.3.3.4.4.Máquinas  Virtuais  Windows:
Windows Server 2016 ou superior;

2.5.3.3.6. As  máquinas  virtuais  devem  ser
fornecidas  com  disco  destinado  ao  boot  e
hospedagem  do  sistema  operacional.  A
capacidade mínima do disco deve ser de 10GB
para sistemas operacionais Linux e 100GB para
Windows.

2.5.3.3.8.As máquinas virtuais devem oferecer
capacidade elástica de recursos, ou seja, que
permita aumentar e/ou diminuir seus recursos
de  acordo  com  a  demanda  de  trabalho  em
andamento.

2.5.3.3.9.As máquinas virtuais podem ter seus
próprios recursos de configuração modificados
(como  por  exemplos:  memória,  processador,
capacidade  de  armazenamento),  o  que  se
define como elasticidade vertical.

2.5.3.3.10.As  máquinas  virtuais  deverão
permitir  replicação  em  um  modelo  de
agrupamento,  aumentando  ou  diminuindo  o
número total de instâncias do agrupamento de
acordo com parâmetros de gatilho,  o que se
define como elasticidade horizontal.

2.5.3.3.11.Todas  as  máquinas  virtuais,  com
capacidade  de  processamento  a  partir  de
4vcpus, devem possuir uma banda mínima de
rede de 1 Gbps, sendo que esta característica
deve ser informada publicamente nos portais
do serviço da CONTRATADA.

2.5.3.3.12.Deverá disponibilizar instâncias que
permitam  o  provisionamento  self-service  de
instâncias  concorrentes, seja esta via API ou
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console de administração.

2.5.3.3.13.Deverá permitir  uso de mecanismo
de afinidade entre instâncias, de tal forma que
estas  possam  ser  agrupadas  logicamente
dentro  de  um  mesmo  datacenter  para
aplicações  que  exijam  baixa  latência  e  altas
taxas de transferência.

2.5.3.3.14.Deverá  possibilitar  uso  de
mecanismo de anti-afinidade de instâncias, de
tal  forma  que  estas  possam ser  segregadas
entre  diferentes  datacenters  físicos  com  o
intuito  de  evitar  pontos  únicos  de  falha  e
descontinuidade de serviços.

2.5.3.3.15.Deverá  fornecer  um  serviço  que
possibilite  a  reinicialização  automática  de
instâncias  num host  operacional  caso o  host
físico apresente falhas.

2.5.3.3.16.Deverá  fornecer  um  serviço  que
possibilite  o  agendamento  de  operações  tais
como  reboot,  inicialização,  desligamento  e
retirement. Dependendo do tipo do evento o
usuário poderá ter a possibilidade de controlar
o tempo de realização da operação.

2.5.3.3.17.As  máquinas  virtuais  não  podem
variar o desempenho de cpu, memória, banda
de rede e  disco.  A  alocação destes  recursos
não pode ser flexível, sendo obrigatório que a
disponibilidade e o desempenho dos mesmos,
sejam constantes durante a sua utilização.

2.5.3.4.Armazenamento  sob  demanda-
Item 2 (Códigos de 2.1 a 2.4)

2.5.3.4.1.Serviço  de  Armazenamento  de
blocos SSD (Código 2.1)

2.5.3.4.1.1.Os volumes de bloco SSD deverão
ter uma disponibilidade de 99,5%.

2.5.3.4.1.2.Deverá ser baseado em discos de
estado sólido (SSD) ou tecnologia superior em
termos de performance.

2.5.3.4.1.3.Deverá  possibilitar  que  o  volume
criado  seja  anexado  às  máquinas  virtuais  e
reconhecido pelo SO como um dispositivo físico
e local.

2.5.3.4.1.4.Deverá  permitir  a  definição  de
nomes  ou  identificadores  de  volume  de
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armazenamento.

2.5.3.4.1.5.Deverá  possuir  função  de
criptografia do volume com mudança de chave
gerenciada  pela  CONTRATADA  ou  pela
CONTRATANTE.

2.5.3.4.1.7.Permitir  o  redimensionamento  do
tamanho do disco.

2.5.3.4.1.8. Os volumes de SSD, configurados
com  tamanho  a  partir  de  100GB,  devem
apresentar taxa de leitura provisionada de pelo
menos 60 MB/s (megabits por segundo).

2.5.3.4.1.9.Os volumes de SSD devem possuir

uma capacidade provisionada de  pelo  menos

500  IOPS  (operações  de  entrada/saída  por

segundo.

2.5.3.4.2. Serviço de armazenamento de 
blocos HDD (código 2.2).

2.5.3.4.2.1.Serviços para utilização de volume

de armazenamento block-level;

2.5.3.4.2.2.Deverá  ser  baseado  em  discos

magnéticos (HDD) ou superior;

2.5.3.4.2.3.Deverá  possibilitar  que  o  volume

criado  seja  anexado  às  máquinas  virtuais  e

reconhecido pelo SO como um dispositivo físico

e local.

2.5.3.4.2.4.Deverá  permitir  a  definição  de

nomes  ou  identificadores  de  volume  de

armazenamento;

3.4.16.7.5.Deverá  possuir  função  de

criptografia do volume com mudança de chave

gerenciada  pela  CONTRATADA  ou  pela

CONTRATANTE

2.5.3.4.2.6.O  desempenho  informado  pela

CONTRATADA  para  o  volume  provisionado
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deve se manter ao longo do contrato, podendo

ser  comprovado  por  meio  de  benchmark

definido a critério da CONTRATANTE.

2.5.3.4.2.7. Deve suportar taxa de IOPs, que

permita atingir no mínimo  100 Mbps.

2.5.3.4.3. Serviço de armazenamento de

objetos (Código 2.3)

2.5.3.4.3.2.  Deverá  possuir  recurso  de

versionamento ou de snapshot;

2.5.3.4.3.3.Deverá possuir  interface web para

inclusão, exclusão e consultas de informações;

2.5.3.4.3.4.Deverá  possuir  função  de

criptografia do volume com mudança de chave

gerenciada  pela  CONTRATADA  ou  pela

CONTRATANTE.

2.5.3.4.3.5.Deverá possuir API para upload de

arquivos  via  aplicações  desenvolvidas  por

terceiros.

2.5.3.4.3.6.Deverá  possuir  função  de

criptografia do volume com mudança de chave

gerenciada  pela  CONTRATADA  ou  pela

CONTRATANTE.

2.5.3.4.3.7.Deverá  realizar,  no  mesmo

datacenter, pelo menos 3 cópias dos objetos

armazenados,  de  modo  a  garantir  maior

disponibilidade e durabilidade para os objetos

armazenados. Caso a contratada faça a opção

de  implementar  em mais  de  um datacenter,

não serão admitidos custos adicionais.

2.5.3.4.3.8.Deverá  oferecer  os  seguintes

modelos  de  segmentação  dos  objetos  em
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diferentes  camadas,  de modo  a permitir  que

objetos usados com menos frequência sejam

movimentados  para  camadas  de  menor

desempenho e custo:

2.5.3.4.3.8.1. Serviço  de

Armazenamento de Objetos - dados com

maior frequência de uso (código 2.3.1)

2.5.3.4.3.8.1.1. Serviço  para utilização de

volumes  de  armazenamento  de  objetos  que

exigem menor tempo de acesso.

2.5.3.4.3.8.1.2. Deve garantir o tempo de

recuperação  do  primeiro  byte  em  até  0,5

segundos.

2.5.3.4.3.8.2.Serviço  de  armazenamento

de  Objetos  –  dados  com  acesso

infrequente (código 2.3.2)

2.5.3.4.3.8.2.1.Modelo  de  segmentação

utilizada  para  a  execução  de  cópias  de

segurança

2.5.3.4.3.8.3.Serviço  de  Armazenamento

de  Objetos  -  dados  com  menor

frequência de uso (código 2.3.3)

2.5.3.4.3.8.3.1.Serviço  gerenciado  de

armazenamento  otimizado  para  dados  com

baixa  frequência  de  uso ("dados  frios")  com

menor  custo,  oferecendo  capacidade  para

arquivamento de dados e backup

2.5.3.4.3.8.3.2.Permite  o  armazenamento  de

arquivos com longa duração

2.5.3.4.3.8.3.3.Serviço de recuperação de

objetos - dados com acesso infrequente
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(código 2.3.4)

2.5.3.4.3.8.3.3.1.Deve  garantir  o  tempo  de

recuperação  do  primeiro  byte  em  até  1

segundo

2.5.3.4.3.8.3.4.Serviço de recuperação de

objetos armazenados em longa duração

2.5.3.4.3.8.3.4.1. Deve garantir o tempo de

recuperação em até 15 horas

2.5.3.4.4.Serviços  para  utilização  de

Volume  de  Armazenamento  de  Rede

“NAS” (código 2.4)

2.5.3.4.4.1.Serviço  gerenciado  pela  própria

CONTRATADA  que  deve  proporcionar  o

compartilhamento  de  arquivos  entre

servidores.

2.5.3.4.4.2.O armazenamento deve ser 

gerenciado pela CONTRATADA, sem a 

necessidade de provisionar o tamanho total do

espaço adquirido, crescendo conforme 

demanda.

2.5.3.4.4.3.  Deverá  ter  a  possibilidade  de

integração com ambiente on-premises.

2.5.3.4.4.5.0Deverá  ser  compatível  com  NFS

v4.0 ou v4.1.

2.5.3.5.Rede por demanda (Código 3.1 ao

3.21)

2.5.3.5.1.  Tráfego  de  saída  da  rede  –

(Código 3.1)

2.5.3.5.1.1.Serviço  de  transmissão  de  dados

de saída da rede, cuja origem é o datacenter
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do provedor de nuvem e o destino é a Internet

ou  a  rede  local  da  CONTRATANTE.  Será

considerada  saída  de  rede  o  tráfego  entre

regiões.

2.5.3.5.1.2. Será considerada saída de rede o

tráfego entre regiões, desde que pelo menos

uma das regiões não esteja localizada no Brasil

2.5.3.5.1.3.O tráfego de dados entre máquinas

virtuais e entre as máquinas virtuais e as áreas

de armazenamento de dados do provedor de

nuvem  não  devem  ser  contabilizados  como

tráfego de saída de rede;

2.5.3.5.1.4.  Deverão  ser  ilimitados  e  sem

custos  para  a  CONTRATANTE,  o  tráfego  de

entrada de dados.

2.5.3.5.2.  Tráfego de rede interna entre

zonas (Código 3.2)

2.5.3.5.2.1.  Serviço de transmissão de dados

entre zonas do provedor quando as estruturas

utilizadas  estiverem  separadas

geograficamente.

2.5.3.5.3.  Tráfego  de  rede  do

balanceador de carga (Código 3.3)

2.5.3.5.3.1.  Serviço de transmissão de dados

do balanceador de carga.

2.5.3.5.4.  Serviço  de  balanceamento  de

carga (Código 3.4)

2.5.3.5.4.1.  Serviço  para  utilização  de

balanceamento  de  carga,  que  distribuirá  o

tráfego de entrada para as máquinas virtuais;
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2.5.3.5.4.2. Deverá ser escalável, de maneira a

crescer  ou  diminuir  seu  poder  de

processamento, em função do fluxo de dados

que por ele trafegar;

2.5.3.5.5.  Serviço  de  balanceamento  de

carga  utilizando  gerenciador  de  tráfego

por consultas DNS (código 3.5)

2.5.3.5.5.1.  Serviço  para  controlar  a

distribuição do tráfego do usuário para pontos

de extremidade da aplicação;

32.5.3.5.5.2.  Deverá  fornecer  failover

automático quando um ponto de extremidade

ficar inativo;

2.5.3.5.5.3.  Deverá  permitir  a  melhora  da

capacidade  de  resposta  do  aplicativo

direcionando  o  tráfego  para  o  ponto  de

extremidade  com  a  menor  latência  de  rede

para o cliente, em nível de região;

2.5.3.5.5.4.  Deverá  permitir  operações  de

manutenção  planejada  nas  aplicações  sem

tempo de inatividade;

2.5.3.5.5.5.  Deverá  suportar  o  tráfego  para

pontos  de  extremidade  externos  de  outras

nuvens, habilitando seu uso com implantações

locais, inclusive de nuvem híbrida.

2.5.3.5.6  Serviço  de  balanceamento  de

carga  utilizando  gerenciador  de  tráfego

por endpoint (código 3.6)

2.5.3.5.6.1.  Serviço  para  controlar  a

distribuição do tráfego do usuário para pontos

de  extremidade  da  aplicação  contendo  as

mesmas características do serviço previsto no
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código  3.4.16.9.4.  e  sendo  contabilizado  por

endpoint

2.5.3.5.6. Serviço de DNS – Hospedagem

de zonas - (código 3.7)

2.5.3.5.6.1.O Serviço consiste em um espaço

de  gerenciamento  no  qual  é  possível  criar,

alterar e excluir entradas no DNS. Cada zona

DNS  representa  um  limite  de  autoridade

sujeito à gestão por determinadas entidades.

2.5.3.5.7.  Serviço  de  DNS  –  Consultas

(código 3.8)

2.5.3.5.7.1.O  Serviço  consiste  em  realizar

consultas DNS que representa a ação de um

host  buscar  um  registro  específico  que  está

exposto  na  zona  DNS.  Para  realizar  essa

consulta  o  host  percorre  toda  a  árvore

hierárquica até achar o registro específico.

2.5.3.5.7.2. Deverá ser possível realizar buscas

nos registros disponíveis, quais sejam do tipo

A, AAAA, CNAME, MX, PTR, NS, SOA, SRV e

TXT,  sendo  cada  um  específico  para  cada

finalidade.

2.5.3.8. Serviço de VPN - (código 3.9)

2.5.3.8.2. Deve permitir a criação de conexões

site-to-site  e  client-to-site  entre  as  mesmas

redes  locais  e  na  nuvem  e  fornecer  scripts

e/ou software para a criação dessas conexões.

2.5.3.8.3.  Somente  o  tráfego  de  saída  será

contabilizado para cobrança do serviço:

2.5.3.8.4.O tráfego de saída para o serviço de

VPN não se confunde nem poderá ser cobrado
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em duplicidade com o tráfego de saída de rede

descrito no item 2.5.3.5.1

2.5.3.8.5.O  tráfego  de  dados  através  da

conexão deve ser por  túnel VPN utilizando o

protocolo  IPSec  para  conexões  site-to-site  e

client-to-site. Alternativamente, as

conexões client-to-site poderão ser realizadas

por túnel VPN utilizando o protocolo SSL.

2.5.3.9.VPN Gateway (código 3.10)

2.5.3.9.2.A  CONTRATADA  deverá  prover  um

gateway  de  VPN  para  a  rede  da

CONTRATANTE;

2.5.3.9.3.Possibilitar  o  envio  do  tráfego

criptografado em uma conexão pública;

2.5.3.9.4. Permitir a criação de VPN conforme

descrito no Serviço de VPN;

2.5.3.9.5.Estão  inclusos  nesse  serviço  os

custos  do  gateway  por  hora  de  conexão  da

VPN.

2.5.3.10. IP Público(código 3.11)

2.5.3.10.1Serviço de atribuição de endereço IP

público  (estático ou dinâmico),  dedicado,  até

que seja liberado pela CONTRATADA a pedido

da  CONTRATANTE,  ou  no  caso  de  ser

dinâmico, até que o recurso seja desligado.

2.5.3.11.Serviço  de  TRÁFEGO  ENTRE

CLOUDS PRIVADAS VIRTUAIS – Gigabyte

/Mês (Código 3.22)

2.5.3.11.1.  Deve  permitir  tráfego  entre  as

clouds privadas virtuais dentro de um mesmo
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PROVEDOR  DE  NUVEM,  dentro  da  mesma

região, dentro da mesma conta, restritos aos

endereçamentos IP privados

2.5.3.11.2. Este item refere-se à contabilização

e cobrança do tráfego gerado na conexão em

questão.  Deverá  se  dar  por  gigabyte/mês.

Caso  não  haja  tarifação  informar  o  valor

zerado

 2.5.3.12.  Serviço  de  CONEXÃO  ENTRE

CLOUDS  PRIVADAS  VIRTUAIS  -

Conexões por hora (Código 3.23)

 2.5.3.12.1.  Deve  permitir  a  criação  de

conexões para envio de tráfego entre as clouds

privadas  virtuais  dentro  de  um  mesmo

PROVEDOR  DE  NUVEM,  dentro  da  mesma

região, dentro da mesma conta, restritos aos

endereçamentos IP privados

2.5.3.12.2.Este  item  refere-se  à

contabilização e cobrança das  conexões

efetuadas  entre  as  redes  privadas

virtuais.   Deverá  se  dar  por

conexões/hora.  Caso não haja tarifação

informar o valor zerado

2.5.3.13. Porta  de  conexão  –

(Código de 3.7 ao 3.13)

2.5.3.13.1. Serviço de conexão dedicada entre

a infraestrutura de rede da CONTRATANTE e

uma porta de conexão do provedor ou entre

provedores,  visando a interconexão segura e

rápida entre os dois, sem tráfego pela internet.

2.5.3.13.2. A porta do provedor deverá estar

localizada  em  território  nacional,  quando  se

tratar  de  conexão  direta  ao  ambiente  da
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CONTRATANTE.

2.5.3.13.3.  Deverão  ser  oferecidas  e

precificadas  as  seguintes  velocidades:  50

Mbps,  100  Mbps,  200  Mbps,  500  Mbps,  1

Gbps, 2 Gbps, 5 Gbps e 10 Gbps.

2.5.3.13.4.  Todos  os  custos  de  conexão

referente  aos  meios  de  comunicação  da

CONTRATANTE  até  a  porta  de  conexão  do

provedor  serão  de  responsabilidade  da

CONTRATANTE.

2.5.3.14.  Segurança  por  demanda

(código 4.1 ao 4.9)

2.5.3.14.1. Serviço de Cofre de Senhas -

(código 4.1);

2.5.3.14.1.  Serviço  para  controle  de  chaves

criptográficas  e  outros  segredos  usados  por

aplicativos e serviços;

2.5.3.14.2. Deverá criptografar chaves e 
segredos, como chaves de autenticação, 
chaves de conta de armazenamento, chaves 
de criptografia de dados, arquivos .PFX e 
senhas;

2.5.3.14.3.  Deverá  permitir  a  criação  ou

importação de uma chave ou segredo;

2.5.3.14.4.  Deverá  permitir  usuários  ou

aplicativos a acessar o cofre da chave para que

eles possam gerenciar ou usar suas chaves e

segredos;

2.5.3.14.5.  Deverá fornecer  o  log  de uso do

Cofre da Chave.
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2.5.3.14.6.  Cada  chave  deverá  permitir  no

mínimo 10.000 operações.

2.5.3.15.  Serviço  Web  Application

Firewall adquirido por ACL- (código 4.2) 

2.5.3.15.1.  Serviço  para  fornecer  proteção

centralizada  dos  aplicativos  Web,  contra

vulnerabilidades e eventuais ataques

2.5.3.15.2.O  serviço  será  remunerado  por

Regra de ACL (Access Control List);

2.5.3.15.3.  Deverá  fornecer  proteção  sem

modificar o código de back-end;

2.5.3.15.4.  Deverá proteger  vários  aplicativos

Web ao mesmo tempo por trás de um gateway

de aplicativo;

2.5.3.15.5.  Deverá  fornecer  monitoramento

das aplicações Web contra-ataques usando um

log em tempo real;

2.5.3.15.6. Deverá permitir  personalização de

regras e grupos de regras, a fim de atender as

necessidades das aplicações e eliminar falsos

positivos

2.5.3.16.  Serviço  Web  Application

Firewall adquirido por Regra (código 4.3)

3.4.16.12.1.  Serviço  para  fornecer  proteção

centralizada dos aplicativos Web contendo as

mesmas características do serviço previsto no

código  60  e  sendo  contabilizado  por  regra

ativada.

2.5.3.16.Serviço Web Application 
Firewall adquirido por hora (código 4.4)
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2.5.3.16.1.  Serviço  para  fornecer  proteção

centralizada dos aplicativos Web contendo as

mesmas características do serviço previsto no

código 60 e sendo contabilizado por hora;

2.5.3.16.2.  O  serviço  será  remunerado  por

hora de utilização do gateway;

2.5.3.19. Serviço de Backup (código 4.5)

2.5.3.19.1.  Serviço para fornecer  backup (ou

proteção) e restauração de dados na nuvem;

2.5.3.19.2.  Deverá  alocar  e  gerenciar

automaticamente  o  armazenamento  de

backup;

2.5.3.19.3.  Deverá  permitir  a  transmissão

segura  e  o  armazenamento  dos  dados

criptografados;

2.5.3.19.4.  Deverá  fornecer  backups

consistentes,  garantindo  que  correções

adicionais  não  sejam  necessárias  para

restaurar os dados

2.5.3.19.5.  Deverá  permitir  retenção  dos

backups durante a vigência do contrato.

2.5.3.19.6  .Deverá  permitir  transferência  de

dados ilimitada, tanto para backup quanto para

restore,  dentro  da  região  ou  do  próprio

datacenter do provedor;

2.5.3.19.7. Deverá fornecer sistema de alertas

para  falhas  no  processo  de  backup,  ou

consistência dos arquivos;

3.4.16.15.  Serviço  de  armazenamento  de

Backup (código 4.6) 
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2.5.3.20. Serviço de armazenamento em

nuvem, de cópias de segurança;

2.5.3.20.2.O  serviço  de  armazenamento  de

backup  em  nuvem,  deve  prover  escala

ilimitada  e  proporcionar  alta  disponibilidade,

sem  necessidade  de  manutenção  ou

sobrecarga de monitoramento;

2.5.3.20.3.  Os  dados  devem  ser  persistidos

com  redundância,  em  equipamentos  de

hardware  diferentes,  de  forma  a  prevenir

perda  de  dados  com  falhas  de

hardware;Deverá  permitir  retenção  de  dados

limitado ao prazo de vigência do contrato.

2.5.3.20.4. Deverá permitir retenção de dados

limitado ao prazo de vigência do contrato.

2.5.3.20.5. Deverá permitir  a criptografia  dos

dados.

2.5.3.21.  Serviço  de  Autenticação

(Integração  com  AD)  adquirido  por

usuário. (código 4.7)

2.5.3.21.1.  Serviço  para  fornecer  uma

identidade comum para acesso aos recursos na

nuvem

2.5.3.21.2.O  serviço  será  remunerado  por

usuário

2.5.3.21.3.  Deverá  sincronizar  o  serviço  de

diretório  local  com o serviço  de  diretório  da

nuvem

2.5.3.21.4. Deverá garantir que as informações

de  identidade  dos  usuários  e  grupos  locais

correspondam  às  da  nuvem respeitando  o
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licenciamento  previamente  contratado  pelo

cliente.

2.5.3.21.5. Deverá permitir aos usuários alterar

e redefinir  suas senhas na nuvem e ter  sua

política de senha local aplicada, respeitando o

licenciamento  previamente  contratado  pelo

cliente.

2.5.3.21.6. Deverá permitir a escolha de quais

objetos serão sincronizados

2.5.3.22.  Serviço  de  Autenticação

(Integração  com  AD)  adquirido  por

domínio. (código 4.8)

2.5.3.22.1.  Serviço  para  fornecer  uma

identidade comum para acesso aos recursos na

nuvem contendo as mesmas características do

serviço  previsto  no  código  66  e  sendo

contabilizado por domínio ativado.

2.5.3.22.2.  Deverá  sincronizar  o  serviço  de

diretório  local  com o serviço  de  diretório  da

nuvem;

2.5.3.22.3. Deverá garantir que as informações

de  identidade  dos  usuários  e  grupos  locais

correspondam às da nuvem;

2.5.3.22.4.Deverá permitir aos usuários alterar

e redefinir  suas senhas na nuvem e ter  sua

política de senha local aplicada

2.5.3.22.5. Deverá permitir a escolha de quais

objetos serão sincronizados

2.5.3.23.  Serviço  de  Auditoria  e  Análise

de Logs. (código 4.9) 
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2.5.3.23.1 Serviço de coleta e análise de dados

de monitoramento

2.5.3.23.2.  Deverá  permitir  a  construção  de

consultas para analisar os dados coletados

2.5.3.23.3. Deverá permitir  o armazenamento

dos logs por períodos superiores a 1 ano

2.5.3.24.4.Serviço  de  autenticação

integrada (SINGLE SIGNON)

2.5.3.24.4.1. Deverá fornecer serviço de

gerenciamento de acesso e identidades (IAM -

"Identity  and  Access  Management")  que

deverá  suportar  a  federação  de  identidades

entre  contas  criadas  no  ambiente  "on

premises"  e  contas  criadas  no  ambiente  de

nuvem,  exigindo  que seja  necessário  apenas

um login ("single sign-on") para habilitar o uso

do portal, CLI e API.

2.5.4.DOS  SERVIÇOS  DE  COMPUTAÇÃO

EM  NUVEM  –  Plataforma  como  Serviço

(PaaS) - ITEM 2 da contratação

2.5.4.1. A  CONTRATADA  deverá  apresentar

uma composição de serviços da Tabela 3 que

atenda as todas as condições a seguir:

a. Ao menos um provedor deverá atender ao

menos (50%) dos serviços da Tabela 3.

b.  Os  demais  (segundo,  terceiro,  quarto  ...)

não possuem limite mínimo de serviços.

b.  Os  demais  (segundo,  terceiro,  quarto  ...)

não possuem limite mínimo de serviços.

2.5.4.2. A  CONTRATADA  deverá  ofertar

100% dos  itens  da  Tabela  3  por  meios  de
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diferentes  provedores,  conforme  condições

acima.

2.5.4.2.Os serviços constantes da Tabela 3 são

independentes dos serviços de gerenciamento

e operação de recursos de nuvem (item 4 da

Tabela 1 do objeto).

 2.5.4.4. Descrição dos Serviços de Banco

de  Dados  por  demanda  (Código  5.1  a

5.17)

2.5.4.4.1.  Os  serviços  de  banco  de  dados,

fornecem  plataformas  de  bancos  de  dados

escaláveis,  com dimensionamento dinâmico e

automação da administração, provisionamento,

configuração, atualização e backup.

2.5.4.4.2.  Os  serviços  de  banco  de  dados

consistem  na  disponibilização  de  uma

plataforma  web  integrada  a  nuvem  pública

capaz de:

I. permitir a criação de instâncias de banco de

dados

II. atribuir o tipo de recurso computacional que

suportará o banco de dados

III.  implementar  recursos  de  segurança

relacionados ao controle de acesso

IV. atribuir o tipo de banco de dados (MySQL,

PostgreSQL, Microsoft SQL Server e Oracle)

V. implementar recursos de detecção de falhas

e recuperação dos recursos computacionais e

aplicações
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g.  permitir  o  monitoramento  do  banco  de

dados.

2.5.4.4.3.  Os  sistemas  de  gerenciamento  de

banco  de  dados  devem  estar  devidamente

licenciados  (edição  Standard  ou  superior)  e

aptos para uso

2.5.4.5. Descrição  dos  Serviços

Gerenciados  de  Banco  de  Dados  Não

Relacional  por  demanda (Código  5.16 e

5.17)

2.5.4.5.1. Deverá ser disponibilizado serviço de

banco  de  dados  não  relacional  gerenciado

rápido  e  flexível  para  aplicações  que

necessitem escalabilidade e latência de ordem

de milissegundos.

2.5.4.5.2. O  serviço  de  banco  de  dados  não

relacional gerenciado deverá ser baseado nos

mecanismos  de  armazenamento  chave-valor,

documento  e  colunar  suportando  backups

automáticos sem disrupção das operações de

banco de dados.

2.5.4.6.  Serviço  de  Armazenamento  de

Banco de  Dados por  demanda –  código

6.1 a 6.5

2.5.4.6.1. Serviço  para  armazenamento  dos

Banco  de  Dados  Não-Relacional

(NoSQL/NewSQL)

2.5.4.6.2. Serviço  para  armazenamento  de

Banco  de  Dados  Relacionais  MySQL,

PostgreSQL, SQLServer e Oracle
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2.5.4.7. Serviço Container por demanda

(Código 7)

2.5.4.7.1.  Serviço  gerenciado  de

execução de containers (Código 7.1, 7.5,

7.6 e 7.7)

2.5.4.7.1.1. Serviço que permite a execução e

manutenção  de  um  número  especificado  de

tarefas simultaneamente em um cluster

2.5.4.7.1.2.  As  tarefas  e  serviços  são

executadas  em  uma  infraestrutura  sem

servidor.

2.5.4.7.1.3. Permite a inicialização e parada de

aplicativos  baseados  em  containeres  usando

chamadas de API.

2.5.4.7.2.  Serviço  gerenciado  de

kubernetes (Código 7.2)

2.5.4.7.2.1.  Serviço  para  orquestração  e

gerenciamento  de  aplicações  em  containers

através de múltiplos clusters.

2.5.4.7.2.2.  O  serviço  é  mensurado  por

instância  de  cluster  por  hora.  As  instâncias

relacionadas  aos  nós,  bem  como  o

armazenamento  e  recursos  de  redes

consumidos  pelos  clusters  são  contabilizados

nos  respectivos  itens  de  IAAS,  não  havendo

contabilização na métrica associada ao serviço

de Container (código 7.1

2.5.4.7.2.3. Deverá permitir no mínimo 50 nós

por cluster.

2.5.4.7.2.4. Deverá permitir  o monitoramento

dos recursos e o gerenciamento do kubernetes
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via console

2.5.4.7.2.5.  Deverá  prever  o  serviço  de

orquestração  de  containers  que  permita

administração por meio de REST API.

2.5.4.7.2.6.  Deverá  disponilizar  serviço  de

orquestração  de  containers  que  permita

integração  com  ferramentas  de  integração

contínua e de entrega contínua

2.5.4.7.3. Serviços de Repositório

de  Imagem de Container  (Código  7.3  e

7.4)

2.5.4.7.4.  Registro  de  container  totalmente

gerenciado  para  o  armazenamento,  o

gerenciamento,  o  compartilhamento  e  a

implantação  de  imagens  e  artefatos  de

container.

2.5.4.7.5. Serviço  contabilizado  pela

quantidade  de  dados  armazenados  nos  seus

repositórios e pelos dados transferidos para a

Internet

2.5.4.6.8.  Serviço  de  Cache  gerenciado

(por demanda)

2.5.4.8.1. Serviço de cache gerenciado deverá

implementar  uma  solução  baseada  em

estrutura de dados em memória, a exemplo de

tecnologias Redis, MemCache ou equivalente.

2.5.4.8.2.O  serviço  deverá  conter  no mínimo

um nó principal e outro secundário ou réplica.

2.5.4.8.3. Deverá ser possível implementar por

meio do serviço de cache gerenciado:
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a.A  criação de  memória  cache em banco de

dados para aumento de desempenho, redução

de  latência  de  acesso  e  aumento  de

throughput;

b. O gerenciamento de sessões;

c.A implementar de mecanismos de limitação

de consumo de recursos de memória.

2.5.4.8.4.O  serviço  de  cache  gerenciado

deverá  ser  ofertado  nas  seguintes

configurações de memória RAM mínima: 6, 26

e 52 GB

2.5.4.9. Serviço  de  Computação  sem

servidor - Serverless (por demanda)

2.5.4.9.2. Os  serviços  são  contabilizados  por

número  de  chamadas  (requisições)  das

funções  e  pela  duração  da  execução  das

funções,  ressalvadas  as  condições  de

gratuidade  de  cada  provedor  em  que  não

haverá ônus à CONTRATANTE.

2.5.4.9.3. Cada  função  deverá  permitir  no

mínimo a alocação de 128 MB.

2.5.4.9.4.  Serverless  -  Requisições  das

funções (Código 9.1)

2.5.4.9.4.1.  A  unidade  para  cálculo  da

quantidade solicitações será contabilizada em

milhões de requisições.

2.5.4.9.5.  Serverless  -  Tempo  de

Execução das funções (Código 9.2)

2.5.4.9.5.1. A duração do tempo de execução

deve  ser  calculada  a  partir  do  momento  do

início  de  execução  até  o  encerramento  ou
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retorno do resultado.

2.5.4.9.5.2. Não deve ser considerado o tempo

ocioso do código para fins de contabilização do

tempo de execução.

2.5.4.10.Ferramenta  de  Site  Recovery

(Código 10.1)

2.5.4.10.1.  Replicação  de  cargas  de  trabalho

em execução em máquinas virtuais (VMs) de

um local primário para um local secundário.

2.5.4.10.2. Deve possibilitar, no momento que

ocorrer  uma  interrupção  no  site  principal,  a

possibilidade de realizar o failover para o local

secundário  e  acessar  os  aplicativos  a  partir

dele.

2.5.4.10.3. Deve  possibilitar,  que

depois  que  o  local  principal  estiver  em

execução novamente, executar o failback.

2.5.4.9.4. Serviço de Gateway de

API (Códigos 11.1 e 11.2)

2.5.4.9.4.1. Deverá ser disponibilizado serviço

de gateway de API ("Application Programming

Interface")  gerenciado  do  tipo  "serverless"

escalável e resiliente.

2.5.4.9.4.2.  Deverá  implementar  mecanismo

de  controle  de  acesso  baseado  em  políticas

que atue como intermediário na invocação de

chamadas de API provenientes de aplicações

bem  como  atue  como  "proxy"  para  APIs

remotas.

2.5.4.9.4.3.  O  serviço  de  gateway  de  API

deverá suportar  pelo  menos o padrão OAuth
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2.0  e  implementar  mecanismo  de  "traffic-

shaping".

2.5.4.9.5.Serviço  de  Envio  de

Notificações (Código 11.3 a 11.6)

2.5.4.9.5.1.Deverá  fornecer  serviço  de

notificações gerenciado do tipo "serverless".

2.5.4.9.6.  Serviço de Fila  de  Mensagens

(item 11.7)

2.5.4.9.6.1. Deverá ser disponibilizado serviço

de mensageria assíncrona gerenciado do tipo

"serverless"  escalável  e  resiliente  que

implemente mecanismo de fila de mensagens.

2.5.5.  Descrição  dos  Serviços  de

Computação em Nuvem – Software como

Serviço – Tabela 4

2.5.5.1. A  CONTRATADA  deverá  apresentar

uma composição de serviços da Tabela 4 que

atenda as todas as condições a seguir:

a. Ao menos um provedor deverá atender ao

menos (50%) dos serviços da Tabela 4.

b.  Os  demais  (segundo,  terceiro,  quarto  ...)

não possuem limite mínimo de serviços.

c.  Será  aceita  a  combinação  de  provedores

distintos para alcance de 100% dos serviços da

Tabela 4, devendo ser observado o previsto na

alínea “a”.

2.5.5.2. A  CONTRATADA  deverá  ofertar

100% dos  itens  da  Tabela  4 por  meios  de

diferentes  provedores,  conforme  condições

acima.
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(****)  Os  serviços  de  BI  deverão  ser

prestados na métrica definida no código 11.1

ou  no  código  11.2  a  ser  indicada  pela

CONTRATADA  na  proposta  de  preços  para

cada provedor ofertado.

2.5.5.3. Serviços  de  Analytics  (por

demanda) – (Código 11.1 a 11.2)

2.5.5.3.1.  Serviço de BI - Visualização de

Dados - adquiridos por usuário

2.5.5.3.1.1.  Serviço  de  análise  de  negócios

baseado em nuvem com fornecimento de uma

exibição de dados de negócios.

2.5.5.3.1.2.  Deverá  permitir  a  implantação,

distribuição e  compartilhamento  de  relatórios

interativos.

2.5.5.3.1.3.  Deverá  permitir  o  acesso  aos

relatórios pela Web e aplicativos móveis.

2.5.5.3.1.4.  Deverá  permitir  conexão  a

diversas fontes de dados.

2.5.5.3.1.5. Unidade usuário/mês equivale, no

mínimo, a uma sessão de 30 minutos.

2.5.5.3.2. Serviço de BI - Visualização de

Dados - adquiridos por instância

2.5.5.3.2.1.  Serviço  de  análise  de  negócios

baseado em nuvem com fornecimento de uma

exibição de dados de negócios.

2.5.5.3.2.2.  Deverá  permitir  a  implantação,

distribuição e  compartilhamento  de  relatórios

interativos.
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2.5.5.3.2.3.  Deverá  permitir  o  acesso  aos

relatórios pela Web e aplicativos móveis.

2.5.5.3.2.4.  Deverá  permitir  conexão  a

diversas fontes de dados.

2.5.5.4. Serviços  de  Distribuição  de

Conteúdo (por demanda)

2.5.5.4.1. Tráfego  de  rede  do  CDN  (Código

12.1 a 12.2)

2.5.5.4.2. Serviço de transmissão de dados de

Rede  de  Distribuição  de  Conteúdo  (Content

Delivery Network – CDN)

4.6.6.6.  A  solução  deverá  dispor  de

recursos  que  garantam a  segurança  da

informação dos dados da CONTRATANTE,

incluindo os seguintes itens: solução de

controle  de  tráfego  de  borda  do  tipo

firewall  (norte-sul,leste/oeste,  e  de

aplicações),  solução  de  prevenção  e

detecção  de  intrusão  (IDS/IPS)  e

Solução anti-DDoS.
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15.1.5- ANEXO IV - MODELO DE TABELA DE CONFORMIDADE TÉCNICA DA PLATAFORMA DE GESTÃO 

DE MULTINUVEM E DO PORTAL DE GERENCIAMENTO ONLINE.

Requisito Evidência Documento Página Item

2.14. Da  Plataforma  de  Gestão  de  MultiNuvem  e  do  Portal  de

Gerenciamento online.

2.14.1. A Plataforma de Gestão de Multinuvem deve ser disponibilizada pela

CONTRATADA e deve ser capaz de realizar o provisionamento e orquestração,

requisição  de  serviço,  inventário  e  classificação,  monitoramento  e  análise,

gerenciamento de  custos  e otimização de  carga de trabalho,  migração em

nuvem,  backup  e  recuperação  de  desastres,  gerenciamento  de  segurança,

conformidade  e  identidade  e  deployment  e  implantação  dos  recursos  nos

provedores de nuvem ofertados.

2.14.2. A  CONTRATADA  poderá  utilizar  uma  ou  mais  ferramentas  SaaS,

comum  de  mercado,  para  disponibilizar  uma  plataforma  de  gestão  de

multinuvem  conforme  critérios  mínimos  estabelecidos  neste  Termo  de

Referência.

2.14.3. A  ferramenta  deve  prover  as  seguintes  funcionalidades  de

Provisionamento e Orquestração de multinuvem:

a. Aprovisionamento para o usuário final.

b.  Permitir a utilização de modelos de provisionamento, incluindo modelos de

provisionamento nativos da plataforma em multinuvem.

c.Permitir a automação de provisionamento simultânea.

d.  Permitir a adoção de políticas relacionadas a modelos de provisionamento.

e.  Permitir um agendador de tarefas.

f.  Implementar fluxos de trabalho de orquestração baseada em eventos.

g.  Possibilitar a requisição de serviço.
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h.  Disponibilizar um catálogo de serviços compatível aos serviços previstos

neste Termo de Referência.

i.  Possibilitar a implantação de limites de gastos de itens de catálogo.

j. Solicitar fluxos de trabalho de aprovação.

k.  Prover atendimento automatizado de pedidos.

l. Realizar gerenciamento de identidade e acesso (IAM).

m. Seja compatível às soluções de criação de infraestrutura por código (IaaC)

adotadas pelos provedores de nuvem ofertados ou soluções IaaC compatíveis

aos provedores de nuvem ofertados.

2.14.4. A  ferramenta  deve  prover  as  seguintes  funcionalidades  de

Monitoramento e Análise em Multinuvem:

a. Permitir o Monitoramento por meio de painéis customizáveis.

b. Disponibilizar Relatórios de monitoramento de desempenho de recursos na

nuvem.

c. Realizar a coleta e monitoramento de logs.

d.  Possibilitar  a  Integração  de  monitoramento  nativo  das  plataformas  em

nuvem.

e. Implementar Políticas de monitoramento de alertas.

f. Prover notificações de eventos de alerta multicanal.

g.  Permitir  monitorar,  no mínimo,  as  informações  sobre  a  quantidade  e  o

status das instâncias, bem como, o uso de seus recursos computacionais (CPU

e  RAM),  tráfego  de  saída  de  rede,  armazenamento  e  banco  de  dados,

isoladamente por projeto. 

2.14.5.  A  ferramenta  deve  prover  as  seguintes  funcionalidades  de

Inventário e Classificação em Multinuvem

a. Possibilitar a descoberta de recursos nas nuvens.
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b. Disponibilizar um Inventário de recursos na nuvem.

c. Possibilitar o Monitoramento de alterações na configuração de recursos na

nuvem.

d. Implementar Políticas de configuração de recursos na Plataforma de Gestão

Multinuvem.

e. Permitir ações de configuração de recursos na nuvem.

f. Possibilitar a integração de marcação nativa das plataformas em nuvem.

g. Disponibilizar um Editor de tags nativo das plataformas em nuvem.

h.Possibilitar a Detecção de recursos sem etiqueta.

i.Permitir a tomada de Ações em recurso sem marcação.

j.Possibilitar a criação de Grupos de recursos dinâmicos.

2.14.6.  A  ferramenta  deve  prover  as  seguintes  funcionalidades  de

Gerenciamento de custos e otimização de recursos em Multinuvem:

a. Permitir Integração da API da lista de preços da plataforma em nuvem.

b. Permitir Integração da API de cobrança da plataforma na nuvem.

c. Disponibilizar Painéis de utilização de recursos.

d. Disponibilizar Painéis de controle de custos.

e. Disponibilizar Relatórios de acompanhamento de custos.

f. Possibilitar a Previsões de custo.

g. Permitir a Definição e visualização do orçamento.

h. Políticas de alerta de orçamento.

i. Possibilitar recurso de Detecção de anomalia nos gastos.
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j. Disponibilizar recomendações de dimensionamento de direitos - instâncias

de computação

k. Permitir  isolar  financeira  e  logicamente  os  recursos  computacionais  do

provedor utilizados em diferentes projetos, de modo a não haver nenhum

tipo de interferência entre os projetos.

l. Definir centros de custos (unidades virtuais às quais podem ser atribuídos

projetos, e às quais podem ser associadas despesas) e o orçamento para o

projeto, e provisionar todos os recursos a serem utilizados, respeitando o

orçamento atribuído

2.14.7. A ferramenta deve prover as seguintes funcionalidades de

Gerenciamento de segurança, conformidade e identidade:

a. Disponibilizar mecanismos de single sign on (SSO) do console nativo das

plataformas em nuvem.

b. Permitir  a  criação,  modificação  e  exclusão  de  usuários  e  grupos  de

usuários, aos quais poderão ser atribuídas permissões de acesso.

c. Permitir criar Políticas do IAM.

d. Permitir o Gerenciamento de configuração de segurança

e. Disponibilizar notificações de eventos de segurança multicanal.

f. Disponibilizar Log de atividades da plataforma em nuvem.

2.14.8. A  CONTRATADA  deverá  disponibilizar  portal  de

gerenciamento  online,  que  baseado nas  informações  geradas  pela

plataforma de gestão de multinuvem, seja capaz de:

a.  Emitir  planilha de preços:  valores  praticados pela CONTRATADA com os

preços  de  todos  os  serviços  das  Tabelas  2,  3  e  4  (em  USN)  com  as

identificações dos respectivos provedores, além de indicar quais serviços dos

provedores serão gratuitos.

b.  Disponibilizar  previsões  de  custo  em  USN  baseado  no  perfil  atual  de

consumo.
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c. Apresentar sugestão de redução de custos por meio da readequação dos

tipos de máquinas virtuais ao perfil de consumo apurado

d.Disponibilizar relatório de faturamento apresentando com consumo mensal

de serviços dos provedores na métrica do item do serviço - USN.

15.1.6 ANEXO V – TABELA DE VOLUMETRIA DE ITENS POR PARTICIPANTE

Tabela 8
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Serviço Celepar Ciasc Codata Copasa MTI Procempa Procergs Prodam Prodap Prodemge Sedi Total
MÁQUINA 
VIRTUAL LI-
NUX - PRO-
VISIONADA 
COM 1 VCPU
1 GB DE ME-
MÓRIA RAM,
RESERVADO
POR 1 ANO 0 0 96 0 0 0 289 0 0 0 0
MÁQUINA 
VIRTUAL LI-
NUX CORPO-
RATIVO - 
PROVISIO-
NADA COM 1
VCPU 1 GB 
DE MEMÓ-
RIA RAM, 
RESERVADO
POR 1 ANO 0 0 0 0 0 0 1.699 0 0 2.831 0
MÁQUINA 
VIRTUAL LI-
NUX CORPO-
RATIVO 
COM SUPOR-
TE DO CSP - 
PROVISIO-
NADA COM 1
VCPU 1 GB 
DE MEMÓ-
RIA RAM, 
RESERVADO
POR 1 ANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MÁQUINA 
VIRTUAL 
WINDOWS - 
PROVISIO-
NADA COM 1
VCPU 1 GB 
DE MEMÓ-
RIA RAM, 
RESERVADO
POR 1 ANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MÁQUINA 
VIRTUAL LI-
NUX - PRO-
VISIONADO 
COM 1 VC-
PUE 2 GB DE 
MEMÓRIA 
RAM, RE-
SERVADA 
POR 1 ANO 0 81 16 0 163 0 326 0 0 0 0
MÁQUINA 
VIRTUAL LI-
NUX CORPO-
RATIVO- 

0 0 0 0 0 0 1.299 0 0 0 0
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PROVISIO-
NADO COM 1
VCPU E 2 GB 
DE MEMÓ-
RIA RAM, 
RESERVA-
DAPOR 1 
ANO
MÁQUINA 
VIRTUAL LI-
NUX CORPO-
RATIVO 
COM SUPOR-
TE DO CSP - 
PROVISIO-
NADO COM 1
VCPU E 2 GB 
DE MEMÓ-
RIA RAM, 
RESERVA-
DAPOR 1 
ANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MÁQUINA 
VIRTUAL 
WINDOWS - 
PROVISIO-
NADO COM 
1VCPU E 2 
GB DE ME-
MÓRIA RAM,
RESERVADA
POR 1ANO 0 251 0 0 251 0 502 0 0 0 0
MÁQUINA 
VIRTUAL LI-
NUX - PRO-
VISIONADA 
COM 2 VCPU
2 GB DE ME-
MÓRIA RAM,
RESERVADO
POR 1 ANO 0 0 412 0 0 0 0 0 0 0 0
MÁQUINA 
VIRTUAL LI-
NUX CORPO-
RATIVO - 
PROVISIO-
NADA COM 2
VCPU 2 GB 
DE MEMÓ-
RIA RAM, 
RESERVADO
POR 1 ANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.079 0
MÁQUINA 
VIRTUAL LI-
NUX CORPO-
RATIVO 
COM SUPOR-
TE DO CSP - 
PROVISIO-

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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NADA COM 2
VCPU 2 GB 
DE MEMÓ-
RIA RAM, 
RESERVADO
POR 1 ANO
MÁQUINA 
VIRTUAL 
WINDOWS - 
PROVISIO-
NADA COM 2
VCPU 2 GB 
DE MEMÓ-
RIA RAM, 
RESERVADO
POR 1 ANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.793 0
MÁQUINA 
VIRTUAL LI-
NUX - PRO-
VISIONADO 
COM 2 VC-
PUE 4 GB DE 
MEMÓRIA 
RAM, RE-
SERVADA 
POR 1 ANO 0 600 600 0 931 0 2.402 0 0 0 0
MÁQUINA 
VIRTUAL LI-
NUX CORPO-
RATIVO- 
PROVISIO-
NADO COM 2
VCPU E 4 GB 
DE MEMÓ-
RIA RAM, 
RESERVA-
DAPOR 1 
ANO 0 0 0 0 0 0 924 0 0 0 0
MÁQUINA 
VIRTUAL LI-
NUX COM 
SUPORTE DO
CSP - PROVI-
SIONADO 
COM 2 VC-
PUE 4 GB DE 
MEMÓRIA 
RAM, RE-
SERVADA 
POR 1 ANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MÁQUINA 
VIRTUAL 
WINDOWS - 
PROVISIO-
NADO COM 
2VCPU E 4 
GB DE ME-
MÓRIA RAM,
RESERVADA

0 653 653 0 1.305 0 1.958 0 0 0 0
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POR 1ANO
MÁQUINA 
VIRTUAL LI-
NUX - PRO-
VISIONADO 
COM 2 VC-
PUE 8 GB DE 
MEMÓRIA 
RAM, RE-
SERVADA 
POR 1 ANO 58 288 576 0 864 576 288 0 0 0 0
MÁQUINA 
VIRTUAL LI-
NUX CORPO-
RATIVO - 
PROVISIO-
NADO COM 2
VCPU E 8 GB 
DE MEMÓ-
RIA RAM, 
RESERVA-
DAPOR 1 
ANO 0 0 0 0 0 0 582 0 0 2.326 0
MÁQUINA 
VIRTUAL LI-
NUX CORPO-
RATIVO SU-
PORTE DO 
CSP - PROVI-
SIONADO 
COM 2 VCPU
E 8 GB DE 
MEMÓRIA 
RAM, RE-
SERVADA-
POR 1 ANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MÁQUINA 
VIRTUAL 
WINDOWS - 
PROVISIO-
NADO COM 
2VCPU E 8 
GB DE ME-
MÓRIA RAM,
RESERVADA
POR 1ANO 121 606 1.212 0 1.091 1.212 1.212 0 0 4.849 0
MÁQUINA 
VIRTUAL LI-
NUX - PRO-
VISIONADA 
COM 4 VCPU
8 GB DE ME-
MÓRIA RAM,
RESERVADO
POR 1 ANO 0 518 2.073 0 3.110 0 0 0 0 0 0
MÁQUINA 
VIRTUAL LI-
NUX CORPO-
RATIVO - 

0 0 0 0 0 0 0 0 1.784 0 1.784
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PROVISIO-
NADA COM 4
VCPU 8 GB 
DE MEMÓ-
RIA RAM, 
RESERVADO
POR 1 ANO
MÁQUINA 
VIRTUAL LI-
NUX CORPO-
RATIVO SU-
PORTE DO 
CSP - PROVI-
SIONADO 
COM 4 VCPU
E 8 GB DE 
MEMÓRIA 
RAM, RE-
SERVADA-
POR 1 ANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MÁQUINA 
VIRTUAL 
WINDOWS - 
PROVISIO-
NADA COM 4
VCPU 8 GB 
DE MEMÓ-
RIA RAM, 
RESERVADO
POR 1 ANO 0 441 882 0 3.307 0 2.205 0 2.205 0 2.205
MÁQUINA 
VIRTUAL LI-
NUX - PRO-
VISIONADO 
COM 4 VC-
PUE 16 GB 
DE MEMÓ-
RIA RAM, 
RESERVADA
POR 1 ANO 38.931 1.298 3.893 0 2.595 0 1.298 0 1.298 0 0
MÁQUINA 
VIRTUAL LI-
NUX CORPO-
RATIVO- 
PROVISIO-
NADO COM 4
VCPU E 16 
GB DE ME-
MÓRIA RAM,
RESERVA-
DAPOR 1 
ANO 0 0 0 0 0 0 694 0 1.388 2.221 1.388
MÁQUINA 
VIRTUAL LI-
NUX CORPO-
RATIVO SU-
PORTE DO 
CSP - PROVI-
SIONADO 

0 0 0 0 0 0 0 5.130 0 0 0
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COM 4 VCPU
E 16 GB DE 
MEMÓRIA 
RAM, RE-
SERVADA-
POR 1 ANO
MÁQUINA 
VIRTUAL 
WINDOWS - 
PROVISIO-
NADO COM 
4VCPU E 16 
GB DE ME-
MÓRIA RAM,
RESERVADA
POR 1ANO 2.190 1.314 1.095 0 3.286 2.190 2.190 0 2.190 4.381 2.190
MÁQUINA 
VIRTUAL LI-
NUX - PRO-
VISIONADA 
COM 8 VCPU
16 GB DE 
MEMÓRIA 
RAM, RE-
SERVADO 
POR 1 ANO 2.058 0 2.058 0 1.235 2.058 2.058 0 2.058 0 0
MÁQUINA 
VIRTUAL LI-
NUX CORPO-
RATIVO - 
PROVISIO-
NADA COM 8
VCPU 16 GB 
DE MEMÓ-
RIA RAM, 
RESERVADO
POR 1 ANO 0 0 0 0 0 0 1.720 0 6.881 3.440 6.881
MÁQUINA 
VIRTUAL LI-
NUX CORPO-
RATIVO SU-
PORTE DO 
CSP - PROVI-
SIONADO 
COM 8 VCPU
E 16 GB DE 
MEMÓRIA 
RAM, RE-
SERVADA-
POR 1 ANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MÁQUINA 
VIRTUAL 
WINDOWS - 
PROVISIO-
NADA COM 8
VCPU 16 GB 
DE MEMÓ-
RIA RAM, 
RESERVADO

0 0 1.751 0 1.313 0 4.378 0 4.378 0 4.378
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POR 1 ANO
MÁQUINA 
VIRTUAL LI-
NUX - PRO-
VISIONADO 
COM 8 VC-
PUE 32 GB 
DE MEMÓ-
RIA RAM, 
RESERVADA
POR 1 ANO 3.077 1.539 3.077 0 2.154 3.077 0 0 0 0 0
MÁQUINA 
VIRTUAL LI-
NUX CORPO-
RATIVO- 
PROVISIO-
NADO COM 8
VCPU E 32 
GB DE ME-
MÓRIA RAM,
RESERVA-
DAPOR 1 
ANO 0 0 0 0 0 0 4.073 0 4.073 0 4.073
MÁQUINA 
VIRTUAL LI-
NUX CORPO-
RATIVO SU-
PORTE DO 
CSP - PROVI-
SIONADO 
COM 8 VCPU
E 32 GB DE 
MEMÓRIA 
RAM, RE-
SERVADA-
POR 1 ANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MÁQUINA 
VIRTUAL 
WINDOWS - 
PROVISIO-
NADO COM 
8VCPU E 32 
GB DE ME-
MÓRIA RAM,
RESERVADA
POR 1ANO 4.456 891 0 0 1.337 4.456 2.228 891 0 0 4.456
MÁQUINA 
VIRTUAL LI-
NUX - PRO-
VISIONADO 
COM 16 
VCPU E 32 
GB DE ME-
MÓRIA RAM,
RESERVADA
POR 1 ANO 4.097 0 0 0 1.639 4.097 4.097 0 0 0 0

MÁQUINA 
VIRTUAL LI-
NUX CORPO- 0 0 0 0 0 0 4.684 0 5.856 0 0
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RATIVO- 
PROVISIO-
NADO COM 
16 VCPU E 32
GB DE ME-
MÓRIA RAM,
RESERVADA
POR 1 ANO
MÁQUINA 
VIRTUAL LI-
NUX CORPO-
RATIVO SU-
PORTE DO 
CSP - PROVI-
SIONADO 
COM 16 
VCPU E 32 
GB DE ME-
MÓRIA RAM,
RESERVA-
DAPOR 1 
ANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MÁQUINA 
VIRTUAL 
WINDOWS - 
PROVISIO-
NADO COM 
16 VCPU E 32
GB DE ME-
MÓRIA RAM,
RESERVADA
POR 1 ANO 8.720 1.744 0 0 872 8.720 1.744 0 8.720 0 0
MÁQUINA 
VIRTUAL LI-
NUX - PRO-
VISIONADO 
COM 16VC-
PU E 64 GB 
DE MEMÓ-
RIA RAM, 
RESERVADA
POR 1ANO 4.622 0 0 0 0 4.622 2.311 0 1.849 0 0
MÁQUINA 
VIRTUAL LI-
NUX CORPO-
RATIVO- 
PROVISIO-
NADO COM 
16 VCPU E 64
GB DE ME-
MÓRIA RAM,
RESERVADA
POR 1 ANO 0 0 0 0 0 0 3.315 3.978 0 0 0
MÁQUINA 
VIRTUAL LI-
NUX CORPO-
RATIVO SU-
PORTE DO 
CSP - PROVI-

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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SIONADO 
COM 16 
VCPU E 64 
GB DE ME-
MÓRIA RAM,
RESERVA-
DAPOR 1 
ANO
MÁQUINA 
VIRTUAL 
WINDOWS - 
PROVISIO-
NADO COM 
16VCPU E 64 
GB DE ME-
MÓRIA RAM,
RESERVADA
POR 1ANO 9.767 0 0 0 1.953 9.767 4.883 1.953 0 0 0
MÁQUINA 
VIRTUAL LI-
NUX - PRO-
VISIONADA 
COM 32 
VCPU 64 GB 
DE MEMÓ-
RIA RAM, 
RESERVADO
POR 1 ANO 0 0 0 0 0 0 4.301 0 0 0 0
MÁQUINA 
VIRTUAL LI-
NUX CORPO-
RATIVO - 
PROVISIO-
NADA COM 
32 VCPU 64 
GB DE ME-
MÓRIA RAM,
RESERVADO
POR 1 ANO 0 0 0 0 0 0 5.566 0 0 0 0
MÁQUINA 
VIRTUAL LI-
NUX CORPO-
RATIVO SU-
PORTE DO 
CSP - PROVI-
SIONADO 
COM 32 
VCPU E 64 
GB DE ME-
MÓRIA RAM,
RESERVA-
DAPOR 1 
ANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MÁQUINA 
VIRTUAL 
WINDOWS - 
PROVISIO-
NADA COM 
32 VCPU 64 

0 0 0 0 0 0 9.474 0 0 0 0
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GB DE ME-
MÓRIA RAM,
RESERVADO
POR 1 ANO
MÁQUINA 
VIRTUAL LI-
NUX - PRO-
VISIONADO 
COM 32VC-
PU E 128 GB 
DE MEMÓ-
RIA RAM, 
RESERVADA
POR 1ANO 9.734 0 0 0 0 9.734 1.947 0 0 0 0
MÁQUINA 
VIRTUAL LI-
NUX CORPO-
RATIVO- 
PROVISIO-
NADO COM 
32 VCPU E 
128 GB DE 
MEMÓRIA 
RAM, RE-
SERVADA 
POR 1 ANO 0 0 0 0 0 0 3.168 0 0 0 0
MÁQUINA 
VIRTUAL LI-
NUX CORPO-
RATIVO SU-
PORTE DO 
CSP - PROVI-
SIONADO 
COM 32 
VCPU E 128 
GB DE ME-
MÓRIA RAM,
RESERVA-
DAPOR 1 
ANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MÁQUINA 
VIRTUAL 
WINDOWS - 
PROVISIO-
NADO COM 
32VCPU E 
128 GB DE 
MEMÓRIA 
RAM, RE-
SERVADA 
POR 1ANO 0 0 0 0 4.141 0 12.422 0 0 0 0
MÁQUINA 
VIRTUAL LI-
NUX - PRO-
VISIONADA 
COM 64 
VCPU 256 GB
DE MEMÓ-
RIA RAM, 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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RESERVADO
POR 1 ANO
MÁQUINA 
VIRTUAL LI-
NUX CORPO-
RATIVA - 
PROVISIO-
NADA COM 
64 VCPU 256 
GB DE ME-
MÓRIA RAM,
RESERVADO
POR 1 ANO 0 0 0 0 0 0 0 0 14.276 0 14.276
MÁQUINA 
VIRTUAL LI-
NUX CORPO-
RATIVO SU-
PORTE DO 
CSP - PROVI-
SIONADO 
COM 64 
VCPU E 256 
GB DE ME-
MÓRIA RAM,
RESERVA-
DAPOR 1 
ANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MÁQUINA 
VIRTUAL 
WINDOWS - 
PROVISIO-
NADA COM 
64 VCPU 256 
GB DE ME-
MÓRIA RAM,
RESERVADO
POR 1 ANO 0 0 0 0 8.275 0 0 0 0 0 0
MÁQUINA 
VIRTUAL LI-
NUX - PRO-
VISIONADO 
COM 1 VCPU
E 1 GB DE 
MEMÓRIA 
RAM, POR 
DEMANDA 0 0 0 0 0 0 499 0 0 0 0
MÁQUINA 
VIRTUAL LI-
NUX CORPO-
RATIVO - 
PROVISIO-
NADO COM 1
VCPU E 1 GB 
DE MEMÓ-
RIA RAM, 
POR DE-
MANDA 0 0 182 0 0 0 363 0 0 0 0

MÁQUINA 
VIRTUAL LI- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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NUX CORPO-
RATIVO SU-
PORTE DO 
CSP - PROVI-
SIONADO 
COM 1 VCPU
E 1 GB DE 
MEMÓRIA 
RAM, POR 
DEMANDA
MÁQUINA 
VIRTUAL 
WINDOWS - 
PROVISIO-
NADO COM 1
VCPU E 1 GB 
DE MEMÓ-
RIA RAM, 
POR DE-
MANDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MÁQUINA 
VIRTUAL LI-
NUX - PRO-
VISIONADO 
COM 1 VCPU
E 2 GB DE 
MEMÓRIA 
RAM, POR 
DEMANDA 0 0 15 0 0 0 770 0 0 0 0
MÁQUINA 
VIRTUAL LI-
NUX CORPO-
RATIVO- 
PROVISIO-
NADO COM 1
VCPU E 2 GB 
DE MEMÓ-
RIA RAM, 
POR DE-
MANDA 0 0 0 0 0 0 1.588 0 0 0 0
MÁQUINA 
VIRTUAL LI-
NUX CORPO-
RATIVO SU-
PORTE DO 
CSP - PROVI-
SIONADO 
COM 1 VCPU
E 2 GB DE 
MEMÓRIA 
RAM, POR 
DEMANDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MÁQUINA 
VIRTUAL 
WINDOWS - 
PROVISIO-
NADO COM 
1VCPU E 2 
GB DE ME-

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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MÓRIA RAM,
POR DE-
MANDA
MÁQUINA 
VIRTUAL LI-
NUX - PRO-
VISIONADA 
COM 2 VCPU
2 GB DE ME-
MÓRIA RAM,
POR DE-
MANDA 0 0 398 0 0 0 0 0 0 0 0
MÁQUINA 
VIRTUAL LI-
NUX CORPO-
RATIVO - 
PROVISIO-
NADA COM 2
VCPU 2 GB 
DE MEMÓ-
RIA RAM, 
POR DE-
MANDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 954 0
MÁQUINA 
VIRTUAL LI-
NUX CORPO-
RATIVO SU-
PORTE DO 
CSP - PROVI-
SIONADO 
COM 2 VCPU
E 2 GB DE 
MEMÓRIA 
RAM, POR 
DEMANDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MÁQUINA 
VIRTUAL 
WINDOWS - 
PROVISIO-
NADA COM 2
VCPU 2 GB 
DE MEMÓ-
RIA RAM, 
POR DE-
MANDA 0 0 38 0 0 0 0 0 0 904 0
MÁQUINA 
VIRTUAL LI-
NUX - PRO-
VISIONADO 
COM 2 VC-
PUE 4 GB DE 
MEMÓRIA 
RAM, POR 
DEMANDA 0 267 801 0 0 0 1.336 0 534 0 0
MÁQUINA 
VIRTUAL LI-
NUX CORPO-
RATIVO- 
PROVISIO-

0 0 0 0 0 0 1.061 0 0 3.184 0
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NADO COM 2
VCPU E 4 GB 
DE MEMÓ-
RIA RAM, 
POR DE-
MANDA
MÁQUINA 
VIRTUAL LI-
NUX CORPO-
RATIVO SU-
PORTE DO 
CSP - PROVI-
SIONADO 
COM 2 VCPU
E 4 GB DE 
MEMÓRIA 
RAM, POR 
DEMANDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MÁQUINA 
VIRTUAL 
WINDOWS - 
PROVISIO-
NADO COM 
2VCPU E 4 
GB DE ME-
MÓRIA RAM,
POR DE-
MANDA 0 0 231 0 0 0 2.310 0 0 739 924
MÁQUINA 
VIRTUAL LI-
NUX - PRO-
VISIONADO 
COM 2 VC-
PUE 8 GB DE 
MEMÓRIA 
RAM, POR 
DEMANDA 828 414 621 828 0 828 828 0 0 2.649 0
MÁQUINA 
VIRTUAL LI-
NUX CORPO-
RATIVO- 
PROVISIO-
NADO COM 2
VCPU E 8 GB 
DE MEMÓ-
RIA RAM, 
POR DE-
MANDA 0 0 0 0 0 0 2.534 0 1.408 2.252 1.408
MÁQUINA 
VIRTUAL LI-
NUX CORPO-
RATIVO SU-
PORTE DO 
CSP - PROVI-
SIONADO 
COM 2 VCPU
E 8 GB DE 
MEMÓRIA 
RAM, POR 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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DEMANDA
MÁQUINA 
VIRTUAL 
WINDOWS - 
PROVISIO-
NADO COM 
2VCPU E 8 
GB DE ME-
MÓRIA RAM,
POR DE-
MANDA 1.354 677 135 6.768 0 1.354 4.061 0 1.354 0 1.354
MÁQUINA 
VIRTUAL LI-
NUX - PRO-
VISIONADA 
COM 4 VCPU
8 GB DE ME-
MÓRIA RAM,
POR DE-
MANDA 0 0 1.045 0 0 0 1.393 0 0 0 0
MÁQUINA 
VIRTUAL LI-
NUX CORPO-
RATIVO - 
PROVISIO-
NADA COM 4
VCPU 8 GB 
DE MEMÓ-
RIA 
RAM,POR 
DEMANDA 0 0 0 0 0 0 1.068 0 2.137 0 2.137
MÁQUINA 
VIRTUAL LI-
NUX CORPO-
RATIVO 
COM SUPOR-
TE DO CSP- 
PROVISIO-
NADA COM 4
VCPU 8GB 
DE MEMÓ-
RIA RAM, 
POR DE-
MANDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MÁQUINA 
VIRTUAL 
WINDOWS - 
PROVISIO-
NADA COM 4
VCPU 8 GB 
DE MEMÓ-
RIA RAM, 
POR DE-
MANDA 0 0 516 0 0 0 3.869 0 2.579 0 2.579
MÁQUINA 
VIRTUAL LI-
NUX - PRO-
VISIONADO 
COM 4 VC-

0 735 0 1.471 0 1.471 1.471 0 0 0 0

PROCERGS – CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A
Praça dos Açorianos, s/nº – Centro Histórico – CEP 90.010-340 – Porto Alegre/RS – Brasil

PABX + 55 51 3210-3100 – http://www.procergs.rs.gov.br – procergs@procergs.rs.gov.br  

03/06/2022 15:53:08 PROCERGS/SCP/49494 ÁO SCP PARA VERIFICAÇÃO 250

22048900010929

PROCERGS58784
ASC

10/06/2022
16:54:28



PUE 16 GB 
DE MEMÓ-
RIA RAM, 
POR DE-
MANDA
MÁQUINA 
VIRTUAL LI-
NUX CORPO-
RATIVO- 
PROVISIO-
NADO COM 4
VCPU E 16 
GB DE ME-
MÓRIA RAM,
POR DE-
MANDA 2.219 0 4.438 4.438 0 0 2.219 0 4.438 0 22.190
MÁQUINA 
VIRTUAL LI-
NUX CORPO-
RATIVO 
COM SUPOR-
TE DO CSP- 
PROVISIO-
NADA COM 4
VCPU 16 GB 
DE MEMÓ-
RIA RAM, 
POR DE-
MANDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MÁQUINA 
VIRTUAL 
WINDOWS - 
PROVISIO-
NADO COM 
4VCPU E 16 
GB DE ME-
MÓRIA RAM,
POR DE-
MANDA 2.333 1.166 1.166 11.663 0 2.333 2.333 0 4.665 0 11.663
MÁQUINA 
VIRTUAL LI-
NUX - PRO-
VISIONADA 
COM 8 VCPU
16 GB DE 
MEMÓRIA 
RAM, POR 
DEMANDA 2.768 1.384 2.076 2.768 0 0 1.384 0 0 0 0
MÁQUINA 
VIRTUAL LI-
NUX CORPO-
RATIVO - 
PROVISIO-
NADA COM 8
VCPU 16 GB 
DE MEMÓ-
RIA RAM, 
POR DE-
MANDA 0 0 0 8.291 0 4.146 0 0 0 0 4.146
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MÁQUINA 
VIRTUAL LI-
NUX CORPO-
RATIVO 
COM SUPOR-
TE DO CSP- 
PROVISIO-
NADA COM 8
VCPU 16 GB 
DE MEMÓ-
RIA RAM, 
POR DE-
MANDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MÁQUINA 
VIRTUAL 
WINDOWS - 
PROVISIO-
NADA COM 8
VCPU 16 GB 
DE MEMÓ-
RIA RAM, 
POR DE-
MANDA 5.124 0 769 20.495 0 0 2.562 0 5.124 0 0
MÁQUINA 
VIRTUAL LI-
NUX - PRO-
VISIONADO 
COM 8 VC-
PUE 32 GB 
DE MEMÓ-
RIA RAM, 
POR DE-
MANDA 3.348 0 2.009 0 0 3.348 3.348 0 0 0 0
MÁQUINA 
VIRTUAL LI-
NUX CORPO-
RATIVO- 
PROVISIO-
NADO COM 8
VCPU E 32 
GB DE ME-
MÓRIA RAM,
POR DE-
MANDA 0 0 0 9.638 0 0 4.819 0 0 0 0
MÁQUINA 
VIRTUAL LI-
NUX CORPO-
RATIVO 
COM SUPOR-
TE DO CSP- 
PROVISIO-
NADA COM 8
VCPU32 GB 
DE MEMÓ-
RIA RAM, 
POR DE-
MANDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MÁQUINA 
VIRTUAL 5.258 0 789 0 0 5.258 2.629 0 0 0 0
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WINDOWS - 
PROVISIO-
NADO COM 
8VCPU E 32 
GB DE ME-
MÓRIA RAM,
POR DE-
MANDA
MÁQUINA 
VIRTUAL LI-
NUX - PRO-
VISIONADA 
COM 16 
VCPU 32 GB 
DE MEMÓ-
RIA RAM, 
POR DE-
MANDA 0 0 2.759 0 0 5.518 2.759 0 0 0 0
MÁQUINA 
VIRTUAL LI-
NUX CORPO-
RATIVO - 
PROVISIO-
NADA COM 
16 VCPU 32 
GB DE ME-
MÓRIA RAM,
POR DE-
MANDA 0 0 0 14.534 0 0 3.634 0 0 0 0
MÁQUINA 
VIRTUAL LI-
NUX CORPO-
RATIVO 
COM SUPOR-
TE DO CSP- 
PROVISIO-
NADA COM 
16 VCPU 32 
GB DE ME-
MÓRIA RAM,
POR DE-
MANDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MÁQUINA 
VIRTUAL 
WINDOWS - 
PROVISIO-
NADA COM 
16 VCPU 32 
GB DE ME-
MÓRIA RAM,
POR DE-
MANDA 10.212 0 2.553 20.424 0 10.212 5.106 0 0 0 0
MÁQUINA 
VIRTUAL LI-
NUX - PRO-
VISIONADO 
COM 16VC-
PU E 64 GB 
DE MEMÓ-

0 0 1.341 0 0 6.707 3.354 20.121 0 0 0
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RIA RAM, 
POR DE-
MANDA
MÁQUINA 
VIRTUAL LI-
NUX CORPO-
RATIVO- 
PROVISIO-
NADO COM 
16 VCPU E 64
GB DE ME-
MÓRIA RAM,
POR DE-
MANDA 0 0 0 8.625 0 0 4.313 0 0 0 0
MÁQUINA 
VIRTUAL LI-
NUX CORPO-
RATIVO 
COM SUPOR-
TE DO CSP- 
PROVISIO-
NADA COM 
16 VCPU 64 
GB DE ME-
MÓRIA RAM,
POR DE-
MANDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MÁQUINA 
VIRTUAL 
WINDOWS - 
PROVISIO-
NADO COM 
16VCPU E 64 
GB DE ME-
MÓRIA RAM,
POR DE-
MANDA 11.776 0 0 0 0 11.776 5.888 35.327 0 0 0
MÁQUINA 
VIRTUAL LI-
NUX - PRO-
VISIONADA 
COM 32 
VCPU 64 GB 
DE MEMÓ-
RIA RAM, 
POR DE-
MANDA 0 0 1.857 0 16.097 0 0 0 0 0 0
MÁQUINA 
VIRTUAL LI-
NUX CORPO-
RATIVO - 
PROVISIO-
NADA COM 
32 VCPU 64 
GB DE ME-
MÓRIA RAM,
POR DE-
MANDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MÁQUINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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VIRTUAL LI-
NUX CORPO-
RATIVO 
COM SUPOR-
TE DO CSP- 
PROVISIO-
NADA COM 
32 VCPU 64 
GB DE ME-
MÓRIA RAM,
POR DE-
MANDA
MÁQUINA 
VIRTUAL 
WINDOWS - 
PROVISIO-
NADA COM 
32 VCPU 64 
GB DE ME-
MÓRIA RAM,
POR DE-
MANDA 0 0 3.376 0 0 0 0 0 0 0 0
MÁQUINA 
VIRTUAL LI-
NUX - PRO-
VISIONADO 
COM 32VC-
PU E 128 GB 
DE MEMÓ-
RIA RAM, 
POR DE-
MANDA 42.990 717 1.433 0 0 14.330 7.165 0 0 0 0
MÁQUINA 
VIRTUAL LI-
NUX CORPO-
RATIVO- 
PROVISIO-
NADO COM 
32 VCPU E 
128 GB DE 
MEMÓRIA 
RAM, POR 
DEMANDA 0 0 0 9.081 0 0 3.632 0 0 0 0
MÁQUINA 
VIRTUAL LI-
NUX CORPO-
RATIVO 
COM SUPOR-
TE DO CSP- 
PROVISIO-
NADA COM 
32 VCPU 128 
GB DE ME-
MÓRIA RAM,
POR DE-
MANDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MÁQUINA 
VIRTUAL 
WINDOWS - 0 0 0 0 0 0 4.971 0 0 0 0
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PROVISIO-
NADO COM 
32VCPU E 
128 GB DE 
MEMÓRIA 
RAM, POR 
DEMANDA
MÁQUINA 
VIRTUAL LI-
NUX - PRO-
VISIONADA 
COM 64 
VCPU 256 GB
DE MEMÓ-
RIA RAM, 
POR DE-
MANDA 0 0 0 0 0 0 0 0 14.573 0 0
MÁQUINA 
VIRTUAL LI-
NUX CORPO-
RATIVO - 
PROVISIO-
NADA COM 
64 VCPU 256 
GB DE ME-
MÓRIA RAM,
POR DE-
MANDA 0 0 0 18.325 0 0 0 0 0 0 18.325
MÁQUINA 
VIRTUAL LI-
NUX CORPO-
RATIVO 
COM SUPOR-
TE DO CSP- 
PROVISIO-
NADA COM 
64 VCPU 256 
GB DE ME-
MÓRIA RAM,
POR DE-
MANDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MÁQUINA 
VIRTUAL 
WINDOWS - 
PROVISIO-
NADO COM 
64VCPU E 
256 GB DE 
MEMÓRIA 
RAM, POR 
DEMANDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.942
Total Serviços
de Computa-
ção 176.040 15.585 46.943 137.349 55.919 117.789 173.499 67.401 93.765 37.603 132.297 1.054.190
SERVIÇO DE 
ARMAZENA-
MENTO DE 
BLOCOS 
(SSD) 24.215 7.207 9.609 19.218 7.207 72.069 24.023 3.603 72.069 2.402 72.069
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SERVIÇO DE 
ARMAZENA-
MENTO DE 
BLOCOS 
(HDD) 3.034 4.214 21.071 0 2.529 0 16.857 1.264 12.643 8.428 4.214
SERVIÇO DE 
ARMAZENA-
MENTO DE 
OBJETOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SERVIÇO DE 
ARMAZENA-
MENTO DE 
OBJETOS - 
DADOS COM
MAIOR FRE-
QUÊNCIA DE
USO 0 2.005 0 1.337 1.437 0 3.342 0 0 167 0
SERVIÇO DE 
ARMAZENA-
MENTO DE 
OBJETOS - 
DADOS COM
ACESSO IN-
FREQUENTE 0 0 0 0 0 0 1.700 0 0 0 0
SERVIÇO DE 
ARMAZENA-
MENTO DE 
OBJETOS - 
DADOS COM
MENOR FRE-
QUÊNCIA DE
USO 0 0 0 0 0 0 690 0 0 0 0
SERVIÇO DE 
RECUPERA-
ÇÃO DE OB-
JETOS - DA-
DOS COM 
ACESSO IN-
FREQUENTE 0 0 0 0 0 0 210 0 0 0 0
SERVIÇO DE 
RECUPERA-
ÇÃO DE OB-
JETOS AR-
MAZENA-
DOS EM 
LONGA DU-
RAÇÃO 0 0 0 0 0 0 210 0 0 0 0
SERVIÇO DE 
ARMAZENA-
MENTO DE 
REDE (NAS) 17.478 9.710 29.858 9.710 0 24.275 0 0 7.283 121 7.283
Total Serviços
de Armazena-
mento 44.727 23.136 60.538 30.265 11.172 96.344 47.031 4.868 91.994 11.119 83.565
TRÁFEGO 
DE SAÍDA 
DA REDE 2.525 1.263 1.263 0 1.263 6.313 25.253 253 6.313 1.136 6.313
TRÁFEGO 
DE REDE IN-

987 494 494 0 494 2.468 494 49 2.468 0 2.468
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TERNA EN-
TRE ZONAS
TRÁFEGO 
DE REDE DO 
BALANCEA-
DOR DE 
CARGA 178 149 149 0 149 476 1.486 30 1.486 149 1.486
SERVIÇO DE 
BALANCEA-
MENTO DE 
CARGA 3.710 18.550 18.550 0 29.680 9.275 5.565 3.710 14.840 2.783 14.840
SERVIÇO DE 
BALANCEA-
MENTO DE 
CARGA UTI-
LIZANDO 
GERENCIA-
DOR DE 
TRÁFEGO 
POR DNS* 1 5 5 0 0 3 306 0 3 0 3
SERVIÇO DE 
BALANCEA-
MENTO DE 
CARGA UTI-
LIZANDO 
GERENCIA-
DOR DE 
TRÁFEGO 
POR ENDPO-
INT* 3.437 0 0 0 0 7.366 246 0 4.911 0 4.911
PORTA DE 
CONEXÃO 
DEDICADA 
50MBPS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PORTA DE 
CONEXÃO 
DEDICADA 
100MBPS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PORTA DE 
CONEXÃO 
DEDICADA 
200MBPS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PORTA DE 
CONEXÃO 
DEDICADA 
500MBPS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PORTA DE 
CONEXÕEO 
DEDICADA 
1GBPS 496 248 248 1.240 248 496 496 0 496 496 496
PORTA DE 
CONEXÃO 
DEDICADA 
2GBPS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PORTA DE 
CONEXÃO 
DEDICADA 
5GBPS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PORTA DE 3.730 0 0 3.730 1.865 3.730 3.730 0 3.730 3.730 3.730
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CONEXÕEO 
DEDICADA 
10GBPS
SERVIÇO DE 
DNS - HOS-
PEDAGEM 
DE ZONAS 4 4 4 2 0 4 44 4 4 0 4
SERVIÇO DE 
DNS - CON-
SULTAS 3 3 3 5 0 3 10 3 3 0 3
SERVIÇO DE 
VPN 33 41 41 2 16 82 4.087 41 41 4 41
VPN GA-
TEWAY 117 781 781 1.172 781 117 2.031 781 78 39 78

IP PÚBLICO 0 64 64 40 4.095 40 3.999 48 48 200 48
SERVIÇO DE 
TRADUÇÃO 
DO ENDERE-
ÇO DE REDE 
(NAT) - GA-
TEWAY 1.559 0 0 0 0 0 7.793 0 0 0 0
SERVIÇO DE 
TRADUÇÃO 
DO ENDERE-
ÇO DE REDE 
(NAT) - 
TRANSFE-
RÊNCIA 0 0 0 0 0 0 485 0 0 0 0
SERVIÇO DE 
TRÁFEGO 
ENTRE 
CLOUDS PRI-
VADAS VIR-
TUAIS 0 0 0 0 0 0 187 0 0 0 0
SERVIÇO DE 
CONEXÃO 
ENTRE 
CLOUDS PRI-
VADAS VIR-
TUAIS 0 0 0 0 0 0 4.660 0 0 0 0
Total Serviços
de Rede 16.781 21.601 21.601 6.191 38.590 30.373 60.871 4.919 34.421 8.537 34.421
SERVIÇO DE 
COFRE DE 
SENHAS 1.460 58 58 58 0 1.460 29 58 1.460 0 876
SERVIÇO 
WEB APLI-
CATION FI-
REWALL 
POR ACL ** 780 7.800 3.900 0 0 1.950 1.950 3.900 1.560 10.530 1.560
SERVIÇO 
WEB APLI-
CATION FI-
REWALL 
POR REGRA 
** 315 788 788 0 0 788 79 788 5.513 0 394

SERVIÇO 
WEB APLI- 1.705 388 388 0 0 7.752 1.938 388 3.876 0 5.814
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CATION FI-
REWALL 
POR HORA 
**
SERVIÇO DE 
BACKUP 22 1.115 1.115 1.115 1.093 56 390 836 33 558 33
SERVIÇO DE 
ARMAZENA-
MENTO DE 
BACKUP 4.786 3.419 3.419 2.735 342 10.256 342 3.077 27 6.837 17
SERVIÇO DE 
AUTENTICA-
ÇÃO (INTE-
GRAÇÃO 
COM AD) 
ADQUIRIDO 
POR USUÁ-
RIO *** 7.500 5.000 5.000 37.500 0 22.500 375 5.000 0 0 12.500
SERVIÇO DE 
AUTENTICA-
ÇÃO (INTE-
GRAÇÃO 
COM AD) 
ADQUIRIDO 
POR DOMÍ-
NIO*** 752 1.879 940 0 0 1.879 9.396 940 0 0 1.128
SERVIÇO DE 
AUDITORIA 
E ANÁLISE 
DE LOGS 435 43.499 43.499 10.875 54.374 1.087 10.875 21.750 1.087 109 1.087
SERVIÇO DE 
AUTENTICA-
ÇÃO INTE-
GRADA (SIN-
GLE SIG-
NON) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Serviços
de Segurança 17.756 63.945 59.106 52.283 55.808 47.728 25.374 36.736 13.557 18.034 23.409
Total Serviços
IaaS mensal 255.304 124.267 188.188 226.088 161.490 292.233 306.774 113.923 233.737 75.293 273.693 2.250.990
Total Serviço 
Iaas – 36 me-
ses 9.190.928 4.473.604 6.774.766 8.139.184 5.813.631 10.520.399 11.043.877 4.101.239 8.414.520 2.710.535 9.852.955 81.035.638
SERVIÇO 
GERENCIA-
DO DE BAN-
CO DE DA-
DOS MYSQL 
COM 4 VCPU
E 16 GB DE 
MEMÓRIA 
RAM 0 412 2.884 0 2.472 0 2.060 0 824 8.241 824
SERVIÇO 
GERENCIA-
DO DE BAN-
CO DE DA-
DOS MYSQL 
COM 8 VCPU
E 32 GB DE 

0 0 0 0 1.646 1.646 3.292 0 1.646 0 1.646
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MEMÓRIA 
RAM
SERVIÇO 
GERENCIA-
DO DE BAN-
CO DE DA-
DOS MYSQL 
COM 16 
VCPU E 64 
GB DE ME-
MÓRIA RAM 2.999 0 0 0 2.999 0 5.998 0 2.999 0 2.999
SERVIÇO 
GERENCIA-
DO DE BAN-
CO DE DA-
DOS MYSQL 
COM 32 
VCPU E 128 
DE GB ME-
MÓRIA RAM 0 0 0 0 0 0 5.998 0 5.998 0 5.998
SERVIÇO 
GERENCIA-
DO DE BAN-
CO DE DA-
DOS POST-
GRESQL 
COM 4 VCPU
E 16 DE ME-
MÓRIA RAM 0 327 327 0 1.307 0 1.307 0 654 0 654
SERVIÇO 
GERENCIA-
DO DE BAN-
CO DE DA-
DOS POST-
GRESQL 
COM 8 VCPU
E 32 DE ME-
MÓRIA RAM 5.220 0 3.263 0 2.610 0 2.610 0 1.305 6.525 1.305
SERVIÇO 
GERENCIA-
DO DE BAN-
CO DE DA-
DOS POST-
GRESQL 
COM 16 
VCPU E 64 
DE MEMÓ-
RIA RAM 4.635 0 0 0 5.793 2.317 2.317 9.269 2.317 0 2.317
SERVIÇO 
GERENCIA-
DO DE BAN-
CO DE DA-
DOS POST-
GRESQL 
COM 32 
VCPU E 128 
DE MEMÓ-
RIA RAM 0 0 0 0 6.952 0 1.159 0 4.635 0 4.635
SERVIÇO 0 1.261 6.305 6.305 0 0 2.522 0 0 0 0
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GERENCIA-
DO DE BAN-
CO DE DA-
DOS SQL-
SERVER  
COM 4 VCPU
E 16 DE ME-
MÓRIA RAM
SERVIÇO 
GERENCIA-
DO DE BAN-
CO DE DA-
DOS SQL-
SERVER  
COM 8 VCPU
E 32 DE ME-
MÓRIA RAM 10.081 0 0 0 0 5.040 2.520 0 0 0 10.081
SERVIÇO 
GERENCIA-
DO DE BAN-
CO DE DA-
DOS SQL-
SERVER  
COM 16 
VCPU E 64 
DE MEMÓ-
RIA RAM 0 0 5.042 0 0 0 5.042 10.084 0 50.419 20.168
SERVIÇO 
GERENCIA-
DO DE BAN-
CO DE DA-
DOS SQL-
SERVER  
COM 32 
VCPU E 128 
DE MEMÓ-
RIA RAM 20.166 0 0 0 0 20.166 0 0 0 0 60.497
SERVIÇO 
GERENCIA-
DO DE BAN-
CO DE ORA-
CLE STAN-
DARD  COM 
4 VCPU E 16 
DE MEMÓ-
RIA RAM 0 506 506 0 0 0 2.531 0 0 0 0
SERVIÇO 
GERENCIA-
DO DE BAN-
CO DE ORA-
CLE STAN-
DARD  COM 
8 VCPU E 32 
DE MEMÓ-
RIA RAM 0 0 0 10.123 0 4.049 2.025 0 4.049 0 2.025
SERVIÇO 
GERENCIA-
DO DE BAN-
CO DE ORA-

0 0 2.025 0 0 8.099 4.049 24.296 8.099 20.246 4.049
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CLE STAN-
DARD  COM 
16 VCPU E 64
DE MEMÓ-
RIA RAM
SERVIÇO DE 
BANCO DE 
DADOS GE-
RENCIADO 
NÃO-RELA-
CIONAL 
(NOSQL/
NEWSQL) 0 0 0 0 0 0 2.913 0 0 0 0
SERVIÇO DE 
BANCO DE 
DADOS GE-
RENCIADO 
NÃO-RELA-
CIONAL 
(NOSQL/
NEWSQL) 0 0 0 0 0 0 1.648 0 0 0 0
Total Serviço 
de Banco de 
Dados 43.100 2.506 20.351 16.428 23.780 41.317 47.991 43.649 32.525 85.432 117.197
ARMAZENA-
MENTO DE 
BANCO DE 
DADOS 
MYSQL 3.060 153 122 0 612 1.530 1.530 0 1.530 918 1.530
ARMAZENA-
MENTO DE 
BANCO DE 
DADOS 
POST-
GRESQL 6.121 153 4.563 0 3.060 1.530 1.530 3.060 153 918 1.530
ARMAZENA-
MENTO DE 
BANCO DE 
DADOS SQL-
SERVER 6.217 155 1.021 311 0 3.108 1.554 3.108 1.554 933 1.554
ARMAZENA-
MENTO DE 
BANCO DE 
DADOS ORA-
CLE 0 89 621 355 0 1.775 888 888 444 266 444
ARMAZENA-
MENTO DE 
BANCO DE 
DADOS GE-
RENCIADO 
NÃO-RELA-
CIONAL 
(NOSQL/
NEWSQL) 0 0 0 0 0 0 1.706 0 0 0 0
Total Serviço 
de Armazena-
mento de 
Banco de Da-
dos 15.398 550 6.328 666 3.672 7.944 7.208 7.056 3.681 3.035 5.058
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SERVIÇO 
GERENCIA-
DO DE EXE-
CUÇÃO DE 
CONTAI-
NERS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SERVIÇO 
GERENCIA-
DO DE KU-
BERNETES 655 0 0 0 0 1.034 0 0 328 197 517
SERVIÇOS 
DE REPOSI-
TÓRIO DE 
IMAGEM DE 
CONTAINER 
- ARMAZE-
NAMENTO 0 976 195 0 0 0 0 0 0 10 976
SERVIÇO DE 
REPOSITÓ-
RIO DE IMA-
GEM DE 
CONTAINER 
- TRANSFE-
RÊNCIA DE 
DADOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SERVIÇO 
GERENCIA-
DO DE EXE-
CUÇÃO DE 
CONTAI-
NERS SEM 
SERVIDORES
- PROCESSA-
MENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SERVIÇO 
GERENCIA-
DO DE EXE-
CUÇÃO DE 
CONTAI-
NERS SEM 
SERVIDORES
- MEMÓRIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SERVIÇO 
GERENCIA-
DO DE EXE-
CUÇÃO DE 
CONTAI-
NERS SEM 
SERVIDORES
- ARMAZE-
NAMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Serviço 
de Container 655 976 195 0 0 1.034 0 0 328 206 1.493
SERVIÇO DE 
CACHE GE-
RENCIADO 
DE MEMÓ-
RIA RAM, 
COM NO 

366 0 0 0 0 366 915 0 732 1.829 366
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MÍNIMO 6GB
SERVIÇO DE 
CACHE GE-
RENCIADO 
DE MEMÓ-
RIA RAM, 
COM NO 
MÍNIMO 
26GB 1.273 0 0 0 0 1.273 1.273 0 2.546 6.364 1.273
SERVIÇO DE 
CACHE GE-
RENCIADO 
DE MEMÓ-
RIA RAM, 
COM NO 
MÍNIMO 
52GB 0 0 0 0 0 0 2.335 0 0 0 0
Total Serviço 
de Cache Ge-
renciado 1.639 0 0 0 0 1.639 4.523 0 3.277 8.193 1.639
SERVERLESS
- REQUISI-
ÇÕES DAS 
FUNÇÕES 0 0 0 0 0 12 1.246 0 0  2
SERVERLESS
- TEMPO DE 
EXECUÇÃO 
DAS FUN-
ÇÕES 0 0 0 0 0 242 3.633 0 0 0 1
Total Serviço 
de Computa-
ção sem Servi-
dor 0 0 0 0 0 255 4.879 0 0 0 3
FERRAMEN-
TA DE SITE 
RECOVERY 0 0 0 0 0 0 3.936 0 0 0 0
Total Serviço 
de Site Reco-
very 0 0 0 0 0 0 3.936 0 0 0 0
SERVIÇO DE 
GATEWAY 
DE API - 
HTTP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SERVIÇO DE 
GATEWAY 
DE API - 
REST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SERVIÇO DE 
ENVIO DE 
NOTIFICA-
ÇÕES PARA 
DISPOSITI-
VOS E/OU 
OUTROS 
SERVIÇOS/
BARRAMEN-
TOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SERVIÇO DE 
ENVIO DE 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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NOTIFICA-
ÇÕES POR 
SMS
SERVIÇO DE 
ENVIO DE 
NOTIFICA-
ÇÕES POR 
REQUISI-
ÇÃO/CHA-
MADA HTTP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SERVIÇO DE 
ENVIO DE 
NOTIFICA-
ÇÕES POR E-
MAIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SERVIÇO DE 
FILA DE 
MENSAGENS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Serviço 
de Desenvol-
vimento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Serviços
de PaaS 60.792 4.032 26.875 17.094 27.452 52.188 68.536 50.705 39.811 96.866 125.390
Total PaaS 36
Meses 2.188.513 145.161 967.497 615.378 988.281 1.878.781 2.467.303 1.825.382 1.433.202 3.487.176 4.514.053 20.510.732
SERVIÇO DE 
BI (VISUALI-
ZAÇÃO DE 
DADOS) - 
ADQUIRIDO 
POR USUÁ-
RIO 0 1.538 1.538 0 1.538 154 0 46 0 77 7.691
SERVIÇO DE 
BI (VISUALI-
ZAÇÃO DE 
DADOS) - 
ADQUIRIDO 
POR INS-
TÂNCIA 0 0 0 0 0 29.371 0 35.245 0 11.748 29.371
Total Serviços
de BI 0 1.538 1.538 0 1.538 29.525 0 35.291 0 11.825 37.062
TRÁFEGO 
DE REDE DO 
CDN 0 0 0 0 0 0 3.220 0 0 161 0
CONSULTAS 
E OPERA-
ÇÕES DA 
REDE CDN 0 0 0 0 0 0 5.388 0 0 0 0
Total Serviço 
CDN 0 0 0 0 0 0 8.608 0 0 161 0
Total Serviço 
de SaaS 0 1.538 1.538 0 1.538 29.525 8.608 35.291 0 11.986 37.062
Total Serviço 
SaaS - 36 Me-
ses 0 55.377 55.377 0 55.377 1.062.892 309.887 1.270.487 0 431.507 1.334.237 4.575.141
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TERMO DE REFERÊNCIA

O presente Termo de Referência estabelece as características  técnicas mínimas obrigatórias
para atendimento desta licitação.

1. Objeto da Contratação 

1.1. Empresa  especializada  na  prestação  de  serviços  gerenciados  de  computação  em

nuvem a serem executados no Provedor Oracle Cloud Infrastructure, que inclui o

fornecimento  de  serviços  de  IaaS,  SaaS  e  PaaS  além  da  concepção,  projeto,

provisionamento, configuração, migração, suporte, manutenção e gestão de serviços,

conforme  especificações,  condições,  quantidades  e  exigências  estabelecidas  neste

Termo de Referência, Edital e seus anexos.

1.1.1. Justificativa

Durante o processo de análise de demandas por serviços de computação em nuvem,

foi  identificado  que  alguns  participantes  deste  edital,  necessitavam do  serviço  de

Banco de dados Oracle Enterprise, devido a implementação de projetos de migração

ou expansão  dos  atuais  serviços  legados  já  implementados  nos  data  centers  on-

premisse para a nuvem pública. Considerando o nível de criticidade das soluções, a

dependência e o acoplamento  entre  os  componentes,  e que uma mesma  solução

não  deverá ser  segmentada em  nuvens  diferentes,  este lote   visa agrupar as

soluções  que  utilizam  os   serviços  de  Banco  de  Dados  Oracle  Enterprise  e  que

necessariamente devem ser consumidos do CSP Oracle Cloud Infrastructure, por ser o

único CSP que oferece este serviço.
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1.2.  Tabela 1 – Itens da Contratação

LOTE 2

Item Descrição Unidade Volume Total

Estimado

Prazo de 36

meses

1 Prestação  de  serviços  de

computação em nuvem na Oracle

Cloud  Infrastructrure  –

Infraestrutura  como  serviço

(IaaS)

USN 11.512.181

2 Prestação  de  serviços  de

computação em nuvem, na Oracle

Cloud Infrastructrure – Plataforma

como serviço (PaaS) 

USN 12.647.680

3 Prestação  de  serviços  de

computação em nuvem na Oracle

Cloud  Infrastructrure  -  Software

como Serviço (SaaS)

USN 691.200

4 Serviço  de  Gerenciamento  e

Operação  de  recursos  na  Oracle

Cloud Infrastructure

Instância gerenciada por mês 3.168 

5 Serviço de Migração de Recursos

Computacionais  para  a  Oracle

Cloud Infrastructure

Instância de Computação

Migrada

88 

6 Serviço de Migração de Banco de

dados  para  a  Oracle  Cloud

Infrastructure

Instância de Banco de Dados

Migrada
40 

7 Treinamento  para  Oracle  Cloud

Infrastructure Turma de treinamento
17 

8 Serviço  Especializado  de  Suporte

Técnico  para  a  Oracle  Cloud

Infrastructure por Demanda

UST 18.292 

9 Serviço  Especializado  de

Consultoria Técnica para a Oracle UST 9.472
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Cloud Infrastructure

1.3. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES 

1.3.1. DO ÓRGÃO GERENCIADOR

O  órgão  gerenciador  é  a  PROCERGS  -  Centro  de  Tecnologia  da  Informação  e

Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul S.A. 

1.3.2. ÓRGÃOS PARTICIPANTES

Serão participantes os órgãos a seguir informados: 

ÓRGÃO CIDADE/ESTADO

CELEPAR – COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E

COMUNICAÇÃO DO PARANÁ

Curitiba - PR

MTI  –  EMPRESA  MATO  GROSSENSE  DE  TECNOLOGIA  DA

INFORMAÇÃO

Cuiabá - MT

PROCEMPA – COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS

DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE

Porto Alegre - RS

PRODEMGE – COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Belo Horizonte - MG
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1.4. DA PREVISÃO DOS QUANTITATIVOS DETALHADOS

1.4.1. QUANTITATIVO DO ÓRGÃO GERENCIADOR: PROCERGS

ITEM UNIDADE
Quantidades Estimadas por

Mês
Total 36 Meses

1 - Serviços de Computação em nuvem – 
Infraestrutura como Serviço (IaaS)

Unidade de Serviço de 
Computação em Nuvem -USN

31.164 1.121.894

2- Serviços de Computação em nuvem – 
Plataforma como Serviço (PaaS)

Unidade de Serviço de 
Computação em Nuvem -USN

84.054 3.025.926

3 - Serviços de Computação em nuvem – 
Software como Serviço (SaaS)

Unidade de Serviço de 
Computação em Nuvem -USN

5.400 194.400

4 – Serviço de Gerenciamento e Operação 
de recursos em nuvem

Instância gerenciada por mês 0 0

5 - Serviço de Migração de Recursos 
Computacionais

Instância de Computação 
migrada

10 10

6 - Serviço de Migração de Banco de 
dados

Instância de Banco de Dados 
migrada

20 20

7 - Treinamento Turma de treinamento 2 2

8  - Serviço Especializado de Suporte 
Técnico por Demanda

UST 40 1.440

9 - Serviço Especializado de Consultoria 
Técnica

UST 80 2.880
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1.4.2. QUANTITATIVOS DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES

1.4.2.1. QUANTITATIVO DO ÓRGÃO PARTICIPANTE: CELEPAR 

ITEM UNIDADE
Quantidades Estimadas

por Mês
Total 36 Meses

1 - Serviços de Computação em nuvem – 
Infraestrutura como Serviço (IaaS)

Unidade de Serviço de Computação 
em Nuvem -USN

117.640 4.235.031

2- Serviços de Computação em nuvem – 
Plataforma como Serviço (PaaS)

Unidade de Serviço de Computação 
em Nuvem -USN

87.820 3.161.513

3 - Serviços de Computação em nuvem – 
Software como Serviço (SaaS)

Unidade de Serviço de Computação 
em Nuvem -USN

0 0

4 – Serviço de Gerenciamento e 
Operação de recursos em nuvem

Instância gerenciada por mês 0 0

5 - Serviço de Migração de Recursos 
Computacionais

Instância de Computação migrada 0 0

6 - Serviço de Migração de Banco de 
dados

Instância de Banco de Dados migrada 0 0

7 - Treinamento Turma de treinamento 2 2

8  - Serviço Especializado de Suporte 
Técnico por Demanda

UST 393 14.144

9 - Serviço Especializado de Consultoria 
Técnica

UST 131 4.714
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1.4.2.2. QUANTITATIVO DO ÓRGÃO PARTICIPANTE: MTI

ITEM UNIDADE Quantidades Estimadas por Mês Total 36 Meses

1 - Serviços de Computação em 
nuvem – Infraestrutura como 
Serviço (IaaS)

Unidade de Serviço de 
Computação em Nuvem -USN

65.344 2.352.397

2- Serviços de Computação em 
nuvem – Plataforma como Serviço 
(PaaS)

Unidade de Serviço de 
Computação em Nuvem -USN

75.954 2.734.330

3 - Serviços de Computação em 
nuvem – Software como Serviço 
(SaaS)

Unidade de Serviço de 
Computação em Nuvem -USN

6.000 21.600

4 – Serviço de Gerenciamento e 
Operação de recursos em nuvem

Instância gerenciada por mês 78 2.808

5 - Serviço de Migração de Recursos
Computacionais

Instância de Computação 
migrada

68 68

6 - Serviço de Migração de Banco de
dados

Instância de Banco de Dados 
migrada

10 10

7 - Treinamento Turma de treinamento 10 10

8  - Serviço Especializado de 
Suporte Técnico por Demanda

UST 29 1.076

9 - Serviço Especializado de 
Consultoria Técnica

UST
10,66

384

PROCERGS – CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A
Praça dos Açorianos, s/nº – Centro Histórico – CEP 90.010-340 – Porto Alegre/RS – Brasil
PABX + 55 51 3210-3100 – http://www.procergs.rs.gov.br – procergs@procergs.rs.gov.br 

03/06/2022 15:53:08 PROCERGS/SCP/49494 ÁO SCP PARA VERIFICAÇÃO 273

22048900010929

PROCERGS58784
ASC

10/06/2022
16:55:15



1.4.2.3. QUANTITATIVO DO ÓRGÃO PARTICIPANTE: PROCEMPA

ITEM UNIDADE Quantidades Estimadas por Mês Total 36 Meses

1 - Serviços de Computação em 
nuvem – Infraestrutura como 
Serviço (IaaS)

Unidade de Serviço de 
Computação em Nuvem -USN

101.284 3.646.206

2- Serviços de Computação em 
nuvem – Plataforma como Serviço 
(PaaS)

Unidade de Serviço de 
Computação em Nuvem -USN

32.683 1.176.590

3 - Serviços de Computação em 
nuvem – Software como Serviço 
(SaaS)

Unidade de Serviço de 
Computação em Nuvem -USN

5.200 187.200

4 – Serviço de Gerenciamento e 
Operação de recursos em nuvem

Instância gerenciada por mês 3 108

5 - Serviço de Migração de Recursos
Computacionais

Instância de Computação 
migrada

3 3

6 - Serviço de Migração de Banco de
dados

Instância de Banco de Dados 
migrada

3 3

7 - Treinamento Turma de treinamento 2 2

8  - Serviço Especializado de 
Suporte Técnico por Demanda

UST 36 1.296

9 - Serviço Especializado de 
Consultoria Técnica

UST 36 1.296
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1.4.2.4. QUANTITATIVO DO ÓRGÃO PARTICIPANTE:  PRODEMGE

ITEM UNIDADE Quantidades Estimadas por Mês Total 36 Meses

1 - Serviços de Computação em nuvem – 
Infraestrutura como Serviço (IaaS)

Unidade de Serviço de 
Computação em Nuvem -USN

4.351 156.653

2- Serviços de Computação em nuvem – 
Plataforma como Serviço (PaaS)

Unidade de Serviço de 
Computação em Nuvem -USN

70.815 2.549.321

3 - Serviços de Computação em nuvem – 
Software como Serviço (SaaS)

Unidade de Serviço de 
Computação em Nuvem -USN

8.000 288.000

4 – Serviço de Gerenciamento e Operação
de recursos em nuvem

Instância gerenciada por mês 7 252

5 - Serviço de Migração de Recursos 
Computacionais

Instância de Computação 
migrada

7 7

6 - Serviço de Migração de Banco de 
dados

Instância de Banco de Dados 
migrada

7 7

7 - Treinamento Turma de treinamento 1 1

8  - Serviço Especializado de Suporte 
Técnico por Demanda

 UST 9,3 336

9 - Serviço Especializado de Consultoria 
Técnica

UST 5,5 198
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2. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

2.1. DAS CARACTERÍSTICAS GERAIS

2.1.1. A  CONTRATADA  deverá  atuar  com  INTEGRADOR,  entre  a  CONTRATANTE  e  o

provedor  de  serviços  de  computação  em nuvem Oracle  Cloud  Infrastructure,  em

conformidade com as características básicas e definições dispostas neste Termo de

Referência. 

2.1.2. A solução consiste na intermediação dos  serviços de computação  em nuvem com

agregação  de  valor  com vistas  a  atender  as  necessidades  da  CONTRATANTE  no

tocante  ao  uso,  gerenciamento,  monitoramento,  interoperabilidade,  portabilidade,

continuidade dos serviços e suporte à gestão de custos dos recursos de computação

em nuvem.

2.1.3. Caberá à CONTRATADA firmar os contratos associados com o provedor de nuvem

Oracle Cloud Infrastructure para utilização dos serviços de computação em nuvem

que venham a ser utilizados pela CONTRATANTE.

2.1.4. A CONTRATADA deve garantir  que todos  os  dados  e  informações  pertencentes  à

CONTRATANTE, ou por esta detidos, e relacionados à execução do objeto contratual

sejam armazenados em datacenters localizados no território nacional (Brasil).

2.1.4.1. Armazenamento em datacenter no exterior somente com a autorização expressa da

CONTRATANTE. 

2.1.5. A CONTRATANTE no momento da execução dos serviços, deverá para cada serviço

solicitado observar:

2.1.5.1. As  características  técnicas  das  cargas  de  trabalho  (workload)  que  forem  mais

adequadas às necessidades da CONTRATANTE.

2.1.5.2. A análise de custo total dos serviços considerando custos de migração, licenciamento,

operação, entre outros.

2.1.5.3. As características não funcionais  tais  como: condições dos serviços ofertadas  pelo

provedor, integração e compatibilidade.

2.1.6. São responsabilidades diretas da CONTRATADA, no papel de integrador de serviço de

nuvem: viabilizar, suportar e auxiliar o uso dos serviços de computação em nuvem.

2.1.7. Os serviços serão prestados sob demanda por Ordem de Serviço (OS) que podem

abranger:

2.1.7.1. A  disponibilização  de  recursos  de  infraestrutura  computacional  por  intermédio  do

provedor de computação em nuvem Oracle Cloud Infrastructrure.

2.1.7.2. Projeto, criação, gerenciamento e operação dos recursos de computação em nuvem

alocados.
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2.1.7.3. Planejamento e migração dos recursos de computação disponíveis em ambiente  on-

premises ou em nuvem para o ambiente de nuvem do provedor de computação em

nuvem Oracle Cloud Infrastructure.

2.1.7.4. Treinamento.

2.1.7.5. Serviços de operação sob demanda.

2.1.7.6. Consultoria especializada em computação em nuvem sob demanda.

2.1.8. A  CONTRATANTE  não  assume  o  compromisso  de  utilizar  a  totalidade  ou  uma

determinada quantidade mínima de serviços do objeto, consistindo esta, apenas em

uma estimativa máxima de alocação de serviços no intervalo temporal de 36 (trinta e

seis)  meses  e  por  consequência,  a  demanda  real  e  a  execução  dos  serviços  no

decorrer do período de vigência do contrato poderão ser inferiores a essa quantidade

projetada, estando a CONTRATANTE desobrigada a executá-la em sua totalidade. 

2.2. DOS TERMOS E DEFINIÇÕES UTILIZADOS NA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

2.2.1. Para definir um vocabulário comum às empresas interessadas na entrega do objeto a

ser contratado,  será descrito a  seguir  o  significado  dos  termos técnicos utilizados

neste termo de referência.

2.2.2. Computação em nuvem:  é um modelo para permitir  que o provisionamento de

recursos e serviços possam ser realizados de qualquer lugar e a qualquer momento,

de maneira conveniente, com acesso por meio de rede a recursos computacionais

configuráveis  (ex.:  redes,  servidores,  armazenamento,  aplicações  e  serviços)  que

podem ser rapidamente  provisionados  e devolvidos com o mínimo de esforço em

gerenciamento ou interatividade com o provedor de serviços. 

2.2.3. Características essenciais da computação em nuvem:

2.2.3.1. Autoserviço  sob  demanda:  O  cliente  pode  unilateralmente  provisionar  a

capacidade computacional necessária, como servidores e redes de armazenamento,

de maneira automática,  sem precisar de interação humana com cada provedor de

serviços em nuvem.

2.2.3.2. Amplo acesso à rede: Os recursos computacionais estarão disponíveis por meio da

rede  e  acessados  por  meio  de  mecanismos  padrões  que  promovem  o  uso

heterogêneo de plataformas clientes (ex.: smartphones, tablets, laptops, estações de

trabalho).

2.2.3.3. Grupo de recursos: Os recursos do provedor de serviços em nuvem são agrupados

para servir múltiplos clientes usando o modelo multi-tenant, com diferentes recursos

físicos e virtuais,  dinamicamente alocados e realocados  conforme demanda. Como

exemplos de recursos, podemos citar armazenamento,  processamento,  memória,  e

largura de banda de rede.
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2.2.3.4. Rápida  Elasticidade:  As  capacidades  podem  ser  elasticamente  aumentadas  ou

diminuídas de acordo com a demanda atual e o perfil de uso das aplicações. Essas

alterações podem ser realizadas a qualquer momento, possibilitando otimização do

uso de recursos e consequente economia de valores.

2.2.3.5. Serviço  mensurado:  Os  sistemas  em  nuvem  automaticamente  controlam  e

otimizam o uso de recursos, levando em consideração capacidades de monitoramento

em um nível apropriado para o tipo de serviço (ex.: armazenamento, processamento,

largura  de  banda,  e  usuários  ativos  por  contas.).  O  uso  de  recursos  pode  ser

monitorado, controlado e reportado, provendo transparência tanto para o provedor

quanto para o consumidor do serviço utilizado.

2.2.4. Modelos de Serviços em nuvem:

2.2.4.1. IaaS (Infrastructure as a Service - Infraestrutura como Serviço): Capacidade

fornecida ao cliente para provisionar processamento, armazenamento, comunicação

de rede e outros recursos de computação fundamentais  nos quais  o cliente pode

instalar e executar softwares em geral, incluindo sistemas operacionais e aplicativos.

O cliente não gerencia nem controla a infraestrutura na nuvem subjacente, mas tem

controle sobre os sistemas operacionais, armazenamento e aplicativos instalados, e

possivelmente um controle limitado de alguns componentes de rede.

2.2.4.2. Paas (Platform as a Service – Plataforma como Serviço): capacidade fornecida

ao  cliente  para  provisionar  na  infraestrutura  de  nuvem  aplicações  adquiridas  ou

criadas para o cliente, desenvolvidas com linguagens de programação,  bibliotecas,

serviços  e  ferramentas  suportados  pelo  provedor  de  serviços  em  nuvem.  A

CONTRATANTE  não  gerencia  nem controla  a  infraestrutura  na  nuvem subjacente

incluindo rede, servidores, sistema operacional ou armazenamento, mas tem controle

sobre as aplicações instaladas e possivelmente sobre as configurações do ambiente de

hospedagem de aplicações.

2.2.4.3. SaaS (Software como Serviço): capacidade de fornecer uma solução de software

completa que pode ser contratada de um provedor de serviços em nuvem. Toda a

infraestrutura subjacente,  middleware,  software de aplicativo e dados de aplicativo

ficam  no  datacenter  do  provedor  de  serviços.  O  provedor  de  serviço  gerencia

hardware, software, garante a disponibilidade e a segurança do aplicativo e de seus

dados.

2.2.5. Provedor de Serviços em Nuvem ou CSP: Empresa que possui infraestrutura de

tecnologia  da  informação  (TI)  destinada  ao  fornecimento  de  infraestrutura,

plataformas e aplicativos baseados em computação em nuvem.

2.2.6. Integrador de Serviços de Nuvem:  Parceiro de Serviço de Nuvem, que oferece

serviços profissionais e gerenciados relacionados a operações de infraestrutura de um

ou mais provedores de nuvem pública.
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2.2.7. Datacenter:  Instalação  construída com o objetivo  de  alojar  recursos  em nuvem,

como servidores e outros equipamentos baseados no modelo “como Serviço - as a

Service”.  Um  datacenter  é  uma  infraestrutura  que  centraliza  as  operações  e  os

equipamentos de TI de um provedor de serviços em nuvem e onde ele armazena e

gerencia os dados de seus clientes.

2.2.8. Solução de Tecnologia da Informação: Conjunto de bens e/ou serviços de TI e

automação  que  se  integram  para  o  alcance  dos  resultados  pretendidos  com  a

contratação.  Fazem parte  da  Solução:  os  recursos  de  computação  em nuvem,  a

plataforma  de  gestão  de  nuvem,  os  serviços  de  gerenciamento,  migração  e

treinamento.

2.2.9. Orquestração:  habilidade  de  coordenar  e  gerenciar  recursos  em provedores  de

nuvem pública.

2.2.10. Nuvem  pública:  infraestrutura  de  computação  em  nuvem  pertencente  a  um

provedor de serviços em nuvem e gerenciada por ele. Os recursos computacionais são

baseados em virtualização, agrupados e compartilhados entre clientes, e acessados

via Internet ou uma conexão de rede dedicada. O uso dos recursos é monitorado e

pago conforme o uso.

2.2.11. Serviço na modalidade por reserva de recurso: serviços reservados previamente

por um período de um ano e com faturamento mensal.

2.2.12. Serviço na modalidade por demanda: serviços alocados por demanda, sem um

período predeterminado de alocação dos recursos e com faturamento periódico.

2.2.13. Máquina virtual: ambiente computacional implementado em uma máquina física, a

partir  de  tecnologias  de  virtualização.  Este  ambiente  possui,  minimamente,  seu

próprio processador, memória RAM e interface de rede, podendo a ele ser agregados

outros componentes como, por exemplo, volumes de armazenamento (storage). 

2.2.14. Carga  de  trabalho  (Workload):  conjunto  de  recursos  que  compõem  uma

arquitetura técnica destinada a suportar  um ou mais serviços de TI. As cargas de

trabalho podem requerer uma ou mais  instâncias  e recursos de computação para

agregar valor ao negócio por meio de serviços de TI.

2.2.15. Região: Considera-se,  para efeito  deste Termo de Referência,  que todo  território

brasileiro está localizado em uma única região, que consiste em um agrupamento de

Zonas de Disponibilidades, com os data centers localizados dentro de uma mesma

área geográfica, mesmo que o provedor tenha mais de uma região no país
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2.2.16.  Zona  de  Disponibilidade:   Para  este  Termo  de  Referência,  uma  Zona  de

Disponibilidade  é  projetada  para  ser  operacionalmente  autônoma,  podendo  ser

composta por um ou mais data centers distintos, fisicamente separados, com energia,

rede e demais recursos de infraestrutura independentes, conectados em uma rede de

baixa  latência,  com  capacidade  de  hospedar  sistemas  de  informações  em  alta

disponibilidade.

2.2.17. Multinuvem: uma estratégia de utilização dos serviços de computação em nuvem

por meio de dois ou mais provedores de nuvem pública.

2.2.18. Metadado:  Dados  estruturados  que  descrevem e  permitem encontrar,  gerenciar,

compreender e/ou preservar documentos arquivísticos ao longo do tempo.

2.2.19. Instância  de Computação:  Corresponde a  um componente  de  computação  em

nuvem  composto  de  máquina  virtual  e  serviços  agregados,  como  exemplo,

armazenamento,  componentes  de  rede  e  demais  serviços  que  mantenham  essa

máquina virtual em operação.

2.2.20. Instância de Banco de Dados: corresponde a uma plataforma de banco de dados

gerenciado. Uma instância de banco de dados pode conter várias bases de dados de

um mesmo tipo criadas pelo usuário. É possível acessar a instância de banco de dados

usando as mesmas ferramentas e os mesmos aplicativos.

2.2.21. Marketplace: Loja online operada por um provedor de nuvem que oferece acesso a

aplicativos  de  software  e  serviços  que  são  desenvolvidos,  se  integram  ou

complementam as soluções disponibilizadas pelo provedor de nuvem.

2.2.22. Bare-metal Server: consiste em servidor físico sem virtualização.
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2.3. DO PROVEDOR DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (CSP) ORACLE

CLOUD INFRASTRUCTURE

2.3.1. Deverá  ofertar  os  serviços  de  computação  em nuvem em REGIÃO  localizada  no

território brasileiro.

2.3.1.1. A utilização de datacenter no exterior deverá ser de prévio conhecimento e acordado

com a CONTRATANTE. 

2.3.2. Deverá oferecer calculadora ou simulador público de preços.

2.3.3. Deverá  fornecer,  mediante  solicitação  da  CONTRATANTE,  backup  das  aplicações,

dados e scripts de configuração que estiverem disponíveis em nuvem, o que inclui as

imagens  das  máquinas  virtuais  de  aplicação,  cópias  dos  dados  armazenados  em

dispositivos de armazenamento em nuvem, cópias dos bancos de dados que fazem

parte das topologias das aplicações da CONTRATANTE provisionadas em nuvem.

2.3.4. Deverá  prover  mecanismos  que  permitam  a  portabilidade  e  a  elasticidade  de

aplicações  e  dados,  assim  como  autenticidade,  integridade,  confidencialidade  e

disponibilidade  das  informações  trafegadas  na  comunicação  entre  o  provedor  de

nuvem e o datacenter da CONTRATANTE.

2.3.5. Deverá garantir mecanismos que permitam à CONTRATANTE, via on-line, verificar a

situação  de  determinado  serviço  contratado,  de  forma  a  oferecer  rastreabilidade,

monitoramento e provisionamento do mesmo.

2.4. DOS SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (ITENS 1, 2, 3 da Tabela 1 do

Objeto)

2.4.1. Os serviços de computação em nuvem (IaaS, PaaS e SaaS) constantes das Tabelas 2,

3 e 4 respectivamente, são contabilizados por meio de USN (Unidade de Serviço em

Nuvem). A USN visa estabelecer-se como método previsível e linear para obtenção de

uma quantidade objetivamente definida a ser cobrada pelos serviços de computação

em nuvem.

2.4.2. A métrica de USN consiste no estabelecimento de fator de referência específico para

cada tipo de serviço de nuvem fornecido (fator da USN), conforme métrica individual

associada ao consumo dos recursos ou esforços computacionais.

2.4.3. O fator  da  USN,  que é utilizado  neste  Termo de Referência,  é  o  valor  em dólar

praticado pelo CSP Oracle Cloud Infrastructure na região de hospedagem localizada

ao Brasil. Ressalta-se que esse fator (USN) é um valor adimensional que diferencia o

peso de um recurso/serviço frente aos demais constantes no catálogo de USN. Logo,

não se deve confundir  essa medida  de  esforço computacional,  que representa os

recursos envolvidos para a prestação do serviço, com os valores para cada unidade de

USN, que será ofertado em reais (R$) pelo integrador oportunamente no momento do

pregão.
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2.4.4. Os serviços ou recursos, condições, bem como suas faixas e franquias, declarados

como gratuitos na política de preços praticada pelo provedor de serviços em nuvem,

deverão ser disponibilizados sem ônus à CONTRATANTE.

2.4.5. A CONTRATANTE fará uso e efetuará o pagamento apenas das USNs relativas aos

serviços solicitados à CONTRATADA, até o limite máximo das USNs estimadas.

2.4.6. A CONTRATADA deverá disponibilizar todos os serviços listados nas Tabelas 2, 3 e 4

de  acordo  com as  descrições  e  níveis  mínimos  de  serviço,  por  meio  do  uso  de

soluções constantes no catálogo do provedor ou em ferramenta de marketplace do

provedor.

2.4.7. No caso  do  fornecimento  do  serviço  por  meio  de  ferramenta  de  marketplace  do

provedor, a referida ferramenta deve ser passível de mensuração na mesma métrica

definida para o serviço das Tabelas 2, 3 e 4 para fins de medição e cobrança do

quantitativo de USN consumido pelo serviço.

2.4.8. A CONTRATADA deverá providenciar os recursos tecnológicos e humanos necessários

à  execução  dos  serviços  de  computação  em nuvem,  que  incluem no  mínimo  as

seguintes ações:

2.4.8.1. Elaboração de projeto da arquitetura dos serviços de computação solicitados.

2.4.8.2. Provisionamento, configuração, atualização, otimização e documentação dos serviços

de computação.

2.4.8.3. Gerenciamento proativo baseado em monitoramento 24x7 com registro e resolução de

problemas durante o período contratado.

2.4.8.4. Implementação  de  mecanismo de detecção  e  resposta incidentes  no ambiente da

solução.

2.4.8.5. Disponibilização  de  plataforma  de gestão  de  serviços  em nuvem, que poderá  ser

utilizada a critério da CONTRATANTE, capaz de realizar a administração dos serviços

de computação.

2.4.9. A CONTRATADA deverá disponibilizar uma conta no CSP Oracle Cloud Infrastructure

em nome da CONTRATANTE, por meio da qual poderão ser provisionados os serviços

descritos nas Tabela 2, 3 e 4 deste Termo de Referência.

2.4.10. A CONTRATADA deverá disponibilizar  tantas contas quantas  forem solicitadas  pela

CONTRATANTE,  com  acesso  irrestrito  via  API  e  WEB,  a  todos  os  serviços

especificados nas Tabelas 2, 3 e 4 nos portais dos CSPs e que possibilite o completo

acesso a todas as funcionalidades oferecidas e necessárias para automatização de

processos.

2.4.11. A CONTRATADA deverá disponibilizar acesso total e irrestrito ao Portal Administrativo

do CSP Oracle Cloud Infrastructure, para acesso a todos os serviços e funcionalidades

constantes nas Tabelas 2, 3 e 4 através do. 
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2.4.12. Os serviços descritos nas Tabelas 2, 3 e 4 quando couber, poderão ser demandados

pela CONTRATANTE no modelo de reserva, pelo período de um ano. Quando houver

alteração na forma de contratação no modelo sob demanda para reserva, não poderá

haver qualquer tipo de alteração na infraestrutura. Ao final do período de utilização

dos  recursos  na  modalidade  de  reserva,  a  máquina  virtual,  a  critério  da

CONTRATANTE poderá ser definida no modelo sob demanda.

2.4.13. Todos  os  dados  decorrentes  de  serviços  solicitados  pela  CONTRATANTE  e

operacionalizados na CONTRATADA serão de propriedade apenas da CONTRATANTE,

a quem deverá ser assegurado acesso irrestrito a qualquer momento do contrato,

sendo vedado  à CONTRATADA extrair  qualquer  tipo de  informação  dos  dados  da

composição de relatórios financeiros, somente após prévia concessão de acesso por

parte da CONTRATANTE.

2.4.14. O serviço de conexão inicial entre o CSP Oracle Cloud Infrastructure e o Datacenter da

CONTRATANTE,  será  realizada  através  de  conexão  privada,  por  meio  da  internet

através  de  VPN.  Esta  configuração  será  realizada  uma  única  vez,  sendo  de

responsabilidade da CONTRATADA o planejamento e a execução do projeto.

2.4.15. A alocação  ou  provisionamento,  execução  e  configuração  de  recursos  poderá  ser

realizada  pela  CONTRATANTE,  referendando  o  modelo  de  responsabilidade

compartilhada em que, o que for oferecido pelo PROVEDOR será de responsabilidade

da CONTRATADA e o que for implantado pela CONTRATANTE será gerido por ela.

2.5. DOS SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM

2.5.1. A  CONTRATADA  deverá  disponibilizar  os  recursos  de  IaaS  -  Infraestrutura  como

Serviço descritos na Tabela 2, de PaaS – Plataforma como Serviço descritos na Tabela

3 e SaaS – Plataforma como Serviço descritos na Tabela 4. 

2.5.2. Além dos itens disponibilizados nas Tabelas 2, 3 e 4    a CONTRATANTE deverá ter

acesso a todos os serviços gratuitos disponibilizados pelo PROVEDOR DE NUVEM. 

2.5.3. Descrição dos Serviços de Computação em Nuvem – Infraestrutura como

Serviço (IaaS) – Item 1 da Tabela 1

2.5.3.1. Todos  os  serviços  deverão  ser  atendidos  em  Datacenter  localizado  em  território

brasileiro, ressalvado o previsto no item 2.1.4.1.

2.5.3.2. A contratada deverá disponibilizar os recursos de IaaS, descritos na Tabela 2 a seguir,

por intermédio do CSP Oracle Cloud Infrastructure.

Tabela 2 - Infraestrutura como Serviço (IaaS)

Código Recurso de Computação Métrica
Valor 
(USN) Oracle Part Number

1. Serviços de Computação
1.1 Serviço de Computação com Processador AMD
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1.1.1

MÁQUINA VIRTUAL LINUX  - PROVISIONADA COM 
1 VCPU 1 GB DE MEMÓRIA RAM

instância/hora 0,02650

B93113 (compute - standard - E4 - 
OCPU) + B93114 (compute - 
standard - E4 - memory)

1.1.2

MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADA 
COM 1 VCPU 1 GB DE MEMÓRIA RAM

instância/hora 0,11850

B93113 (compute - standard - E4 - 
OCPU) + B93114 (compute - 
standard - E4 - memory) + B88318 
(Windows OS)

1.1.3

MÁQUINA VIRTUAL LINUX - PROVISIONADA COM 
2 VCPU 2 GB DE MEMÓRIA RAM

instância/hora 0,02800

B93113 (compute - standard - E4 - 
OCPU) + B93114 (compute - 
standard - E4 - memory)

1.1.4

MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADA 
COM 2 VCPU 2 GB DE MEMÓRIA RAM

instância/hora 0,12000

B93113 (compute - standard - E4 - 
OCPU) + B93114 (compute - 
standard - E4 - memory) + B88318 
(Windows OS)

1.1.5

MÁQUINA VIRTUAL LINUX - PROVISIONADO COM 
2 VCPUE 4 GB DE MEMÓRIA RAM

instância/hora 0,03100

B93113 (compute - standard - E4 - 
OCPU) + B93114 (compute - 
standard - E4 - memory)

1.1.6

MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADO 
COM 2VCPU E 4 GB DE MEMÓRIA RAM

instância/hora 0,12300

B93113 (compute - standard - E4 - 
OCPU) + B93114 (compute - 
standard - E4 - memory) + B88318 
(Windows OS)

1.1.7

MÁQUINA VIRTUAL LINUX - PROVISIONADO COM 
2 VCPUE 8 GB DE MEMÓRIA RAM

instância/hora 0,03700

B93113 (compute - standard - E4 - 
OCPU) + B93114 (compute - 
standard - E4 - memory)

1.1.8

MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADO 
COM 2VCPU E 8 GB DE MEMÓRIA RAM

instância/hora 0,12900

B93113 (compute - standard - E4 - 
OCPU) + B93114 (compute - 
standard - E4 - memory) + B88318 
(Windows OS)

1.1.9

MÁQUINA VIRTUAL LINUX - PROVISIONADA COM 
4 VCPU 8 GB DE MEMÓRIA RAM

instância/hora 0,06200

B93113 (compute - standard - E4 - 
OCPU) + B93114 (compute - 
standard - E4 - memory)

1.1.10

MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADA 
COM 4 VCPU 8 GB DE MEMÓRIA RAM

instância/hora 0,24600

B93113 (compute - standard - E4 - 
OCPU) + B93114 (compute - 
standard - E4 - memory) + B88318 
(Windows OS)

1.1.11

MÁQUINA VIRTUAL LINUX - PROVISIONADO COM 
4 VCPUE 16 GB DE MEMÓRIA RAM

instância/hora 0,07400

B93113 (compute - standard - E4 - 
OCPU) + B93114 (compute - 
standard - E4 - memory)

1.1.12

MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADO 
COM 4VCPU E 16 GB DE MEMÓRIA RAM

instância/hora 0,25800

B93113 (compute - standard - E4 - 
OCPU) + B93114 (compute - 
standard - E4 - memory) + B88318 
(Windows OS)

1.1.13

MÁQUINA VIRTUAL LINUX - PROVISIONADA COM 
8 VCPU 16 GB DE MEMÓRIA RAM

instância/hora 0,12400

B93113 (compute - standard - E4 - 
OCPU) + B93114 (compute - 
standard - E4 - memory)

1.1.14

MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADA 
COM 8 VCPU 16 GB DE MEMÓRIA RAM

instância/hora 0,49200

B93113 (compute - standard - E4 - 
OCPU) + B93114 (compute - 
standard - E4 - memory) + B88318 
(Windows OS)

1.1.15

MÁQUINA VIRTUAL LINUX - PROVISIONADO COM 
8 VCPUE 32 GB DE MEMÓRIA RAM

instância/hora 0,14800

B93113 (compute - standard - E4 - 
OCPU) + B93114 (compute - 
standard - E4 - memory)

1.1.16

MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADO 
COM 8VCPU E 32 GB DE MEMÓRIA RAM

instância/hora 0,51600

B93113 (compute - standard - E4 - 
OCPU) + B93114 (compute - 
standard - E4 - memory) + B88318 
(Windows OS)

1.1.17

MÁQUINA VIRTUAL LINUX - PROVISIONADO COM 
16 VCPU E 32 GB DE MEMÓRIA RAM

instância/hora 0,24800

B93113 (compute - standard - E4 - 
OCPU) + B93114 (compute - 
standard - E4 - memory)

1.1.18

MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADO 
COM 16 VCPU E 32 GB DE MEMÓRIA RAM

instância/hora 0,98400

B93113 (compute - standard - E4 - 
OCPU) + B93114 (compute - 
standard - E4 - memory) + B88318 
(Windows OS)

1.1.19

MÁQUINA VIRTUAL LINUX  PROVISIONADO COM 
16 VCPU E 64 GB DE MEMÓRIA RAM

instância/hora 0,29600

B93113 (compute - standard - E4 - 
OCPU) + B93114 (compute - 
standard - E4 - memory)

1.1.20

MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADO 
COM 16VCPU E 64 GB DE MEMÓRIA RAM

instância/hora 1,03200

B93113 (compute - standard - E4 - 
OCPU) + B93114 (compute - 
standard - E4 - memory) + B88318 
(Windows OS)
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1.1.21

MÁQUINA VIRTUAL LINUX PROVISIONADO COM 
32 VCPU E 64 GB DE MEMÓRIA RAM

instância/hora 0,49600

B93113 (compute - standard - E4 - 
OCPU) + B93114 (compute - 
standard - E4 - memory)

1.1.22

MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADA 
COM 32 VCPU 64 GB DE MEMÓRIA RAM

instância/hora 1,96800

B93113 (compute - standard - E4 - 
OCPU) + B93114 (compute - 
standard - E4 - memory) + B88318 
(Windows OS)

1.1.23

MÁQUINA VIRTUAL LINUX - PROVISIONADO COM 
32VCPU E 128 GB DE MEMÓRIA RAM

instância/hora 0,59200

B93113 (compute - standard - E4 - 
OCPU) + B93114 (compute - 
standard - E4 - memory)

1.1.24

MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADO 
COM 32VCPU E 128 GB DE MEMÓRIA RAM

instância/hora 2,06400

B93113 (compute - standard - E4 - 
OCPU) + B93114 (compute - 
standard - E4 - memory) + B88318 
(Windows OS)

1.1.25

MÁQUINA VIRTUAL LINUX - PROVISIONADA COM 
64 VCPU 256 GB DE MEMÓRIA RAM

instância/hora 1,18400

B93113 (compute - standard - E4 - 
OCPU) + B93114 (compute - 
standard - E4 - memory)

1.1.26

MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADA 
COM 64 VCPU 256 GB DE MEMÓRIA RAM

instância/hora 4,12800

B93113 (compute - standard - E4 - 
OCPU) + B93114 (compute - 
standard - E4 - memory) + B88318 
(Windows OS)

1.2 Serviço de Computação com Processador Intel
 

1.2.1

MÁQUINA VIRTUAL LINUX  - PROVISIONADA COM 
1 VCPU 1 GB DE MEMÓRIA RAM

instância/hora 0,04150

B94176 "Compute - Standard - X9 - 
OCPU (OCPU Per Hour) + B94177 
"Compute - Standard - X9 - Memory
(Gigabyte Per Hour)

1.2.2

MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADA 
COM 1 VCPU 1 GB DE MEMÓRIA RAM

instância/hora 0,13350

B94176 "Compute - Standard - X9 - 
OCPU (OCPU Per Hour) + B94177 
"Compute - Standard - X9 - Memory
(Gigabyte Per Hour) + B88318 
(Windows OS)

1.2.3

MÁQUINA VIRTUAL LINUX - PROVISIONADA COM 
2 VCPU 2 GB DE MEMÓRIA RAM

instância/hora 0,04300

B94176 "Compute - Standard - X9 - 
OCPU (OCPU Per Hour) + B94177 
"Compute - Standard - X9 - Memory
(Gigabyte Per Hour)

1.2.4

MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADA 
COM 2 VCPU 2 GB DE MEMÓRIA RAM

instância/hora 0,13500

B94176 "Compute - Standard - X9 - 
OCPU (OCPU Per Hour) + B94177 
"Compute - Standard - X9 - Memory
(Gigabyte Per Hour) + B88318 
(Windows OS)

1.2.5

MÁQUINA VIRTUAL LINUX - PROVISIONADO COM 
2 VCPUE 4 GB DE MEMÓRIA RAM

instância/hora 0,04600

B94176 "Compute - Standard - X9 - 
OCPU (OCPU Per Hour) + B94177 
"Compute - Standard - X9 - Memory
(Gigabyte Per Hour)

1.2.6

MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADO 
COM 2VCPU E 4 GB DE MEMÓRIA RAM

instância/hora 0,13800

B94176 "Compute - Standard - X9 - 
OCPU (OCPU Per Hour) + B94177 
"Compute - Standard - X9 - Memory
(Gigabyte Per Hour) + B88318 
(Windows OS)

1.2.7

MÁQUINA VIRTUAL LINUX - PROVISIONADO COM 
2 VCPUE 8 GB DE MEMÓRIA RAM

instância/hora 0,05200

B94176 "Compute - Standard - X9 - 
OCPU (OCPU Per Hour) + B94177 
"Compute - Standard - X9 - Memory
(Gigabyte Per Hour)

1.2.8

MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADO 
COM 2VCPU E 8 GB DE MEMÓRIA RAM

instância/hora 0,14400

B94176 "Compute - Standard - X9 - 
OCPU (OCPU Per Hour) + B94177 
"Compute - Standard - X9 - Memory
(Gigabyte Per Hour) + B88318 
(Windows OS)

1.2.9

MÁQUINA VIRTUAL LINUX - PROVISIONADA COM 
4 VCPU 8 GB DE MEMÓRIA RAM

instância/hora 0,09200

B94176 "Compute - Standard - X9 - 
OCPU (OCPU Per Hour) + B94177 
"Compute - Standard - X9 - Memory
(Gigabyte Per Hour)

1.2.10

MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADA 
COM 4 VCPU 8 GB DE MEMÓRIA RAM

instância/hora 0,27600

B94176 "Compute - Standard - X9 - 
OCPU (OCPU Per Hour) + B94177 
"Compute - Standard - X9 - Memory
(Gigabyte Per Hour) + B88318 
(Windows OS)

1.2.11 MÁQUINA VIRTUAL LINUX - PROVISIONADO COM instância/hora 0,10400 B94176 "Compute - Standard - X9 - 
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4 VCPUE 16 GB DE MEMÓRIA RAM
OCPU (OCPU Per Hour) + B94177 
"Compute - Standard - X9 - Memory
(Gigabyte Per Hour)

1.2.12

MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADO 
COM 4VCPU E 16 GB DE MEMÓRIA RAM

instância/hora 0,28800

B94176 "Compute - Standard - X9 - 
OCPU (OCPU Per Hour) + B94177 
"Compute - Standard - X9 - Memory
(Gigabyte Per Hour) + B88318 
(Windows OS)

1.2.13

MÁQUINA VIRTUAL LINUX - PROVISIONADA COM 
8 VCPU 16 GB DE MEMÓRIA RAM

instância/hora 0,18400

B94176 "Compute - Standard - X9 - 
OCPU (OCPU Per Hour) + B94177 
"Compute - Standard - X9 - Memory
(Gigabyte Per Hour)

1.2.14

MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADA 
COM 8 VCPU 16 GB DE MEMÓRIA RAM

instância/hora 0,55200

B94176 "Compute - Standard - X9 - 
OCPU (OCPU Per Hour) + B94177 
"Compute - Standard - X9 - Memory
(Gigabyte Per Hour) + B88318 
(Windows OS)

1.2.15

MÁQUINA VIRTUAL LINUX - PROVISIONADO COM 
8 VCPUE 32 GB DE MEMÓRIA RAM

instância/hora 0,20800

B94176 "Compute - Standard - X9 - 
OCPU (OCPU Per Hour) + B94177 
"Compute - Standard - X9 - Memory
(Gigabyte Per Hour)

1.2.16

MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADO 
COM 8VCPU E 32 GB DE MEMÓRIA RAM

instância/hora 0,57600

B94176 "Compute - Standard - X9 - 
OCPU (OCPU Per Hour) + B94177 
"Compute - Standard - X9 - Memory
(Gigabyte Per Hour) + B88318 
(Windows OS)

1.2.17

MÁQUINA VIRTUAL LINUX - PROVISIONADO COM 
16 VCPU E 32 GB DE MEMÓRIA RAM

instância/hora 0,36800

B94176 "Compute - Standard - X9 - 
OCPU (OCPU Per Hour) + B94177 
"Compute - Standard - X9 - Memory
(Gigabyte Per Hour)

1.2.18

MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADO 
COM 16 VCPU E 32 GB DE MEMÓRIA RAM

instância/hora 1,10400

B94176 "Compute - Standard - X9 - 
OCPU (OCPU Per Hour) + B94177 
"Compute - Standard - X9 - Memory
(Gigabyte Per Hour) + B88318 
(Windows OS)

1.2.19

MÁQUINA VIRTUAL LINUX  PROVISIONADO COM 
16 VCPU E 64 GB DE MEMÓRIA RAM

instância/hora 0,41600

B94176 "Compute - Standard - X9 - 
OCPU (OCPU Per Hour) + B94177 
"Compute - Standard - X9 - Memory
(Gigabyte Per Hour)

1.2.20

MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADO 
COM 16VCPU E 64 GB DE MEMÓRIA RAM

instância/hora 1,15200

B94176 "Compute - Standard - X9 - 
OCPU (OCPU Per Hour) + B94177 
"Compute - Standard - X9 - Memory
(Gigabyte Per Hour) + B88318 
(Windows OS)

1.2.21

MÁQUINA VIRTUAL LINUX PROVISIONADO COM 
32 VCPU E 64 GB DE MEMÓRIA RAM

instância/hora 0,73600

B94176 "Compute - Standard - X9 - 
OCPU (OCPU Per Hour) + B94177 
"Compute - Standard - X9 - Memory
(Gigabyte Per Hour) + B88318 
(Windows OS)

1.2.22

MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADA 
COM 32 VCPU 64 GB DE MEMÓRIA RAM

instância/hora 2,20800

B94176 "Compute - Standard - X9 - 
OCPU (OCPU Per Hour) + B94177 
"Compute - Standard - X9 - Memory
(Gigabyte Per Hour)

1.2.23

MÁQUINA VIRTUAL LINUX - PROVISIONADO COM 
32VCPU E 128 GB DE MEMÓRIA RAM

instância/hora 0,83200

B94176 "Compute - Standard - X9 - 
OCPU (OCPU Per Hour) + B94177 
"Compute - Standard - X9 - Memory
(Gigabyte Per Hour)

1.2.24

MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADO 
COM 32VCPU E 128 GB DE MEMÓRIA RAM

instância/hora 2,30400

B94176 "Compute - Standard - X9 - 
OCPU (OCPU Per Hour) + B94177 
"Compute - Standard - X9 - Memory
(Gigabyte Per Hour) + B88318 
(Windows OS)

1.2.25

MÁQUINA VIRTUAL LINUX - PROVISIONADA COM 
64 VCPU 256 GB DE MEMÓRIA RAM

instância/hora 1,66400

B94176 "Compute - Standard - X9 - 
OCPU (OCPU Per Hour) + B94177 
"Compute - Standard - X9 - Memory
(Gigabyte Per Hour)

1.2.26

MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADA 
COM 64 VCPU 256 GB DE MEMÓRIA RAM

instância/hora 4,60800

B94176 "Compute - Standard - X9 - 
OCPU (OCPU Per Hour) + B94177 
"Compute - Standard - X9 - Memory
(Gigabyte Per Hour) + B88318 
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(Windows OS)

2. Armazenamento (por demanda) 

2.1

SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO DE BLOCOS (SSD) Gigabyte/Mês 0,04250

B91961 - Storage - Block Volume - 
Storage (Gigabyte Storage Capacity 
Per Month + B91962 - Storage - 
Block Volume - Performance Units 
(Performance Units Per Gigabyte 
Per Month)

2.2

SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO DE BLOCOS (HDD) Gigabyte/Mês 0,02550

B91961 - Storage - Block Volume - 
Storage (Gigabyte Storage Capacity 
Per Month + B91962 - Storage - 
Block Volume - Performance Units 
(Performance Units Per Gigabyte 
Per Month)

2.3.1

SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO DE OBJETOS - 
DADOS COM MAIOR FREQUÊNCIA DE USO

Gygabite/Mês 0,02550

B91628 - Object Storage - Storage 
(Gigabyte Storage Capacity Per 
Month)

2.3.2

SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO DE OBJETOS - 
DADOS COM ACESSO INFREQUENTE

Gygabite/Mês 0,01000

B93000 - Infrequent Access Storage
- Storage (Gigabyte Storage 
Capacity Per Month)

2.3.3

SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO DE OBJETOS - 
DADOS COM MENOR FREQUÊNCIA DE USO

Gigabyte Mês 0,00260

B91633 - Archive Storage - Storage 
(Gigabyte Storage Capacity Per 
Month)

2.3.4

SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE OBJETOS - DADOS 
COM ACESSO INFREQUENTE

Gigabyte Mês 0,01000

B93001 - Infrequent Access Storage
- Data Retrieval (GB Storage 
Retrieved Per Month)

2.4
SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO DE REDE (FILE 
STORAGE) Gigabyte/Mês 0,30000

B89057 - Oracle Cloud 
Infrastructure - File Storage

3.Rede (por demanda) 

3.1

TRÁFEGO DE SAÍDA DA REDE

Gigabyte/Mês 0,02500

B93455 - Oracle Cloud 
Infrastructure - Outbound Data 
Transfer - Originating in APAC, 
Japan, and South America (Over 10 
terabytes per month)

3.2 TRÁFEGO DE REDE INTERNA ENTRE ZONAS Gigabyte/Mês 0 nao é cobrado

3.3

TRÁFEGO DE REDE DO BALANCEADOR DE CARGA

Gigabyte/Mês 0,02500

B93455 - Oracle Cloud 
Infrastructure - Outbound Data 
Transfer - Originating in APAC, 
Japan, and South America (Over 10 
terabytes per month)

3.4
SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE CARGA

Instância/Por Hora 0,01130

B93030 - Load Balancer Base (Load 
Balancer)(Flexible Load Balancer 
instances.)

3.5

SERVÇO DE BALANCEAMENTO DE CARGA - 
TRÁFEGO DE REDE

Mbps/hora 0,00010

B93031 - Load Balancer 
Bandwidth(Cumulative bandwidth 
for all Load Balancer instances.)

3.6

SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE CARGA 
UTILIZANDO GERENCIADOR DE TRÁFEGO POR DNS

DNS Queries 
Milhões/Mês 4,00000

B90327 - Oracle Cloud 
Infrastructure - DNS Traffic 
Management

3.7
PORTA DE CONEXÕEO DEDICADA 1GBPS

Unidade/hora 0,21250

B88325 - Oracle Cloud 
Infrastructure - FastConnect 1 Gbps

3.8
PORTA DE CONEXÕEO DEDICADA 10GBPS

Unidade/hora 1,27500

B88326 - Oracle Cloud 
Infrastructure - FastConnect 10 
Gbps

3.9
SERVIÇO DE DNS - HOSPEDAGEM DE ZONAS

Zona/Mês
-

Não é cobrado por zonas. Há um 
limite de 1000 zonas por tenancy - 

3.10
SERVIÇO DE DNS - CONSULTAS

Milhões de 
Consultas/Mês 0,85000

B88525 - Oracle Cloud 
Infrastructure – DNS

3.11 SERVIÇO DE VPN Gigabyte/Mês  nao é cobrado

3.12 VPN GATEWAY Túnel/hora  nao é cobrado

3.13 IP PÚBLICO Unidade/Hora  nao é cobrado

3.14
SERVIÇO DE TRADUÇÃO DO ENDEREÇO DE REDE 
(NAT) - GATEWAY Gateway/hora  

nao é cobrado

3.15

SERVIÇO DE TRADUÇÃO DO ENDEREÇO DE REDE 
(NAT) - TRANSFERÊNCIA GB/mês 0,02500

B93455 - Oracle Cloud 
Infrastructure - Outbound Data 
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Transfer - Originating in APAC, 
Japan, and South America (Over 10 
terabytes per month)

3.16

SERVIÇO DE TRÁFEGO ENTRE CLOUDS PRIVADAS 
VIRTUAIS

Gigabyte/Mês 0,02500

B93455 - Oracle Cloud 
Infrastructure - Outbound Data 
Transfer - Originating in APAC, 
Japan, and South America (Over 10 
terabytes per month)

3.17
SERVIÇO DE CONEXÃO ENTRE CLOUDS PRIVADAS 
VIRTUAIS Conexões/hora  

não é cobrado

4.Segurança (por demanda)  

4.1
SERVIÇO DE COFRE DE SENHAS

Por Chave/Mês 0,53340

B92092 - Oracle Cloud 
Infrastructure - KMS Vault - Next 20
Key Versions Per Month

4.2
WEB APPLICATION FIREWALL - Instância 

Instância/Por mês 5,00
B94579 - Web Application Firewall -
Instance

4.3
WEB APPLICATION FIREWALL - Requisições 

Milhões de 
requisições/mês 0,60000

B94277 - Web Application Firewall -
Requests

4.4 SERVIÇO DE BACKUP Instância/Mês - nao é cobrado

4.5

SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO DE BACKUP

Gigabyte/Mês 0,02550

B91628 - Oracle Cloud 
Infrastructure - Object Storage - 
Storage (Over 10 GB Storage 
Capacity per Month)

4.6
SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO (INTEGRAÇÃO COM 
AD) ADQUIRIDO POR USUÁRIO Usuário / Mês

0,01600
B90556 - Oracle Identity Cloud 
Service - Consumer User. 

4.7 SERVIÇO DE AUDITORIA E ANÁLISE DE LOGS 300Gigabyte/hr 0,32260 

 B92939 - Oracle Cloud 
Infrastructure Logging Analytics - 
Active Storage (Logging Analytics 
Storage Unit Per Hour: is defined as
300 GB of logs stored during an 
hour of the service. The units of 
storage are evaluated hourly.)

4.8
SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO INTEGRADA (SINGLE 
SIGNON) Usuários/Mês  

não é cobrado
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2.5.3.3. Máquinas Virtuais – Item 1 (Código entre 1.1.1 a 1.1.26 e entre 1.2.1 a

1.2.26)

2.5.3.3.1. As máquinas virtuais consistem na disponibilização de recursos de processamento

de dados a serem provisionadas com diferentes capacidades em termos de vCPU e

Memória RAM.

2.5.3.3.2. Eventuais  descontos  comerciais  automáticos,  oriundos  do  uso  sustentado  e/ou

continuado  de  serviços  contratados  sob  demanda  não  serão  aceitos  como

mecanismo de desconto para esta modalidade.

2.5.3.3.3. As máquinas virtuais deverão utilizar processadores Intel ou AMD em suas versões

recentes, sendo vedada a utilização de máquinas virtuais com processadores em

EOS (End of Sale), ou seja, com data fim de comercialização anunciada.

2.5.3.3.4. A razão vCPU:pCPU máxima admitida deve ser de 3:1.

2.5.3.3.5. As  máquinas  virtuais  serão  ofertadas  com  pelo  menos  os  seguintes  sistemas

operacionais instalados:

2.5.3.3.5.1. Máquinas Virtuais Linux

2.5.3.3.5.2. Máquinas Virtuais Windows

2.5.3.3.5.3. Os sistemas operacionais devem estar devidamente licenciados e aptos para uso,

salvo nos  casos  de  aplicação  das  condições  de  uso de  licenciamento  próprio

BYOL descritas no item 2.12 do uso de licenciamento próprio (Bring Your Own

License – BYOL)

2.5.3.3.6. As  máquinas  virtuais  devem  ser  fornecidas  com  disco  destinado  ao  boot  e

hospedagem do sistema operacional. A capacidade mínima do disco deve ser de

10GB para sistemas operacionais Linux e 100GB para Windows. 

2.5.3.3.7. O disco destinado ao boot deve apresentar proteção contra a perda de seus dados

em caso de encerramento da máquina virtual.

2.5.3.3.8. As máquinas virtuais devem oferecer capacidade elástica de recursos, ou seja, que

permita  aumentar  e/ou  diminuir  seus  recursos  de  acordo  com a  demanda  de

trabalho em andamento.

2.5.3.3.9. As  máquinas  virtuais  podem  ter  seus  próprios  recursos  de  configuração

modificados  (como  por  exemplos:  memória,  processador,  capacidade  de

armazenamento), o que se define como elasticidade vertical.

2.5.3.3.10. As máquinas virtuais deverão permitir replicação em um modelo de agrupamento,

aumentando  ou  diminuindo  o  número  total  de  instâncias  do  agrupamento  de

acordo com parâmetros de gatilho, o que se define como elasticidade horizontal.
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2.5.3.3.11. Todas as máquinas virtuais, com capacidade de processamento a partir de 4vcpus,

devem  possuir  uma  banda  mínima  de  rede  de  1  Gbps,  sendo  que  esta

característica  deve  ser  informada  publicamente  nos  portais  do  serviço  da

CONTRATADA.

2.5.3.3.12. Deverá disponibilizar  instâncias que permitam o provisionamento  self-service de

instâncias concorrentes, seja esta via API ou console de administração.

2.5.3.3.13. Deverá permitir uso de mecanismo de afinidade entre instâncias, de tal forma que

estas possam ser agrupadas logicamente dentro de um mesmo  datacenter para

aplicações que exijam baixa latência e altas taxas de transferência.

2.5.3.3.14. Deverá possibilitar uso de mecanismo de anti-afinidade de instâncias, de tal forma

que estas possam ser segregadas entre diferentes datacenters físicos com o intuito

de evitar pontos únicos de falha e descontinuidade de serviços.

2.5.3.3.15. Deverá  fornecer  um  serviço  que  possibilite  a  reinicialização  automática  de

instâncias num host operacional caso o host físico apresente falhas.

2.5.3.3.16. Deverá fornecer um serviço que possibilite o agendamento de operações tais como

reboot, inicialização, desligamento e retirement. Dependendo do tipo do evento o

usuário poderá ter a possibilidade de controlar o tempo de realização da operação.

2.5.3.3.17.As máquinas virtuais não podem variar o desempenho de cpu, memória, banda 

de rede e disco. A alocação destes recursos não pode ser flexível, sendo 

obrigatório que a disponibilidade e o desempenho dos mesmos, sejam constantes

durante a sua utilização.

2.5.3.4. Armazenamento sob demanda- Item 2 (Códigos de 2.1 a 2.4)

2.5.3.4.1. Serviço de Armazenamento de blocos SSD (Código 2.1)

2.5.3.4.1.1. Os volumes de bloco SSD deverão ter uma disponibilidade de 99,5%.

2.5.3.4.1.2. Deverá ser baseado em discos de estado sólido (SSD) ou tecnologia superior em

termos de performance.

2.5.3.4.1.3. Deverá possibilitar  que o volume criado seja anexado às máquinas virtuais  e

reconhecido pelo SO como um dispositivo físico e local.

2.5.3.4.1.4. Deverá  permitir  a  definição  de  nomes  ou  identificadores  de  volume  de

armazenamento.

2.5.3.4.1.5. Deverá  possuir  função  de  criptografia  do  volume  com  mudança  de  chave

gerenciada pela CONTRATADA ou pela CONTRATANTE.

2.5.3.4.1.6. O desempenho informado pela CONTRATADA para o volume provisionado deve

se  manter  ao  longo  do  contrato,  podendo  ser  comprovado  por  meio  de

benchmark definido a critério da CONTRATANTE.

2.5.3.4.1.7. Permitir o redimensionamento do tamanho do disco.
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2.5.3.4.1.8. Os  volumes  de  SSD,  configurados  com  tamanho  a  partir  de  100GB,  devem

apresentar taxa de leitura provisionada de pelo menos 60 MB/s (megabits por

segundo).

2.5.3.4.1.9. Os  volumes  de  SSD,  configurados  com  tamanho  a  partir  de  100GB,  devem

possuir uma capacidade provisionada de pelo menos 500 IOPS (operações de

entrada/saída por segundo).

2.5.3.4.2. Serviço de armazenamento de blocos HDD (código 2.2).

2.5.3.4.2.1. Serviços para utilização de volume de armazenamento block-level.

2.5.3.4.2.2. Deverá ser baseado em discos magnéticos (HDD) ou superior.

2.5.3.4.2.3. Deverá possibilitar  que o volume criado seja anexado às máquinas virtuais  e

reconhecido pelo SO como um dispositivo físico e local.

2.5.3.4.2.4. Deverá  permitir  a  definição  de  nomes  ou  identificadores  de  volume  de

armazenamento.

2.5.3.4.2.5. Deverá  possuir  função  de  criptografia  do  volume  com  mudança  de  chave

gerenciada pela CONTRATADA ou pela CONTRATANTE.

2.5.3.4.2.6. O desempenho informado pela CONTRATADA para o volume provisionado deve

se  manter  ao  longo  do  contrato,  podendo  ser  comprovado  por  meio  de

benchmark definido a critério da CONTRATANTE.

2.5.3.4.2.7. Deve suportar taxa de IOPs, que permita atingir no mínimo  100 Mbps.

2.5.3.4.3. Serviço de armazenamento de objetos (código 2.3 a 2.6)

2.5.3.4.3.1. Deverá ser durável, escalável e seguro.

2.5.3.4.3.2. Deverá possuir recurso de versionamento ou de snapshot.

2.5.3.4.3.3. Deverá possuir interface web para inclusão, exclusão e consultas de informações.

2.5.3.4.3.4. Deverá  possuir  função  de  criptografia  do  volume  com  mudança  de  chave

gerenciada pela CONTRATADA ou pela CONTRATANTE.

2.5.3.4.3.5. Deverá possuir  API para upload de arquivos via aplicações  desenvolvidas por

terceiros.

2.5.3.4.3.6. Deverá  possuir  função  de  criptografia  do  volume  com  mudança  de  chave

gerenciada pela CONTRATADA ou pela CONTRATANTE.

2.5.3.4.3.7. Deverá  realizar,  no  mesmo  datacenter,  pelo  menos  3  cópias  dos  objetos

armazenados, de modo a garantir maior disponibilidade e durabilidade para os

objetos armazenados. Caso a contratada faça a opção de implementar em mais

de um datacenter, não serão admitidos custos adicionais.
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2.5.3.4.3.8. Deverá  oferecer  os  seguintes  modelos  de  segmentação  dos  objetos  em

diferentes  camadas,  de  modo  a  permitir  que  objetos  usados  com  menos

frequência sejam movimentados para camadas de menor desempenho e custo:

2.5.3.4.3.8.1. Serviço de Armazenamento de Objetos - dados com maior frequência

de uso (código 2.3)

2.5.3.4.3.8.1.1. Serviço para utilização de volumes de armazenamento de objetos que exigem 

menor tempo de acesso.

2.5.3.4.3.8.1.2. Deve garantir o tempo de recuperação do primeiro byte em até 0,5 segundos.
2.5.3.4.3.8.2. Serviço de armazenamento de Objetos – dados com acesso 

infrequente (código 2.4)

2.5.3.4.3.8.2.1. Modelo de segmentação utilizada para a execução de cópias de segurança

2.5.3.4.3.8.3. Serviço de Armazenamento de Objetos - dados com menor frequência 

de uso (código 2.5)

2.5.3.4.3.8.3.1. Serviço  gerenciado  de  armazenamento  otimizado  para  dados  com  baixa

frequência de uso ("dados frios") com menor custo, oferecendo capacidade

para arquivamento de dados e backup.

2.5.3.4.3.8.3.2. Permite o armazenamento de arquivos com longa duração

2.5.3.4.3.8.3.3. Serviço de recuperação de objetos - dados com acesso infrequente

(código 2.6)

2.5.3.4.3.8.3.3.1. Deve garantir o tempo de recuperação em até 15 horas
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2.5.3.4.4. Serviços para utilização de Volume de Armazenamento de Rede “NAS”

(código 2.7)

2.5.3.4.4.1. Serviço  gerenciado  pela  própria  CONTRATADA  que  deve  proporcionar  o

compartilhamento de arquivos entre servidores.

2.5.3.4.4.2. O armazenamento deve ser gerenciado pela CONTRATADA, sem a necessidade

de  provisionar  o  tamanho  total  do  espaço  adquirido,  crescendo  conforme

demanda.

2.5.3.4.4.3. Deverá ter a possibilidade de integração com ambiente on-premises.

2.5.3.4.4.4. Deverá ter a possibilidade de integrar com servidores gerenciados de containers,

para compartilhamento de volumes entre os nós dos clusters. 

2.5.3.4.4.5. Deverá ser compatível com NFS v4.0 ou v4.1.

2.5.3.4.4.6. Deverá ter a possibilidade de criptografar os arquivos que estarão dentro dele.

2.5.3.4.4.7. A CONTRATADA deverá prover um serviço de backup dos arquivos que estarão

hospedados nesse serviço.

2.5.3.5. Rede por demanda (Código 3.1 a 3.17)

2.5.3.5.1. Tráfego de saída de rede (Código 3.1)

2.5.3.5.1.1. Serviço de transmissão de dados de saída da rede, cuja origem é o datacenter do

provedor de nuvem e o destino é a Internet ou a rede local da CONTRATANTE.

Será considerada saída de rede o tráfego entre regiões.

2.5.3.5.1.2. Será considerada saída de rede o tráfego entre regiões, desde que pelo menos

uma das regiões não esteja localizada no Brasil.

2.5.3.5.1.3. O tráfego de dados entre máquinas virtuais e entre as máquinas virtuais e as

áreas de armazenamento de dados do PROVEDOR de nuvem, dentro do mesmo

datadenter, não devem ser contabilizados como tráfego de saída de rede.

2.5.3.5.1.4. Deverão ser ilimitados e sem custos para a CONTRATANTE, o tráfego de entrada

de dados.

2.5.3.5.2. Tráfego de rede interna entre zonas (Código 3.2)

2.5.3.5.2.1. Serviço de transmissão de dados entre zonas do provedor quando as estruturas

utilizadas estiverem separadas geograficamente.

2.5.3.5.3. Tráfego de rede do balanceador de carga (Código 3.3)

2.5.3.5.3.1. Serviço de transmissão de dados do balanceador de carga.

2.5.3.5.4. Serviço de balanceamento de carga (Código 3.4)

2.5.3.5.4.1. Serviço para utilização de balanceamento de carga, que distribuirá o tráfego de

entrada para as máquinas virtuais.

2.5.3.5.4.2. Deverá  ser  escalável,  de  maneira  a  crescer  ou  diminuir  seu  poder  de

processamento, em função do fluxo de dados que por ele trafegar.

2.5.3.5.5. A CONTRATADA deverá definir as regras de escalabilidade de acordo com as

necessidades da CONTRATANTE. 
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2.5.3.5.6. Serviço de balanceamento de carga utilizando gerenciador de tráfego

por endpoint (Código 3.5) 

2.5.3.5.6.1. Serviço para controlar a distribuição do tráfego do usuário para os pontos de

extremidade da aplicação sendo contabilizado por  tráfego de rede na métrica

de Mbps/hora. 

2.5.3.5.7. Serviço de balanceamento de carga utilizando gerenciador de tráfego

por DNS (Código 3.6)

2.5.3.5.7.1. Serviço  para  controlar  a  distribuição  do  tráfego  do  usuário  para  pontos  de

extremidade da aplicação.

2.5.3.5.7.2. Deverá fornecer  failover automático  quando um ponto de extremidade ficar

inativo.

2.5.3.5.7.3. Deverá  permitir  a  melhora  da  capacidade  de  resposta  do  aplicativo

direcionando o tráfego para o ponto de extremidade com a menor latência de

rede para o cliente, em nível de região.

2.5.3.5.7.4. Deverá permitir operações de manutenção planejada nas aplicações sem tempo

de inatividade.

2.5.3.5.7.5. Deverá  suportar  o  tráfego  para  pontos  de  extremidade  externos  de  outras

nuvens,  habilitando  seu  uso  com  implantações  locais,  inclusive  de  nuvem

híbrida.

2.5.3.6. Porta de conexão dedicada – (Código de 3.7 ao 3.8)

2.5.3.6.1. Serviço de conexão dedicada entre a infraestrutura de rede da CONTRATANTE

e  uma  porta  de  conexão  do  provedor  ou  entre  provedores,  visando  a

interconexão segura e rápida entre os dois, sem tráfego pela internet.

2.5.3.6.2. A porta do provedor deverá estar localizada em território nacional, quando se

tratar de conexão direta ao ambiente da CONTRATANTE.

2.5.3.6.3. Deverão ser oferecidas e precificadas as seguintes velocidades: 1 Gbps e 10

Gbps.

2.5.3.6.4. Todos  os  custos  de  conexão  referente  aos  meios  de  comunicação  da

CONTRATANTE até a porta de conexão do provedor serão de responsabilidade

da CONTRATANTE.

2.5.3.7. Serviço de DNS – Hospedagem de zonas (Código 3.9) 

2.5.3.7.1.1. O Serviço consiste em um espaço de gerenciamento no qual é possível criar,

alterar  e excluir  entradas  no DNS. Cada zona DNS representa um limite de

autoridade sujeito à gestão por determinadas entidades

2.5.3.8. Serviço de DNS - Consultas (Código 3.10)
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2.5.3.8.1. O Serviço consiste em realizar consultas DNS que representa a ação de um host

buscar um registro específico que está exposto na zona DNS. Para realizar essa

consulta  o  host  percorre  toda  a  árvore  hierárquica até  achar  o  registro

específico.

2.5.3.8.2. Deverá ser possível realizar buscas nos registros disponíveis, quais sejam do

tipo A, AAAA, CNAME, MX, PTR, NS, SOA, SRV e TXT, sendo cada um específico

para cada finalidade.

2.5.3.9. Serviço de VPN (Código 3.11)

2.5.3.9.1. Serviço para uso de Rede Privada Virtual (Virtual Private Network – VPN);

2.5.3.9.2. Deve  permitir  a  criação  de  conexões  site-to-site e  client-to-site entre  as

mesmas  redes  locais  e  na  nuvem e  fornecer  scripts e/ou  software para  a

criação dessas conexões.

2.5.3.9.3. Somente o tráfego de saída será contabilizado para cobrança do serviço:

2.5.3.9.4. O tráfego de saída para o serviço de VPN não se confunde nem poderá ser

cobrado em duplicidade com o tráfego de saída de rede descrito no  Código

2.5.3.5.1.

2.5.3.9.5. O tráfego de dados através de conexão deve ser por túnel VPN utilizando o

protocolo IPSec para conexões site-to-site e client-to-site. Alternativamente, as

conexões cliente-to-site poderão utilizar o protocolo SSL.

2.5.3.10. Serviço de VPN Gateway (Código 3.12)

2.5.3.10.1. Serviço para uso de Rede Privada Virtual (Virtual Private Network – VPN).

2.5.3.10.2. A  CONTRATADA  deverá  prover  gateways de  VPN  para  as  redes  da

CONTRATANTE.

2.5.3.10.3. Possibilitar o envio do tráfego criptografado em uma conexão pública.

2.5.3.10.4. Permitir a criação de VPN conforme descrito no Serviço de VPN.

2.5.3.10.5. Estão inclusos nesse serviço os custos do  gateway por hora de conexão da

VPN.

2.5.3.11. IP Público (Código 3.13)

2.5.3.11.1. Serviço de atribuição de endereço IP público (estático ou dinâmico), dedicado,

até que seja liberado pela CONTRATADA a pedido da CONTRATANTE, ou no

caso de ser dinâmico, até que o recurso seja desligado.

2.5.3.12. Serviço  de Tradução do  endereço  de rede (NAT)  –  (Código  3.14  e

3.15) 

2.5.3.12.1. Serviço para distribuir tráfico de instâncias computacionais internas em direção

à  Internet,  permitindo  que  instâncias  computacionais  que  possuem apenas

endereços IP privados se conectem a dispositivos com endereços IP públicos

por 
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2.5.3.13. Serviço  de  tráfego  entre  clouds  privadas  virtuais  –  Gigabyte  /Mês

(Código 3.16)

2.5.3.13.1. Deve permitir tráfego entre as clouds privadas virtuais dentro de um mesmo

PROVEDOR DE NUVEM,  dentro  da  mesma região,  dentro  da  mesma conta,

restritos aos endereçamentos IP privados

2.5.3.13.2. Este item refere-se à contabilização e cobrança do tráfego gerado na conexão

em questão. Deverá se dar por gigabyte/mês.  Caso não haja tarifação informar

o valor zerado.

2.5.3.14. Serviço  de conexão entre clouds privadas virtuais  -   Conexões por

hora (Código 3.17) 

2.5.3.14.1. Deve permitir  a criação de conexões para envio de tráfego entre as clouds

privadas  virtuais  dentro  de  um  mesmo  PROVEDOR  DE  NUVEM,  dentro  da

mesma  região,  dentro  da  mesma  conta,  restritos  aos  endereçamentos  IP

privados.

2.5.3.14.2. Este item refere-se à contabilização e cobrança das conexões efetuadas entre

as redes privadas virtuais.  Deverá se dar por conexões/hora. Caso não haja

tarifação informar o valor zerado

2.5.3.14.3. A cobrança deverá se dar por cada conexão estabelecida com o  gateway de

trânsito por hora.

2.5.3.15. Segurança por demanda – (Códigos 4.1 a 4.9)

2.5.3.15.1. Serviço de Cofre de Senhas – (Código 4.1)

2.5.3.15.1.1. Serviço para controle de chaves criptográficas e outros segredos usados por

aplicativos e serviços.

2.5.3.15.1.2. Deverá criptografar chaves e segredos, como chaves de autenticação, chaves

de conta de armazenamento, chaves de criptografia de dados, arquivos .PFX e

senhas.

2.5.3.15.1.3. Deverá permitir a criação ou importação de uma chave ou segredo.

2.5.3.15.1.4. Deverá permitir usuários ou aplicativos a acessar o cofre da chave para que

eles possam gerenciar ou usar suas chaves e segredos.

2.5.3.15.1.5. Deverá fornecer o log de uso do Cofre da Chave.

2.5.3.15.1.6. Cada chave deverá permitir no mínimo 10.000 operações.

2.5.3.16. Serviço Web Application Firewall  adquirido por Instância – (Código

4.2)

2.5.3.16.1. Serviço  para  fornecer  proteção  centralizada  dos  aplicativos  Web,  contra

vulnerabilidades e eventuais ataques.

2.5.3.16.2. O serviço será remunerado por instância/mês

2.5.3.16.3. Deverá fornecer proteção sem modificar o código de back-end.
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2.5.3.16.4. Deverá  proteger  vários  aplicativos  Web  ao  mesmo  tempo  por  trás  de  um

gateway de aplicativo.

2.5.3.16.5. Deverá fornecer monitoramento das aplicações Web contra-ataques usando um

log em tempo real.

2.5.3.16.6. Deverá permitir personalização de regras e grupos de regras, a fim de atender

as necessidades das aplicações e eliminar falsos positivos.

2.5.3.17. Serviço Web Application Firewall adquirido por Requisições – (Código

4.3)

2.5.3.17.1. Serviço para fornecer proteção centralizada dos aplicativos Web contendo as

mesmas características do serviço previsto no código 4.2 e sendo contabilizado

por requisições atendidas.

2.5.3.18. Serviço de backup (Código 4.4)

2.5.3.18.1. Serviço para fornecer backup (ou proteção) e restauração de dados na nuvem.

2.5.3.18.2. Deverá alocar e gerenciar automaticamente o armazenamento de backup.

2.5.3.18.3. Deverá  permitir  a  transmissão  segura  e  o  armazenamento  dos  dados

criptografados.

2.5.3.18.4. Deverá fornecer backups consistentes, garantindo que correções adicionais não

sejam necessárias para restaurar os dados.

2.5.3.18.5. Deverá permitir retenção dos backups durante a vigência do contrato.

2.5.3.18.6. Deverá  permitir  transferência  de  dados  ilimitada,  tanto  para  backup quanto

para restore, dentro da região ou do próprio datacenter do provedor.

2.5.3.18.7. Deverá  fornecer  sistema de alertas  para  falhas  no processo de  backup,  ou

consistência dos arquivos.

2.5.3.19. Serviço de Armazenamento de Backup – (Código 4.5)

2.5.3.19.1. Serviço de armazenamento em nuvem, de cópias de segurança.

2.5.3.19.2. O  serviço  de  armazenamento  de  backup  em  nuvem,  deve  prover  escala

ilimitada e proporcionar alta disponibilidade, sem necessidade de manutenção

ou sobrecarga de monitoramento.

2.5.3.19.3. Os  dados  devem  ser  persistidos  com  redundância,  em  equipamentos  de

hardware diferentes,  de  forma  a  prevenir  perda  de  dados  com  falhas  de

hardware.

2.5.3.19.4. Deverá permitir retenção de dados limitado ao prazo de vigência do contrato.

2.5.3.19.5. Deverá permitir a criptografia dos dados.

2.5.3.20. Serviço de Autenticação (Integração com AD) adquirido por usuário –

(Código 4.6)

2.5.3.20.1. Serviço  para  fornecer  uma identidade  comum para  acesso aos  recursos  na

nuvem.

2.5.3.20.2. O serviço será remunerado por usuário.
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2.5.3.20.3. Deverá sincronizar o serviço de diretório local  com o serviço de diretório da

nuvem.

2.5.3.20.4. Deverá garantir que as informações de identidade dos usuários e grupos locais

correspondam  às  da  nuvem,  respeitando  o  licenciamento  previamente

contratado pelo cliente.

2.5.3.20.5. Deverá permitir aos usuários alterar e redefinir suas senhas na nuvem e ter sua

política  de  senha  local  aplicada,  respeitando  o  licenciamento  previamente

contratado pelo cliente.

2.5.3.20.6. Deverá permitir a escolha de quais objetos serão sincronizados.

2.5.3.21. Serviço de Auditoria e Análise de Logs (Código 4.7)

2.5.3.21.1. Serviço de coleta e análise de dados de monitoramento.

2.5.3.21.2. Deverá permitir a construção de consultas para analisar os dados coletados.

2.5.3.21.3. Deverá permitir o armazenamento dos logs por períodos de no mínimo 3 meses,

com a permissão de transferência para uma área de armazenamento definida

pela CONTRATANTE.

2.5.3.21.4. Serviço de autenticação integrada (SINGLE SIGNON) – (Código 4.8)

2.5.3.21.4.1.Deverá  fornecer  serviço  de  gerenciamento  de  acesso  e  identidades  (IAM  -

"Identity  and  Access  Management")  que  deverá  suportar  a  federação  de

identidades entre contas criadas no ambiente "on premises" e contas criadas no

ambiente de nuvem, 

exigindo que seja necessário apenas um login ("single sign-on") para habilitar o

uso do portal, CLI e API.

2.5.4. Descrição dos Serviços de Computação em Nuvem – Plataforma como

Serviço – Tabela 3 

2.5.4.1. A contratada deverá disponibilizar os recursos de IaaS, descritos na Tabela 3 a

seguir, por intermédio do CSP Oracle Cloud Infrastructure.

2.5.4.2. Os  serviços  constantes  da  Tabela  3  são  independentes  dos  serviços  de

gerenciamento e operação de recursos de nuvem (item 4 da Tabela 1 do objeto).
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Tabela 3 - Plataforma como Serviço (PaaS)
Código Recurso de Computação Métrica Valor   USN Part Number Oracle
5.Banco de Dados

5.1
Serviço Gerenciado de Banco de Dados Oracle Enterprise
com 2 vCPU e 15 GB de memória RAM

Instâncias/Hora 0,43010

B9570 - Oracle Database Cloud 
Service   Enterprise Edition  (OCPU 
Per Hour)

5.2
Serviço Gerenciado de Banco de Dados Oracle Enterprise
com 4 vCPU e 30 GB de memória RAM

Instâncias/Hora
0,86020

B9570 - Oracle Database Cloud 
Service   Enterprise Edition  (OCPU 
Per Hour)

5.3
Serviço Gerenciado de Banco de Dados Oracle Enterprise
com 8 vCPU e 60 GB de memória RAM

Instâncias/Hora
1,72040

B9570 - Oracle Database Cloud 
Service   Enterprise Edition  (OCPU 
Per Hour)

5.4
Serviço Gerenciado de Banco de Dados Oracle Enterprise
com 16 vCPU e 120 GB de memória RAM

Instâncias/Hora
3,44080

B9570 - Oracle Database Cloud 
Service  Enterprise Edition  (OCPU 
Per Hour)

5.5
Serviço Gerenciado de Banco de Dados Oracle Enterprise
com 32 vCPU e 240 GB de memória RAM

Instâncias/Hora
6,88160

B9570 - Oracle Database Cloud 
Service  Enterprise Edition  (OCPU 
Per Hour)

5.6
Serviço Gerenciado de Banco de Dados Oracle Enterprise
com 48 vCPU e 320 GB de memória RAM

Instâncias/Hora
10,32240

B9570 - Oracle Database Cloud 
Service  Enterprise Edition  (OCPU 
Per Hour)

5.7
Serviço Gerenciado de Banco de Dados Oracle Enterprise
High Performance com 2 vCPU e 15 GB de memória RAM

Instâncias/Hora

0,88710

B90571 - Oracle Database Cloud 
Service  -  Enterprise Edition  High 
Performance  (OCPU Per Hour)

5.8
Serviço Gerenciado de Banco de Dados Oracle Enterprise
High Performance com 4 vCPU e 30 GB de memória RAM

Instâncias/Hora

1,77420

B90571 - Oracle Database Cloud 
Service  -  Enterprise Edition  High 
Performance  (OCPU Per Hour)

5.9
Serviço Gerenciado de Banco de Dados Oracle Enterprise
High Performance com 8 vCPU e 60 GB de memória RAM

Instâncias/Hora

3,54840

B90571 - Oracle Database Cloud 
Service  -  Enterprise Edition  High 
Performance  (OCPU Per Hour)

5.10
Serviço Gerenciado de Banco de Dados Oracle Enterprise
High Performance com 16 vCPU e 120 GB de memória 
RAM

Instâncias/Hora

7,09680

B90571 - Oracle Database Cloud 
Service  -  Enterprise Edition  High 
Performance  (OCPU Per Hour)

5.11
Serviço Gerenciado de Banco de Dados Oracle Enterprise
High Performance com 32 vCPU e 240 GB de memória 
RAM

Instâncias/Hora

14,19360

B90571 - Oracle Database Cloud 
Service  -  Enterprise Edition  High 
Performance  (OCPU Per Hour)

5.12
Serviço Gerenciado de Banco de Dados Oracle Enterprise
High Performance com 48 vCPU e 320 GB de memória 
RAM

Instâncias/Hora

21,29040

B90571 - Oracle Database Cloud 
Service  -  Enterprise Edition  High 
Performance  (OCPU Per Hour)

5.13
Serviço Gerenciado de Banco de Dados Oracle Enterprise
Extreme Performance com 2 vCPU e 15 GB de memória Instâncias/Hora 1,34410

B90572 - Oracle Database Cloud 
Service  -  Enterprise Edition  
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RAM

Extreme Performance  (OCPU Per 
Hour)

5.14
Serviço Gerenciado de Banco de Dados Oracle Enterprise
Extreme Performance com 4 vCPU e 30 GB de memória 
RAM

Instâncias/Hora 2,68820

B90572 - Oracle Database Cloud 
Service  -  Enterprise Edition  
Extreme Performance  (OCPU Per 
Hour)

5.15
Serviço Gerenciado de Banco de Dados Oracle Enterprise
Extreme Performance com 8 vCPU e 60 GB de memória 
RAM

Instâncias/Hora

5,37640

B90572 - Oracle Database Cloud 
Service  -  Enterprise Edition  
Extreme Performance  (OCPU Per 
Hour)

5.16
Serviço Gerenciado de Banco de Dados Oracle Enterprise
Extreme Performance com 16 vCPU e 120 GB de 
memória RAM

Instâncias/Hora

10,75280

B90572 - Oracle Database Cloud 
Service  -  Enterprise Edition  
Extreme Performance  (OCPU Per 
Hour)

5.17
Serviço Gerenciado de Banco de Dados Oracle Enterprise
Extreme Performance com 32 vCPU e 240 GB de 
memória RAM

Instâncias/Hora

21,50560

B90572 - Oracle Database Cloud 
Service  -  Enterprise Edition  
Extreme Performance  (OCPU Per 
Hour)

5.18
Serviço Gerenciado de Banco de Dados Oracle Enterprise
Extreme Performance com 48 vCPU e 320 GB de 
memória RAM

Instâncias/Hora

32,25840

B90572 - Oracle Database Cloud 
Service  -  Enterprise Edition  
Extreme Performance  (OCPU Per 
Hour)

6.Armazenamento de Banco de Dados

6.4 ARMAZENAMENTO DE BANCO DE DADOS ORACLE GB/Mês 0,0272

B91961 - Storage - Block Volume - 
Storage (Gigabyte Storage Capacity 
Per Month + B91962 - Storage - 
Block Volume - Performance Units 
(Performance Units Per Gigabyte 
Per Month)

7.Container por Demanda
7.1 SERVIÇO GERENCIADO DE EXECUÇÃO DE CONTAINERS Instância de Contêiner - não é cobrado.

7.2 SERVIÇO GERENCIADO DE KUBERNETES Cluster/hora - não é cobrado pelo serviço, apenas 
pela infraestrutura.

7.3
SERVIÇOS DE REPOSITÓRIO DE IMAGEM DE CONTAINER 
- ARMAZENAMENTO

GB/Mês 0,0255
B91628 - Object Storage - Storage 
(Gigabyte Storage Capacity Per 
Month)

7.4
SERVIÇO DE REPOSITÓRIO DE IMAGEM DE CONTAINER - 
TRANSFERÊNCIA DE DADOS

GB/Mês 0,025

B93455 - Oracle Cloud 
Infrastructure - Outbound Data 
Transfer - Originating in APAC, 
Japan, and South America (Over 10 
terabytes per month)

8.Serviço de Cache Gerenciado
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8.1
SERVIÇO DE CACHE GERENCIADO DE MEMÓRIA RAM, 
COM NO MÍNIMO 6GB

Unidade/hora 0,7227

B91347 - Oracle WebLogic Suite for 
Oracle Cloud Infrastructure (This 
cloud service is available on the 
Oracle Cloud Marketplace. For 
additional detail, see the "Cloud 
Marketplace" section in the Oracle 
PaaS and IaaS Universal Credits 
Service Descriptions document at 
Oracle.com:
Oracle PaaS and IaaS Universal 
Credits Service Descriptions 
document at Oracle.com:
https://docs.cloud.oracle.com/en-
us/iaas/Content/FreeTier/freetier.h
tm)

9. Serviço de Computação sem Servidor

9.1

SERVERLESS - REQUISIÇÕES DAS FUNÇÕES Milhões de 
Requisições/Mês

0,2 B90618 - Oracle Functions - 
Invocations (cobrado apenas a 
partir de 2,000,000 Function 
Invocations Per Month)

9.2

SERVERLESS - TEMPO DE EXECUÇÃO DAS FUNÇÕES GB/segundo 0,1417 B90617 - Oracle Functions - 
Execution Time (cobrado apenas a 
partir de  400,000 Gigabyte 
Memory-Seconds Per Month)

10. Serviço de Desenvolvimento

10.1 SERVIÇO DE GATEWAY DE API - HTTP
Requisições (a cada 1 
milhão) 3

B92072 - API Gateway - 1,000,000 
API Calls (1,000,000 API Calls Per 
Month)

10.2 SERVIÇO DE GATEWAY DE API - REST
Requisições (a cada 1 
milhão)

3
B92072 - API Gateway - 1,000,000 
API Calls (1,000,000 API Calls Per 
Month)

10.3 SERVIÇO DE ENVIO DE NOTIFICAÇÕES POR SMS Por mensagem enviada 0,24

B90941 - Oracle Cloud 
Infrastructure - Notifications - Email
Delivery (Over 1,000 Emails Sent 
Per Month)

10.4
SERVIÇO DE ENVIO DE NOTIFICAÇÕES POR 
REQUISIÇÃO/CHAMADA HTTP

Requisições (a cada 1 
milhão) 0,6

B90940 - Notifications - HTTPS 
Delivery (Million Delivery 
Operations)

10.5 SERVIÇO DE ENVIO DE NOTIFICAÇÕES POR E-MAIL Mensagens (a cada 1 mil) 0,02
B90941 - Notifications - Email 
Delivery (1,000 Emails Sent)

2.5.4.3. Descrição  dos  Serviços  de  Banco  de  Dados  Relacional  por  demanda

(Código 5.1 a 5.18)

Os serviços de banco de dados fornecem plataformas de bancos de dados 
escaláveis, com dimensionamento dinâmico e automação da administração, 
provisionamento, configuração, atualização e backup.
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2.5.4.3.1. Os serviços de banco de dados consistem na disponibilização de uma plataforma

web integrada a nuvem pública capaz de:

I - permitir a criação de instâncias de banco de dados;

II- atribuir  o  tipo  de  recurso  computacional  que suportará  o  banco  de

dados;

III- implementar  recursos  de  segurança  relacionados  ao  controle  de

acesso;

IV- implementar  recursos  de  detecção  de  falhas  e  recuperação  dos

recursos computacionais e aplicações; e

V- permitir o monitoramento do banco de dados.  

2.5.4.3.2.  Os sistemas de gerenciamento de banco de dados devem estar devidamente

licenciados e aptos para uso.

2.5.4.4. Serviço de Armazenamento de Banco de Dados (Código 6.1)

2.5.4.4.1. Serviço para armazenamento de Banco de Dados Relacional  Oracle

2.5.4.5. Serviço Container por demanda (Código 7)

2.5.4.5.1. Serviço gerenciado de execução de containers (Código 7.1)

2.5.4.5.1.1. Serviço que permite a execução e manutenção de um número especificado de

tarefas simultaneamente em um cluster.

2.5.4.5.1.2. As tarefas e serviços são executadas em uma infraestrutura sem servidor.

2.5.4.5.1.3. Permite a inicialização e parada de aplicativos baseados em containeres usando

chamadas de API.

2.5.4.5.2. Serviço gerenciado de Kubernetes (Código 7.2)

2.5.4.5.2.1. Serviço para orquestração e gerenciamento de aplicações em containers através

de múltiplos clusters.

2.5.4.5.2.2. O  serviço  é  mensurado  por  instância  de  cluster  por  hora.  As  instâncias

relacionadas  aos  nós,  bem  como  o  armazenamento  e  recursos  de  redes

consumidos pelos clusters são contabilizados nos respectivos itens de IAAS, não

havendo contabilização  na métrica associada  ao serviço de  Container  (código

7.1).

2.5.4.5.2.3. Deverá permitir no mínimo 50 nós por cluster.

2.5.4.5.2.4. Deverá permitir o monitoramento dos recursos e o gerenciamento do Kubernetes

via console.

2.5.4.5.2.5. Deverá  prever  o  serviço  de  orquestração  de  containers  que  permita

administração por meio de REST API.

2.5.4.5.2.6. Deverá  disponibilizar  serviço  de  orquestração  de  containers  que  permita

integração com ferramentas de integração contínua e de entrega contínua.

2.5.4.5.3. Serviços de Repositório de Imagem de Container (Código 7.3 e 7.4)
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2.5.4.5.4. Registro  de  container totalmente  gerenciado  para  o  armazenamento,  o

gerenciamento, o compartilhamento e a implantação de imagens e artefatos de

container.

2.5.4.5.5. Serviço  contabilizado  pela  quantidade  de  dados  armazenados  nos  seus

repositórios e pelos dados transferidos para a Internet

2.5.4.6. Serviço de Cache gerenciado (por demanda) – (Código 8.1 a 8.3)

2.5.4.6.1. Serviço  de  cache  gerenciado  deverá implementar  uma solução  baseada em

estrutura de dados em memória, a exemplo de tecnologias Redis, MemCache

ou equivalente.

2.5.4.6.2. O serviço  deverá  conter  no mínimo um nó principal  e  outro  secundário  ou

réplica.

2.5.4.6.3. Deverá ser possível implementar por meio do serviço de cache gerenciado:

a. criação de memória cache em banco de dados para aumento de 
desempenho, redução de latência de acesso e aumento de throughput;

b. gerenciamento de sessões; e
c. implementar mecanismos de limitação de consumo de recursos de memória.
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2.5.4.6.4. O serviço de cache gerenciado deverá ser ofertado nas seguintes configurações

de memória RAM mínima: 6, 26 e 52 GB.

2.5.4.7. Serviço de Computação sem servidor - Serverless (por demanda)

2.5.4.7.1. Os  serviços  de  computação  sem  servidor  (Serverless)  consistem  no

fornecimento de uma plataforma de função como serviço capaz de construir

código que utilizem e integre os diversos serviços de infraestrutura do provedor

sem  a  necessidade  de  configuração,  provisionamento  e  gerenciamento  de

infraestrutura.

2.5.4.7.2. Os  serviços  são  contabilizados  por  número  de  chamadas  (requisições)  das

funções e pela duração da execução das funções, ressalvadas as condições de

gratuidade de cada provedor em que não haverá ônus à CONTRATANTE.

2.5.4.7.3. Cada função deverá permitir no mínimo a alocação de 128 MB.

2.5.4.7.4. Serverless - Requisições das funções (Código 9.1)

2.5.4.7.4.1. A  unidade  para  cálculo  da  quantidade  solicitações  será  contabilizada  em

milhões de requisições.

2.5.4.7.5. Serverless - Tempo de Execução das funções (Código 9.2)

2.5.4.7.5.1. A duração do tempo de execução deve ser calculada a partir do momento do

início de execução até o encerramento ou retorno do resultado.

2.5.4.7.5.2. Não deve ser considerado o tempo ocioso do código para fins de contabilização

do tempo de execução.

2.5.4.8. Serviços de Desenvolvimento 

2.5.4.8.1. Serviço de Gateway de API (Códigos 10.1 e 10.2)

2.5.4.8.1.1. Deverá  ser  disponibilizado  serviço  de  gateway de  API  ("Application

Programming Interface") gerenciado do tipo "serverless" escalável e resiliente.

2.5.4.8.1.2. Deverá implementar mecanismo de controle de acesso baseado em políticas

que atue como intermediário na invocação de chamadas de API provenientes

de aplicações bem como atue como "proxy" para APIs remotas.

2.5.4.8.1.3. O serviço de gateway de API deverá suportar pelo menos o padrão OAuth 2.0 e

implementar mecanismo de "traffic-shaping".

2.5.4.8.2.    Serviço de Envio de Notificações (Código 10.3 a 10.5)

2.5.4.8.2.1. Deverá fornecer serviço de notificações gerenciado do tipo "serverless".
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2.5.5. Descrição dos Serviços de Computação em Nuvem –  Software como

Serviço – Tabela 4

2.5.5.1. A  CONTRATADA  deverá  apresentar  os  serviços  listados  na  Tabela  4,  por

intermédio do CSP Oracle Cloud Infrastructure.

Tabela 4 - Software como Serviço (SaaS)
Código Recurso de Computação Métrica Valor USN  Part Number Oracle
11. Serviços de Analytics (por demanda)

11.1
SERVIÇO DE BI  ADQUIRIDO POR USUÁRIO - ORACLE ANALYTICS 
PROFESSIONAL usuário/Mês 16,00

B92682 - Oracle Analytics - 
Professional

11,2
SERVIÇO DE BI  ADQUIRIDO POR USUÁRIO  - ORACLE ANALYTICS  
ENTERPRISE usuário/Mês 80,00

B92683 - Oracle Analytics - 
Enterprise

11,3
SERVIÇO DE BI ADQUIRIDO POR INSTÂNCIA - ORACLE ANALYTICS 
CLOUD - PROFESSIONAL

instância/Mês 1,0753

B89630 - Oracle Analytics Cloud - 
Professional)

11.4 SERVIÇO DE BI ADQUIRIDO POR INSTÂNCIA  - ORACLE ANALYTICS 
CLOUD - ENTERPRISE instância/Mês 2,1506

B89631 - Oracle Analytics 
Cloud - Enterprise
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2.5.5.2. Serviços de Analytics (por demanda) – (Código 11.1 a 11.4)

2.5.5.2.1.  Serviço de BI adquiridos por usuário – (Códigos 11.1 e 11.2)

2.5.5.2.1.1. Serviço de análise de negócios baseado em nuvem com fornecimento de uma

exibição de dados de negócios.

2.5.5.2.1.2. Deverá  permitir  a  implantação,  distribuição  e  compartilhamento  de  relatórios

interativos.

2.5.5.2.1.3. Deverá permitir o acesso aos relatórios pela Web e aplicativos móveis.

2.5.5.2.1.4. Deverá permitir conexão a diversas fontes de dados.

2.5.5.2.2. Serviço de BI adquiridos por instância – (Códigos 11.3 e 11.4)

2.5.5.2.2.1. Serviço de análise de negócios baseado em nuvem com fornecimento de uma

exibição de dados de negócios.

2.5.5.2.2.2. Deverá  permitir  a  implantação,  distribuição  e  compartilhamento  de  relatórios

interativos.

2.5.5.2.2.3. Deverá permitir o acesso aos relatórios pela Web e aplicativos móveis.

2.5.5.2.2.4. Deverá permitir conexão a diversas fontes de dados.

2.6. DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E OPERAÇÃO DE NUVEM (ITEM 4

da Tabela 1 do Objeto)

2.6.1. Os  serviços  de  gerenciamento  de  recursos  em  nuvem  consistem  no

planejamento,  projeto,  construção,  execução,  operação,  monitoramento  e

otimização  dos  recursos  computacionais  mantidos  em  nuvem,  objeto  deste

Termo de Referência.

2.6.2. A execução dos serviços de gerenciamento de recursos em nuvem possui escopo

definido na Ordem de Serviço (OS) que deverá abranger uma ou mais instâncias

de computação e de banco de dados.

2.6.3. O serviço de gerenciamento e operação de nuvem relacionados às instâncias de

computação  e  instâncias  de  banco  de  dados  escopo  da  ordem  de  serviço,

doravante  denominado de Solução Gerenciada,  será aferido mensalmente por

Instância de Computação e por instância de Banco de Dados.

2.6.4. O escopo das atividades de gerenciamento deve abranger todos os recursos de

rede, de segurança e de armazenamento utilizados pelas instâncias identificadas

na ordem de serviço.

2.6.5. A  CONTRATADA  deverá  providenciar  os  recursos  tecnológicos  e  humanos

necessários à execução dos serviços de gerenciamento dos recursos em nuvem,

que incluem no mínimo as seguintes ações:

2.6.5.1. Elaboração de Projeto e Design da arquitetura da solução gerenciada.
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2.6.5.2. Provisionamento de recursos e serviços de computação em nuvem constantes

das  Tabelas  2,  3  e  4,  incluindo  o  dimensionamento,  alocação,  automação,

parametrização  no  provedor,  atribuição  de  tags,  catalogação  e  elaboração  e

execução dos Scripts necessários para a disponibilização em produção.

2.6.5.3. Atualização  dos  recursos  e  serviços  de  computação  em  nuvem  conforme

necessidades de negócio da CONTRATANTE.

2.6.5.4. Otimização dos recursos e serviços de computação em nuvem no tocante  ao

desempenho operacional e ao consumo financeiro.

2.6.5.5. Documentação  da  solução  gerenciada  incluindo  a  disponibilização  à

CONTRATANTE dos registros, scripts, mapeamento e outros insumos necessários

a identificação dos recursos em relação à necessidade de negócio constante da

ordem de serviço.

2.6.5.6. Realizar a configuração e o gerenciamento das aplicações, soluções e softwares

em relação aos recursos computacionais alocados na solução gerenciada.

2.6.5.7. Apoio  na  implantação  (deployment)  de  aplicações,  softwares e  soluções  de

acordo  com  as  melhores  práticas  disponibilizadas  pelo  provedor  de  nuvem

adotado.

2.6.5.8. Gerenciamento de mudanças nas cargas de trabalhos (workloads) relacionadas à

solução gerenciada por meio do uso de metodologias ágeis e de recursos de

automação capazes de implementar um processo de controle e implementação

de mudanças compatível a cenários de frequentes e constantes modificações e

otimizações.

2.6.5.9. Garantia da segurança lógica dos recursos da solução gerenciada.

2.6.5.10. Criação e implantação de ambiente de integração contínua.

2.6.5.11. Automatizar o processo de gerenciamento dos recursos em nuvem por meio de

ferramentas de IaC (Infraestrutura como Código).

2.6.5.12. Gerenciamento  proativo  baseado  em  monitoramento  24x7  com  registro  e

resolução de problemas durante o período contratado.

2.6.5.13. Implementar mecanismo de detecção e resposta de incidentes no ambiente da

solução gerenciada.

2.6.6. A CONTRATADA deverá executar  ações  preventivas  e  proativas  com vistas  à

otimização e garantia da disponibilidade e eficiência da solução gerenciada.

2.6.7. A CONTRATADA quando demandada na criação de ambientes, implementação de

soluções que envolvam estruturas de Iaas, deve comprovar a utilização racional

dos recursos ofertados, evitando assim desperdícios de USNs em Infraestrutura

subutilizada.  Cada  arquitetura  ou  projeto  será  implementado  e  monitorado

mensalmente,  e  caso haja a  necessidade  de  alteração  da  infraestrutura  para

otimização de recursos, esses serão realizados sem ônus para a CONTRATANTE. 
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2.6.8. O registro diário das ações executadas com vistas a manutenção da saúde da

solução  gerenciada  deverá  estar  disponível  mensalmente  e  adicionalmente

quando solicitado pela CONTRATANTE.

2.6.9. A CONTRATADA deverá executar ações sob demanda por meio de abertura de

chamados  com vistas a atender  as exigências de adequação dos recursos às

necessidades da CONTRATANTE.

2.6.10. A  CONTRATADA  deverá  utilizar  os  recursos  tecnológicos  necessários  para

execução dos serviços de gerenciamento sem ônus adicional à CONTRATANTE.

2.6.11. Os recursos do provedor utilizados exclusivamente para a prestação dos serviços

de gerenciamento deverão ser fornecidos pela CONTRATADA, sem ônus adicional

à CONTRATANTE.

2.6.12. Os  recursos  tecnológicos  utilizados  pela  CONTRATADA  exclusivamente  para

gerenciamento não estão limitados aos recursos constantes das Tabelas 2, 3 e 4.

2.6.13. A execução dos serviços de gerenciamento deverá observar os seguintes prazos

máximos, conforme descritos na Tabela 5.

Tabela  5  –  PRAZOS  DE  EXECUÇÃO  DOS  SERVIÇOS  DE  GERENCIAMENTO  E

OPERAÇÃO

Item Descrição do Serviço Prazo  Máximo

de  Execução

(em  horas

úteis)

1 Criação de instâncias de computação 0,5

2 Criação de instâncias de banco de dados 1

3 Configuração ou alteração de atributos em instâncias de

computação

0,25

4 Configuração ou alteração de atributos em instâncias de

banco de dados

0,5

5 Configuração de VPN Site-to-Site 4

6 Configuração de Regra de Filtragem em Firewall 2

7 Configuração de Rede Virtual 4

8 Configuração de Sub-Rede de Rede Virtual 2

9 Configuração de IP Público 0,5

10 Configuração de Domínio de DNS 2

11 Configuração de Balanceador de Carga 3

12 Configuração de Certificado SSL 1

13 Configuração  de  Disco  Customizado  de  Sistema

Operacional de Máquina Virtual

3

14 Configuração de Disco com Provisionamento de IOPS 1
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15 Criptografia de Dados e Discos 3

16 Configuração de Sistema de Arquivos em Rede 2

17 Implantar Serviço de Backup 2

18 Configuração de Escalabilidade Automática (Autoscaling) 3

19 Hospedagem de Containers 5

20 Migração de Ambientes ao Término do Contrato 14

21 Serviço de Aplicações Gerenciadas 8

22 Serviço de Banco de Dados Gerenciado 7

23 Serviço de Gerenciamento de Cache em Memória 4

24 Configuração  de  Gestão  de  Identidade,  Permissões  e

Acessos

2

25 Configuração de Operação Assistida 20

26 Serviço de Monitoramento 2

27 Implantar Cofre de Senhas 2

28 Configuração de Serviço de Autenticação Integrado com

Microsoft ADS

16

29 Implantação de Auditoria e Análise de Logs 4

30 Configuração de Sistema de Repositório de Objetos 4

31 Configuração de Gateway NAT 4

32 Serviço Gerenciado de Data Warehouse 15

33 Serviço de Banco de Dados não Gerenciado 7

34 Configuração de Firewall de Aplicação Web 4

35 Configuração de Proteção contra Ataques DDOS 4

36 Serviço de Indexação e Pesquisa de Documentos 4

37 Serviço de Avaliação de Vulnerabilidades 7

38 Serviço Gerenciado de Execução de Funções 5

39 Serviço de Migração de Banco de Dados 10

40 Serviço de Gateway de API 4

41 Serviço de Análise de Dados 15

42 Serviço de Importação e Exportação de Dados 15

43 Serviço de Execução de Cargas de Trabalho de 

Computação em Lote

4

44 Serviço de Rede de Entrega de Conteúdo 4

45 Serviço de Codificação de Vídeo 5

46 Serviço de Gateway de Armazenamento 12

47 Serviço Gerenciado de Publicação de Aplicações Web 10

48 Serviço de Gerenciamento de Segredos para Aplicações e 

APIs

4
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49 Serviço de Gerenciamento de Chaves 6

50 Serviço de Configuração de IPS 4

2.6.14. A  CONTRATADA  deverá  assegurar  a  alta  disponibilidade,  a  segurança  das

soluções, o pleno funcionamento dos mecanismos de backup e de recuperação

de desastres.

2.6.15. Os  serviços  de  gerenciamento  deverão  ser  executados  por  profissionais

especializados no provedor de nuvem ofertado conforme critérios definidos nas

seções de requisitos de experiência profissional e de formação de equipe.

2.6.16. A CONTRATADA deverá disponibilizar, por meio do serviço de gerenciamento e

operação, as instâncias em regime de 365x24x7 e adotar o processo de registro

e  execução  de  demandas  descrito  no  modelo  de  execução  deste  Termo  de

Referência.

2.6.17. Segue abaixo a descrição de cada serviço listado na Tabela 5

2.6.17.1. Criação  de  instâncias  de  computação -  consiste  no  provisionamento  e

configuração  de  instância  de  máquina  virtual  na  infraestrutura  de  nuvem do

provedor,  abrangendo,  conforme o caso:  instalação  e  atualização  do  sistema

operacional, associação de disco(s) de armazenamento, configurações básicas de

rede e outras atividades necessárias para que uma instância entre em operação.

2.6.17.2. Configuração ou alteração de atributos em instâncias de computação –

Consiste na alteração de configuração de algum tipo de recurso de uma instância

de computação como vCPU, Memória RAM, área de armazenamento.

2.6.17.3. Criação de instâncias de banco de dados - consiste no provisionamento e

configuração  de instância  de banco de dados  na infraestrutura de nuvem do

provedor.

2.6.17.4. Configuração  ou  alteração  de  atributos  em  instâncias  se  banco  de

dados Consiste  na  operação,  configuração,  automação,  otimização  e

monitoramento dos bancos de dados, incluindo no mínimo as seguintes ações:

a. gerenciamento das configurações da plataforma de banco de dados.

b. gerenciamento e aplicação da política de backup.

c. execução de rotinas de desempenho e tunning.

d. atualização e gerenciamento de patches e versões.

e. resolução de problemas e incidentes.

f. redimensionamento de capacidade

g. gerenciamento dos recursos associados aos bancos de dados.
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2.6.17.5. Configuração de VPN Site-to-Site - consiste na configuração de VPN IPSEC

que conecte os datacenters do CONTRATANTE ao provedor de nuvem.

2.6.17.6. Configuração  de  Regra  de  Filtragem  em  Firewall -  consiste  na

implementação de regra de firewall (NACL, InBound/OutBound) nativo do cloud

provider, operando nas camadas 3 e 4.

2.6.17.7. Configuração de Rede Virtual - criar estrutura de rede virtual no provedor.

2.6.17.8. Configuração de Sub-Rede de Rede Virtual - criar estrutura de sub-rede de

rede virtual no provedor.

2.6.17.9. Configuração de IP Público - configurar IP público.

2.6.17.10. Configuração de Domínio de DNS - configurar zona em serviço de DNS no

provedor.

2.6.17.11. Configuração de Balanceador de Carga - implementar balanceador de carga

no provedor. Criação e gerenciamento dos balanceadores adequados para cada

aplicação, definindo as regras de balanceamento e encaminhamento de tráfego

adequadas para cada perfil de aplicação.

2.6.17.12. Configuração  de  Certificado  SSL –  gerar  certificado  digital  válido

internacionalmente para um domínio especifico (multdomain ou wildcard).

2.6.17.13. Configuração  de  Disco  Customizado  de  Sistema  Operacional  de

Máquina Virtual - customizar disco com propósito genérico no provedor.

2.6.17.14. Configuração de Disco com Provisionamento de IOPS - customizar disco

especializado  para  alto  desempenho  no  provedor,  sendo  que  o  desempenho

informado pela CONTRATADA para o volume provisionado deverá se manter ao

longo do contrato, podendo ser comprovado por meio de benchmark definido a

critério da CONTRATANTE.

2.6.17.15. Criptografia  de  Dados  e  Discos -  implementar  serviço  de  criptografia  de

dados e discos no provedor.

2.6.17.16. Configuração de Sistema de Arquivos em Rede - implementar sistema de

arquivos distribuído (tipo NFS ou SMB) no provedor.

2.6.17.17. Implantar Serviço de Backup – implementar rotina de backup no provedor de

nuvem.

2.6.17.18. Configuração de Escalabilidade Automática (Autoscaling) - implementar

funcionalidade de escalabilidade automática em serviço de nuvem em operação

no provedor.

2.6.17.19. Hospedagem de Containers - implementar serviço de cluster de containers no

provedor de nuvem, permitindo orquestração de  containers Docker ou similar,

com gerenciamento e controles de segurança.
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2.6.17.20. Migração de Ambientes ao Término do Contrato - atividade de execução da

transição da infraestrutura empregada pelas aplicações para outro provedor de

nuvem ao final do contrato, caso uma das partes opte pela troca de provedor, ou

quando  houver  necessidade  de  internalização  de  aplicações  na  infraestrutura

local do CONTRATANTE.

2.6.17.21. Serviço de Aplicações Gerenciadas - implementar aplicações  baseadas no

modelo de serviços gerenciado a partir do emprego da arquitetura de referência

recomendada pelo provedor de nuvem no qual os serviços forem implementados.

2.6.17.22. Serviço  de  Banco  de  Dados  Gerenciado -  implementar  banco  de  dados

gerenciado no provedor de nuvem.

2.6.17.23. Serviço de Gerenciamento de Cache em Memória - implementar serviço de

cache em memória no provedor de nuvem. Configuração inicial dos caches e dos

clusters  de  cache  para  atender  as  necessidades  das  aplicações  da

CONTRATANTE. Criação e gerenciamento das políticas de segurança dos cache.

2.6.17.24. Configuração de Gestão de Identidade, Permissões e Acessos - gerenciar

usuários,  permissões e acessos dos usuários e papéis  utilizados  no uso e na

administração dos serviços do provedor de nuvem - a gestão a que este item se

refere  as  ferramentas  que  administram a  nuvem do  provedor  bem como os

serviços nela executados, como sistemas operacionais, bancos de dados e outros.

2.6.17.25. Configuração de Operação Assistida - atendimento em caráter de urgência

para situações onde a CONTRATANTE necessita de apoio consultivo/operacional

na  resolução  de  problemas  afetos  à  infraestrutura  de  nuvem,  quando  estes

tenham sido causados pela intervenção da equipe técnica da CONTRATANTE,

sem o assessoramento ou acompanhamento da CONTRATADA - poderá ainda ser

utilizada na migração de recursos para outro provedor,  em caso de transição

contratual.

2.6.17.26. Serviço  de  Monitoramento -  implementação  de  indicadores/métricas  dos

serviços da infraestrutura com geração de alertas - o serviço deverá ser capaz de

distinguir entre problemas internos, na rede do provedor, ou fora do seu escopo.

2.6.17.27. Implantar Cofre de Senhas - consiste no provisionamento e configuração de

um repositório para armazenamento de chaves criptográficas e senhas a serem

utilizadas pelas aplicações em ambiente de nuvem.

2.6.17.28. Configuração de Serviço de Autenticação Integrado com Microsoft ADS

- consiste na configuração do serviço de autenticação da nuvem e na integração

com o serviço de diretório local do contratante (Microsoft Active Directory).

2.6.17.29. Implantação de Auditoria e Análise de Logs - consiste na implementação de

repositório central possibilitando a coleta e análise de logs de aplicação.
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2.6.17.30. Configuração Sistemas de repositório de Objetos – provisionar estrutura

de repositório/ bucket de objetos acessível via protocolo/API S3 ou equivalente

no provedor de nuvem. 

2.6.17.31. Configuração de Gateway NAT - configurar gateway NAT.

2.6.17.32. Serviço  Gerenciado  de  Data  Warehouse -  implementar  data  warehouse

gerenciado no provedor de nuvem.

2.6.17.33. Serviço de Banco de Dados não Gerenciado - implementar banco de dados

não gerenciado no provedor de nuvem.

2.6.17.34. Configuração de Firewall de Aplicação Web - consiste na implementação de

regra de firewall de aplicação web.

2.6.17.35. Configuração  de  Proteção  contra  ataques  DDOS -  consiste  na

implementação de regras em camada 4 ou 7 mitigando ataques DDOS.

2.6.17.36. Serviço de Indexação e Pesquisa de Documentos - implementar serviço de

indexação de documentos gerenciado no provedor de nuvem.

2.6.17.37. Serviço de Avaliação de Vulnerabilidades - implementar serviço gerenciado

de avaliação de vulnerabilidades no provedor de nuvem.

2.6.17.38. Serviço  Gerenciado  de  Execução  de  Funções -  implementar  serviço

gerenciado de execução de funções no provedor de nuvem.

2.6.17.39. Serviço de Migração de Banco de Dados - implementar serviço gerenciado

de migração de banco de dados no provedor de nuvem.

2.6.17.40. Serviço de Gateway de API - implementar serviço gerenciado de gateway de

API no provedor de nuvem.

2.6.17.41. Serviço de Análise de Dados - implementar serviço gerenciado de análise de

dados no provedor de nuvem.

2.6.17.42. Serviço  de  Importação  e  Exportação  de  Dados -  implementar  serviço

gerenciado de importação e exportação de dados no provedor de nuvem.

2.6.17.43. Serviço de Execução de Cargas de Trabalho de Computação em Lote -

implementar  serviço  gerenciado  de  execução  de  cargas  de  trabalho  de

computação em lote no provedor de nuvem.

2.6.17.44. Serviço  de  Codificação  de  Vídeo -  implementar  serviço  gerenciado  de

codificação de vídeo no provedor de nuvem.

2.6.17.45. Serviço de Rede de Entrega de Conteúdo - implementar serviço gerenciado

de rede de entrega de conteúdo no provedor de nuvem.

2.6.17.46. Serviço de  Gateway de Armazenamento - implementar serviço gerenciado

de rede de gateway de armazenamento conectando o ambiente on-premises ao

ambiente do provedor de nuvem.

2.6.17.47. Serviço  Gerenciado  de  Publicação  de  Aplicações  Web -  implementar

serviço gerenciado de publicação de aplicações web.
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2.6.17.48. Serviço  de  Gerenciamento  de  Segredos  para  Aplicações  e  APIs -

implementar serviço de gerenciamento de segredos para aplicações e APIs.

2.6.17.49. Serviço  de  Gerenciamento  de  Chaves  -  implementar  serviço  de

gerenciamento de chaves. 

2.6.17.50. Serviço de Configuração de IPS  – implementar o serviço de IPS nativa do

provedor.

2.7. DO SERVIÇO DE MIGRAÇÃO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS (ITEM 5 da

Tabela 1 do objeto)

2.7.1. O  escopo  do  serviço  abrange  a  migração  de  ambiente  de  datacenter  da

CONTRATANTE (on-premisses to cloud) ou de outro ambiente em nuvem utilizado

pela CONTRATANTE diferente da nuvem fornecida pela CONTRATADA (cloud to

cloud).

2.7.2. O serviço migração  de  máquinas  virtuais  ou imagens  de instâncias  deverá ser

executado pela CONTRATADA, preferencialmente de forma remota, sob demanda

por meio de ordem de serviço especifica com escopo previamente definido.

2.7.3. A  migração  envolve  ao  menos  as  seguintes  ações:  diagnóstico,  planejamento,

identificação das máquinas e/ou imagens de instâncias, avaliação, preparação dos

ambientes, execução, backup ou criação de condição de retorno em caso de falha,

testes e estabilização do ambiente migrado em nuvem.

2.7.4. A  métrica  adotada  para  o  serviço  de  migração  é  a  instância  migrada  para  o

ambiente  de  nuvem,  cujo  valor  é  fixo  por  instância  independentemente  da

quantidade ou configuração de máquinas adotadas no ambiente original.

2.7.5. São consideradas instâncias migradas para efeitos de contabilização da métrica

associada ao serviço, as instâncias de computação criadas resultantes do processo

de  migração,  independentemente  da  quantidade  de  ambientes,  aplicações  e

soluções.

2.7.6. Deverá  integrar  o  custo  da  unidade  de  serviço  de  migração  das  instâncias  de

computação: os recursos humanos, tecnológicos e de processos da CONTRATADA.

As ferramentas e recursos de nuvem utilizados pela CONTRATADA exclusivamente

para  a realização  do processo de migração  deverão ser utilizados  sem ônus à

CONTRATANTE.

2.7.7. O processo de migração deverá observar ao menos as seguintes etapas a serem

conduzidas pela CONTRATADA:

a. Etapa de Avaliação do ambiente para migração (Assessment), que consiste na

determinação do estado atual do escopo de recursos a serem migrados em relação

ao grau de compatibilidade ou aptidão  para migração.  A CONTRATADA deverá

apresentar  como  resultado  da  avaliação  do  ambiente  um  relatório  técnico
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descrevendo as aplicações elegíveis e as não elegíveis. No caso das não elegíveis

deverão ser apontadas as restrições técnicas encontradas;

b. Etapa de planejamento da migração, que consiste na construção de um plano

de  migração  abrangendo  no  mínimo  as  seguintes  dimensões  (construção  da

estrutura  de  recebimento  dos  recursos  em  nuvem,  adoção  de  um  modelo

operacional padronizado e automatizado, preservação dos aspectos de segurança

e conformidade);

c.  Etapa  de  execução  da  migração,  que  consiste  na  execução  do  plano  de

migração por meio da preparação dos ambientes a serem migrados, movimentação

das cargas de trabalho, criação e configuração da estrutura de recebimento dos

ambientes na nuvem, operação do processo de migração, teste e validação da

conclusão bem sucedida da migração.

2.7.8. A CONTRATADA deverá adotar a estratégia de migração  Lift and Shitf, também

conhecida como  Rehosting, no tocante às aplicações e sistemas. Essa estratégia

consiste  na  retirada  do  aplicativo  inteiro  da  infraestrutura  on-premisses e

movimentação para o ambiente de nuvem, sem realizar alterações ou ajustes no

código da aplicação.

2.7.9. Caso seja verificado no item 2.7.7, alínea “a” - etapa de avaliação do ambiente-

que a aplicação não possui grau de compatibilidade para migração em nuvem, será

de  responsabilidade  da  CONTRATANTE  providenciar  os  ajustes  técnicos.  Os

serviços de migração devem observar os prazos máximos definidos a seguir, que

constarão expressos na Ordem de Serviço.

Quantidade de instâncias de computação

estimadas da OS

Prazo máximo em dias de

execução da OS

1 a 5 instâncias               10 dias

6 a 20 instâncias               15 dias

21 a 50 instâncias               25 dias
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2.7.10. A critério da CONTRATANTE os prazos de migração poderão ser superiores aos

definidos  na tabela  acima,  desde que esteja  previsto  na Ordem de Serviço de

forma justificada.

2.7.11. A Ordem de Serviço deverá conter a identificação da quantidade de instâncias a

serem migradas, sendo limitada a 50 (cinquenta) instâncias por ordem de serviço.

2.7.12. A  CONTRATANTE  deverá  observar  o  limite  de  50  (cinquenta)  instâncias  em

processo de migração concorrentemente, admitindo-se quantidade superior desde

que em comum acordo com a CONTRATADA.

2.8. DO SERVIÇO DE MIGRAÇÃO DE RECURSOS DE BANCO DE DADOS (ITEM

6 da Tabela 1 do objeto)

2.8.1. O  escopo  do  serviço  abrange  a  migração  de  bancos  de  dados  hospedados  em

ambientes de datacenter (on-premisses to cloud) ou de outro ambiente em nuvem

utilizado pela CONTRATANTE diferente da nuvem fornecida pela CONTRATADA (cloud

to cloud).

2.8.2. O serviço de migração de banco de dados deverá ser executado pela CONTRATADA,

preferencialmente de forma remota,  sob demanda, por meio de ordem de serviço

específica com escopo previamente definido.

2.8.3. A migração envolve ao menos as seguintes ações:

a.  Diagnóstico  e  descoberta:  identificação  das  cargas  de  trabalho  e  aplicações

constantes  do  escopo  da  migração,  incluindo  a  realização  de  processos  de

Assessment, inventário automatizado e mapeamento da relação entre recursos.

b. Planejamento: definição da estratégia de migração observando custos, prazos e

riscos.

c.  Identificação  dos  bancos  de  dados  e  recursos  de  computação  e  infraestrutura

necessários para as necessidades de negócio associadas à demanda.

d.  Levantamento  da  arquitetura  dos  bancos  de  dados,  estruturas  de  dados  e

metadados.

e. Realização de processos de conversão, tratamento e exportação de dados quando

necessário.

f.  Provisionamento,  dimensionamento  e  alocação  de  estrutura  em  nuvem  para

recepção  das  cargas  de  trabalhos,  envolvendo  quaisquer  recursos  e  serviços  de

computação constantes das Tabelas 2, 3 e 4.

g. Realização da migração e de testes e verificações das cargas de trabalho.

h.  Monitoramento  das  cargas  de  trabalho  durante  o  período  de  estabilização  dos

serviços.
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i. Realização de processos de  backup e criação de condições de retorno, caso haja

situações  não  previstas  que  impeçam  o  funcionamento  adequado  das  cargas  de

trabalho.

2.8.4. A migração deverá envolver também a adaptação ou ajustes de objetos de banco de

dados para utilização em ambiente de nuvem, bem como a devida conexão com as

respectivas aplicações que utilizam as bases de dados migradas.

2.8.5. A métrica adotada para o serviço de migração é a instância migrada para o ambiente

de  nuvem,  cujo  valor  é  fixo  por  instância  independentemente  da  quantidade  ou

configuração de máquinas adotadas no ambiente original.

2.8.6. São  consideradas  instâncias  migradas  de  banco  de  dados  para  efeitos  de

contabilização  da  métrica  associada  ao  serviço,  as  instâncias  de  banco  de  dados

gerenciado  criadas  resultantes  do  processo  de  migração,  independentemente  da

quantidade de ambientes, aplicações e soluções.

2.8.7. Deverá integrar o custo da unidade de serviço de migração das instâncias de banco

de dados: os recursos humanos, tecnológicos e de processos da CONTRATADA. As

ferramentas e recursos de nuvem utilizados pela CONTRATADA exclusivamente para a

realização  do  processo  de  migração  deverão  ser  utilizados  sem  ônus  à

CONTRATANTE.

2.8.8. O processo de migração das instâncias de banco de dados deverá observar ao menos

as seguintes etapas a serem conduzidas pela CONTRATADA:

a.  Etapa  de Avaliação  do ambiente  para  migração  (Assessment),  que consiste na

determinação do estado atual do escopo de recursos a serem migrados em relação ao

grau de compatibilidade ou aptidão para migração. Essa avaliação da compatibilidade

ao ambiente de nuvem deve abranger no mínimo as seguintes dimensões: construção

da  estrutura  de  recebimento  dos  recursos  em  nuvem,  adoção  de  um  modelo

operacional padronizado e automatizado, preservação dos aspectos de segurança e

conformidade. A CONTRATADA deverá apresentar como resultado da avaliação do

ambiente um relatório técnico descrevendo as aplicações elegíveis e as não elegíveis.

No caso das não elegíveis, deverão ser apontadas as restrições técnicas encontradas.

b. Etapa de planejamento da migração, que consiste na construção de um plano de

migração abrangendo no mínimo as seguintes dimensões: construção da estrutura de

recebimento dos recursos em nuvem, adoção de um modelo operacional padronizado

e automatizado, preservação dos aspectos de segurança e conformidade.

c. Etapa preparação do ambiente de banco de dados para ser transportado para o

ambiente em nuvem, incluindo ao menos preparação e conversão de dados e objetos,

atualização  de  patches ou  versões,  resolução  de  incompatibilidades,  ajustes  e

correções de esquemas e de objetos.
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d. Etapa de execução da migração, que consiste na execução do plano de migração

por  meio  da  preparação  das  cargas  de  trabalho  e  dados  a  serem  migradas,

movimentação das cargas de trabalho e dados, criação e configuração da estrutura de

recebimento dos ambientes na nuvem, operação do processo de migração, teste e

validação da conclusão bem sucedida da migração.

2.8.9. A CONTRATADA deverá adotar as medidas necessárias de segurança para assegurar a

integridade, autenticidade, confidencialidade e disponibilidade dos dados, estruturas e

metadados em todo o processo de migração.

2.8.10. A CONTRATADA deverá adotar,  preferencialmente a distribuição sob o modelo de

plataforma  como  serviço  (PaaS),  a  critério  da  CONTRATANTE,  ou  em  casos  de

incompatibilidades a estratégia de migração  Lift and Shift, também conhecida como

Rehosting, no tocante às aplicações e sistemas (sem realizar alterações ou ajustes no

código da aplicação).

2.8.11. Caso seja verificado no item 2.8.8, alínea “a” - etapa de avaliação do ambiente- que a

aplicação  não  possui  grau  de  compatibilidade  para  migração  em nuvem, será  de

responsabilidade da CONTRATANTE providenciar os ajustes técnicos.

2.8.12. Os serviços de migração devem observar os prazos máximos definidos a seguir, que

constarão expressos na Ordem de Serviço:

Quantidade de instâncias de Banco de

Dados estimadas da OS

Prazo máximo em dias de

execução da OS

1 instância                   3 dias

2 a 5 instâncias                   7 dias

6 a 9 instâncias                  15 dias

10 a 15 instâncias                  20 dias

16 a 30 instâncias                  30 dias
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2.8.13. A  critério  da  CONTRATANTE  os  prazos  de  migração  poderão  ser  superiores  aos

definidos na tabela acima, desde que esteja previsto na Ordem de Serviço, de forma

justificada.

2.8.14. A Ordem de Serviço deverá  conter  a  identificação  da  quantidade  de  instâncias  a

serem migradas, sendo limitada a 30 instâncias por ordem de serviço.

2.8.15. A CONTRATANTE deverá observar o limite de 30 instâncias em processo de migração

concorrentemente, admitindo-se quantidade superior desde que em comum acordo

com a CONTRATADA.

2.9. DOS SERVIÇOS DE TREINAMENTO (ITEM 7 da Tabela 1 do Objeto)

2.9.1. O treinamento será destinado aos funcionários da CONTRATANTE, visando capacitá-

los no gerenciamento e no uso dos serviços disponíveis na plataforma de serviços da

CONTRATADA, conforme requisitos estabelecidos neste documento.

2.9.2. O treinamento  deverá  ter  carga  horária  mínima  de  40  (oitenta)  horas,  podendo

exceder a esta quantidade a depender da quantidade de provedores desde que em

comum acordo entre as partes.

2.9.3. Ao final do treinamento, os treinados devem estar aptos a compreender os aspectos

técnicos conceituais de cada produto de computação em nuvem, bem como aplicá-los

às necessidades da organização.

2.9.4. O  treinamento  deverá  ser  ministrado,  no  formato  digital  (on-line)  e  poderá  ser

acessado pelas pessoas designadas pela CONTRATANTE. 

2.9.5. Os eventos de treinamento devem ser solicitados com no mínimo 20 (vinte) dias úteis

de  antecedência,  salvo  entendimento  diverso  entre  as  partes  e  deverão  ficar

disponíveis durante todo o período do contrato.

2.9.6. O treinamento não poderá ser meramente expositivo. Deve contemplar também o uso

prático  da  solução  e  o  desenvolvimento  de  estudos  de  caso  no  ambiente  da

CONTRATADA próprio para a simulação.

2.9.7. O  treinamento  fornecido  pela  CONTRATADA  deve  ser  apresentado  em  língua

portuguesa. O material didático deve ser fornecido em formato digital para todos os

participantes com o conteúdo abordado pelo treinamento em língua portuguesa ou,

opcionalmente, em língua inglesa, desde que justificado e aceito pela CONTRATANTE.

2.9.8. A CONTRATADA deverá emitir, ao final do treinamento, o certificado de conclusão 
para cada participante, no qual deverão constar a identificação do treinando, o 
período de realização, o conteúdo e a carga horária do treinamento.

2.9.9. Nos casos em que indicador de treinamento for inferior a 50%, o mesmo deverá ser 

repetido sem ônus para a CONTRATANTE.

2.9.10. O treinamento será ministrado em turmas de até 10 (dez) pessoas.

2.9.11. O conteúdo programático será definido e aprovado pela CONTRATANTE conforme 

modelo contido no ANEXO II (Modelo de Conteúdo Programático - Treinamento) 
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podendo ser ajustado de acordo com a necessidade técnica do corpo funcional em 

relação ao gerenciamento, operação e configuração básica dos recursos disponíveis 

no portal de serviços da CONTRATADA.
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2.10. Dos Serviço  Especializado de Suporte  Técnico Sob Demanda (Item 8 da

Tabela 1 do Objeto)

2.10.1. Os Serviços Especializados de Suporte Técnico Sob Demanda consistem na

atuação sobre soluções em operação na nuvem, que compreendem as evoluções,

atualizações, exclusões, melhorias, otimizações, verificações de saúde (health check)

e soluções de problemas (troubleshooting).

2.10.2. Este  serviço  difere-se  do  Serviço  de  Gerenciamento  e  Operação  de  Recursos  em

Nuvem, Item 4 deste Termo de Referência, pois trata-se da execução de um serviço

específico, que será solicitado sob demanda pela CONTRATANTE

2.10.3. A relação dos serviços de suporte técnico especializado constam da Tabela 6. Esses

serviços não são exaustivos, indicam essencialmente itens básicos de serviço técnico

especializado. A descrição detalhada dos serviços da Tabela 6 é feita na sequência.

2.10.4. A execução do Serviço especializado de suporte técnico sob demanda, possui escopo

definido  na  Ordem  de  Serviço  e  deverá  abranger  uma  ou  mais  instâncias  de

computação,  banco  de  dados,  configurações  de  infraestrutura  de  rede,

armazenamento, segurança e demais itens relacionados na Tabela 6.

2.10.5. Os serviços listados na Tabela 6, deste Termo de Referência, constituem os serviços

técnicos  especializados  que  deverão  ser  prestados  pela  CONTRATADA.  Todos  os

serviços listados na Tabela 6 devem poder ser executados nos ambientes de nuvem

do provedor que integra a solução.

2.10.6. A CONTRATADA é responsável pela prestação dos serviços caracterizados nas Ordens

de Serviço, devendo utilizar pessoal técnico qualificado para prestar o serviço técnico,

nos quantitativos adequados, para garantir a plena qualidade dos serviços entregues,

ficando sob sua definição qualquer composição de recursos, otimização de rotinas ou

procedimentos.

2.10.7. A CONTRATADA deverá prestar remotamente os serviços. Presencialmente somente

com a concordância das partes e sem ônus para a CONTRATANTE. 

2.10.8. O  serviço  especializado  de  suporte  técnico  será  remunerado  mensalmente  pela

quantidade de Unidades de Serviços Técnicos (UST) utilizados pela CONTRATADA na

execução das Ordens de Serviço.

2.10.9. A unidade  de  medida adotada  (UST)  corresponde ao esforço  padronizado  para  a

execução  de  tarefa  com  determinada  complexidade,  independentemente  da

quantidade  de  recursos  humanos  alocados.  O  seu  pagamento  é  condicionado  à

prestação dos serviços e atendimento aos níveis de serviços especificados.
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2.10.10.A CONTRATANTE fará uso e efetuará o pagamento apenas das quantidades de USTs

necessárias  à  implementação  e  manutenção  dos  serviços  que  solicitar  à

CONTRATADA,  até  o  limite  máximo  da  quantidade  de  horas  estimadas.  A

CONTRATANTE  não  realizará  pagamento  prévio  de  horas  técnicas  sob  qualquer

hipótese.

2.10.11.A Tabela 6 descreve os serviços que poderão ser demandas e respectivo valor em

USTs. O prazo em horas para execução dos serviços relacionadas na Tabela 6 não

poderá ser superior ao indicado na coluna Prazo Máximo para execução.

Tabela 6 – Itens de Serviços Técnicos sob Demanda

Item Descrição do Serviço Valor de 
Referência (em 
UST)

Prazo  Máximo
de  Execução
(em horas úteis)

1 Criação de instâncias de computação 1 0,5

2 Criação de instâncias de banco de dados 2 1

3 Configuração ou alteração de atributos em instâncias 
de computação

1 0,25

4 Configuração ou alteração de atributos em instâncias 
se banco de dados

1 0,5

5 Configuração de VPN Site-to-Site 1,5 4

6 Configuração de Regra de Filtragem em Firewall 0,5 2

7 Configuração de Rede Virtual 0,5 4

8 Configuração de Sub-Rede de Rede Virtual 0,5 2

9 Configuração de IP Público 0,05 0,5

10 Configuração de Domínio de DNS 1,5 2

11 Configuração de Balanceador de Carga 1,2 3

12 Configuração de Certificado SSL 1 1

13 Configuração de Disco Customizado de Sistema 
Operacional de Máquina Virtual

0,5 3

14 Configuração de Disco com Provisionamento de IOPS 1 1
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15 Criptografia de Dados e Discos 1 3

16 Configuração de Sistema de Arquivos em Rede 2 2

17 Implantar Serviço de Backup 0,5 2

18 Configuração de Escalabilidade Automática 
(Autoscaling)

1 3

19 Hospedagem de Containers 1,5 5

20 Serviço de Aplicações Gerenciadas 4 8

21 Serviço de Banco de Dados Gerenciado 2 7

22 Serviço de Gerenciamento de Cache em Memória 1,5 4

23 Configuração de Gestão de Identidade, Permissões e 
Acessos

1,5 2

24 Configuração de Operação Assistida 4 20

25 Serviço de Monitoramento 0,025 2

26 Implantar Cofre de Senhas 1 2

27 Configuração de Serviço de Autenticação Integrado 
com Microsoft ADS

1,5 16

28 Implantação de Auditoria e Análise de Logs 0,5 4

29 Configuração de Sistema de Repositório de Objetos 2 4

30 Configuração de Gateway NAT 0,5 4

31 Serviço Gerenciado de Data Warehouse 5 15

32 Serviço de Banco de Dados não Gerenciado 4 7

33 Configuração de Firewall de Aplicação Web 0,5 4

34 Configuração de Proteção contra ataques DDOS 1 4

35 Serviço de Indexação e Pesquisa de Documentos 2 4

36 Serviço de Avaliação de Vulnerabilidades 5 7

37 Serviço Gerenciado de Execução de Funções 1 5

38 Serviço de Gateway de API 1 4

39 Serviço de Análise de Dados 2 15
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40 Serviço de Importação e Exportação de Dados 1,5 15

41 Serviço  de  Execução  de  Cargas  de  Trabalho  de
Computação em Lote

1,5 4

42 Serviço de Rede de Entrega de Conteúdo 1,5 4

43 Serviço de Gateway de Armazenamento 1,5 12

44 Serviço Gerenciado de Publicação de Aplicações Web 2 10

46 Serviço de Gerenciamento de Segredos para Aplicações
e APIs

2 4

46 Serviço de Gerenciamento de Chaves 0,5 6

47 Serviço de Configuração de IPS 0,5 4

2.10.12. Segue abaixo a descrição de cada serviço listado na Tabela 6

2.10.12.1. Criação  de  instâncias  de  computação -  consiste  no  provisionamento  e

configuração  de  instância  de  máquina  virtual  na  infraestrutura  de  nuvem  do

provedor,  abrangendo,  conforme  o  caso:  instalação  e  atualização  do  sistema

operacional, associação de disco(s) de armazenamento, configurações básicas de

rede e outras atividades necessárias para que uma instância entre em operação.

2.10.12.2. Configuração ou alteração de atributos em instâncias de computação –

Consiste na alteração de configuração de algum tipo de recurso de uma instância

de computação como vCPU, Memória RAM, área de armazenamento.

2.10.12.3. Criação de instâncias de banco de dados - consiste no provisionamento e

configuração  de  instância  de  banco  de  dados  na  infraestrutura  de  nuvem do

provedor.

2.10.12.4. Configuração ou alteração de atributos em instâncias se banco de dados

Consiste na operação, configuração, automação, otimização e monitoramento dos

bancos de dados, incluindo no mínimo as seguintes ações:

a. gerenciamento das configurações da plataforma de banco de dados.

b. gerenciamento e aplicação da política de backup.

c. execução de rotinas de desempenho e tunning.

d. atualização e gerenciamento de patches e versões.

e. resolução de problemas e incidentes.

f. redimensionamento de capacidade

g. gerenciamento dos recursos associados aos bancos de dados.
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2.10.12.5. Configuração de VPN Site-to-Site -  consiste na configuração de VPN IPSEC

que conecte os datacenters da CONTRATANTE ao provedor de nuvem.

2.10.12.6. Configuração  de  Regra  de  Filtragem  em  Firewall -  consiste  na

implementação de regra de firewall (NACL, InBound/OutBound).

2.10.12.7. Configuração de Rede Virtual - criar estrutura de rede virtual no provedor.

2.10.12.8. Configuração de Sub-Rede de Rede Virtual - criar estrutura de sub-rede de

rede virtual no provedor.

2.10.12.9. Configuração de IP Público - configurar IP público.

2.10.12.10. Configuração de Domínio de DNS - configurar zona em serviço de DNS no

provedor.

2.10.12.11. Configuração de Balanceador de Carga - implementar balanceador de carga

no provedor. Criação e gerenciamento dos balanceadores adequados para cada

aplicação, definindo as regras de balanceamento e encaminhamento de tráfego

adequadas para cada perfil de aplicação.

2.10.12.12. Configuração  de  Certificado  SSL –  gerar  certificado  digital  válido

internacionalmente para um domínio especifico (multdomain ou wildcard).

2.10.12.13. Configuração  de  Disco  Customizado  de  Sistema  Operacional  de

Máquina Virtual - customizar disco com propósito genérico no provedor.

2.10.12.14. Configuração de Disco com Provisionamento de IOPS - customizar disco

especializado  para  alto  desempenho  no  provedor,  sendo  que  o  desempenho

informado pela CONTRATADA para o volume provisionado deverá se manter ao

longo do contrato, podendo ser comprovado por meio de benchmark definido a

critério da CONTRATANTE.

2.10.12.15. Criptografia  de  Dados  e  Discos -  implementar  serviço  de  criptografia  de

dados e discos no provedor.

2.10.12.16. Configuração de Sistema de Arquivos em Rede - implementar sistema de

arquivos distribuído (tipo NFS ou SMB) no provedor.

2.10.12.17. Implantar Serviço de Backup – implementar rotina de backup no provedor de

nuvem.

2.10.12.18. Configuração de Escalabilidade Automática (Autoscaling) - implementar

funcionalidade de escalabilidade automática em serviço de nuvem em operação

no provedor.

2.10.12.19. Hospedagem de Containers - implementar serviço de cluster de containers no

provedor de nuvem, permitindo orquestração de containers Docker ou similar,

com gerenciamento e controles de segurança.

2.10.12.20. Serviço de Aplicações Gerenciadas - implementar aplicações  baseadas no

modelo de serviços gerenciado a partir do emprego da arquitetura de referência

recomendada pelo provedor de nuvem no qual os serviços forem implementados.
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2.10.12.21. Serviço  de  Banco  de  Dados  Gerenciado -  implementar  banco  de  dados

gerenciado no provedor de nuvem.

2.10.12.22. Serviço de Gerenciamento de Cache em Memória - implementar serviço de

cache em memória no provedor de nuvem. Configuração inicial dos caches e dos

clusters  de  cache  para  atender  as  necessidades  das  aplicações  da

CONTRATANTE. Criação e gerenciamento das políticas de segurança dos cache.

2.10.12.23. Configuração de Gestão de Identidade, Permissões e Acessos - gerenciar

usuários,  permissões e acessos dos usuários e papéis  utilizados  no uso e na

administração dos serviços do provedor de nuvem - a gestão a que este item se

refere  as  ferramentas  que  administram a  nuvem do  provedor  bem como os

serviços nela executados, como sistemas operacionais, bancos de dados e outros.

2.10.12.24. Configuração de Operação Assistida - atendimento em caráter de urgência

para situações onde a CONTRATANTE necessita de apoio consultivo/operacional

na  resolução  de  problemas  afetos  à  infraestrutura  de  nuvem,  quando  estes

tenham sido causados pela intervenção da equipe técnica da CONTRATANTE,

sem o assessoramento ou acompanhamento da CONTRATADA - poderá ainda ser

utilizada na migração de recursos para outro provedor,  em caso de transição

contratual.

2.10.12.25. Serviço  de  Monitoramento -  implementação  de  indicadores/métricas  dos

serviços da infraestrutura com geração de alertas - o serviço deverá ser capaz de

distinguir entre problemas internos, na rede do provedor, ou fora do seu escopo.

2.10.12.26. Implantar Cofre de Senhas - consiste no provisionamento e configuração de

um repositório para armazenamento de chaves criptográficas e senhas a serem

utilizadas pelas aplicações em ambiente de nuvem.

2.10.12.27. Configuração de Serviço de Autenticação Integrado com Microsoft ADS

- consiste na configuração do serviço de autenticação da nuvem e na integração

com o serviço de diretório local da CONTRATANTE (Microsoft Active Directory).

2.10.12.28. Implantação de Auditoria e Análise de Logs - consiste na implementação de

repositório central possibilitando a coleta e análise de logs de aplicação.

2.10.12.29. Configuração Sistemas de repositório de Objetos – provisionar estrutura

de  repositório  de  objetos  acessível  via  protocolo/API  S3  ou  equivalente  no

provedor de nuvem. 

2.10.12.30. Configuração de Gateway NAT - configurar gateway NAT.

2.10.12.31. Serviço  Gerenciado  de  Data  Warehouse -  implementar  data  warehouse

gerenciado no provedor de nuvem.

2.10.12.32. Serviço de Banco de Dados não Gerenciado - implementar banco de dados

não gerenciado no provedor de nuvem.

PROCERGS – CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A
Praça dos Açorianos, s/nº – Centro Histórico – CEP 90.010-340 – Porto Alegre/RS – Brasil
PABX + 55 51 3210-3100 – http://www.procergs.rs.gov.br – procergs@procergs.rs.gov.br 

03/06/2022 15:53:08 PROCERGS/SCP/49494 ÁO SCP PARA VERIFICAÇÃO 326

22048900010929

PROCERGS58784
ASC

10/06/2022
16:55:15



2.10.12.33. Configuração de Firewall de Aplicação Web - consiste na implementação de

regra de firewall de aplicação web.

2.10.12.34. Configuração  de  Proteção  contra  Ataques  DDOS -  consiste  na

implementação de regras em camada 4 ou 7 mitigando ataques DDOS.

2.10.12.35. Serviço de Indexação e Pesquisa de Documentos - implementar serviço de

indexação de documentos gerenciado no provedor de nuvem.

2.10.12.36. Serviço de Avaliação de Vulnerabilidades - implementar serviço gerenciado

de avaliação de vulnerabilidades no provedor de nuvem.

2.10.12.37. Serviço  Gerenciado  de  Execução  de  Funções -  implementar  serviço

gerenciado de execução de funções no provedor de nuvem.

2.10.12.38. Serviço de Gateway de API - implementar serviço gerenciado de gateway de

API no provedor de nuvem.

2.10.12.39. Serviço de Análise de Dados - implementar serviço gerenciado de análise de

Dados.

2.10.12.40. Serviço de Importação e Exportação de Dados - implementar serviço de

gerenciado de importação e exportação de dados no provedor de nuvem.

2.10.12.41. Serviço de Execução de Cargas de Trabalho de Computação em Lote -

implementar  serviço  gerenciado  de  execução  de  cargas  de  trabalho  de

computação em lote no provedor de nuvem.

2.10.12.42. Serviço de Rede de Entrega de Conteúdo - implementar serviço gerenciado

de rede de entrega de conteúdo no provedor de nuvem.

2.10.12.43. Serviço de Gateway de Armazenamento - implementar serviço gerenciado

de rede de gateway de armazenamento conectando o ambiente on-premises ao

ambiente do provedor de nuvem.

2.10.12.44. Serviço  Gerenciado  de  Publicação  de  Aplicações  Web -  implementar

serviço gerenciado de publicação de aplicações web.

2.10.12.45. Serviço  de  Gerenciamento  de  Segredos  para  Aplicações  e  APIs -

implementar serviço de gerenciamento de segredos para aplicações e APIs.

2.10.12.46. Serviço  de  Gerenciamento  de  Chaves  -  implementar  serviço  de

gerenciamento de chaves. 

2.10.12.47. Serviço de Condiguração de IPS – implementar o serviço de IPS.

2.11. DOS  SERVIÇOS  ESPECIALIZADOS  DE  CONSULTORIA  TÉCNICA

EXCUTADOS POR DEMANDA (ITEM 9 DA CONTRATAÇÃO)

2.11.1. Este serviço difere-se do descrito no item 4.8.1, por tratar-se de um serviço de

consultoria mais abrangente e específico, que será solicitado sob demanda.
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2.11.2. A definição do SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA envolve

a atuação sobre soluções de serviços no CSP Oracle Cloud Infrastructure, abaixo

relacionados, mas não se limitando a estes: 

2.11.2.1. Apoiar  o  processo  de  integração  dos  serviços  do  CSP  Oracle  CLoud

Infrastructure,  aos  serviços  operacionais  "on-premises"  assegurando  a

implantação de um ambiente de nuvem híbrido. 

2.11.2.2. Personalizar  a  infraestrutura  em nuvem  para   atender   às   demandas   de

negócio e de aplicações da CONTRATANTE. 

2.11.2.3. Prover metodologias,  estratégias para a execução e a migração de aplicações

para o ambiente de nuvem (IaaS, PaaS e SaaS), priorizando redução de custos e

segurança dos mesmos. 

2.11.2.4. Estabelecer  metodologias  de  governança  de  uso  dos  recursos  fornecidos  no

ambiente de nuvem do CSP Oracle Cloud Infrastructure. 

2.11.2.5. Criar  processo  financeiro  para  analisar  os  custos  mensais  atuais/projetados

relativos ao consumo de recursos no ambiente de nuvem do CSP Oracle Cloud

Infrastructure. 

2.11.2.6. Desenhar modelos para monitorar e otimizar o consumo de recursos no ambiente

de nuvem pública. 

2.11.2.7. Projetar  serviços  em nuvem hospedados  em múltiplos  datacenters  (zonas  de

disponibilidade)  e  regiões  assegurando  a  alta  disponibilidade  das  aplicações

(balanceadores  de  carga,  servidores  web  e  de  aplicação,  infraestrutura  de

armazenamento  de  objetos,  bancos  de  dados  relacionais  e  não  relacionais)

baseadas em tecnologias nativas de nuvem pública. 

2.11.2.8. Apoiar  a  criação  de  estratégias  de  automação  e  implantação  de  processos

automatizados no ambiente em nuvem. 

2.11.2.9. Apoiar  a  definição,  documentação  e  implantação  de  políticas  de  segurança,

controle e registro de acesso. 

2.11.2.10. Apoiar o planejamento dos processos de gestão de risco e segurança. 

2.11.2.11. Dar  suporte  ao  levantamento  de  diagnósticos,  estudos  e  criação  de

documentações dos recursos de computação em nuvem. 

2.11.2.12. Dar  suporte  ao  mapeamento  e  atualização  de  processos  de  negócios  que

envolvem o ambiente em nuvem. 

2.11.2.13. Elaborar comparativo de investimentos "on-premises" com o consumo de nuvem

para  demonstrar  efetivamente  as  vantagens  da  adoção  do  modelo  de

computação em nuvem com base em projeção de gastos para 5 anos. 

2.11.2.14. Definir  em  conjunto  com  a  área  técnica  do  contratante,  os  serviços  de

infraestrutura e aplicações que poderão ser explorados inicialmente no ambiente

de nuvem pública.
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2.11.3.  A execução dos serviços especializados de consultoria técnica,  possui escopo

definido na Ordem de Serviço. 

2.11.4. Diferente  dos  demais  serviços  especificados  neste  Termo  de  Referência,  por

tratar-se  de  um serviço  mais  especializado,  tanto  o  CSP  como  o  Integrador

poderá ser o responsável pela prestação dos serviços caracterizados nas Ordens

de Serviço, sendo de responsabilidade da contratante esta definição.

2.11.5. O executor  do  serviço,  deverá  utilizar  profissionais  técnicos  qualificados  para

prestar  o serviço técnico,  nos quantitativos  adequados,  para garantir  a  plena

qualidade dos serviços entregues, ficando sob sua definição qualquer composição

de recursos, otimização de rotinas ou procedimentos. 

2.11.6. A CONTRATADA deverá entregar ao CONTRATANTE, listagem dos profissionais

que trata o item 2.11.5 antes do início da prestação dos serviços descritos em

cada ordem de serviço emitida pelo contratante, bem como a qualquer momento

que ocorra mudança dos profissionais. 

2.11.7. A  CONTRATADA  deverá  prestar  remotamente  os  serviços.  Presencialmente

somente com a concordância das partes e sem ônus para a CONTRATANTE.

2.11.8. O serviço  especializado  de  consultoria  técnica  será  remunerado  mensalmente

pela  quantidade  de  Unidades  de  Serviços  Técnicos  (  UST  )  utilizados  pela

CONTRATADA na execução das Ordens de Serviço. 

2.11.9. A unidade de medida adotada (UST) corresponde ao esforço de 1 (uma) hora

para a execução da tarefa com determinada complexidade, independentemente

da quantidade de recursos humanos alocados. O seu pagamento é condicionado

à prestação dos serviços e atendimento aos níveis de serviços detalhados na

ordem de serviço. 

2.11.10. Essa atividade é de cunho estratégico e  deverá  ser  desenvolvida  de  forma

integrada  à equipe da CONTRATANTE. 

2.11.11. Descrição do fluxo de solicitação e atendimento da demanda:

2.11.11.1. A CONTRATADA deverá agendar reunião com a CONTRATANTE em até 1 (um)

dia útil após a abertura do chamado, para tratar da demanda solicitada. 

2.11.11.2. Após explicada a demanda solicitada pela CONTRATANTE, a CONTRATADA terá

até 10 (dez) dias úteis para apresentar a proposta de trabalho para avaliação dos

serviços demandados pela CONTRATANTE. 

2.11.11.3. O prazo  para  apresentação  da  proposta  de  trabalho,  poderá  ser  ampliado  à

critério da CONTRATANTE. 

2.11.11.4. A proposta de trabalho deverá conter, no mínimo, as seguintes informações:

a. Descrição detalhada do serviço demandado; 

b. Arquitetura proposta peloa CSP para implementação do serviço demandado; 
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c. Orçamento detalhado dos serviços, em UST, que serão usados pelo provedor

para implementação do serviço demandado com o preço efetivamente cobrado

pela CONTRATADA; 

d. Prazo para entrega dos serviços; 

e.  Descrição  detalhada  de  restrições,  dependências  e  quaisquer  informações

relevantes acerca do plano proposto. 
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2.11.11.5. Os  planos de serviços devem ser supervisionados e assinados por profissional

com o perfil de arquiteto de nuvem.

2.11.11.6. Após  entrega  do plano de execução,  a  CONTRATANTE realizará  a análise  de

modo a verificar a aderência técnica e de negócio. 

2.11.11.7. Havendo divergência, a CONTRATANTE solicitará à CONTRATADA que promova

as adequações e/ou correções no plano de execução, sem revisão do prazo e

sem reinício de contagem de prazo, salvo quando a CONTRATANTE identificar

algum fato impeditivo. 

2.11.11.8. Após o aceite do plano de execução, a CONTRATANTE o analisará e decidirá se

os serviços demandados serão implementados. 

2.11.11.9. A formalização  da  execução  do  plano  de  trabalho  proposto,  será  através  da

emissão da Ordem de Serviço com os dados referentes ao prazo de execução,

valor em UST e o detalhamento da execução do serviço.

2.12. Do uso de licenciamento próprio (Bring Your Own License -BYOL)

2.12.1. O uso de licenciamento próprio é uma prática que permite implantar ou utilizar

no ambiente de nuvem um determinado software já licenciado originalmente no

ambiente da CONTRATANTE.

2.12.2. Somente  será  aplicada  a  política  de  BYOL sobre  aqueles  produtos  cujo

licenciamento do fabricante permita e haja previsão na política de licenciamento

do provedor de nuvem.

2.12.3. Os produtos abrangidos pela política de  BYOL do provedor e declarados como

isento de pagamento deverão ser prestados sem ônus pela CONTRATADA.

2.12.4. Os  produtos  abrangidos  pela  política  de  BYOL do  provedor  e  que  possuam

descontos em seu preço final deverão ser prestados com o mesmo desconto pela

CONTRATADA. Para efetivação do repasse do desconto, a CONTRATADA deverá

aplicar a mesma redução percentual concedida pelo provedor em sua política de

BYOL no fator de USN associado ao objeto alvo da política de BYOL.

2.12.5. A CONTRATANTE será a responsável pela aquisição das licenças dos fabricantes

de software, entretanto, a CONTRATADA, conforme demanda, será a responsável

pela instalação e configuração das licenças na máquina virtual.

2.13. Da  Plataforma  de  Gestão  de  Nuvem  e  do  Portal  de  Gerenciamento

online.
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2.13.1. A Plataforma de Gestão de nuvem deve ser disponibilizada pela CONTRATADA e

deve  ser  capaz  de  realizar  o  provisionamento  e  orquestração,  requisição  de

serviço, inventário e classificação, monitoramento e análise, gerenciamento de

custos  e  otimização  de  carga  de  trabalho,  migração  em  nuvem,  backup  e

recuperação  de  desastres,  gerenciamento  de  segurança,  conformidade  e

identidade  e  deployment e  implantação  dos  recursos  no  CSP  Oracle  Cloud

Infrastructure.

2.13.2. A  CONTRATADA  poderá  utilizar  uma  ou  mais  ferramentas  SaaS,  comum de

mercado, para disponibilizar uma plataforma de gestão dos serviços de nuvem do

CSP Oracle CLoud Infrastrucure, conforme critérios mínimos estabelecidos neste

Termo de Referência.

2.13.3. A  ferramenta  deve  prover  as  seguintes  funcionalidades  de

provisionamento 

a.  Aprovisionamento para o usuário final.

b. Permitir a utilização de modelos de provisionamento, incluindo os modelos de

provisionamento nativos da plataforma Oracle Cloud Infrastructure.

c. Permitir a automação de provisionamento simultânea.

d. Permitir a adoção de políticas relacionadas a modelos de provisionamento.

e. Permitir um agendador de tarefas.

f. Implementar fluxos de trabalho de orquestração baseada em eventos.

g. Possibilitar a requisição de serviço.

h. Disponibilizar um catálogo de serviços compatível aos serviços previstos neste

Termo de Referência.

i. Possibilitar a implantação de limites de gastos de itens de catálogo.

j. Solicitar fluxos de trabalho de aprovação.

k. Prover atendimento automatizado de pedidos.

l. Realizar gerenciamento de identidade e acesso (IAM).

m. Seja compatível às soluções de criação de infraestrutura por código (IaaC)

adotada pelo provedor de nuvem Oracle Cloud Infrastrucure.

2.13.4. A  ferramenta  deve  prover  as  seguintes  funcionalidades  de  Monitoramento  e

Análise:

a.  Permitir o Monitoramento por meio de painéis customizáveis.

b. Disponibilizar  Relatórios  de monitoramento de desempenho de recursos na

nuvem.

c. Realizar a coleta e monitoramento de logs.

d. Possibilitar a Integração de monitoramento nativo com o CSP Oracle CLoud

Infrastructure.
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e. Implementar Políticas de monitoramento de alertas.

f. Prover notificações de eventos de alerta multicanal.

g. Permitir monitorar, no mínimo, as informações sobre a quantidade e o status

das instâncias, bem como, o uso de seus recursos computacionais  (CPU e

RAM),  tráfego  de  saída  de  rede,  armazenamento  e  banco  de  dados,

isoladamente por projeto.

2.13.5. A ferramenta  deve  prover  as  seguintes  funcionalidades  de  Inventário  e

Classificação 

a. Possibilitar a descoberta de recursos nas nuvens.

b. Disponibilizar um Inventário de recursos na nuvem.

c. Possibilitar  o Monitoramento de alterações  na configuração de recursos na

nuvem.

d. Implementar Políticas de configuração de recursos na Plataforma de Gestão

em Nuvem.

e. Permitir ações de configuração de recursos na nuvem.

f. Possibilitar a integração de marcação nativa das plataformas em nuvem.

g. Disponibilizar um Editor de tags nativo das plataformas em nuvem.

h. Possibilitar a Detecção de recursos sem etiqueta.

i. Permitir a tomada de Ações em recurso sem marcação.

j. Possibilitar a criação de Grupos de recursos dinâmicos.

2.13.6. A  ferramenta deve prover as  seguintes funcionalidades  de  Gerenciamento de

custos e otimização de recursos:

a. Permitir Integração da API da lista de preços da plataforma em nuvem.

b. Permitir Integração da API de cobrança da plataforma na nuvem.

c. Disponibilizar Painéis de utilização de recursos.

d. Disponibilizar Painéis de controle de custos.

e. Disponibilizar Relatórios de acompanhamento de custos.

f. Possibilitar a Previsões de custo.

g. Permitir a Definição e visualização do orçamento.

h. Políticas de alerta de orçamento.

i. Possibilitar recurso de Detecção de anomalia nos gastos.

j. Disponibilizar recomendações de dimensionamento de direitos - instâncias de

computação.

k. Permitir  isolar  financeira  e  logicamente  os  recursos  computacionais  do

provedor utilizados em diferentes projetos, de modo a não haver nenhum tipo

de interferência entre os projetos.
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l. Definir  centros de custos (unidades virtuais às quais podem ser atribuídos

projetos, e às quais podem ser associadas despesas) e o orçamento para o

projeto,  e  provisionar  todos  os recursos a serem utilizados,  respeitando  o

orçamento atribuído.

2.13.7. A  ferramenta deve prover as  seguintes funcionalidades  de  Gerenciamento de

segurança, conformidade e identidade:

a. Disponibilizar  mecanismos  de  single  sign  on  (SSO)  do  console  nativo  das

plataformas em nuvem.

b. Permitir a criação, modificação e exclusão de usuários e grupos de usuários,

aos quais poderão ser atribuídas permissões de acesso.

c. Permitir criar Políticas do IAM.

d. Permitir o Gerenciamento de configuração de segurança.

e. Disponibilizar notificações de eventos de segurança multicanal.

f. Disponibilizar Log de atividades da plataforma em nuvem.

2.13.8. A  CONTRATADA  deverá  disponibilizar  portal  de  gerenciamento  online,  que

baseado nas informações geradas pela plataforma de gestão, seja capaz de:

a. Emitir planilha de preços: valores praticados pela CONTRATADA com os preços

de todos os serviços das Tabelas 2, 3 e 4 (em USN), além de indicar quais

serviços do provedor serão gratuitos.

b. Disponibilizar relatório de faturamento apresentando com consumo mensal de

serviços do provedor na métrica do item do serviço - USN.

c. Disponibilizar previsões de custo em USN baseado no perfil atual de consumo.
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d. Apresentar sugestão de redução de custos por meio da readequação dos tipos

de máquinas virtuais ao perfil de consumo apurado

2.13.9. A  disponibilização  da  plataforma  de  gestão  de  nuvem  e  portais  deverá  ser

realizada  à  CONTRATANTE  em até  10  (dez)  dias  úteis  após  a  assinatura  do

Contrato.

2.13.10. Sob  nenhuma  hipótese  a  CONTRATANTE  arcará  com custos  relacionados  ao

direito de uso das ferramentas e portais.

2.13.11. A CONTRATANTE não ficará responsável pela instalação, manutenção e suporte

continuado de tais ferramentas, nem emitirá ordens de serviço para esses fins,

devendo essa ser uma das responsabilidades da CONTRATADA.

2.13.12. A  disponibilização  da  plataforma  de  gestão  de  nuvem  para  utilização  pelo

CONTRATANTE, independe da contratação do Item 4, da Tabela 1 deste Termo

de referência.

2.13.13. Ao final do contrato, o direito de uso das ferramentas deverá ser de propriedade

da CONTRATADA.

2.14. Do gerenciamento de custos

2.14.1. O gerenciamento de custos abrange as ações de controle operacional de custos

dos recursos disponibilizados em nuvem.

2.14.2. A  CONTRATADA  deverá  implementar  mecanismos,  thresholds,  condições  e

limitadores de custos associados a todos os recursos de computação em nuvem

provisionados conforme diretrizes fornecidas pela CONTRATANTE.

2.14.3. As  ações  relacionadas  ao  gerenciamento  de  custos  devem ser  realizadas  de

forma  proativa  pela  CONTRATADA  submetendo-se  ao  conhecimento  e

autorização da CONTRATANTE.

2.14.4. Deverão ser adotados pela CONTRATADA alertas, mecanismos de monitoramento

e acompanhamento dos custos, mecanismos de estimativas de custos e recursos

dos provedores específicos para limitação e controle dos custos dos recursos.

3. DO  MODELO  DE  GOVERNANÇA  DA  EXECUÇÃO  DOS  SERVIÇOS  DE

NUVEM

3.1. Os papéis e responsabilidades do integrador de nuvem e os diferentes serviços

previstos  neste  Termo  de  Referência  são  descritos  na  matriz  a  seguir.  São

utilizados os seguintes elementos para caracterizar a forma da relação entre o

ator e o respectivo papel ou função:

a. Responsável (R): executor da função.

b. Avaliador (A): instância de aprovação prévia.

c. Consultado (C): possui informações e capacidade necessária à conclusão do

serviço.

d. Informado (I): deve ser notificado após a conclusão do serviço.
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3.2. Há dois cenários de execução dos serviços de computação em nuvem previstos

neste Termo de Referência: a oferta de recursos de computação por intermédio

do provedor de nuvem (Cenário 1 – uso dos serviços dos Itens 1, 2, 3  da Tabela

1 do objeto) e a oferta de recursos de computação em nuvem, incluindo uma

camada de gerenciamento total dos recursos (Cenário 2 – uso dos serviços dos

Itens 1, 2, 3 e 4 da Tabela 1 do objeto).

3.3. O modelo proposto nesta contratação admite a coexistência de ambos cenários

durante a execução do contrato. Por exemplo, a CONTRATANTE pode adotar três

modelos distintos: 

a. Parcialmente gerenciado: Demandar apenas os serviços de computação em

nuvem  previstos  nos  Itens  1,  2,  3  da  Tabela  1  do  objeto  e  realizar  o

aprovisionamento,  gerenciamento  e  operação  dos  recursos  utilizando  a

plataforma de gestão de recursos da CONTRATADA.

b.  Totalmente  gerenciado:  Demandar  os  serviços  de  computação  em nuvem

previstos nos Itens 1, 2 e 3 da Tabela 1 do objeto e adicionalmente requerer os

serviços  de  gerenciamento  completo  desses  recursos  previstos  no Item 4  da

Tabela 1 do objeto. Neste caso, a CONTRATADA assume a responsabilidade total

pelo aprovisionamento, gerenciamento e operação dos serviços de computação

em nuvem. 

c. Híbrido: Adotar para parte dos recursos de computação em nuvem o modelo

parcialmente gerenciado, e para outra parte dos recursos (geralmente aqueles

com maior criticidade) adotar o modelo totalmente gerenciado.

3.4. Em um modelo parcialmente gerenciado, o Integrador atua provendo os serviços

por  intermédio  do  provedor  de  nuvem,  cenário  em que se  utiliza  apenas  os

serviços constantes dos Itens 1, 2 e  3 da Tabela 1 do objeto, conforme tabela a

seguir. Dessa forma tem-se a seguinte distribuição de responsabilidades para o

modelo de governança:

Função  na  prestação  dos  Serviços  de

Computação em Nuvem

CONTRATANTE CONTRATADA

(Integrador)

Planejamento/Demanda A/R R/I

 Projeto/Design R I

Execução/Provisionamento R A/I

Operação/Gerenciamento R A/I

Monitoramento R C/I

Gerenciamento de Custos A/I R

Suporte técnico I R
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3.4.1. Neste modelo, a atuação da CONTRATANTE no provisionamento, gerenciamento

e operação é realizada por meio do uso da ferramenta de gestão de nuvem

ofertada  pelo  integrador.  O  modelo  é  denominado  parcialmente  gerenciado

porque  apesar  da  responsabilidade  de  projeto,  execução,  operação  e

monitoramento  serem  da  CONTRATANTE,  a  CONTRATADA  realiza  a

intermediação das operações junto ao provedor via portal e fornece o suporte

técnico e as informações necessárias para a realização das atividades.

3.5. Em  um  modelo  totalmente  gerenciado,  a  CONTRATADA  atua  provendo  os

serviços de gerenciamento completo, por intermédio dos provedores de nuvem.

Neste modelo são demandados serviços constantes dos Itens 1, 2 e  3 da Tabela

1 do objeto e adicionalmente os serviços do Item 4 da Tabela 1 do objeto. Dessa

forma,  tem-se a seguinte distribuição de responsabilidades para o modelo de

governança:

Função na prestação dos Serviços de 

Computação  em Nuvem

CONTRATANTE CONTRATADA

(Integrador)

Planejamento/Demanda A/I R

Projeto/Design A/I R

Execução/Provisionamento I R

Operação/Gerenciamento I R

Monitoramento I R

Gerenciamento de Custos A/I R

Suporte técnico I R
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3.6. Neste modelo, uma vez incluídas as instâncias de computação (Itens 1, 2, 3 da

Tabela 1 do objeto) no escopo de gerenciamento completo (Item 4 da Tabela 1

do objeto) todos os recursos associados aquelas instâncias, incluindo às próprias

instâncias,  são  gerenciados  pela  CONTRATADA.  O  gerenciamento  abarca  o

controle total de custos de acordo com as diretrizes, limites e alçadas constantes

nas  ordens  de  serviço.  O  papel  da  CONTRATANTE  está  mais  centrado  em

aprovação  de  certas  atividades  ou  de  receber  informações  prestadas  pela

CONTRATADA.

4. ESPECIFICAÇÕES DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

4.1. Requisitos  para  a  assinatura  do  contrato  e  emissão  das  Ordens  de

Serviço

4.1.1. A execução dos serviços (emissão das ordens de serviço) está condicionada à

verificação e aceitação das certificações descritas nessa seção.

4.1.2. Certificações  necessários  para  o  provedor:  ABNT  NBR  ISO/IEC  27001:2013;

ISO/IEC  27017:2016  ou  CSA  STAR  Certification  LEVEL  TWO  ou  superior;  e

ISO/IEC  27018:2014,  com validade  vigente  durante  a  execução  do  contrato,

referentes à infraestrutura de datacenter onde os serviços em nuvem estarão

hospedados.

4.1.3. As certificações ABNT NBR ISO/IEC 27001:2013, ISO/IEC 27018:2014 e ISO/IEC

27017:2016 deverão ser apresentadas e serão aceitas nas suas versões originais

em inglês, com tradução juramentada.

4.1.4. O CSP Oracle Cloud Infrastructure, deverá demonstrar através da CONTRATADA

estar  em conformidade  com os  padrões  de  segurança  de  nuvem através  de

auditoria  anual  do  tipo  SOC  2,  ou  superior,  conduzida  por  um  auditor

independente, com a apresentação dos relatórios de tipo I ou tipo II.

4.1.4.1. A CONTRATADA deverá apresentar, anualmente, a auditoria citada no item 4.1.4,

o que será essencial para garantir que o PROVEDOR continue em conformidade

com os padrões de segurança durante a vigência do contrato.

4.1.5. A  CONTRATADA  deverá  apresentar  declaração  do  CSP  Oracle  Cloud

Infrastructure referente a(os):

a) processos de recuperação de desastre, de gestão de continuidade de negócios

e de gestão de mudanças, que garantam no mínimo:

I – ter capacidade de recuperar e de restaurar dados após incidentes de

perda de dados;

II - ter capacidade de manter os mesmos níveis de segurança e de controles

utilizados durante o modo de operação normal;
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III-  garantir  que  a  solução  de  recuperação  de  dados  pertence  e  é

gerenciada inteiramente pelo próprio provedor.

b) adoção políticas e procedimentos para descarte de ativos de informação que

garantam no mínimo:

I - a sanitização ou a destruição segura de todos os dados existentes nos

dispositivos descartados;

II - a destruição segura de ativo em fim de ciclo de vida ou considerado

inservível;

III - o armazenamento seguro dos ativos a serem descartados.
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4.1.6. A CONTRATADA deverá apresentar  declaração  emitida pelo CSP Oracle  Cloud

Infastructure,  assegurando  ser  capaz  de  prover  os  serviços  objetos  desta

contratação.

4.2. Requisitos do Negócio

4.2.1. A CONTRATADA deverá ofertar recursos de computação em nuvem por meio de

mecanismos de auto provisionamento sob demanda (on-demand self-service),

amplo acesso pela rede (broad network access), compartilhamento através de

pool  de  recursos  (resource  pooling),  rápida  elasticidade  (rapid  elasticity)  e

serviços medidos por utilização (measured service).

4.2.2. Os  serviços  de  computação  em  nuvem  deverão  ser  prestados  de  modo

parcialmente ou totalmente gerenciados, de acordo com a necessidade de cada

projeto a ser implementado pela CONTRATANTE. 

4.2.3. Deverão ser ofertadas diferentes capacidades de computação em nuvem com

vistas a assegurar a ampliação do uso de serviços de computação em nuvem

pela administração pública.

4.2.4. A CONTRATADA deverá assegurar alta disponibilidade, segurança e um controle

aprimorado de custos por meio de simulações e estabelecimento automático de

limitadores  de  gastos  conforme  diretrizes  estabelecidas  previamente  pela

CONTRATANTE.

4.2.5. A  Solução  deverá  prover  serviços  de  gerenciamento,  migração  e  suporte

prestados por profissionais especializados,  topologia automatizada e processos

eficientes.

4.2.6. A  CONTRATADA  deverá  intermediar  e  agregar  valor  a  todos  os  serviços  de

computação em nuvem prestados pelo provedor de nuvem, incluindo a prestação

de  suporte  técnico,  orientação  técnica  especializada,  além  dos  serviços

específicos de gerenciamento total e migração.

4.3. Requisitos de capacitação

4.3.1. Dos Serviços de Treinamento:

4.3.1.1. Os  Serviços  de  treinamento  (Item  07  da  Tabela  1  do  objeto)  deverão  ser

executados sob demanda, conforme necessidade da CONTRATANTE.

4.3.2. Do repasse de conhecimento para os demais serviços (Itens 01, 02, 03, 04, 8 e 9

da Tabela 1 do objeto):

4.3.2.1. A CONTRATADA deverá fornecer à CONTRATANTE manuais ou roteiros técnicos,

preferencialmente  em idioma  português  brasileiro,  para  viabilizar  a  utilização

efetiva  dos  serviços,  independente  da  execução  do  serviço  específico  de

treinamento.
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4.3.2.2. Deverá ser disponibilizado à CONTRATANTE sem ônus os materiais, recursos e

acessos aos ambientes de treinamento ofertados pelo provedor disponibilizados

aos seus clientes dos serviços de computação em nuvem.

4.4. Requisitos de Manutenção e Suporte Técnico

4.4.1. A CONTRATADA deverá disponibilizar suporte técnico em nível corporativo por

intermédio do provedor de nuvem com, no mínimo, as seguintes características:

a) Manter  central  de  atendimento  para  abertura  de  chamados  no  regime

365x24x7  para  atendimento  dos  chamados  de  suporte  técnico.  A  central

deverá  ser  acionada,  por  meio  de  ligação  gratuita  ou  ligação  local  a  ser

indicado  pela  CONTRATANTE,  podendo  a  CONTRATADA  disponibilizar

abertura de chamados pela internet. O atendimento deverá ser realizado em

língua portuguesa.

b) Disponibilização de orientações para provisionar seus recursos, seguindo as

práticas  recomendadas  do  provedor  para  a  reduzir  custos,  aumentar  o

desempenho e a tolerância a falhas e melhorar a segurança.

c) Suporte a ambientes de produção.
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d) Orientações relacionadas a arquitetura, projeto, design, operação e resolução

de problemas

4.4.2. A  CONTRATADA deverá prestar esclarecimentos técnicos sobre a execução dos

serviços sempre que solicitados pela CONTRATANTE, no prazo de 2 (duas) horas.

4.5. Requisitos Temporais

4.5.1. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Termo de Referência, quando não

expressados de forma contrária, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do

vencimento.

4.5.2. Todos  os  prazos  citados,  quando  não  expresso  de  forma  contrária,  serão

considerados em dias corridos. Ressaltando que serão contados os dias a partir

da hora em que ocorrer o incidente até a mesma hora do último dia conforme os

prazos.

4.6. Requisitos de Segurança da Informação

4.6.1. A CONTRATADA deverá adotar todas as medidas necessárias para assegurar a

disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade das informações a

serem tratadas na nuvem.

4.6.1.1. A  CONTRATADA  deverá  implementar  medidas  para  garantir  a  proteção  dos

dados,  antecipando  ameaças  à  privacidade,  à  segurança  e  à  integridade,

prevenindo acesso não autorizado às informações.

4.6.2. Dos planos e procedimentos

4.6.2.1. A Solução ofertada pela CONTRATADA deverá dispor de plano de comunicação

de  incidentes,  devendo  a  CONTRATADA  informar  imediatamente  à

CONTRATANTE todos os incidentes de segurança da informação ou existência de

vulnerabilidades do objeto da contratação, assim considerados os eventos não

previstos ou não desejados, bem como qualquer violação das regras de sigilo

estabelecidas que tenham ocorrido por sua ação ou omissão, independentemente

de dolo, que acarretem dano à confidencialidade, disponibilidade, integridade ou

autenticidade dos dados da CONTRATANTE.

4.6.2.2. A CONTRATADA deve possuir e manter as seguintes informações disponíveis à

CONTRATANTE:

a. o plano de continuidade, contendo as ações de recuperação de desastres e

contingência de negócio.

b.  Plano  de  resposta  à incidentes  contendo os  procedimentos  relacionados  à

prevenção e resposta aos incidentes referentes aos serviços objetos deste Termo

de Referência.

c. Os resultados respostas a incidentes relacionados com os serviços.
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4.6.3. Da Segurança de identidades

4.6.3.1. A  solução  deve  dispor  de  mecanismo  de  garantia  de  identidade  realizada

previamente à execução das requisições dos usuários.

4.6.3.2. A solução deve permitir criar e gerenciar perfis e credenciais de segurança para a

CONTRATANTE e para seus usuários.

4.6.3.3. A  solução  deve  permitir  que  somente  os  usuários  autorizados  pela

CONTRATANTE tenham acesso aos recursos em conformidade aos respectivos

perfis de uso.

4.6.3.4. A solução deve permitir  autenticação de usuário  para  controlar  o  acesso aos

dados, como mecanismos de controle de acesso, como políticas de permissões e

Listas  de  Controle  de  Acesso (ACLs)  para  conceder seletivamente  permissões

para usuários e grupos de usuários.

4.6.3.5. A solução deve permitir realizar de forma segura o upload/download de dados,

utilizando os protocolos SSL e HTTPS.

4.6.3.6. A solução deve permitir  definir  regras  que se aplicam, em geral,  a  todas  as

solicitações para seus recursos, tais como a concessão de privilégios de gravação

para um subconjunto dos recursos contratados.

4.6.4. Da Segurança nas requisições/dados

4.6.4.1. A solução deve permitir ou negar uma requisição baseado no endereço IP de

origem do requisitante.

4.6.4.2. A  solução  deve  permitir  a  criptografia  automática  de  dados  e  objetos

armazenados usando AES (Advanced Encryption Standard) de, no mínimo, 256

bits ou outro algoritmo com força de chave equivalente ou superior, neste último

caso desde que aprovado pela CONTRATANTE.

4.6.4.3. A solução deve permitir que a CONTRATANTE restrinja o acesso a determinados

recursos com base em aspectos da requisição.

4.6.4.4. A solução deve utilizar  protocolos  seguros para autenticar  as requisições,  por

exemplo,  HMAC (Hash Message Authentication  Code)  –  SHA1,  conforme RFC

2104, utilizando codificação Base64.

4.6.4.5. A solução deve permitir criar Listas de Controle de Acesso (ACLs) para conceder

permissões  específicas  (ou  seja,  READ,  WRITE,  FULL_CONTROL)  a  usuários

específicos para um recurso ou para um objeto.

4.6.4.6. A solução deve permitir a autenticação de sequência de caracteres da requisição

de usuário. Por exemplo, os clientes podem criar uma URL para um objeto que

só é válida por um tempo limitado.

4.6.5. Da Segurança de chaves
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4.6.5.1. A  solução  deve  dispor  de  mecanismo  para  gestão  integrada  de  chaves  de

segurança  que  permita  tratar,  gerenciar  e  proteger  chaves  usando  várias

camadas de segurança.

4.6.5.2. A solução deve permitir criptografar e descriptografar dados e objetos sem perda

de performance substantiva.

4.6.5.3. A solução deve permitir recursos para trilha de auditoria, permitindo visualizar

quem usou determinada chave para acessar um objeto, qual objeto foi acessado

e quando ocorreu esse acesso.

4.6.5.4. A solução deve permitir visualizar tentativas malsucedidas de acesso por usuários

sem permissão para descriptografar os dados.

4.6.5.5. A solução deve permitir que os usuários criptografem seus dados e objetos antes

de enviá-los para o serviço de armazenamento.

4.6.5.6. A solução deve permitir que cada objeto ou recurso protegido seja criptografado

com uma chave exclusiva.

4.6.5.7. A  solução  deve  permitir  que  a  própria  chave  de  objeto  ou  recurso  seja

criptografada por uma chave separada.

4.6.5.8. A  solução  deve  permitir  que  dados  criptografados,  chaves  de  criptografia  e

chaves  mestras  sejam  armazenadas  e  protegidas  em  hosts  separados  e

protegidos por várias camadas de proteção.

4.6.5.9. A solução  deve permitir  que eventos  relativos  à  segurança  de  chaves  sejam

registrados em log.

4.6.6. Da Segurança dos Dados e Informações

4.6.6.1. É vedado o tratamento em ambiente de nuvem de informações não autorizadas

pela CONTRATANTE.

4.6.6.2. É  vedado  acesso  aos  dados  hospedados  na  infraestrutura  de  nuvem  à

CONTRATADA ou ao provedor,  sem prévia e formal  autorização por parte da

CONTRATANTE.

4.6.6.3. A Solução deverá prover mecanismo de acesso protegido aos dados, por meio de

chave de criptografia, garantindo que apenas aplicações e usuários autorizados

tenham acesso.

4.6.6.4. Solução  deverá  permitir  a  criptografia  automática  de  dados  e  objetos

armazenados usando AES (Advanced Encryption Standard) de, no mínimo, 256

bits ou outro algoritmo com força de chave equivalente ou superior, neste último

caso desde que aprovado pela CONTRATANTE.

4.6.6.5. A  solução  deverá  possibilitar  comunicação  criptografada  e  protegida  para

transferência de dados.
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4.6.6.6. A solução deverá dispor de recursos que garantam a segurança da informação

dos dados da CONTRATANTE, incluindo os seguintes itens: solução de controle

de  tráfego  de  borda  do  tipo  firewall (norte-sul,leste/oeste,  e  de  aplicações),

solução de prevenção e detecção de intrusão (IDS/IPS) e Solução anti-DDoS.

4.6.6.7. A CONTRATADA deve implementar  controles para  isolamento e segurança de

sistema operacional.

4.6.6.8. A CONTRATADA deve utilizar  soluções de virtualização que sejam padrões ou

referências de mercado.

4.6.6.9. A CONTRATADA deverá criar uma política de atualização de versão de software,

indicando sua criticidade e acordar junto à CONTRATANTE qual a melhor data

para ser aplicada.

4.6.6.10. A CONTRATADA deverá assinar Termo de Confidencialidade no ato da assinatura

do contrato, resguardando que os recursos, dados e informações de propriedade

da  CONTRATANTE,  e  quaisquer  outros,  repassados  por  força  do  objeto  do

contrato,  possam  constituir  informação  privilegiada  e  com  caráter  de

confidencialidade. 

4.6.6.11. A  CONTRATADA  comprometer-se-á  a  preservar  os  dados  da  CONTRATANTE

contra  acessos  indevidos  e  abster-se-á  de  replicar  ou  realizar  cópias  de

segurança (backups) destes dados fora de ambientes de computação em nuvem,

devendo  informar  imediatamente  e  formalmente  à  CONTRATANTE  qualquer

tentativa,  inclusive por meios judiciais, de acesso por parte de outra nação a

estes dados. 

4.6.7. Da localização dos dados e informações 

4.6.7.1. A  CONTRATADA  deverá  assegurar  que  os  dados,  metadados,  informações  e

conhecimento, produzidos ou custodiados pela CONTRATANTE, bem como suas

cópias de segurança, residam em território brasileiro;

4.6.7.2. Devem  residir  exclusivamente  em  território  brasileiro,  os  dados,  metadados,

informações  e conhecimento,  produzidos  ou custodiados  pela  CONTRATANTE,

referentes à informação com restrição de acesso prevista em legislação vigente;

4.7. Requisitos de Arquitetura Tecnológica

4.7.1. A arquitetura da Solução de TI objeto do presente Termo de Referência deverá

observar  ao  menos  os  seguintes  princípios  de  excelência  em  operação  em

nuvem:

a. Permitir o uso de operações como código (Operations as Code): Ser capaz de

prover e definir  uma carga  de trabalho  (aplicações  e infraestrutura)  como

código e atualizá-la como código.
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b. Permitir  o  uso  de  documentação  baseada  em  anotações  (Annotate

Documentation): Anotações são utilizadas como entrada para as operações

via código.

c. Permitir mudanças constantes, pequenas e frequentes: O  design das cargas

de  trabalho  deve  permitir  que  os  componentes  sejam  atualizados  com

frequência.

d. Permitir  a  antecipação  de  falhas:  Ser  capaz  de  permitir  a  simulação  de

cenários, realização de teste e validação de requisitos antes de entrada em

produção.

4.7.2. As arquiteturas criadas em ambiente de nuvem devem:

a. Ser precedidas de planejamento,

b. Possuir cotas ou trashoud que informem o consumo de determinado recurso

de acordo com as necessidades da CONTRATANTE.

c.  Permitir  o  gerenciamento  de  capacidade  das  cargas  de  trabalho  com

antecedência com vistas a evitar a limitação inesperada do consumo de recursos.

d. Prever mecanismos de controle de custos por meio de alertas relacionados a

situações em que os gastos atingirem determinados limites.

e. Ser projetadas observando padrões mínimos de segurança, incluindo: controle

de  acesso,  uso  de  mecanismos  de  log e  de  monitoramento,  gestão  de

credenciais, segmentação de rede, entre outros recomendados pelo provedor.
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4.8. Requisitos de Projeto e de Implementação

4.8.1. Os Serviços de Computação  em nuvem – Infraestrutura como Serviço -  IaaS

(Item 01 da Tabela 1 do objeto), de Computação em nuvem – Plataforma como

Serviço - PaaS (Item 2 da Tabela 1 do objeto), de Computação em nuvem –

Software como Serviço - SaaS (Item 3 da Tabela 1 do objeto), de Gerenciamento

e Operação de recursos em nuvem (Item 4 da Tabela 1 do objeto), de migração

(Itens 05 e 06 da Tabela 1 do objeto),  de suporte sob demanda (Item 8 da

Tabela 1 do objeto ) e de Consultoria (Item 9 da Tabela 1 do objeto)  deverão

ser  executados  observando  um  planejamento  definido  pela  CONTRATADA  e

aprovado pela CONTRATANTE contendo no mínimo:

4.8.1.1. Arquitetura da solução prevista em nuvem.

4.8.1.2. Identificação das cargas de trabalho e recursos computacionais previstos.

4.8.1.3. Considerações sobre segurança da informação.

4.8.1.4. Estimativa de custos para os próximos (03) três meses, no mínimo.

4.8.2. O  desenvolvimento  dos  produtos  deverá  utilizar  frameworks,  bibliotecas,

componentes, ferramentas, códigos fontes e utilitários que sejam portáveis para

outros ambientes de nuvem.

4.8.3. As prospecções tecnológicas deverão evitar propostas que dependam somente de

plataformas proprietárias  e que dependam de único fornecedor,  salvo quando

autorizado pela CONTRATANTE.

4.9. Requisitos de Implantação

4.9.1. A CONTRATADA deverá  adotar  mecanismos  de  automação  e  de  implantação

contínua.

4.9.2. Deverá ser adotado práticas ágeis pela CONTRATADA na operação, implantação

e automação de processos e cargas de trabalho no ambiente de nuvem.

4.10. Requisitos de Garantia e Assistência Técnica

4.10.1. A CONTRATADA deverá reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às

suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem

vícios, defeitos nos recursos e serviços de computação e de banco de dados, bem

como a qualquer recurso derivado das Tabelas 2, 3,  4 nas cargas de trabalho

(workloads) utilizadas pela CONTRATANTE.

4.11. Requisitos de Experiência Profissional

4.11.1. A CONTRATADA deverá executar os serviços da presente contratação com ao

menos os seguintes perfis profissionais: 

PERFIL ADMINISTRADOR DE SERVIÇOS EM NUVEM

Caberá ao Administrador de serviços de nuvem implementar, monitorar e manter soluções

em nuvem, incluindo os principais serviços relacionados a computação, armazenamento, rede
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e segurança.

Experiência/Qualificação Modo de Comprovação

Experiência  na  operação  de  serviços  de

computação em nuvem.

Registro em Carteira de Trabalho ou 

contrato(s) executado(s) pelo 

profissional, além da devida

documentação necessária para que se 

comprove a participação do funcionário 

na execução das atividades, ou 

comprovação do vínculo societário.

Formação Modo de Comprovação

Curso superior completo na área de Tecnologia da

Informação,  ou  qualquer  formação  de  nível

superior.

Diploma, devidamente registrado, de 

conclusão de curso de graduação na 

área de Tecnologia da Informação

ou nível superior em qualquer área com 

pós-graduação na área de Tecnologia da

Informação em nível de

especialização ou mestrado ou 

doutorado, fornecido por instituição de 

ensino superior reconhecido pelo

Ministério da Educação – MEC, ou pelo 

órgão competente para tanto no país de

emissão do diploma.

Possuir certificação ou experiência profissional de

Administrador  ou  engenheiro  de  Soluções,  ou

papel  equivalente  superior,  relacionados  ao

Provedor de Nuvem adotado

Certificação técnica de administrador ou

engenheiro  de  soluções  emitida  pelo

Provedor adotado.

PERFIL ARQUITETO DE NUVEM

Caberá ao Arquiteto de Soluções a análise e definição dos cenários apropriados, execução

dos procedimentos de configuração, migração/implantação, testes, colocação em produção e

acompanhamento/monitoramento do serviço em produção.

Experiência/Qualificação Modo de Comprovação

Experiência  na  elaboração  e  implementação  de

arquiteturas  de  serviços  em  computação  em

nuvem.

Registro em Carteira de Trabalho ou 

contrato(s) executado(s) pelo 

profissional, além da devida 

documentação necessária para que se 

comprove a participação do funcionário 

na execução das atividades, ou 

PROCERGS – CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A
Praça dos Açorianos, s/nº – Centro Histórico – CEP 90.010-340 – Porto Alegre/RS – Brasil
PABX + 55 51 3210-3100 – http://www.procergs.rs.gov.br – procergs@procergs.rs.gov.br 

03/06/2022 15:53:08 PROCERGS/SCP/49494 ÁO SCP PARA VERIFICAÇÃO 348

22048900010929

PROCERGS58784
ASC

10/06/2022
16:55:15



comprovação do vínculo societário.

Formação Modo de Comprovação

Curso superior completo na área de Tecnologia da

Informação,  ou  qualquer  formação  de  nível

superior.

Diploma, devidamente registrado, de 

conclusão de curso de graduação na 

área de Tecnologia da Informação ou 

nível superior em qualquer área com 

pós-graduação na área de Tecnologia da

Informação em nível de especialização 

ou mestrado ou doutorado, fornecido 

por instituição de ensino superior 

reconhecido pelo Ministério da Educação

– MEC, ou pelo órgão competente para 

tanto no país de emissão do diploma.

Possuir certificação ou experiência profissional de

Arquiteto  de  Soluções,  ou  papel  equivalente

superior,  relacionados  ao  Provedor  de  Nuvem

adotado

Certificação técnica de administrador ou

engenheiro  de  soluções  emitida  pelo

Provedor adotado.

PERFIL ESPECIALISTA EM BANCO DE DADOS

Caberá ao especialista em banco de dados zelar pelo correto dimensionamento, arquitetura e

operação das cargas de trabalho e recursos de computação associados aos bancos de dados

utilizados pelas soluções e sistemas da CONTRATANTE.

Experiência/Qualificação Modo de Comprovação

Experiência na administração de banco de dados

por meio de serviços de computação em nuvem.

Registro em Carteira de Trabalho ou 

contrato(s) executado(s) pelo 

profissional, além da devida 

documentação necessária para que se 

comprove a participação do funcionário 

na execução das atividades, ou 

comprovação do vínculo societário.

Formação Modo de Comprovação

Curso superior completo na área de Tecnologia da

Informação,  ou  qualquer  formação  de  nível

superior.

Diploma, devidamente registrado, de 

conclusão de curso de graduação na 

área de Tecnologia da Informação ou 

nível superior em qualquer área com 

pós-graduação na área de Tecnologia da

Informação em nível de especialização 

ou mestrado ou doutorado, fornecido 
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por instituição de ensino superior 

reconhecido pelo Ministério da Educação

– MEC, ou pelo órgão competente para 

tanto no país de emissão do diploma.

Possuir certificação ou experiência profissional de

Administrador  ou  engenheiro  de  Soluções,  ou

papel  equivalente  superior,  relacionados  ao

Provedor de Nuvem adotado

Certificação técnica de administrador ou

engenheiro  de  soluções  emitida  pelo

Provedor adotado.

PERFIL INSTRUTOR DE SERVIÇOS EM NUVEM

Caberá ao instrutor ministrar os treinamentos previstos neste termo de referência.

Experiência/Qualificação Modo de Comprovação

Experiência  na  realização  de  treinamentos

corporativos. Experiência na operação de serviços

em nuvem.

Registro em Carteira de Trabalho ou 

contrato(s) executado(s) pelo 

profissional, além da devida 

documentação necessária para que se 

comprove a participação do funcionário 

na execução das atividades, ou 

comprovação do vínculo societário.

Formação Modo de Comprovação

Curso superior completo na área de Tecnologia da

Informação,  ou  qualquer  formação  de  nível

superior.

Diploma, devidamente registrado, de 

conclusão de curso de graduação na 

área de Tecnologia da Informação ou 

nível superior em qualquer área com 

pós-graduação na área de Tecnologia da

Informação em nível de especialização 

ou mestrado ou doutorado, fornecido 

por instituição de ensino superior 

reconhecido pelo Ministério da Educação

– MEC, ou pelo órgão competente para 

tanto no país de emissão do diploma.

Possuir certificação ou experiência profissional de

Administrador  ou  engenheiro  de  Soluções,  ou

papel  equivalente  superior,  relacionados  ao

Provedor de Nuvem adotado

Certificação técnica de administrador ou

engenheiro  de  soluções  emitida  pelo

Provedor adotado.

PROCERGS – CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A
Praça dos Açorianos, s/nº – Centro Histórico – CEP 90.010-340 – Porto Alegre/RS – Brasil
PABX + 55 51 3210-3100 – http://www.procergs.rs.gov.br – procergs@procergs.rs.gov.br 

03/06/2022 15:53:08 PROCERGS/SCP/49494 ÁO SCP PARA VERIFICAÇÃO 350

22048900010929

PROCERGS58784
ASC

10/06/2022
16:55:15



4.12. Requisitos de Formação da Equipe

4.12.1. No âmbito da solução, o planejamento e projeto dos serviços de computação em

nuvem deverão ser supervisionados por um arquiteto de nuvem da CONTRATADA.

4.12.2. No âmbito dos serviços de computação em nuvem (Item 01, 02, 03 da Tabela 1 do

objeto) e nos SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE TÉCNICO EXECUTADOS

POR DEMANDA (Item 8 da Tabela 1 do objeto), o provisionamento, configuração e

monitoramento  dos  recursos  de  computação  em  nuvem  deverão  ser

acompanhados, nos casos de serviços realizados automaticamente pela plataforma

de gerenciamento de nuvem, ou operacionalizado,  nos casos manuais,  por um

administrador de nuvem.

4.12.3. No âmbito dos SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE NUVEM (Item 04 da Tabela 1

do objeto) e dos SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA (Item 9

da Tabela 1 do objeto) as atividades deverão ser realizadas por ao menos 1 (um)

administrador de nuvem e supervisionada por 1 (um) arquiteto de nuvem.

4.12.4. No âmbito dos serviços de migração (Itens 05 e 06 da Tabela 1 do objeto), as

atividades deverão ser executadas por ao menos 1 (um) administrador de nuvem e

1  (um)  arquiteto  em nuvem.  Para  aquelas  cargas  de  trabalhos  que  envolvem

banco de dados, deve ser apoiada por um especialista em banco de dados.

4.12.5. No âmbito  dos  serviços  de  treinamento  (Item 07 da  Tabela  1  do  objeto),  as

atividades deverão ser executadas por ao menos 1 (um) instrutor de serviços de

nuvem.

4.12.6. Os profissionais integrantes das equipes que prestarão os serviços mencionados

nos  itens  acima  e  que  forem executados  pela  CONTRATADA,  deverão  possuir

vínculo empregatício comprovado através de CTPS ou societário com a esta. 

4.12.6.1. O serviço  de  treinamento  (Item 7  da  Tabela  1),  poderá  ser  subcontratado  e

prestado pelo CSP ou por empresas certificadas por esta.

4.12.6.2. O serviço de consultoria  (Item 9 da Tabela  1) poderá ser prestado tanto pela

CONTRATADA quanto pelo CSP. Quando a prestação do serviço for realizada pelo

CSP, não será necessária a comprovação de vínculo empregatício ou societário, por

tratar-se de prestação de serviço técnico pelo próprio provedor de serviços.

4.12.7. Os serviços de consultoria e treinamento também podem ser realizados através de

subcontratação com comprovação de vínculo através de contrato de prestação de

serviços.

4.12.8. No  caso  do  treinamento,  se  prestado  por  empresa  terceira,  deverá  haver  a

comprovação de que a mesma é certificada pelo CSP.

4.12.9. Para caso da consultoria, se o serviço for prestado pela contratada deverá haver

comprovação do vínculo empregatício ou societário com a contratada, entretanto,
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no caso do serviço ser prestado pelo CSP, não há necessidade de comprovação,

por tratar-se de serviço técnico especializado prestado pelo próprio provedor dos

serviços.

4.13. Requisitos de Metodologia de Trabalho

4.13.1. Os serviços serão prestados nos termos previstos no Termo de Referência pela

CONTRATADA e serão mensurados os resultados pela CONTRATANTE.

4.13.2. A CONTRATANTE demandará os serviços por meio de Ordem de serviços (OS) que

possibilitará  a  abertura  de  chamados  para  encaminhamento  das  demandas

operacionais constantes do escopo de cada ordem de serviço.

4.13.3. A  CONTRATADA  deverá  empregar  recursos  de  metodologias  ágeis,  DEVOPS

(Development  and  Operations)  nas  atividades  de  automação  necessárias  para

assegurar o gerenciamento. Monitoramento e operação dos serviços. 

5. DA PROPRIEDADE INTELECTUAL E DIREITO AUTORAL

5.1. Ceder à CONTRATANTE os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da

Solução  de  TI  sobre  os  diversos  artefatos  e  produtos  produzidos  ao  longo  do

contrato, incluindo a documentação, os modelos de dados e as bases de dados;

6. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

6.1. Da formalização da Demanda

6.1.1. A formalização para início da prestação dos serviços deve ser realizada por meio de

Ordem de Serviço (OS).

6.1.2. A Ordem de serviço deve ser encaminhada contendo no mínimo: 

a. a definição e a especificação dos serviços a serem realizados;

b. o volume estimado de serviços a serem realizado;

c. os prazos para realização dos serviços;

d. a identificação dos responsáveis da CONTRATANTE pelo acompanhamento dos

serviços.

6.1.3. Para os serviços relacionados aos itens 01, 02, 03, 04 da Tabela 1, a Ordem de

Serviço poderá conter parcelas mensais, limitadas a vigência do contrato, a serem

executadas, contendo necessariamente:

a. a identificação do escopo de serviços abrangidos por cada parcela;
b. o limite máximo de gastos admitido com cada parcela, incluindo neste cálculo
limitações relacionadas a elasticidade de computação em nuvem.
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6.1.4. Cada parcela deve estar associada a uma entrega mensal e será tratada de forma

individual  para  efeitos  de  contabilização  de  níveis  de  serviço  e  avaliação  dos

produtos entregáveis.

6.1.5. Com vistas a subsidiar a construção da ordem de serviço, a CONTRATANTE poderá

solicitar a qualquer momento a elaboração de plano de arquitetura que deverá ser

realizado conforme item 6.2.4.

6.1.6. A  elaboração  de  plano  de  arquitetura  deve  ser  realizada  sem  ônus  à

CONTRATANTE. 

6.2. Do planejamento dos Serviços

6.2.1. Para os serviços que necessitem da realização de um planejamento (itens 01, 02,

03, 04, 08 e 09 da Tabela 1), a CONTRATADA deverá agendar reunião com a

CONTRATANTE  em  até  1  (um)  dia  útil  após  a  abertura  do  chamado  ou

recebimento da ordem de serviço, para tratar da demanda solicitada. 

6.2.2. Após explicada a demanda solicitada pela CONTRATANTE, a CONTRATADA terá

até 10 (dez) dias úteis para apresentar o plano de arquitetura de solução para

implementação dos serviços demandados pela CONTRATANTE.

6.2.3. O prazo para apresentação do plano de arquitetura poderá ser ampliado à critério

da CONTRATANTE. 

6.2.4. O plano de arquitetura deverá conter, no mínimo, as seguintes informações:

a. Descrição detalhada do serviço demandado;

b.  Arquitetura  proposta  pela  CONTRATADA  para  implementação  do  serviço

demandado;

c.  Orçamento  detalhado  dos  serviços  que  serão  usados  pelo  provedor  para

implementação  do  serviço demandado com o preço efetivamente  cobrado  pela

CONTRATADA;

d. Prazo para entrega dos serviços em perfeita operação;

e.  Descrição  detalhada  de  restrições,  dependências  e  quaisquer  informações

relevantes acerca do plano proposto.

6.2.5. Os planos de serviços devem ser supervisionados e assinados por profissional com

o perfil de arquiteto de nuvem.

6.2.6. Após  entrega do plano de arquitetura,  a CONTRATANTE realizará  a análise de

modo a verificar a aderência técnica e de negócio. 

6.2.7. Havendo divergência, a CONTRATANTE solicitará à CONTRATADA que promova as

adequações e/ou correções no plano de arquitetura, sem revisão do prazo e sem
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reinício de contagem de prazo, salvo quando a CONTRATANTE identificar algum

fato impeditivo. 

6.2.8. Após  o  aceite  do  plano  de  arquitetura,  a  CONTRATANTE  analisará  o  plano  e

decidirá se os serviços demandados serão implementados. 

6.3. Da abertura de chamados 

6.3.1. Durante  a  execução  dos  serviços  deste  Termo  de  referência,  deve  ser

disponibilizado à CONTRATANTE plataforma para abertura e acompanhamento de

chamados capaz de: 

a. fornecer um número de registro único para acompanhamento de cada chamado.

b. comunicar à CONTRATANTE qualquer mudança na situação de chamados.

6.3.2. Os chamados abertos somente podem ser concluídos e fechados após autorização

da CONTRATANTE.

6.4. Local de entrega e execução dos serviços

6.4.1. Os serviços serão prestados de forma remota, à exceção daqueles relacionados ao

transporte de dados no caso em que houver a necessidade de utilização de meio

físico de transporte. 

6.4.2. As reuniões entre a  CONTRATANTE e CONTRATADA deverão ser realizadas  de

modo  virtual,  a  menos  que  haja  algum  impedimento.  A  CONTRATADA  será

responsável  por  prover a  infraestrutura tecnológica  para  realização da reunião,

restando à CONTRATANTE a responsabilidade por prover terminal  de acesso à

internet com capacidade de reprodução de áudio e vídeo aos seus funcionários. 

6.5. Alteração do Catálogos de Recursos de Nuvem 

6.5.1. O catálogo referente aos Recursos de Nuvem (Tabelas 2, 3, 4) não poderão ser

alterados.

6.6. Transição Contratual

6.6.1. Por  ocasião do encerramento de  um contrato, com a consequente finalização  da

prestação dos serviços pela CONTRATADA, poderá ser necessária a migração dos

dados de um CSP para outro. Neste processo, a CONTRATADA deverá prestar, sem

ônus adicional, assistência à CONTRATANTE antes do encerramento ou rescisão

contratual, para realizar a adequada migração dos dados previstos para uma nova

empresa indicada pela CONTRATANTE em um prazo máximo de 6 (seis) meses.

6.6.2. A CONTRATADA deverá entregar o acervo documental e informacional dos dados

armazenados no CSP, atendendo às seguintes atividades:

6.6.2.1. A CONTRATADA deverá entregar,  sem  ônus  adicional, todas  as  imagens  de

servidores, dados e informações da CONTRATANTE, que estejam armazenados em

seu  ambiente. Para  esta  atividade a  CONTRATADA,  deverá  elaborar  um

cronograma de atividades em comum acordo com a CONTRATANTE. 
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6.6.2.2. Durante  o  processo  é  obrigatório  o  repasse  de informações,  pela

CONTRATANTE, sobre as cargas de trabalho e informações técnicas que auxiliem a

transição, sendo obrigatório o fornecimento, mas não se limitando a estes, de:

6.6.2.2.1. Documentação e base de conhecimento atualizada com todos os procedimentos

operacionais, templates,  documentação  as-built e  parâmetros  de  instalação  e

configuração para todos os serviços realizados; 

6.6.2.2.2. Relação de todos recursos alocados ativos, hardware e software, que compõem o

contrato com demonstrativo de crescimento anual, desde o início do contrato. 

6.6.2.3. A CONTRATADA deverá  entregar  para  a  CONTRATANTE  em,  no  máximo,

até 10 (dez) dias corridos antes do encerramento do contrato,  todas as imagens

de servidores  virtuais  e todos  os  dados  e  informações  da CONTRATANTE, que

estejam armazenados ou hospedados no ambiente provido pela CONTRATADA. 

6.6.2.3.1. Após o encerramento do contrato, em até 5 (cinco) dias úteis, a CONTRATADA

deverá entregar as mesmas informações atualizadas até a data de encerramento

do contrato. 

6.6.2.3.2. As datas de  entrega  poderão ser  alteradas em  comum  acordo,  conforme

cronograma de atividades.

6.6.2.3.3. Os arquivos deverão ser entregues em local e tecnologias previamente acordadas. 

6.6.2.3.4. Os arquivos deverão ser entregues em formatos previamente acordados entre as

partes. 

6.6.2.3.5. O  aceite  das  mídias  somente  será  dado  após  a  carga  das  mesmas  pela

CONTRATANTE. 

6.6.2.4. No caso de VMs, cujo licenciamento do sistema operacional e/ou outro software

não permitam a extração da imagem e exportação para fora do ambiente da CSP,

em função  de  direitos  de  licenciamento,  poderá  ser  suprimida  a  entrega  das

imagens  dos  servidores,  sendo  necessária  apenas  a  entrega  dos  dados  e  as

informações armazenadas no ambiente. 

6.6.2.5. À critério  da  CONTRATANTE,  desde que não  haja  custo adicional,  os  arquivos

poderão  ser  disponibilizados  pela  CONTRATADA  em  um  site  seguro,  para

download.  Neste  caso  não  será  necessária  a  gravação  dos  dados  em

mídias eletrônicas. 

6.6.2.6. Este  processo não  terá  nenhum  custo  adicional  para  a  CONTRATANTE,  nem

mesmo  relativo  aos  serviços  necessários  para  a  geração  dos  arquivos,

disponibilização  das  mídias, eventual  tráfego  de  rede e  eventual  custo  de

transporte, com segurança, das mídias. 

6.6.3. A CONTRATADA,  responsável  pelo  contrato  de  hospedagem  em encerramento,

deverá destruir as informações da CONTRATANTE armazenadas no CSP, tão logo a
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migração  seja  concluída  e condicionada  a  autorização  expressa  e  por  escrito

da CONTRATANTE. 

6.6.4. A CONTRATADA terá  até 45  (quarenta  e  cinco) dias,  corridos,  após  o

encerramento do contrato, para autorizar este evento, ou o que for acordado no

cronograma de migração, em comum acordo.

6.6.5. Ao final  do processo de migração a CONTRATANTE irá emitir um laudo técnico

comprovando a entrega dos dados pela CONTRATADA e a CONTRATADA deverá

emitir  um termo informando que os dados foram destruídos, de acordo com o

padrão NIST 800-88.  

6.7. Mecanismos formais de comunicação

6.7.1. São definidos como mecanismos formais de comunicação, entre a CONTRATANTE

e a CONTRATADA, os seguintes:

a. E-mails e Cartas.

b. Ordem de Serviço

c. Ata de Reunião

d. Ofício

e. Sistema de abertura de chamados

6.8. Manutenção de Sigilo e Normas de Segurança

6.8.1. A  CONTRATADA  deverá  manter  sigilo  absoluto  sobre  quaisquer  dados  e

informações  contidos  em  quaisquer  documentos  e  mídias,  incluindo  os

equipamentos e seus meios de armazenamento, de que venha a ter conhecimento

durante a execução dos serviços, não podendo, sob qualquer pretexto, divulgar,

reproduzir  ou  utilizar,  sob  pena de  lei,  independentemente  da  classificação  de

sigilo conferida pelo CONTRATANTE a tais documentos. 

7.  MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO  

7.1. Critérios de Recebimento e Aceitação 

7.1.1. A CONTRATADA apresentará, até o quinto dia útil do mês, relatório com todas as

ordens  de  serviços  executadas  e  homologadas  pela  CONTRATANTE  no  mês

anterior.  O relatório  deverá  listar,  quando couber,  os  serviços  do  provedor  de

nuvem, e a respectiva quantidade de USN utilizada no serviço de computação, os

serviços de Gerenciamento de Recursos em Nuvem, os serviços de Migração de

Recursos, os serviços de Treinamento, os serviços de suporte técnico e os serviços

de consultoria.

7.1.2. O relatório citado no item anterior deve ser enviado aos fiscais técnicos, por e-

mail, antes da emissão da fatura, para validação, e deve constar a aferição dos

Níveis de Serviços, assim como o cálculo das glosas, para posterior validação dos

demais fiscais do contrato, procedendo-se ao aceite se estiver em conformidade.

7.1.3. Após o envio do relatório citado acima, a CONTRATANTE  deverá confirmar o seu 
recebimento, também via email, diretamente à CONTRATADA.
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7.1.4. Nesse sentido, a entrega dos relatórios mensais deve ser condição fundamental e

necessária para o pagamento referente a cada mês de prestação dos serviços. O

relatório deverá conter no mínimo:

a. Número das Ordens de Serviço;

b. Descrição dos serviços;

c. Período de execução dos serviços;

d. Quantidades: USN, Instâncias Gerenciadas, Instâncias de Computação Migradas,

Instâncias de Banco de Dados migradas, Turmas de Treinamento e UST;

e. Aferição dos Níveis de Serviços;

f. Valor total devido.

7.1.5. O  ateste  dos  serviços  ocorrerá  no  prazo  máximo  de  15  (quinze)  dias  úteis,
contados do primeiro dia útil  após o e-mail  de confirmação de recebimento do
relatório.

7.1.6. Concluída a avaliação da qualidade e da conformidade dos serviços entregues e 
provisoriamente recebidos, a CONTRATADA emitirá a(s) NOTA(S) FISCAL(IS) para 
pagamento, mediante e-mail de aceite enviado pela CONTRATANTE.

7.2. Procedimentos de Teste e Inspeção

7.2.1. A  CONTRATANTE  poderá  realizar  auditorias,  inclusive  com  apoio  de  empresa

especializada, para comprovar que a CONTRATADA mantém os requisitos de testes

de segurança da informação (incluindo análise e tratamento de riscos, verificação

de vulnerabilidades e avaliação de segurança dos serviços).

7.2.2. A critério da CONTRATANTE, testes poderão ser realizados a fim de comprovar as

funcionalidades e a especificação proposta neste Termo de Referência. 

7.2.3. Na  ausência  de  especificações  idênticas  às  mínimas  exigidas,  serão  aceitas

especificações superiores. 

7.3. Níveis Mínimos de Serviço Exigidos (NMS)

7.3.1. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base

em Níveis  de  Serviço  definidos  nesta  seção.  Níveis  de  serviço  são  indicadores

mensuráveis, estabelecidos pela CONTRATANTE, capazes de aferir objetivamente

os resultados pretendidos com as respectivas contratações. 

7.3.2. A  aferição  dos  níveis  de  serviço  será  realizada  mensalmente  pelos  fiscais  do

contrato, referente às Ordens de Serviço encerradas no mês anterior.

7.3.3. O  não  cumprimento  dos  valores  mínimos/máximos  exigidos  nos  indicadores

ensejará em sanções de acordo com o estipulado na seção relativa a sanções.

7.3.4. Para as Ordens de Serviços relacionadas aos serviços de computação em nuvem

(Itens  1,  2  e   3  da  Tabela  1  do  objeto),  serão  considerados  o  seguintes

indicadores:

7.3.4.1. INDICADOR DE DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM

(IDSCN)

INDICADOR DE DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (IDSCN)
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Tópico Descrição

Finalidade O IDSCN visa  aferir  o  percentual  do  tempo em que  os  serviços  da

Nuvem Pública estiveram disponíveis no mês.

Meta a cumprir IDSCN >= 99,90% O serviço objeto desta contratação deverá ser

prestado  24 (vinte e quatro)  horas por dia,  7

(sete) dias por semana, durante todo o período

de  vigência  do  contrato,  salvaguardados  os

casos de interrupções programadas.

Instrumento  de

medição

Através  da  plataforma  de  gerenciamento  de  nuvem  e  por  controle

próprio  da  CONTRATANTE  na  constatação  de  indisponibilidade  dos

serviços.

Forma  de

acompanhamento

Durante a execução dos serviços, a disponibilidade será monitorada e o

tempo de indisponibilidade dos serviços serão descontados do tempo

total de disponibilidade esperado no mês.

Entende-se como serviços aqueles constantes dos catálogos dos Itens 1,

2 e 3 em execução.

Periodicidade Será aferida mensalmente por serviço

Mecanismo  de

Cálculo (métrica)

IDSCN (%) = (TDM / TTM) x 100

Onde:

DSPN = Disponibilidade dos Serviços

TDM = Total de tempo com disponibilidade no mês

TTM = Total do tempo no mês

Observações Serão utilizados dias corridos na medição.

Início de Vigência A partir da emissão de OS relativas aos itens 01, 02 e 03

Faixas  de  ajuste

no pagamento

Para valores do indicador IDSCN:

Igual ou Superior a 99,90% – Pagamento integral da OS;

De 98,90% a 99,89% – Glosa de 3% sobre o valor do serviço 

inadimplido;

De 97,90% a 98,89% – Glosa de 5% sobre o valor do serviço 

inadimplido;

De 96,90% a 97,89% – Glosa de 7% sobre o valor do serviço 

inadimplido;

De 90,00% a 96,89% – Glosa de 9% sobre o valor do serviço 

inadimplido 

E abaixo de 89,99%? – Glosa de 10% sobre o valor do serviço 

inadimplido
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7.3.5. Para as Ordens de Serviços relacionadas aos serviços de gerenciamento, operação de

recursos de computação em nuvem e consultoria  (Itens 4, 8 e 9 da Tabela 1 do

objeto), serão considerados os seguintes indicadores:

7.3.5.1. INDICADOR  DE  DISPONIBILIDADE  DOS  SERVIÇOS  DE  GERENCIAMENTO  E

OPERAÇÃO DE RECURSOS EM NUVEM (IDGOR) – Este indicador será utilizado para

medir o Item 4 da Tabela 1.

INDICADOR DE DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E OPERAÇÃO DE

RECURSOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (IDGOR)

Tópico Descrição

Finalidade O IDGOR visa  aferir  o  percentual  do  tempo em que os  serviços  de

gerenciamento  e  operação  de  recursos  de  computação  em  Nuvem

Pública estiveram disponíveis no mês.

Meta a cumprir IDGOR>= 99% O serviço de gerenciamento e operação de recursos

em nuvem 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete)

dias por semana, durante todo o período de vigência

do contrato, salvaguardados os casos de interrupções

programadas.

Instrumento  de

medição

Através da plataforma de gerenciamento e operação de nuvem e por

controle próprio da CONTRATANTE na constatação de indisponibilidade

dos serviços.

Forma  de

acompanhamento

Durante a execução dos serviços, a disponibilidade será monitorada e o

tempo de indisponibilidade dos serviços serão descontados  do tempo

total de disponibilidade esperado no mês.

Periodicidade Será aferida mensalmente por serviço

Mecanismo  de

Cálculo (métrica)

IDGOR (%) = (TDM / TTM) x 100

Onde:

IDGOR = Disponibilidade dos Serviços de gerenciamento e operação

TDM = Total de tempo com disponibilidade no mês

TTM = Total do tempo no mês

Observações Serão utilizados dias corridos na medição.

Início de Vigência A partir da emissão de OS relativas ao item 04.

Faixas  de  ajuste

no pagamento

Para valores do indicador IDGOR:

Igual ou Superior a 99% – Pagamento integral da OS;

De 90% a 98,99% – Glosa de 1% sobre o valor do serviço inadimplido;

De 80% a 89,99% – Glosa de 2% sobre o valor do serviço inadimplido;

De 70% a 79,99% – Glosa de 5% sobre o valor do serviço inadimplido;

Abaixo de 69,99% - Glosa de 10% sobre o valor do serviço inadimplido.
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7.3.5.2. INDICADOR  DE  RESPONSIVIDADE  A  INCIDENTES  (IRI)  –  Este  indicador  será

utilizado para medir o item 4 da Tabela 1.

INDICADOR DE RESPONSIVIDADE A INCIDENTES (IRI)

Tópico Descrição

Finalidade O  indicador  de  resposta  a  incidentes  mensura  a  quantidade  de

incidentes ocorridos no mês relacionados às instâncias objeto do serviço

de  gerenciamento  da  solução  e  o  respectivo  tempo  de  resposta.  O

objetivo deste indicador é incentivar uma atuação proativa e preventiva

no gerenciamento dos recursos.

Meta a cumprir IRI >= 90,00% Promover  uma  resposta  com  proposta  de

resolução ou medida de contorno do incidente

em até 90 minutos a no mínimo sobre 90%

dos incidentes ocorridos no mês.

Instrumento  de

medição

Através  da  plataforma  de  gerenciamento  de  nuvem  e  por  controle

próprio da CONTRATANTE na constatação da ocorrência de incidentes e

na contabilização do tempo até sua resposta

Forma  de

Acompanhamento

Durante  a  execução  dos  serviços,  a  ocorrência  de  incidentes  será

monitorada e o tempo de resposta será contabilizado.

Periodicidade Será aferido mensalmente

Mecanismo  de

Cálculo (métrica)

IRI = (TI90 / TIM) x 100

Onde:

IRI = Percentual de Incidentes Tratados em até 90 minutos.

TIM = Total de incidentes ocorridos no mês

TI90 = Total de incidentes tratados em até 90 minutos.

Observações Serão utilizados dias corridos na medição

Início de Vigência A partir da emissão de OS relativas ao item 01, 02 e 03.

Faixas  de  ajuste

no pagamento

Para valores do indicador IRI:

Igual ou Superior a 90% – Pagamento integral da OS;

De 80% a 89,99% – Glosa de 5% sobre o valor do serviço inadimplido;

De 70% a 79,99% – Glosa de 7% sobre o valor do serviço inadimplido;

Abaixo de 69,99% - Glosa de 10% sobre o valor do serviço inadimplido.

7.3.5.3. INDICADOR DE TEMPESTIVIDADE NA OPERAÇÃO (ITO)

Este indicador será utilizado para medir o nível de serviço dos Itens 4, 8 e 9 da Tabela 1.

INDICADOR DE TEMPESTIVIDADE NA OPERAÇÃO (ITO)

Tópico Descrição

Finalidade Mensurar a execução dos serviços de gerenciamento e operação nos
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prazos máximos estabelecidos.

Meta a cumprir ITO >= 99,00% Executar as operações e atividades dentro dos

prazos para a execução previstos nas tabelas 5

e 6 e na ordem de serviço.

Instrumento  de

medição

Através  da  plataforma  de  gerenciamento  e  acompanhamento  de

chamados e por controle próprio da CONTRATANTE.

Forma  de

Acompanhamento

Após  a execução dos  serviços,  os  fiscais  analisarão  individualmente

cada execução de serviço verificando a conclusão no prazo definido

neste Termo de Referência.

Periodicidade Será aferido mensalmente

Mecanismo  de

Cálculo (métrica)

ITO = (TCSA / TC) x 100

Onde:

ITO = Percentual de serviços entregues tempestivamente.

TC = Total de chamados ocorridos no mês

TCSA = Total de chamados sem atraso.

Observações Serão utilizados dias corridos na medição

Início de Vigência A partir da emissão de OS relativas ao item 01, 02, 03, 08

Faixas de ajuste no

pagamento

Para valores do indicador ITO:

Igual ou Superior a 99,00% – Pagamento integral da OS;

De 90% a 98,99% – Glosa de 1% sobre o valor do serviço 

inadimplido;

De 80% a 89,99% – Glosa de 5% sobre o valor do serviço 

inadimplido;

De 70% a 79,99% – Glosa de 7% sobre o valor do serviço 

inadimplido;

Abaixo de 69,99% - Glosa de 10% sobre o valor do serviço 

inadimplido.

7.3.5.4. INDICADOR  DE  CONFORMIDADE  NA  MIGRAÇÃO  (ICO)  -  Este  indicador  será

utilizado para medir o item 4, 8 e 9 da Tabela 1.

INDICADOR DE TEMPESTIVIDADE NA MIGRAÇÃO (ICO)

Tópico Descrição

Finalidade Assegurar que os serviços de operação e gerenciamento dos recursos

em  núvem  sejam  executados  em  conformidade  aos  requisitos

técnicos e funcionais esperados.

Meta a cumprir ICO = 100,00% Executar  as  operações  e  atividades  de

gerenciamento  para  aferição  da  QUALIDADE

dos serviços previstos na tabela % e na ordem
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de serviço.

Instrumento  de

medição

Através  da  plataforma  de  gerenciamento  e  acompanhamento  de

chamados e por controle próprio da CONTRATANTE.

Forma  de

Acompanhamento

Após a execução dos serviços, os fiscais analisarão individualmente

cada execução de serviço verificando a conclusão no prazo definido

neste Termo de Referência.

Periodicidade Será aferido mensalmente

Mecanismo  de

Cálculo (métrica)

ICO = (TCC / TC) x 100

Onde:

TC = Total de chamados ocorridos no mês

TCC = Total de chamados entregues no prazo definido no Termo de

Referência.

Observações Serão utilizados dias corridos na medição

Início de Vigência A partir da emissão de OS relativas ao item 01, 02 e 03.

Faixas de ajuste no

pagamento

Para valores do indicador ICO:

Igual a 100% – Pagamento integral da OS;

De 90% a 99% – Glosa de 5% sobre o valor do serviço inadimplido;

De 80% a 89,99% – Glosa de 7% sobre o valor do serviço 

inadimplido;

Abaixo de 79,99% - Glosa de 10% sobre o valor do serviço 

inadimplido.

7.3.6. Para  as  Ordens  de  Serviços  relacionadas  aos  serviços  de  MIGRAÇÃO  DE

RECURSOS COMPUTACIONAIS E MIGRAÇÃO DE BANCO DE DADOS (Itens 5 e 6 da

Tabela 1 do objeto), serão considerados os seguintes indicadores:

7.3.6.1. INDICADOR DE TEMPESTIVIDADE NA MIGRAÇÃO (ITM)

INDICADOR DE TEMPESTIVIDADE NA MIGRAÇÃO (ITM)

Tópico Descrição

Finalidade Mensurar a execução dos serviços de migração nos prazos máximos

estabelecidos.

Meta a cumprir ITM <= 0 Executar a migração das cargas de trabalhos dentro

dos prazos para a execução previstos nos itens 05 e

06.

Instrumento  de

medição

Ordem de Serviço  e  plataforma  de gerenciamento  dos  recursos  de

nuvem.

Forma  de

Acompanhamento

Após  a  execução  dos  serviços  de  migração,  os  fiscais  verificarão  a

conformidade entre o prazo realizado e o prazo previsto.

Periodicidade Será aferido mensalmente
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Mecanismo  de

Cálculo (métrica)

ITM = PR - PMP

Onde:

ITM = Dias de entrega do serviço dentro do prazo previsto.

PMP = Prazo Máximo previsto para migração.

PR= Prazo realizado.

Observações Serão utilizados dias corridos na medição.

O período cuja pendência dependa da CONTRATANTE será descontado

da forma de cálculo.

Início de Vigência A partir da emissão de OS relativas aos itens 05 e 06.

Faixas de ajuste no

pagamento

Para valores do indicador ITM:

Igual ou inferior a 0 – Pagamento integral da OS;

De 1 a 5 – Glosa de 3% sobre o valor da ordem de serviço;

De 6 a 10 – Glosa de 5% sobre o valor da ordem de serviço;

De 11 a 15 – Glosa de 7% sobre o valor da ordem de serviço;

De 16 a 30 - Glosa de 10% sobre o valor da ordem de serviço e 

aplicada advertência.

Acima de 30 – Será declarado não execução do serviço de migração, 

sem prejuízo da aplicação de glosa anterior.

7.3.6.2. INDICADOR DE EFETIVIDADE NA MIGRAÇÃO (IFM)

INDICADOR DE EFETIVIDADE NA MIGRAÇÃO (IFM)

Tópico Descrição

Finalidade Assegurar  que  a  migração  das  cargas  de  trabalho  ocorra  em

conformidade aos requisitos técnicos e de negócio esperados.

Meta a cumprir IFM=100% Quantidade de instâncias migradas cujas cargas de

trabalhos  foram  estabilizadas  no  ambiente  de

nuvem.

Instrumento  de

medição

Ordem de Serviço  e  plataforma  de gerenciamento  dos  recursos  de

nuvem.

Forma  de

Acompanhamento

Após  a  execução  dos  serviços  de  migração,  os  fiscais  verificarão  a

conformidade  funcionais  das  cargas  de  trabalho  mantidas  pelas

instâncias.

Periodicidade Sob demanda

Mecanismo  de

Cálculo (métrica)

IFM = TIMS/ TIM x 100

Onde:

IFM = Instâncias migradas em conformidade funcional aos requisitos

técnicos e de negócio esperados.

TIMS = Total de instâncias migradas em conformidade funcional.
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TIM = Total de instâncias migradas

Observações Serão consideradas instâncias de computação e de Banco de dados.

Início de Vigência A partir da emissão de OS relativas aos itens 05 e 06.

Faixas de ajuste no

pagamento

Para valores do indicador IFM:

Igual a 100% – Pagamento integral da OS;

De 90% a 99,99% – Glosa de 3% sobre o valor do serviço 

inadimplido;

De 80% a 89,99% – Glosa de 5% sobre o valor do serviço 

inadimplido;

Abaixo de 79,99% - Glosa de 7% sobre o valor do serviço inadimplido.

7.3.7.  Para as Ordens de Serviços relacionadas aos serviços de TREINAMENTO (ITEM 8 da

contratação), serão considerados os seguintes indicadores:

INDICADOR DE QUALIDADE DO TREINAMENTO (IQT)

Tópico Descrição

Finalidade A execução dos serviços de treinamento com a qualidade mínima esperada.

Meta  a

cumprir

IQT>= 70% Avaliação positiva do treinamento por no mínimo 70%

dos treinandos.

Instrume

nto  de

medição

Formulário de avaliação preenchido por cada treinando após realização do curso

Forma  de

Acompan

hamento

Ao  término  do  treinamento  cada  aluno  responderá  um  formulário  com  um

indicador de avaliação geral do treinamento. Considera-se positiva a avaliação

superior a 50%.

Periodicid

ade

Por treinamento

Mecanism

o  de

Cálculo

(métrica)

IQT (%) = (TAP/ TA) x 100

Onde:

IQT = Avaliações positivas sobre o treinamento.

TA = Total de avaliações.

TAP = Total de avaliações positivas

Observaç

ões

Serão considerados apenas os participantes com no mínimo 70% de frequência.

Início  de

Vigência

A partir da emissão de OS relativas aos itens 07.

Faixas  de

ajuste  no

Para valores do indicador IQT:

Igual ou superior a 70% – Pagamento integral da OS;
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pagament

o

De 60% a 69,99% – Glosa de 2% sobre o valor do serviço inadimplido;

De 50% a 59,99% – Glosa de 3% sobre o valor do serviço inadimplido;

De 40% a 49,99% – Glosa de 5% sobre o valor do serviço inadimplido;

Abaixo de 39,99% - Glosa de 7% sobre o valor do serviço inadimplido.

8. Sanções Administrativas e Procedimentos para Glosa no Pagamento

8.1. O licitante  será  sancionado  com  o  impedimento  de  licitar  e  contratar  com  a

Administração  Pública  Estadual  e  será  descredenciado  do  cadastro  de

fornecedores, pelo prazo de até 2 (dois) anos, sem prejuízo de multa, e demais

cominações legais, nos seguintes casos:

a) convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o 

contrato;

b) deixar de entregar a documentação exigida no Edital;

c) apresentar documentação falsa;

d) não mantiver a proposta;

e) cometer fraude fiscal;

f) comportar-se de modo inidôneo.

8.2. Serão  reputados  como  inidôneos  atos  como  os  descritos  no  Código  Penal

Brasileiro.

8.3. A aplicação de sanções não exime o licitante da obrigação de reparar os danos,

perdas ou prejuízos que sua conduta venha a causar ao CONTRATANTE.

8.4. O licitante/adjudicatário  que  cometer  quaisquer  das  infrações  discriminadas  no

subitem 8.1 ficará sujeito,  sem prejuízo da responsabilidade civil  e criminal,  às

seguintes sanções:

a) multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da sua proposta inicial;

b) impedimento de licitar e de contratar com o Estado do Rio Grande do Sul e

descredenciamento no cadastro de fornecedores, pelo prazo de até 2 (dois) anos.

8.5. A  penalidade  de  multa  pode  ser  aplicada  cumulativamente  com  a  sanção  de

impedimento de licitar e de contratar.

8.6. A  aplicação  de  qualquer  das  penalidades  previstas  realizar-se-á  em  processo

administrativo  que  assegurará  o  contraditório  e  a  ampla  defesa  ao

licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na legislação.

8.7. A autoridade competente,  na aplicação das sanções,  levará em consideração a

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano

causado ao PROCERGS, observado o princípio da proporcionalidade.
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8.8. As  sanções  previstas  nesta  Cláusula  não  elidem  a  aplicação  das  penalidades

estabelecidas no Art. 30 da Lei Federal nº 12.846/2013.

8.9. As sanções  por  atos  praticados  no decorrer  da contratação  estão  previstas  na

Minuta  de  Contrato  e  tem  sua  redação  definida  pelo  Decreto  Estadual  nº

55.717/2021, Resoluções 177/2021 e 200/2022.

8.10. As glosas decorrentes de indisponibilidade estão previstas no item 7 e subitens

deste Termo de Referência.

9. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

9.1. O contrato a ser firmado terá vigência inicial de 36 (trinta e seis) meses, contados

da data de sua assinatura, e poderá ser prorrogado por período de mais 24 (vinte

e quatro) meses, até o limite de 60 meses.

9.2. A vigência de 36 (trinta e seis)  meses justifica-se com vistas a permitir  que o

período contratual acomode o processo de migração, configuração, estabilização e

disponibilização  dos  serviços  em  nuvem,  além  da  prestação  do  serviço

propriamente dito. Outro fator que foi considerado na definição do período de 36

(trinta)  meses  foi  a  modalidade  de  reserva  de  recurso  computacional  adotado

pelos provedores de nuvem. Essa modalidade permite a alocação de recursos por

períodos de 12 (doze) meses. Neste caso, uma vigência anual impossibilitaria o

uso  dos  recursos  nessa  modalidade.  Destacando-se  que  essa  modalidade  de

recursos  reservados  apresenta  melhores  condições  comerciais  para  a

Administração.

10. DO REAJUSTE DE PREÇOS 

10.1. O contrato será reajustado, observado o interregno mínimo de um ano, a contar

da data-base de reajuste.

10.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro,  o interregno mínimo de um ano será

contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

10.3. O valor do contrato será reajustado, em consequência da variação do IPCA (Índice

de Preços ao Consumidor Amplo) do Sistema Nacional de Índices de Preços ao

Consumidor – SNIPC, de acordo com a fórmula abaixo:

            R = P0 x [(IPCAn / IPCA0)-1]
            Onde:
                 R = parcela de reajuste;
             P0 = Preço inicial do contrato no mês de referência dos preços ou preço do
contrato no mês de aplicação do último reajuste;
                IPCAn = número do índice IPCA referente ao mês do reajuste;  
                IPCA0 = número do índice IPCA referente ao mês da data-base inicial ou último
reajuste.

11. DEFINIÇÃO DE CRITÉRIOS TÉCNICOS PARA JULGAMENTO DA PROPOSTA
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11.1. Para fins de demonstração da conformidade do serviço apresentado pela licitante

em relação às especificações técnicas previstas no Termo de Referência, a licitante

deverá apresentar a seguinte Documentação Técnica:

11.1.1. A  identificação  do  provedor  de  nuvem  e  seu  respectivo  catálogo  de  serviço,

associado aos serviços constantes nas Tabelas 2, 3 e 4 do objeto deste termo de

referência. 

11.1.2. Identificação do(s) produto(s) adotado(s) para oferta da Plataforma de Gestão de

Nuvem e do Portal de Gerenciamento online, incluindo todo o material, prospecto e

endereços  eletrônicos  que  contenham  as  informações  necessárias  para  se

constatar  o atendimento aos  requisitos  mínimos exigidos para a plataforma de

gestão, conforme ANEXO VI  MODELO DE TABELA DE CONFORMIDADE TÉCNICA

DA PLATAFORMA DE GESTÃO DE NUVEM E DO PORTAL DE GERENCIAMENTO

ONLINE. 

12. DOS CRITÉRIOS DE HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR

12.1. Regime, Tipo, Modalidade da Licitação e Modo de Disputa: 

12.1.1. O regime da execução do contrato é de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, uma

vez que permite o pagamento apenas pelos serviços efetivamente executados, e

consegue-se  definir  de  antemão a  qualidade  e  a quantidade  serviços  a serem

prestados. 

12.1.2. Esta licitação será realizada na modalidade de PREGÃO NA FORMA DE DISPUTA,

eletrônica, com julgamento pelo critério de MENOR PREÇO GLOBAL DO LOTE.

12.2. A LICITANTE  deverá  apresentar  para  fins  de  habilitação  técnica,  atestados  de

capacidade técnica, com as seguintes comprovações: 

12.2.1. O provisionamento, gerenciamento e operação de, no mínimo, 50 instâncias de

máquina virtual e de 10 instâncias de banco de dados em ambiente de nuvem

pública ou privada Oracle; 

12.2.2. O fornecimento de painel ou portal web de gestão de recursos em nuvem pública,

capaz de realizar o monitoramento e bilhetagem de recursos de computação em

nuvem de um provedor; 

12.2.3. A realização de migração de ambiente de hospedagem próprio (on-premisses) de

organização  pública  ou  privada  com no  mínimo 50 máquinas  virtuais  e  de  10

instâncias de banco de dados Oracle para ambiente em nuvem pública ou privada

Oracle. 

12.3. Será permitido o somatório de atestados para fins de comprovação da qualificação

técnica do LICITANTE. 
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12.4. Apresentar comprovação de que representa o CSP Oracle Cloud Infrastructure para

utilização dos serviços de computação em nuvem que venham a ser utilizados pela

CONTRATANTE.

12.5. Comprovar através de cópia da Carteira de Trabalho ou Contrato Social  que possui

no seu quadro, 01 (um) profissional de cada perfil abaixo relacionado:

12.5.1. Administrador de soluções Oracle (on-premises ou Cloud);

12.5.2. Arquiteto de soluções Oracle (on-premises ou Cloud);

12.5.3. Especialista em Banco de Dados Oracle(on-premises ou Cloud).

12.6. A Licitante deverá comprovar que os provedores aos quais representa, nos termos 

do item 13.4 possuem ao menos as certificações: ABNT NBR ISO/IEC 27001:2013; 

ISO/IEC 27017:2016 ou CSA STAR Certification LEVEL TWO ou superior; e ISO/IEC 

27018:2014, vigentes, referentes à infraestrutura de datacenter onde os serviços 

em nuvem estarão hospedados.

12.7. As certificações acima serão aceitas na sua versão em inglês, com tradução 

juramentada.

12.8. Os Licitantes deverão demonstrar que os provedores ofertados estão em 

conformidade com os padrões de segurança de nuvem através de auditoria anual 

do tipo SOC 2, ou superior, conduzida por um auditor independente, com a 

apresentação dos relatórios de tipo I ou tipo II.

13. DA SUBCONTRATAÇÃO

Será permitida subcontratação apenas para os serviços de treinamento ( Item 7 da

Tabela 1 do objeto ) e para o e SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA 

TÉCNICA (Item 9 da Tabela 1 do objeto).

PROCERGS – CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A
Praça dos Açorianos, s/nº – Centro Histórico – CEP 90.010-340 – Porto Alegre/RS – Brasil
PABX + 55 51 3210-3100 – http://www.procergs.rs.gov.br – procergs@procergs.rs.gov.br 

03/06/2022 15:53:08 PROCERGS/SCP/49494 ÁO SCP PARA VERIFICAÇÃO 368

22048900010929

PROCERGS58784
ASC

10/06/2022
16:55:15



14. ANEXOS

14.1. Integram este Termo de Referência os seguintes anexos:

14.1.1. ANEXO I – MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO

PROCERGS ORDEM DE SERVIÇO

Contrato n°

OS

SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (Item 1 da Contratação)

Código Serviço Quantidade Prazo em dias Quantidade de USNs

SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (Item 2 da Contratação)

Código Serviço Quantidade Prazo em dias Quantidade de USNs

SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (Item 3 da Contratação)

Código Serviço Quantidade Prazo em dias Quantidade de USNs

SERVIÇOS  DE  GERENCIAMENTO  E  OPERAÇÃO  DE  RECURSOS  EM  NUVEM  (ITEM  4  da

contratação)

Instâncias relacionadas (computação

ou banco de dados)

Recursos relacionados (rede, segurança

ou armazenamento) - Descrever código 

e nome do recurso.

Natureza 

da ação 

(*)

Data e 

hora de 

início

Data e hora

de término

Prazos de execução dos serviços de Gerenciamento e Operação (vide tabela 5 - TR)

SERVIÇO DE MIGRAÇÃO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS (ITEM 5 da contratação)

Tipo de Migração: <"on-premisses to cloud" ou "cloud to cloud" >

Instância a ser migrada Ações relacionadas Data e hora de início Data e hora de término
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Obs.: observar os prazos máximos conforme tabela

Quantidade de instâncias de computação estimadas da OS Prazo máximo em dias de execução da OS

1 a 5 instâncias 3 dias

6 a 20 instâncias 7 dias

21 a 50 instâncias 15 dias

Mais do que 50 30 dias

SERVIÇO DE MIGRAÇÃO DE BANCO DE DADOS (ITEM 6 da contratação)

Tipo de Migração: <"on-premisses to cloud" ou "cloud to cloud" >

Instância a ser migrada Ações relacionadas Data e hora de início Data e hora de término

Obs.: observar os prazos máximos conforme tabela

Quantidade de instâncias de computação estimadas da OS Prazo máximo em dias de execução da OS

1 a 5 instâncias 3 dias

6 a 20 instâncias 7 dias

21 a 50 instâncias 15 dias

Mais do que 50 30 dias

TREINAMENTO (ITEM 7 da contratação)

a. Identificação da turma de treinamento (Nome do Órgão, Identificação da Turma);

b. Data início;

c. Data de término;

d. Horário de início;

e. Horário de término;

f. Relação dos participantes (de 1 a 20);

g. Detalhamento do escopo; e

__________, ___ de __________ de _____.

Responsável Técnico da Empresa

Empresa

Responsável Técnico Procergs

SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS SOB DEMANDA (ITEM 8 da contratação)

Descrição do Serviço Recursos relacionados (rede,

segurança

ou armazenamento) 

Valor em 

UST

Data e 

hora de 

início

Data e hora

de término

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA (ITEM 9 da contratação)
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Descrição do Serviço Recursos relacionados (rede, segurança

ou armazenamento) - Descrever código 

e nome do recurso.

Quantidad

e de UST

Data e 

hora de 

início

Data e hora

de término

Observação

14.1.2. ANEXO II - MODELO DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO - TREINAMENTO

14.1.3.  O Conteúdo programático deverá contemplar uma carga horária mínima de 80

(oitenta) horas abrangendo ao menos os seguintes tópicos:

14.1.3.1. Introdução/conceito de computação em nuvem;

14.1.3.2.  Visão geral dos serviços da Nuvem Pública;

14.1.3.3. Visão geral das APIs e Interfaces - Nativas, Linha de Comando, Portal, SDKs, entre

outras - para acesso aos serviços da Nuvem Pública;

14.1.3.4. Visão geral dos mecanismos de gestão de acessos e identidades para acesso a

recursos  e  serviços  da  Nuvem Pública;  Conceitos  da  Plataforma  de  Gestão  de

Nuvem;

14.1.3.5. Configuração e utilização da Plataforma de Gestão de Nuvem;

14.1.3.6. Implementação e Provisionamento em nuvem;

14.1.3.7. Arquitetura e Administração de Topologias de Aplicações e ambientes em nuvem;

14.1.3.8. Gerenciar o crescimento da infraestrutura e do armazenamento em um ambiente

de nuvem;

14.1.3.9.  Migração de aplicações do ambiente on-premises para o ambiente em nuvem;

14.1.3.10. Gerenciamento de storage e backup;

14.1.3.11. Otimização da arquitetura de computação em nuvem;

14.1.3.12. Automação de serviços;

14.1.3.13. Instalação, criação e execução de container;

14.1.3.14. Projetar uma arquitetura de redes para suportar o ambiente de nuvem.

15.1.4- ANEXO IV - MODELO DE TABELA DE CONFORMIDADE TÉCNICA DA PLATAFORMA DE 

GESTÃO DE NUVEM E DO PORTAL DE GERENCIAMENTO ONLINE.
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Requisito Evidência Documento Página Item

2.14. Da  Plataforma  de  Gestão  de  Nuvem  e  do  Portal  de

Gerenciamento online.

2.14.1. A  Plataforma  de  Gestão de  Nuvem deve  ser  disponibilizada  pela

CONTRATADA e deve ser capaz de realizar o provisionamento e orquestração,

requisição  de  serviço,  inventário  e  classificação,  monitoramento  e  análise,

gerenciamento de custos  e otimização de carga de  trabalho,  migração em

nuvem,  backup  e  recuperação  de  desastres,  gerenciamento  de  segurança,

conformidade  e  identidade  e  deployment  e  implantação  dos  recursos  nos

provedores de nuvem ofertados.

2.14.2. A  CONTRATADA poderá  utilizar  uma  ou  mais  ferramentas  SaaS,

comum de mercado, para disponibilizar uma plataforma de gestão de nuvem

conforme critérios mínimos estabelecidos neste Termo de Referência.

2.14.3. A  ferramenta  deve  prover  as  seguintes  funcionalidades  de

Provisionamento e Orquestração de nuvem:

a. Aprovisionamento para o usuário final.

b.  Permitir a utilização de modelos de provisionamento, incluindo modelos de

provisionamento nativos da plataforma em nuvem.

c.Permitir a automação de provisionamento simultânea.

d.  Permitir a adoção de políticas relacionadas a modelos de provisionamento.

e.  Permitir um agendador de tarefas.

f.  Implementar fluxos de trabalho de orquestração baseada em eventos.

g.  Possibilitar a requisição de serviço.

h.  Disponibilizar um catálogo de serviços compatível aos serviços previstos

neste Termo de Referência.

i.  Possibilitar a implantação de limites de gastos de itens de catálogo.

j. Solicitar fluxos de trabalho de aprovação.

k.  Prover atendimento automatizado de pedidos.

l. Realizar gerenciamento de identidade e acesso (IAM).

m. Seja compatível às soluções de criação de infraestrutura por código (IaaC)

adotadas pelos provedores de nuvem ofertados ou soluções IaaC compatíveis

aos provedores de nuvem ofertados.

2.14.4. A  ferramenta  deve  prover  as  seguintes  funcionalidades  de

Monitoramento e Análise em Nuvem:
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a. Permitir o Monitoramento por meio de painéis customizáveis.

b. Disponibilizar Relatórios de monitoramento de desempenho de recursos na

nuvem.

c. Realizar a coleta e monitoramento de logs.

d.  Possibilitar  a  Integração  de  monitoramento  nativo  das  plataformas  em

nuvem.

e. Implementar Políticas de monitoramento de alertas.

f. Prover notificações de eventos de alerta multicanal.

g.  Permitir  monitorar,  no mínimo,  as  informações  sobre  a  quantidade e  o

status das instâncias, bem como, o uso de seus recursos computacionais (CPU

e  RAM),  tráfego  de  saída  de  rede,  armazenamento  e  banco  de  dados,

isoladamente por projeto. 

2.14.5.  A  ferramenta deve  prover  as  seguintes  funcionalidades  de

Inventário e Classificação em Nuvem

a. Possibilitar a descoberta de recursos nas nuvens.

b. Disponibilizar um Inventário de recursos na nuvem.

c. Possibilitar o Monitoramento de alterações na configuração de recursos na

nuvem.

d. Implementar Políticas de configuração de recursos na Plataforma de Gestão

Nuvem.

e. Permitir ações de configuração de recursos na nuvem.

f. Possibilitar a integração de marcação nativa das plataformas em nuvem.

g. Disponibilizar um Editor de tags nativo das plataformas em nuvem.

h.Possibilitar a Detecção de recursos sem etiqueta.

i.Permitir a tomada de Ações em recurso sem marcação.

j.Possibilitar a criação de Grupos de recursos dinâmicos.

2.14.6.  A  ferramenta deve  prover  as  seguintes  funcionalidades  de

Gerenciamento de custos e otimização de recursos em Nuvem:

a.Permitir Integração da API da lista de preços da plataforma em nuvem.

b. Permitir Integração da API de cobrança da plataforma na nuvem.

c. Disponibilizar Painéis de utilização de recursos.

d. Disponibilizar Painéis de controle de custos.
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e. Disponibilizar Relatórios de acompanhamento de custos.

f. Possibilitar a Previsões de custo.

g. Permitir a Definição e visualização do orçamento.

h. Políticas de alerta de orçamento.

i. Possibilitar recurso de Detecção de anomalia nos gastos.

j. Disponibilizar recomendações de dimensionamento de direitos - instâncias

de computação

k. Permitir  isolar  financeira  e  logicamente  os  recursos  computacionais  do

provedor utilizados em diferentes projetos, de modo a não haver nenhum

tipo de interferência entre os projetos.

l. Definir centros de custos (unidades virtuais às quais podem ser atribuídos

projetos, e às quais podem ser associadas despesas) e o orçamento para o

projeto, e provisionar todos os recursos a serem utilizados, respeitando o

orçamento atribuído

2.14.7. A ferramenta deve prover as seguintes funcionalidades de

Gerenciamento de segurança, conformidade e identidade:

a. Disponibilizar mecanismos de single sign on (SSO) do console nativo das

plataformas em nuvem.

b. Permitir  a  criação,  modificação  e  exclusão  de  usuários  e  grupos  de

usuários, aos quais poderão ser atribuídas permissões de acesso.

c. Permitir criar Políticas do IAM.

d. Permitir o Gerenciamento de configuração de segurança

e. Disponibilizar notificações de eventos de segurança multicanal.

f. Disponibilizar Log de atividades da plataforma em nuvem.

2.14.8. A  CONTRATADA  deverá  disponibilizar  portal  de

gerenciamento  online,  que  baseado nas  informações  geradas  pela

plataforma de gestão de nuvem, seja capaz de:

a.  Emitir  planilha de preços:  valores  praticados pela CONTRATADA com os

preços  de  todos  os  serviços  das  Tabelas  2,  3  e  4  (em  USN)  com  as

identificações dos respectivos provedores, além de indicar quais serviços dos

provedores serão gratuitos.

b.  Disponibilizar  previsões  de  custo  em  USN  baseado  no  perfil  atual  de

consumo.
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c. Apresentar sugestão de redução de custos por meio da readequação dos

tipos de máquinas virtuais ao perfil de consumo apurado

d.Disponibilizar relatório de faturamento apresentando com consumo mensal

de serviços dos provedores na métrica do item do serviço - USN.

     15.1.6 ANEXO V – TABELA DE VOLUMETRIA DE ITENS POR PARTICIPANTE

       Tabela 8

Recurso de Computação Part Number Oracle Celepar MTI Procempa Procergs Prodemge Total

Serviço de Computação com Processador AMD

MÁQUINA VIRTUAL LINUX  - PROVISIONADA COM 
1 VCPU 1 GB DE MEMÓRIA RAM

B93113 (compute - stan-
dard - E4 - OCPU) + 
B93114 (compute - stan-
dard - E4 - memory)

0 0 0 0 0 0

MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADA 
COM 1 VCPU 1 GB DE MEMÓRIA RAM

B93113 (compute - stan-
dard - E4 - OCPU) + 
B93114 (compute - stan-
dard - E4 - memory) + 
B88318 (Windows OS)

0 0 0 0 0 0

MÁQUINA VIRTUAL LINUX - PROVISIONADA COM 2
VCPU 2 GB DE MEMÓRIA RAM

B93113 (compute - stan-
dard - E4 - OCPU) + 
B93114 (compute - stan-
dard - E4 - memory)

0 0 0 0 0 0

MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADA 
COM 2 VCPU 2 GB DE MEMÓRIA RAM

B93113 (compute - stan-
dard - E4 - OCPU) + 
B93114 (compute - stan-
dard - E4 - memory) + 
B88318 (Windows OS)

0 0 0 0 0 0

MÁQUINA VIRTUAL LINUX - PROVISIONADO COM 2
VCPUE 4 GB DE MEMÓRIA RAM

B93113 (compute - stan-
dard - E4 - OCPU) + 
B93114 (compute - stan-
dard - E4 - memory)

0 0 0 0 0 0

MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADO 
COM 2VCPU E 4 GB DE MEMÓRIA RAM

B93113 (compute - stan-
dard - E4 - OCPU) + 
B93114 (compute - stan-
dard - E4 - memory) + 
B88318 (Windows OS)

0 0 0 0 0 0

MÁQUINA VIRTUAL LINUX - PROVISIONADO COM 2
VCPUE 8 GB DE MEMÓRIA RAM

B93113 (compute - stan-
dard - E4 - OCPU) + 
B93114 (compute - stan-
dard - E4 - memory)

0 0 0 0 0 0

MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADO 
COM 2VCPU E 8 GB DE MEMÓRIA RAM

B93113 (compute - stan-
dard - E4 - OCPU) + 
B93114 (compute - stan-
dard - E4 - memory) + 
B88318 (Windows OS)

0 0 0 0 0 0

MÁQUINA VIRTUAL LINUX - PROVISIONADA COM 4
VCPU 8 GB DE MEMÓRIA RAM

B93113 (compute - stan-
dard - E4 - OCPU) + 
B93114 (compute - stan-
dard - E4 - memory)

0 0 0 453 0 453

MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADA 
COM 4 VCPU 8 GB DE MEMÓRIA RAM

B93113 (compute - stan-
dard - E4 - OCPU) + 
B93114 (compute - stan-
dard - E4 - memory) + 
B88318 (Windows OS)

0 0 0 0 0 0

MÁQUINA VIRTUAL LINUX - PROVISIONADO COM 4
VCPUE 16 GB DE MEMÓRIA RAM

B93113 (compute - stan-
dard - E4 - OCPU) + 
B93114 (compute - stan-
dard - E4 - memory)

0 0 0 540 0 540

MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADO B93113 (compute - stan- 0 0 0 0 0 0

PROCERGS – CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A
Praça dos Açorianos, s/nº – Centro Histórico – CEP 90.010-340 – Porto Alegre/RS – Brasil
PABX + 55 51 3210-3100 – http://www.procergs.rs.gov.br – procergs@procergs.rs.gov.br 

03/06/2022 15:53:08 PROCERGS/SCP/49494 ÁO SCP PARA VERIFICAÇÃO 375

22048900010929

PROCERGS58784
ASC

10/06/2022
16:55:15



COM 4VCPU E 16 GB DE MEMÓRIA RAM

dard - E4 - OCPU) + 
B93114 (compute - stan-
dard - E4 - memory) + 
B88318 (Windows OS)

MÁQUINA VIRTUAL LINUX - PROVISIONADA COM 8
VCPU 16 GB DE MEMÓRIA RAM

B93113 (compute - stan-
dard - E4 - OCPU) + 
B93114 (compute - stan-
dard - E4 - memory)

0 0 0 905 0 905

MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADA 
COM 8 VCPU 16 GB DE MEMÓRIA RAM

B93113 (compute - stan-
dard - E4 - OCPU) + 
B93114 (compute - stan-
dard - E4 - memory) + 
B88318 (Windows OS)

0 0 0 0 0 0

MÁQUINA VIRTUAL LINUX - PROVISIONADO COM 8
VCPUE 32 GB DE MEMÓRIA RAM

B93113 (compute - stan-
dard - E4 - OCPU) + 
B93114 (compute - stan-
dard - E4 - memory)

0 0 0 1.080 0 1.080

MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADO 
COM 8VCPU E 32 GB DE MEMÓRIA RAM

 0 0 0 0 0 0

MÁQUINA VIRTUAL LINUX - PROVISIONADO COM 
16 VCPU E 32 GB DE MEMÓRIA RAM

B93113 (compute - stan-
dard - E4 - OCPU) + 
B93114 (compute - stan-
dard - E4 - memory)

0 0 0 1.810 0 1.810

MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADO 
COM 16 VCPU E 32 GB DE MEMÓRIA RAM

B93113 (compute - stan-
dard - E4 - OCPU) + 
B93114 (compute - stan-
dard - E4 - memory) + 
B88318 (Windows OS)

0 0 0 0 0 0

MÁQUINA VIRTUAL LINUX  PROVISIONADO COM 
16 VCPU E 64 GB DE MEMÓRIA RAM

B93113 (compute - stan-
dard - E4 - OCPU) + 
B93114 (compute - stan-
dard - E4 - memory)

0 0 0 0 0 0

MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADO 
COM 16VCPU E 64 GB DE MEMÓRIA RAM

B93113 (compute - stan-
dard - E4 - OCPU) + 
B93114 (compute - stan-
dard - E4 - memory) + 
B88318 (Windows OS)

0 0 0 0 0 0

MÁQUINA VIRTUAL LINUX PROVISIONADO COM 32
VCPU E 64 GB DE MEMÓRIA RAM

B93113 (compute - stan-
dard - E4 - OCPU) + 
B93114 (compute - stan-
dard - E4 - memory)

0 0 0 0 0 0

MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADA 
COM 32 VCPU 64 GB DE MEMÓRIA RAM

B93113 (compute - stan-
dard - E4 - OCPU) + 
B93114 (compute - stan-
dard - E4 - memory) + 
B88318 (Windows OS)

0 0 0 0 0 0

MÁQUINA VIRTUAL LINUX - PROVISIONADO COM 
32VCPU E 128 GB DE MEMÓRIA RAM

B93113 (compute - stan-
dard - E4 - OCPU) + 
B93114 (compute - stan-
dard - E4 - memory)

0 0 0 864 0 864

MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADO 
COM 32VCPU E 128 GB DE MEMÓRIA RAM

B93113 (compute - stan-
dard - E4 - OCPU) + 
B93114 (compute - stan-
dard - E4 - memory) + 
B88318 (Windows OS)

0 0 0 3.013 0 3.013

MÁQUINA VIRTUAL LINUX - PROVISIONADA COM 
64 VCPU 256 GB DE MEMÓRIA RAM

B93113 (compute - stan-
dard - E4 - OCPU) + 
B93114 (compute - stan-
dard - E4 - memory)

0 0 0 0 0 0

MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADA 
COM 64 VCPU 256 GB DE MEMÓRIA RAM

B93113 (compute - stan-
dard - E4 - OCPU) + 
B93114 (compute - stan-
dard - E4 - memory) + 
B88318 (Windows OS)

0 0 0 0 0 0

Serviços de Computação com Processador Intel

MÁQUINA VIRTUAL LINUX  - PROVISIONADA COM 
1 VCPU 1 GB DE MEMÓRIA RAM

B94176 "Compute - Stan-
dard - X9 - OCPU (OCPU 
Per Hour) + B94177 "Com-

0 0 0 0 0 0
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pute - Standard - X9 - Me-
mory (Gigabyte Per Hour)

MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADA 
COM 1 VCPU 1 GB DE MEMÓRIA RAM

B94176 "Compute - Stan-
dard - X9 - OCPU (OCPU 
Per Hour) + B94177 "Com-
pute - Standard - X9 - Me-
mory (Gigabyte Per Hour) 
+ B88318 (Windows OS)

0 0 0 0 0 0

MÁQUINA VIRTUAL LINUX - PROVISIONADA COM 2
VCPU 2 GB DE MEMÓRIA RAM

B94176 "Compute - Stan-
dard - X9 - OCPU (OCPU 
Per Hour) + B94177 "Com-
pute - Standard - X9 - Me-
mory (Gigabyte Per Hour)

0 314 0 0 0 314

MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADA 
COM 2 VCPU 2 GB DE MEMÓRIA RAM

B94176 "Compute - Stan-
dard - X9 - OCPU (OCPU 
Per Hour) + B94177 "Com-
pute - Standard - X9 - Me-
mory (Gigabyte Per Hour) 
+ B88318 (Windows OS)

0 0 0 0 0 0

MÁQUINA VIRTUAL LINUX - PROVISIONADO COM 2
VCPUE 4 GB DE MEMÓRIA RAM

B94176 "Compute - Stan-
dard - X9 - OCPU (OCPU 
Per Hour) + B94177 "Com-
pute - Standard - X9 - Me-
mory (Gigabyte Per Hour)

0 336 336 0 0 672

MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADO 
COM 2VCPU E 4 GB DE MEMÓRIA RAM

B94176 "Compute - Stan-
dard - X9 - OCPU (OCPU 
Per Hour) + B94177 "Com-
pute - Standard - X9 - Me-
mory (Gigabyte Per Hour) 
+ B88318 (Windows OS)

0 1.007 1.007 0 0 2.015

MÁQUINA VIRTUAL LINUX - PROVISIONADO COM 2
VCPUE 8 GB DE MEMÓRIA RAM

B94176 "Compute - Stan-
dard - X9 - OCPU (OCPU 
Per Hour) + B94177 "Com-
pute - Standard - X9 - Me-
mory (Gigabyte Per Hour)

0 0 380 0 0 380

MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADO 
COM 2VCPU E 8 GB DE MEMÓRIA RAM

B94176 "Compute - Stan-
dard - X9 - OCPU (OCPU 
Per Hour) + B94177 "Com-
pute - Standard - X9 - Me-
mory (Gigabyte Per Hour) 
+ B88318 (Windows OS)

0 0 1.051 0 0 1.051

MÁQUINA VIRTUAL LINUX - PROVISIONADA COM 4
VCPU 8 GB DE MEMÓRIA RAM

B94176 "Compute - Stan-
dard - X9 - OCPU (OCPU 
Per Hour) + B94177 "Com-
pute - Standard - X9 - Me-
mory (Gigabyte Per Hour)

0 1.343 0 0 0 1.343

MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADA 
COM 4 VCPU 8 GB DE MEMÓRIA RAM

B94176 "Compute - Stan-
dard - X9 - OCPU (OCPU 
Per Hour) + B94177 "Com-
pute - Standard - X9 - Me-
mory (Gigabyte Per Hour) 
+ B88318 (Windows OS)

0 3.022 0 0 0 3.022

MÁQUINA VIRTUAL LINUX - PROVISIONADO COM 4
VCPUE 16 GB DE MEMÓRIA RAM

B94176 "Compute - Stan-
dard - X9 - OCPU (OCPU 
Per Hour) + B94177 "Com-
pute - Standard - X9 - Me-
mory (Gigabyte Per Hour)

0 0 759 0 2.278 3.037

MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADO 
COM 4VCPU E 16 GB DE MEMÓRIA RAM

B94176 "Compute - Stan-
dard - X9 - OCPU (OCPU 
Per Hour) + B94177 "Com-
pute - Standard - X9 - Me-
mory (Gigabyte Per Hour) 
+ B88318 (Windows OS)

0 0 2.102 0 0 2.102

MÁQUINA VIRTUAL LINUX - PROVISIONADA COM 8
VCPU 16 GB DE MEMÓRIA RAM

B94176 "Compute - Stan-
dard - X9 - OCPU (OCPU 
Per Hour) + B94177 "Com-
pute - Standard - X9 - Me-
mory (Gigabyte Per Hour)

1.343 2.015 0 0 0 3.358

MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADA 
COM 8 VCPU 16 GB DE MEMÓRIA RAM

B94176 "Compute - Stan-
dard - X9 - OCPU (OCPU 
Per Hour) + B94177 "Com-

0 6.044 0 0 0 6.044
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pute - Standard - X9 - Me-
mory (Gigabyte Per Hour) 
+ B88318 (Windows OS)

MÁQUINA VIRTUAL LINUX - PROVISIONADO COM 8
VCPUE 32 GB DE MEMÓRIA RAM

B94176 "Compute - Stan-
dard - X9 - OCPU (OCPU 
Per Hour) + B94177 "Com-
pute - Standard - X9 - Me-
mory (Gigabyte Per Hour)

1.518 2.278 1.518 0 0 5.314

MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADO 
COM 8VCPU E 32 GB DE MEMÓRIA RAM

B94176 "Compute - Stan-
dard - X9 - OCPU (OCPU 
Per Hour) + B94177 "Com-
pute - Standard - X9 - Me-
mory (Gigabyte Per Hour) 
+ B88318 (Windows OS)

0 2.102 4.205 0 0 6.307

MÁQUINA VIRTUAL LINUX - PROVISIONADO COM 
16 VCPU E 32 GB DE MEMÓRIA RAM

B94176 "Compute - Stan-
dard - X9 - OCPU (OCPU 
Per Hour) + B94177 "Com-
pute - Standard - X9 - Me-
mory (Gigabyte Per Hour)

2.686 1.343 0 0 0 4.030

MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADO 
COM 16 VCPU E 32 GB DE MEMÓRIA RAM

B94176 "Compute - Stan-
dard - X9 - OCPU (OCPU 
Per Hour) + B94177 "Com-
pute - Standard - X9 - Me-
mory (Gigabyte Per Hour) 
+ B88318 (Windows OS)

0 0 0 0 0 0

MÁQUINA VIRTUAL LINUX  PROVISIONADO COM 
16 VCPU E 64 GB DE MEMÓRIA RAM

B94176 "Compute - Stan-
dard - X9 - OCPU (OCPU 
Per Hour) + B94177 "Com-
pute - Standard - X9 - Me-
mory (Gigabyte Per Hour)

3.037 1.518 3.037 0 0 7.592

MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADO 
COM 16VCPU E 64 GB DE MEMÓRIA RAM

B94176 "Compute - Stan-
dard - X9 - OCPU (OCPU 
Per Hour) + B94177 "Com-
pute - Standard - X9 - Me-
mory (Gigabyte Per Hour) 
+ B88318 (Windows OS)

0 0 8.410 0 0 8.410

MÁQUINA VIRTUAL LINUX PROVISIONADO COM 32
VCPU E 64 GB DE MEMÓRIA RAM

B94176 "Compute - Stan-
dard - X9 - OCPU (OCPU 
Per Hour) + B94177 "Com-
pute - Standard - X9 - Me-
mory (Gigabyte Per Hour) 
+ B88318 (Windows OS)

5.373 2.686 0 0 0 8.059

MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADA 
COM 32 VCPU 64 GB DE MEMÓRIA RAM

B94176 "Compute - Stan-
dard - X9 - OCPU (OCPU 
Per Hour) + B94177 "Com-
pute - Standard - X9 - Me-
mory (Gigabyte Per Hour)

0 0 0 0 0 0

MÁQUINA VIRTUAL LINUX - PROVISIONADO COM 
32VCPU E 128 GB DE MEMÓRIA RAM

B94176 "Compute - Stan-
dard - X9 - OCPU (OCPU 
Per Hour) + B94177 "Com-
pute - Standard - X9 - Me-
mory (Gigabyte Per Hour)

18.221 3.644 6.074 1.215 0 29.153

MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADO 
COM 32VCPU E 128 GB DE MEMÓRIA RAM

B94176 "Compute - Stan-
dard - X9 - OCPU (OCPU 
Per Hour) + B94177 "Com-
pute - Standard - X9 - Me-
mory (Gigabyte Per Hour) 
+ B88318 (Windows OS)

0 0 16.819 3.364 0 20.183

MÁQUINA VIRTUAL LINUX - PROVISIONADA COM 
64 VCPU 256 GB DE MEMÓRIA RAM

B94176 "Compute - Stan-
dard - X9 - OCPU (OCPU 
Per Hour) + B94177 "Com-
pute - Standard - X9 - Me-
mory (Gigabyte Per Hour)

0 0 6.074 0 0 6.074

MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADA 
COM 64 VCPU 256 GB DE MEMÓRIA RAM

B94176 "Compute - Stan-
dard - X9 - OCPU (OCPU 
Per Hour) + B94177 "Com-
pute - Standard - X9 - Me-
mory (Gigabyte Per Hour) 
+ B88318 (Windows OS)

0 0 16.819 0 0 16.819

Total Serviço Computação  32.178 27.654 68.591 13.245 2.278 143.946
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SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO DE BLOCOS (SSD)

B91961 - Storage - Block 
Volume - Storage (Gigaby-
te Storage Capacity Per 
Month + B91962 - Storage 
- Block Volume - Perfor-
mance Units (Performance
Units Per Gigabyte Per 
Month)

4.352 136 8.160 425 33 13.106

SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO DE BLOCOS (HDD)

B91961 - Storage - Block 
Volume - Storage (Gigaby-
te Storage Capacity Per 
Month + B91962 - Storage 
- Block Volume - Perfor-
mance Units (Performance
Units Per Gigabyte Per 
Month)

1.275 128 0 255 0 1.658

SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO DE OBJETOS - DA-
DOS COM MAIOR FREQUÊNCIA DE USO

B91628 - Object Storage - 
Storage (Gigabyte Storage 
Capacity Per Month)

0 128 2.550 13 0 2.690

SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO DE OBJETOS - DA-
DOS COM ACESSO INFREQUENTE

B93000 - Infrequent Ac-
cess Storage - Storage (Gi-
gabyte Storage Capacity 
Per Month)

0 50 1.000 50 0 1.100

SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO DE OBJETOS - DA-
DOS COM MENOR FREQUÊNCIA DE USO

B91633 - Archive Storage - 
Storage (Gigabyte Storage 
Capacity Per Month)

0 52 780 13 0 845

SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE OBJETOS - DADOS 
COM ACESSO INFREQUENTE

B93001 - Infrequent Ac-
cess Storage - Data Retrie-
val (GB Storage Retrieved 
Per Month)

0 0 1.100 50 0 1.150

SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO DE REDE (FILE 
STORAGE)

B89057 - Oracle Cloud In-
frastructure - File Storage

30.000 0 6.000 900 90 36.990

Total Serviço Armazenamento  35.627 493 19.590 1.706 123 57.538

TRÁFEGO DE SAÍDA DA REDE

B93455 - Oracle Cloud In-
frastructure - Outbound 
Data Transfer - Originating 
in APAC, Japan, and South 
America (Over 10 teraby-
tes per month)

750 250 625 250 1 1.876

TRÁFEGO DE REDE INTERNA ENTRE ZONAS nao é cobrado 0 0 0 0 0 0

TRÁFEGO DE REDE DO BALANCEADOR DE CARGA

B93455 - Oracle Cloud In-
frastructure - Outbound 
Data Transfer - Originating 
in APAC, Japan, and South 
America (Over 10 teraby-
tes per month)

250 188 150 50 1 638

SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE CARGA

B93030 - Load Balancer 
Base (Load Balancer)(Flexi-
ble Load Balancer instan-
ces.)

2.475 13.198 2.887 825 124 19.509

LOAD BALANCER BANDWIDTH

B93031 - Load Balancer 
Bandwidth(Cumulative 
bandwidth for all Load Ba-
lancer instances.)

0 0 1.095 365 7 1.468

SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE CARGA UTILI-
ZANDO GERENCIADOR DE TRÁFEGO POR DNS*

B90327 - Oracle Cloud In-
frastructure - DNS Traffic 
Management

32.000 0 2.000 20 0 34.020

PORTA DE CONEXÕEO DEDICADA 1GBPS
B88325 - Oracle Cloud In-
frastructure - FastConnect 
1 Gbps

0 310 310 155 0 776

PORTA DE CONEXÕEO DEDICADA 10GBPS
B88326 - Oracle Cloud In-
frastructure - FastConnect 
10 Gbps

1.862 1.862 1.862 931 0 6.515

SERVIÇO DE DNS - HOSPEDAGEM DE ZONAS

Não cobramos por zonas. 
Há um limite de 1000 zo-
nas por tenancy - The 
Oracle Cloud Infrastructu-

0 0 0 0 0 0
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re DNS service is limited to
1000 zones per account 
and 25,000 records per 
zone. Customers with zone
and record size needs ex-
ceeding these values are 
encouraged to contact 
support at support.oracle.-
com.

SERVIÇO DE DNS - CONSULTAS B88525 - Oracle Cloud In-
frastructure - DNS

4 0 2 17 0 23

SERVIÇO DE VPN nao é cobrado 0 0 0 0 0 0

VPN GATEWAY nao é cobrado 0 0 0 0 0 0

IP PÚBLICO nao é cobrado 0 0 0 0 0 0

SERVIÇO DE TRADUÇÃO DO ENDEREÇO DE REDE 
(NAT) - GATEWAY

nao é cobrado 0 0 0 0 0 0

SERVIÇO DE TRADUÇÃO DO ENDEREÇO DE REDE 
(NAT) - TRANSFERÊNCIA

B93455 - Oracle Cloud In-
frastructure - Outbound 
Data Transfer - Originating 
in APAC, Japan, and South 
America (Over 10 teraby-
tes per month)

0 0 5 1.250 0 1.255

SERVIÇO DE TRÁFEGO ENTRE CLOUDS PRIVADAS 
VIRTUAIS

B93455 - Oracle Cloud In-
frastructure - Outbound 
Data Transfer - Originating 
in APAC, Japan, and South 
America (Over 10 teraby-
tes per month)

0 0 13 125 0 138

SERVIÇO DE CONEXÃO ENTRE CLOUDS PRIVADAS 
VIRTUAIS

nao é cobrado 0 0 0 0 0 0

Total Serviço Rede  37.341 15.808 8.948 3.988 132 66.216

SERVIÇO DE COFRE DE SENHAS

B92092 - Oracle Cloud In-
frastructure - KMS Vault - 
Next 20 Key Versions Per 
Month

1.600 0 0 107 0 1.707

WEB APPLICATION FIREWALL - Instância B94579 - Web Application 
Firewall - Instance

5.000 0 2.500 250 700 8.450

WEB APPLICATION FIREWALL - Requisições 
B94277 - Web Application 
Firewall - Requests

540 0 1.500 60 150 2.250

SERVIÇO DE BACKUP nao é cobrado 0 0 0 0 0 0

SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO DE BACKUP

B91628 - Oracle Cloud In-
frastructure - Object Stora-
ge - Storage (Over 10 GB 
Storage Capacity per Mon-
th)

4.080 2.550 153 26 969 7.778

SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO (INTEGRAÇÃO COM 
AD) ADQUIRIDO POR USUÁRIO

B90556 - Oracle Identity 
Cloud Service - Consumer 
User. Entendemos que 
esse item também pode 
ser atendido via protoco-
los de federação de identi-
dade, visto que se trata de 
uma opção funcionalmen-
te equivalente, amplamen-
te difundida entre os pro-
vedores de nuvem e mais 
segura, pois não envolve 
cópia de dados do ambien-
te on-prem para a cloud, 
visto que via de regra é a 
opção mais barata de di-
versos provedores . Está 
correto nosso entendi-
mento? Se positivo, não 
cobramos por esse serviço.

96 0 2 8 0 106

SERVIÇO DE AUDITORIA E ANÁLISE DE LOGS B92939 - Oracle Cloud In-
frastructure Logging Analy-

1.177 0 0 11.775 0 12.952

PROCERGS – CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A
Praça dos Açorianos, s/nº – Centro Histórico – CEP 90.010-340 – Porto Alegre/RS – Brasil
PABX + 55 51 3210-3100 – http://www.procergs.rs.gov.br – procergs@procergs.rs.gov.br 

03/06/2022 15:53:08 PROCERGS/SCP/49494 ÁO SCP PARA VERIFICAÇÃO 380

22048900010929

PROCERGS58784
ASC

10/06/2022
16:55:15



tics - Active Storage (Log-
ging Analytics Storage Unit
Per Hour: is defined as 300
GB of logs stored during an
hour of the service. The 
units of storage are evalu-
ated hourly.)

SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO INTEGRADA (SINGLE 
SIGNON)

Entender os requisitos 
para utilização do Oracle 
Identity Foundation Cloud 
Service

0 18.840 0 0 0 18.840

Total Serviço Segurança  12.494 21.390 4.155 12.225 1.819 52.082

Total IaaS Mensal  117.640 65.344 101.284 31.164 4.351 319.783

Total IaaS 36 Meses  4.235.031 2.352.397 3.646.206 1.121.894 156.653 11.512.181

Serviço Gerenciado de Banco de Dados Oracle En-
terprise com 2 vCPU e 15 GB de memória RAM

Serviço Gerenciado de 
Banco de Dados Oracle En-
terprise com 2 vCPU e 15 
GB de memória RAM

0 0 0 0 0 0

Serviço Gerenciado de Banco de Dados Oracle En-
terprise com 4 vCPU e 30 GB de memória RAM

Serviço Gerenciado de 
Banco de Dados Oracle En-
terprise com 4 vCPU e 30 
GB de memória RAM

0 0 0 0 0 0

Serviço Gerenciado de Banco de Dados Oracle En-
terprise com 8 vCPU e 60 GB de memória RAM

Serviço Gerenciado de 
Banco de Dados Oracle En-
terprise com 8 vCPU e 60 
GB de memória RAM

0 0 0 0 0 0

Serviço Gerenciado de Banco de Dados Oracle En-
terprise com 16 vCPU e 120 GB de memória RAM

Serviço Gerenciado de 
Banco de Dados Oracle En-
terprise com 16 vCPU e 
120 GB de memória RAM

0 0 0 0 0 0

Serviço Gerenciado de Banco de Dados Oracle En-
terprise com 32 vCPU e 240 GB de memória RAM

Serviço Gerenciado de 
Banco de Dados Oracle En-
terprise com 32 vCPU e 
240 GB de memória RAM

0 0 0 0 0 0

Serviço Gerenciado de Banco de Dados Oracle En-
terprise com 48 vCPU e 320 GB de memória RAM

Serviço Gerenciado de 
Banco de Dados Oracle En-
terprise com 48 vCPU e 
320 GB de memória RAM

0 0 0 0 0 0

Serviço Gerenciado de Banco de Dados Oracle En-
terprise High Performance com 2 vCPU e 15 GB de 
memória RAM

Serviço Gerenciado de 
Banco de Dados Oracle En-
terprise High Performance 
com 2 vCPU e 15 GB de 
memória RAM

0 0 0 0 0 0

Serviço Gerenciado de Banco de Dados Oracle En-
terprise High Performance com 4 vCPU e 30 GB de 
memória RAM

Serviço Gerenciado de 
Banco de Dados Oracle En-
terprise High Performance 
com 4 vCPU e 30 GB de 
memória RAM

0 0 0 0 0 0

Serviço Gerenciado de Banco de Dados Oracle En-
terprise High Performance com 8 vCPU e 60 GB de 
memória RAM

Serviço Gerenciado de 
Banco de Dados Oracle En-
terprise High Performance 
com 8 vCPU e 60 GB de 
memória RAM

5.181 0 10.361 0 0 15.542

Serviço Gerenciado de Banco de Dados Oracle En-
terprise High Performance com 16 vCPU e 120 GB 
de memória RAM

Serviço Gerenciado de 
Banco de Dados Oracle En-
terprise High Performance 
com 16 vCPU e 120 GB de 
memória RAM

10.361 0 20.723 25.903 0 56.987

Serviço Gerenciado de Banco de Dados Oracle En-
terprise High Performance com 32 vCPU e 240 GB 
de memória RAM

Serviço Gerenciado de 
Banco de Dados Oracle En-
terprise High Performance 
com 32 vCPU e 240 GB de 
memória RAM

0 0 0 0 0 0

Serviço Gerenciado de Banco de Dados Oracle En-
terprise High Performance com 48 vCPU e 320 GB 
de memória RAM

Serviço Gerenciado de 
Banco de Dados Oracle En-
terprise High Performance 
com 48 vCPU e 320 GB de 
memória RAM

0 0 0 0 0 0

Serviço Gerenciado de Banco de Dados Oracle En- Serviço Gerenciado de 0 0 0 0 0 0
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terprise Extreme Performance com 2 vCPU e 15 GB
de memória RAM

Banco de Dados Oracle En-
terprise Extreme Perfor-
mance com 2 vCPU e 15 
GB de memória RAM

Serviço Gerenciado de Banco de Dados Oracle En-
terprise Extreme Performance com 4 vCPU e 30 GB
de memória RAM

Serviço Gerenciado de 
Banco de Dados Oracle En-
terprise Extreme Perfor-
mance com 4 vCPU e 30 
GB de memória RAM

0 3.925 0 0 0 3.925

Serviço Gerenciado de Banco de Dados Oracle En-
terprise Extreme Performance com 8 vCPU e 60 GB
de memória RAM

Serviço Gerenciado de 
Banco de Dados Oracle En-
terprise Extreme Perfor-
mance com 8 vCPU e 60 
GB de memória RAM

7.850 15.699 0 0 7.850 31.398

Serviço Gerenciado de Banco de Dados Oracle En-
terprise Extreme Performance com 16 vCPU e 120 
GB de memória RAM

Serviço Gerenciado de 
Banco de Dados Oracle En-
terprise Extreme Perfor-
mance com 16 vCPU e 120 
GB de memória RAM

31.398 15.699 0 0 31.398 78.495

Serviço Gerenciado de Banco de Dados Oracle En-
terprise Extreme Performance com 32 vCPU e 240 
GB de memória RAM

Serviço Gerenciado de 
Banco de Dados Oracle En-
terprise Extreme Perfor-
mance com 32 vCPU e 240 
GB de memória RAM

31.398 31.398 0 0 31.398 94.195

Serviço Gerenciado de Banco de Dados Oracle En-
terprise Extreme Performance com 48 vCPU e 320 
GB de memória RAM

Serviço Gerenciado de 
Banco de Dados Oracle En-
terprise Extreme Perfor-
mance com 48 vCPU e 320 
GB de memória RAM

0 0 0 47.097 0 47.097

Total Serviço de Banco de Dados  86.188 66.721 31.084 73.001 70.646 327.639

ARMAZENAMENTO DE BANCO DE DADOS ORACLE

B91961 - Storage - Block 
Volume - Storage (Gigaby-
te Storage Capacity Per 
Month + B91962 - Storage 
- Block Volume - Perfor-
mance Units (Performance
Units Per Gigabyte Per 
Month)

1.632 2.720 544 5.440 169 169

Total Serviço de Armazenamento de Banco de Da-
dos

 1.632 2.720 544 5.440 169 169

SERVIÇO GERENCIADO DE EXECUÇÃO DE CONTAI-
NERS não é cobrado. 0 0 0 0 0 0

SERVIÇO GERENCIADO DE KUBERNETES não é cobrado pelo servi-
ço, apenas pela infraestru-
tura.

0 0 0 0 0 0

SERVIÇOS DE REPOSITÓRIO DE IMAGEM DE CON-
TAINER - ARMAZENAMENTO

B91628 - Object Storage - 
Storage (Gigabyte Storage 
Capacity Per Month)

0 13 0 255 0 0

SERVIÇO DE REPOSITÓRIO DE IMAGEM DE CONTAI-
NER - TRANSFERÊNCIA DE DADOS

B93455 - Oracle Cloud In-
frastructure - Outbound 
Data Transfer - Originating 
in APAC, Japan, and South 
America (Over 10 teraby-
tes per month)

0 1 0 250 0 0

Total Serviço de Container  0 14 0 505 0 0

SERVIÇO DE CACHE GERENCIADO DE MEMÓRIA 
RAM, COM NO MÍNIMO 6GB

B91347 - Oracle WebLogic 
Suite for Oracle Cloud In-
frastructure (This cloud 
service is available on the 
Oracle Cloud Marketplace.
For additional detail, see 
the "Cloud Marketplace" 
section in the Oracle PaaS 
and IaaS Universal Credits 
Service Descriptions docu-
ment at Oracle.com:
Oracle PaaS and IaaS Uni-
versal Credits Service Des-
criptions document at Ora-

0 6.331 1.055 2.818 0 0
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cle.com:
https://docs.cloud.oracle.-
com/en-us/iaas/Content/
FreeTier/freetier.htm)

Total Serviço de Cache  0 6.331 1.055 2.818 0 0

SERVERLESS - REQUISIÇÕES DAS FUNÇÕES B90618 - Oracle Functions 
- Invocations (cobrado 
apenas a partir de 
2,000,000 Function Invoca-
tions Per Month)

0 0 0 0 0 0

SERVERLESS - TEMPO DE EXECUÇÃO DAS FUNÇÕES B90617 - Oracle Functions 
- Execution Time (cobrado 
apenas a partir de  
400,000 Gigabyte Me-
mory-Seconds Per Month)

0 0 0 0 0 0

Total Serviço de Serverless  0 0 0 0 0 0

SERVIÇO DE GATEWAY DE API - HTTP

B92072 - API Gateway - 
1,000,000 API Calls 
(1,000,000 API Calls Per 
Month)

0 30 0 15   

SERVIÇO DE GATEWAY DE API - REST

B92072 - API Gateway - 
1,000,000 API Calls 
(1,000,000 API Calls Per 
Month)

0 30 0 15   

SERVIÇO DE ENVIO DE NOTIFICAÇÕES POR SMS

B90941 - Oracle Cloud In-
frastructure - Notifications 
- Email Delivery (Over 
1,000 Emails Sent Per 
Month)

0 48 0 1.200   

SERVIÇO DE ENVIO DE NOTIFICAÇÕES POR REQUI-
SIÇÃO/CHAMADA HTTP

B90940 - Notifications - 
HTTPS Delivery (Million 
Delivery Operations)

0 60 0 60   

SERVIÇO DE ENVIO DE NOTIFICAÇÕES POR E-MAIL
B90941 - Notifications - 
Email Delivery (1,000 
Emails Sent)

0 0 0 1.000   

Total Serviço de Desenvolvimento  0 168 0 2.290 0 0

Total PaaS Mensal  87.820 75.954 32.683 84.054 70.815 327.808

Total Pass 36 Meses  3.161.513 2.734.330 1.176.590 3.025.926 2.549.321 12.647.680

SERVIÇO DE BI  ADQUIRIDO POR USUÁRIO - ORA-
CLE ANALYTICS PROFESSIONAL

 B92682 - Oracle Analytics 
- Professional 0 0 200 400 1.000 1.600

SERVIÇO DE BI  ADQUIRIDO POR USUÁRIO - 
ORACLE ANALYTICS PROFESSIONAL B92682 - Oracle Analytics -

Professional
            0 0

0 0 0 0

SERVIÇO DE BI ADQUIRIDO POR INSTÂNCIA - ORA-
CLE ANALYTICS CLOUD - PROFESSIONAL

B89630 - Oracle Analytics 
Cloud - Professional) 0 0 0 0 0 0

SERVIÇO DE BI ADQUIRIDO POR INSTÂNCIA  - ORA-
CLE ANALYTICS CLOUD - ENTERPRISE

B89631 - Oracle Analytics 
Cloud - Enterprise 0 600 5.000 5.000 7.000 17.600

Total Serviço de BI  0 600 5.200 5.400 8.000 19.200

Total SaaS Mensal  0 600 5.200 5.400 8.000 19.200

Total SaaS 36 Meses  0 21.600 187.200 194.400 288.000 691.200

PROCERGS – CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A
Praça dos Açorianos, s/nº – Centro Histórico – CEP 90.010-340 – Porto Alegre/RS – Brasil
PABX + 55 51 3210-3100 – http://www.procergs.rs.gov.br – procergs@procergs.rs.gov.br 
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Referente: Fornecimento de serviços de nuvem pública - Multicloud 

 

 

Prezados Senhores, 

 

A EXTREME DIGITAL SOLUTIONS (EDS) é uma empresa brasileira criada com uma missão: 

tornar as empresas cada vez mais simples e eficientes. Pautada por este princípio, nossa equipe 

pensa, desenvolve e implementa projetos de tecnologia com um único fim - tornar o dia a dia dos 

nossos clientes mais simples e eficiente para que eles só invistam energia no que realmente 

importa: manter o foco no seu próprio negócio. 

Criar soluções inovadoras e tornar processos mais dinâmicos é a nossa paixão. Investimos 

fortemente no treinamento e na atualização de nossos profissionais, desenvolvendo cada vez mais 

especialistas certificados e qualificados, ávidos para ouvir as dificuldades de nossos clientes e, 

através de estudo de caso, apresentar maneiras inovadoras de tornar o seu negócio mais simples e 

eficiente. 

Contamos com um amplo portfólio tecnológico incluindo soluções de: Inteligência Artificial, 

Customer and User Experience, Sistemas Cognitivos, Big Data, Gestão de Atendimento, Integração de 

Sistemas, Gerenciamento de Performance Digital, Segurança da Informação, Virtualização e 

Administração de Infraestrutura em Cloud e local, Armazenamento e Proteção de Dados, além de 

contarmos também com a parceria de marcas líderes mundiais de tecnologia. 
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 Atendimento em território nacional 

Ter profissionais experientes e certificados pelas maiores entidades tecnológicas do mercado nos 

dá o respaldo para prover soluções exclusivas para o seu negócio em todo o território nacional. A 

EDS conta com equipes especializadas, além de escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e 

Belo Horizonte para atendimento em todo o país. 

 

Nossos Valores 

• Excelência     • Eficiência 

• Satisfação     • Simplicidade 

• Transformação    • Educação contínua 

• Responsabilidade social   • Ética 

 

Política de Qualidade  

• Promover, desenvolver, manter e comercializar soluções inovadoras e serviços em tecnologia da 

informação, por meio da melhoria contínua do Sistema de Gestão da Qualidade, atendendo aos 

requisitos e superando as expectativas dos clientes e colaboradores. 

•   Garantir que produtos e serviços ofertados tenham os retornos financeiros ou estratégicos 

aderentes as expectativas da EDS. 

• Assegurar que o Sistema de Gestão da Qualidade esteja aderente aos objetivos estratégicos da 

EDS. 

 

Empresa Certificada 

 

 

• Novembro de 2019 

Certificação Internacional que atesta a qualidade nos serviços produzidos e entregues pela EDS. 

 

• Fevereiro de 2017 

Certificação Internacional que atesta a qualidade do processo de desenvolvimento de softwares e 

aplicativos produzidos pela EDS. 
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• Julho de 2020 e 2019 

A certificação CertiGov é um selo de compliance que garante a integridade, a conformidade da 

empresa e a qualifica a vender ao governo com maior segurança. 

 

 

• Março de 2020 e abril de 2021  

Certificada pelo terceiro ano consecutivo no programa GPTW que reconhece empresas que 

valorizam pessoas. Uma das 15 melhores empresas para se trabalhar no Rio de Janeiro e uma das 

50 melhores do brasil no ranking de empresas de TI. 

 

 

• Março de 2018 

Certificação de modelo de Melhoria do Processo de Testes nível 3, atestando a excelência da EDS 

no processo de gestão de testes, assegurando maturidade, eficiência e qualidade das entregas 

de produtos e serviços para os clientes. 

 

 

• Abril de 2021 

O SQMMI – Software Quality Maturity Model Integration é um modelo de melhoria contínua de 

práticas e processos de qualidade e testes de software, garantindo a redução de ocorrências de 

defeitos em produção, e com isso, contribuir para melhorar ainda mais a qualidade da entrega. 
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CONTROLE DE VERSÃO  

Data Versão O que? Quem? 

22/09/2021 1.0                          Criação do documento.      Samir Pinheiro 

                          

    

 

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE 

As partes envolvidas neste documento obrigam-se a respeitar estritamente, o caráter confidencial 

e sigiloso de todas as informações relativas aos equipamentos, programas de computador, ou 

serviços, objeto deste documento. Não serão consideradas confidencias ou sigilosas as 

informações: (a) de domínio público; (b) que sejam objeto de permissão escrita, respeitados os 

limites e condições dispostas a permissão para a divulgação das informações; (c) que sejam 

requisitadas por ordem judicial e/ou da Administração Pública ou cuja divulgação seja determinada 

por lei, respeitados os estritos limites da requisição ou determinação; e (d) que sejam necessárias 

à perfeita execuções dos serviços descritos neste documento. Conforme disposto no Artigo 5, 

Incisos X e XII da Constituição Federal. 
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CONFORMIDADE COM A LGPD 

As partes envolvidas neste documento declaram que estão cientes das regras previstas acerca do 

tratamento de dados pessoais e dados pessoais sensíveis previstas na Lei 13.709/2018, obrigando-

se a observá-las na execução dos serviços objeto da presente proposta. A proponente, na 

qualidade de operadora dos dados, seguirá estritamente as diretrizes apontadas pela controladora, 

à qual caberá garantir o enquadramento adequado para o tratamento dos dados pessoais 

transferidos e/ou compartilhados. Ambas as partes se comprometem a colaborar mutuamente 

para o integral cumprimento da LGPD, cada qual nos limites de suas responsabilidades e 

atribuições. 
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1. OBJETO 

Esta Proposta tem como objetivo principal apresentar as condições comerciais para a 

Fornecimento de serviços de nuvem pública - Multicloud, tomando como base as melhores 

práticas existentes na solução. Para sua confecção consideramos as informações 

disponibilizadas pelo cliente PROCERGS, conforme especificações do Termo de Referência 

contidas nos e-mails e apresentações prestadas pela companhia. 

 

 

2. VALORES 

A presente Proposta Técnica Comercial totaliza o valor de R$ 1.033.157.652,65 no Preço Total 

Estimado, conforme descrição: 

 

Item   Descrição   Unidade   

Volume 
Total 

Estimado 
(36 meses) 

Preço Unitário 

1 

 
Prestação de serviços de 
computação multinuvem – 
Infraestrutura como serviço (IaaS)  

 
 

USN  

 
 

81.035.638  R$9,298 

 

2   

 
 
 
Prestação de serviços de 
computação multinuvem – 
Plataforma como serviço (PaaS) 

 
 
 
 

USN 

 
 
 
 

20.510.732 R$8,842  

3   

 
 
Prestação de serviços de 
computação em multinuvem - 
Software como Serviço (SaaS) 

 
 
 

USN 

 
 
 

4.575.141 

 
 
 

 R$ 8,630   

4   

 
 
 
Serviço de Gerenciamento e 
Operação de recursos em nuvem 

 
 
 

Instância 
gerenciada 

por mês 

 
 
 
 

50.796 

 
 
 
 

R$ 589,000  
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5   

 
Serviço de Migração de Recursos 
Computacionais 

Unidade - 
Instância de 
Computação 

Migrada 

 
315 

 
 R$ 3.900,000  

 

6   

 
 
 
Serviço de Migração de Banco de 
dados 

 
 

Instância de 
Computação 

Migrada 

 
 
 

116 

 
 
 

 R$ 9.800,000   

7   

 
 
 
Treinamento 

 
 

Turma de 
treinamento 

 
 
 

86 

  
 
 

R$ 46.000,000   

8  

 
 
 
Serviço Especializado de Suporte 
Técnico por Demanda 

 
 
 

UST 

 
 
 

22.138 

 
 
 

 R$ 650,000   

9  

 
 
Serviço Especializado de Consultoria 
Técnica 

 
 

UST 

 
 

9.408 

 
 

 R$ 870,000   

 

 
 

 

 

 

 

 

3. CONDIÇÕES COMERCIAIS 

O pagamento de serviços será realizado conforme medição de entregas realizadas e 

homologadas pelo cliente; 

Os valores desta proposta estão expressos em Reais; 

O prazo para pagamento sem incidência de encargos moratórios: 30 (trinta) dia(s) após a data 

de emissão da nota fiscal fatura. 
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 O não pagamento de quaisquer valores devidos pelo Cliente, no período de 45 (quarenta e 

cinco) dias após a data de emissão, implicará na incidência dos seguintes encargos moratórios, 

até a data do efetivo pagamento:  

▪ Correção Monetária com base na evolução do IGP-M (FGV), mais juros de mora de 

2,1% (dois e um décimo por cento) ao mês, ambos calculados "pro rata die"; e  

▪ Multa moratória de 2% (dois por cento) sobre o saldo devedor em atraso, até o 

trigésimo dia da data de incidência dos encargos moratórios; ou  

▪ Multa moratória de 10% (dez por cento) sobre o saldo devedor em atraso, a partir 

do trigésimo primeiro dia da data de incidência dos encargos moratórios. 

• A Extreme Digital estará faturando os serviços a partir do estabelecimento prestador 

desses Serviços, à matriz:  

o Razão Social: Extreme Digital Consul. E Representação LTDA 

o CNPJ: 14.139.773/0001-68 

o Regime Tributário: Lucro Real 

o Porte da Empresa: MGE – Média ou Grande Empresa 

o Endereço: Rua José Versolato, 101 - 12° Andar, Torre A 

o Centro - São Bernardo do Campo - SP – Brasil CEP: 09750-730 

 

• Contato Tel./Fax: +55 21 3190-1990; 

o comercial@extremedigital.com.br e/ou 

o financeiro@extremedigital.com.br 

 

• Dados bancários: Banco: Itaú.   Agência: 8219 C/C.: 36241-8 
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São Paulo, 19 de abril de 2022 

 

 

PROCERGS EXTREME DIGITAL SOLUTIONS 

 

 

 

____________________________________________________ 

Nome: 

CPF: 

 

 

TESTEMUNHA 1 

 

 

____________________________________________________ 

Nome: 

CPF: 

 

 

 

____________________________________________________ 

Nome: 

CPF: 

 

 

TESTEMUNHA 2 

 

 

____________________________________________________ 

Nome: 

CPF: 
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Cloud (integrador multinuvem)

Elaborado para Procergs

19 de abril de 2022
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Logicalis

Estimativa de Investimento - Valores em R$

Cliente: Procergs

LOGBUD053550 - Rev_0

 PREÇO UNITÁRIO 

C/ IMPOSTOS 

 PREÇO TOTAL  

C/ IMPOSTOS 

 (R$)  (R$) 

1

 Prestação de serviços de

computação multinuvem –

Infraestrutura como serviço (IaaS) 

 USN  81.035.638                    16,65                          1.349.243.372,70     

2

 Prestação de serviços de

computação multinuvem –

Plataforma como serviço (PaaS) 

 USN  20.510.732                    16,65                          341.503.687,80        

3

 Prestação de serviços de

computação em multinuvem -

Software como Serviço (SaaS) 

 USN 4.575.141                       16,65                          76.176.097,65          

4
 Serviço de Gerenciamento e

Operação de recursos em nuvem 

 Instância gerenciada por 

mês  
50.796                            5.580,78                     283.481.300,88        

5
 Serviço de Migração de Recursos

Computacionais 

 Unidade - Instância de 

Computação Migrada 
315                                  5.864,66                     1.847.367,90             

6
 Serviço de Migração de Banco de

dados 

 Instância de Computação 

Migrada 
116                                  9.103,92                     1.056.054,72             

7  Treinamento   Turma de treinamento  86                                    64.639,36                  5.558.984,96             

8
 Serviço Especializado de Suporte

Técnico por Demanda  
 UST  22.138                            942,66                        20.868.607,08          

9
 Serviço Especializado de

Consultoria Técnica  
 UST  9.408                               942,66                        8.868.545,28             

2.088.604.018,97     

1. Data base dos preços: 19/04/2022

2. Validade da proposta: 30 dias 

 ITEM  DESCRIÇÃO  UNIDADE 

 VOLUME TOTAL 

ESTIMADO PRAZO DE 

36 MESES 

3. Este orçamento foi elaborado por solicitação do Requerente e tem caráter meramente informativo. As informações e valores aqui descritos não constituem uma 

proposta ou oferta vinculativa. Caso seja de interesse do Requerente uma proposta para aquisição do objeto deste documento, solicitamos seja encaminhado 

pedido nesse sentido, para que seja elaborada a competente proposta comercial e/ou técnica.
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A 
 

PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RS 

 
COTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TERMO DE REFERÊNCIA - SERVIÇOS GERENCIADOS DE 

COMPUTAÇÃO EM NUVEM, SOB O MODELO DE INTEGRADOR DE MULTINUVEM 

 
Conforme solicitado, submetemos o documento do Termo de Referência de Broker – INTEGRADOR DE MULTINUVEM, para avaliação 
Técnica.  
 
Segue abaixo as nossas considerações para adequação ao TR, e nossa cotação. 
 

1. Dos Serviços de Computação em Nuvem item 2.5 subitem 2.5.3.2 Tabela 2 - Infraestrutura como Serviço (IaaS) itens 1.16, 1.17 e 
1.18 / 1.61, 1.62 e 1.63. 

 
CONSIDERAÇÕES:  
São raros os casos e cenários onde há demanda para um FLAVOR com características de vCPU e MEM na mesma proporção, 
tanto é que quase nenhum CSP possui essa característica, hoje se restringindo a GCP (Google Cloud) e IBM Cloud, mesmo assim 
com uma oferta Classic que não seria a recomendada para esse tipo de solução, pois o ideal seria VPC, ficando de fora AWS, 
Azure, Huawei Cloud, etc, essa característica poderá restringir a concorrência para o processo e trata-se de um mero detalhe pois 
já existe no catálogo FLAVOR DE 2 vCPU com 4 GB RAM e 4 vCPU com 8 GB RAM que já são mais comuns e previstos em todos 
os CSPs. 

 
 
 

2. Especificações dos Requisitos da Contratação item 4 subitem 4.1.5. 
 

CONSIDERAÇÕES:  
Sugerimos a mudança do texto, pois conforme compliance das certificações aqui solicitadas neste material, os CSPs (provedores) 
não tem acesso ao conteúdo dos dados de nenhum cliente na Plataforma de Cloud. 
A garantia e capacidade de recuperação está mais relacionada a contração da solução de backup, pelo cliente direto na plataforma 
conforme ítem, que faz parte do catálogo, porém o CSP possui garantias relativas em casos de desastres de determinados Data 
Center estes conteúdos possuem base replicada em outros Data Centers dentro da MultiRegion contemplada.   
 
 
 

3. Requisitos de Experiência Profissional item 4.11- Perfil do Especialista de Banco de Dados. 
 

CONSIDERAÇÕES:  
Hoje apenas AWS, OCI e Azure (que não possui Oracle) possuem essa certificação de Especialista em DataBase portanto 
sugerimos flexibilização deste ítem para que haja maior concorrência e que mais CSP’s além destes aqui apresentados possam 
participar. 
 
 

4. Item 13.5 Comprovar através de cópia da Carteira de Trabalho que possui no seu quadro, 01 (um) profissional de cada perfil 
abaixo relacionado... 
  

CONSIDERAÇÕES: 
Inclusão do seguinte texto: ...a partir do momento em que houver a primeira demanda (OS) para o requisito escopo competente 
abaixo:  

 
Permitir que seja alocado e/ou disponibilizado documentação e o  profissional apenas para quando houver a primeira demanda ou 
enquanto houver demanda relativo ao escopo especifico de cada perfil. 
 
Reforçamos que o solicitado acima está aderente ao Credenciamento Público da PRODEMGE para serviço de Cloud, que é  
orgão participe dessa ARP, onde no Anexo I do Objeto descreve: 
 
26.5. Na eventualidade de um contrato futuro de prestação de serviços as PROPONENTES deverão  
26.5.3. Comprovar que a PROPONENTE possui corpo técnico, com, no mínimo, 2 (dois) profissionais que atendam todos requisitos 
definidos no anexo i.f – Perfis Profissionais, para o CSP representado  
 
 
Na eventualidade de um contrato futuro de prestação de serviços as PROPONENTES deverão comprovar que a PROPONENTE 
possui corpo técnico, com os profissionais que atendam todos os requisitos definidos . 
 
A titulo de exemplo, em uma solução hipotética, um profissional que solicita demissão ou algo grave ocorra a PROPONENTE, não 
pode ficar sem participar do processo, com um fato que pode ser solucionado de maneira adequada pela PROPONENTE. 
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5. No item 13.7 Todo material apresentado pela proponente, exceto As certificações acima serão aceitas na sua versão em inglês, 

com tradução juramentada.  
 

CONSIDERAÇÕES:  
 
Inclusão do texto:  “Todo material apresentado pela proponente, exceto “ no inicio do item. 
As certificações são padrões, emitidas por órgãos independentes e padrão a todos os clientes que possuem determinada 
certificação, identificando apenas o Prestador de Serviço Certificado, em diversos outros processos recebemos demandas onde se 
exige tradução juramentada em artefatos de apoio anexos a proposta e que não se tratam de certificações emitidas por órgãos 
oficiais. 
 
Exemplo: O CSP possui 2 links: 
ISO 27001:2013 - https://aws.amazon.com/pt/compliance/iso-27001-faqs/  
& 
https://d1.awsstatic.com/certifications/iso_27001_global_certification.pdf  
 
Nosso entendimento é de que com esses 2 links acima o item estaria atendido, nosso entendimento está correto? 
 
 
 
 

 
6. DA SUBCONTRATAÇÃO item 14:  
Será permitida subcontratação apenas para os serviços de treinamento ( Item 7 da Tabela 1 do objeto ) e para o e SERVIÇO 
ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA TÉCNICA (Item 9 da Tabela 1 do objeto).  

 

CONSIDERAÇÕES: 

Inclusão do texto após a palavra objeto ...”em para os itens #4, #5, #6 e #8 limitados a 30% do valor do objeto, sendo que toda 

a responsabilidade sobre os atos dos seus terceiros e prepostos sempre será de responsabilidade da Proponente. 
 
Solicitamos a flexibilização na subcontratação destes itens a permitir uma maior concorrência entre os integradores de soluções de 
TI e aumentar a concorrência para o dia da licitação. 
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PROPOSTA COMERCIAL AOS SERVIÇOS DESCRITOS NO TERMO DE REFERÊNCIA – LOTE 1

Porto Alegre, 19 de abril de 2022.

João Carlos Tavares Pereira

Executivo de Negócios – Corporativo
Diretoria de Vendas Sul

(51) 98401-8112
jcpereira@oi.net.br  

Item Descrição Unidade

Volume Total 

Estimado Prazo de 36 

meses

Preço 

unitário - R$

1

Prestação de serviços de computação 

multinuvem – Infraestrutura como 

serviço (IaaS)

USN 81.035.638                 7,86 

2

Prestação de serviços de computação 

multinuvem – Plataforma como serviço 

(PaaS)

USN 20.510.732                 5,56 

3

Prestação de serviços de computação 

em multinuvem - Software como 

Serviço (SaaS)

USN 4.575.141                 4,15 

4
Serviço de Gerenciamento e Operação 

de recursos em nuvem

Instância gerenciada 

por mês
50.796               86,76 

5
Serviço de Migração de Recursos 

Computacionais

Unidade - Instância 

de Computação 
315            296,18 

6 Serviço de Migração de Banco de dados
Instância de 

Computação 
116            294,67 

7 Treinamento
Turma de 

treinamento
86      38.509,19 

8
Serviço Especializado de Suporte 

Técnico por Demanda
UST 22.138            779,57 

9
Serviço Especializado de Consultoria 

Técnica
UST 9.408            897,45 
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PROCERGS – CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COTAÇÃO DE LICENÇAS  

GOOGLE WORKSPACE 

ORÇAMENTO PARA FORNECIMENTO 

DE SERVIÇOS GERENCIADOS DE 

COMPUTAÇÃO EM NUVEM  
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Porto Alegre, 19 de Abril de 2022. 

 

À  

PROCERGS – CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS 

Att:, Equipe Edital Cloud 

 

 

Prezados,  

 

 

Apresentamos neste documento orçamento estimativo para fornecimento de Serviços 

Gerenciados de Computação em Nuvem, conforme solicitado através de Termo de 

Referência Cloud Lote 1 recebido em 12 de Abril de 2022, da PROCERGS – CIA DE 

PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS. 

 

 

 

Ficamos à disposição para mais informações e esclarecimentos. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

 

Amadeu Fernando Montanari  
Gerente de Contas - RS 
amadeu.montanari@ax4b.com    
+55 (51) 9 8928-0695 
 www.ax4b.com  

 

 

 
 
 
O conteúdo desta Estimativa destina-se exclusivamente a PROCERGS – CIA DE PROCESSAMENTO DE 
DADOS DO ESTADO DO RS não devendo ser divulgado fora de sua organização nem duplicado, usado ou 
revelado, no todo ou em parte, para qualquer propósito que não seja o de avaliação da mesma ou para 
acompanhamento do projeto. Esta Estimativa foi baseada em informações fornecidas pela PROCERGS – 
CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS quaisquer alterações destas implicarão na 
revisão das condições estimadas pela AX4B neste documento. 
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Quem somos 
 

A AX4B é uma integradora de tecnologia e negócios, especializada em soluções, softwares e 

serviços. 
 

Atuando com os principais fabricantes de tecnologia do mundo, visa oferecer soluções que 

atendam necessidades de negócio, desenvolvimento dos clientes e a transformação digital dos 

processos. 

 

A AX4B possui portfólio completo de soluções, divididas em 4 pilares:  

 

 
 

Certificação ISO 37001 – Sistema de Gestão Antissuborno 
A AX4B é certificado pela norma internacional da ISO 37001, que garante um sistema de 

transparência e medidas eficazes em combate ao suborno e corrupção, garantindo 

negociações mais sólidas e transparentes para todos os clientes e parceiros. 
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INVESTIMENTOS NECESSÁRIOS 

 

 

Item Descrição Unidade 
Volume Total 
Estimado - 36 
Meses 

Valor Unitário      
R$ 

Valor Total              
R$ 

1 
Prestação de serviços de computação 
multinuvem – Infraestrutura como serviço 
(IaaS) 

USN 81.035.638,00 R$ 7,84 R$ 635.711.074,17 

2 
Prestação de serviços de computação 
multinuvem – Plataforma como serviço 
(PaaS) 

USN 20.510.732 R$ 9,41 R$ 193.083.928,90 

3 
Prestação de serviços de computação em 
multinuvem - Software como Serviço 
(SaaS) 

USN 4.575.141 R$ 7,84 R$ 35.891.218,62 

4 
Serviço de Gerenciamento e Operação de 
recursos em nuvem 

Instância 
gerenciada por 

mês 
50.796 R$ 86,76 R$ 4.407.060,96 

5 

Serviço de Migração de Recursos 
Computacionais 

Unidade - 
Instância de 
Computação 

Migrada 

315 R$ 270,77 R$ 85.292,55 

6 
Serviço de Migração de Banco de dados Instância de 

Computação 
Migrada 

116 R$ 270,77 R$ 31.409,32 

7 
Treinamento Turma de 

treinamento 
86 R$ 45.000,00 R$ 3.870.000,00 

8 
Serviço Especializado de Suporte Técnico 
por Demanda 

UST 22.138 R$ 350,00 R$ 7.748.300,00 

9 
Serviço Especializado de Consultoria 
Técnica 

UST 9.408 R$ 350,00 R$ 3.292.800,00 

 VALOR TOTAL 36 MESES:    R$ 884.121.084,52 

 

VALOR TOTAL ESTIMADO PARA 36 MESES: (Oitocentos e oitenta e quatro milhões, cento e 

vinte e um mil e oitenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) 
 

Provedores Considerados   

 

Em negociação - AWS e ORACLE; 

 

Impostos 
 

Os valores apresentados estão acrescidos referentes aos impostos ISS, PIS, COFINS, CSSL, IR. Caso haja 

aumento da carga tributária, a mesma será repassada integralmente aos valores faturados. 

 

Os valores poderão sofrer alterações, mesmo depois de aceita pelo contratante, em razão da 

mudança de alíquotas de impostos sobre eles incidentes (direta ou indiretamente) ou pela criação de 

novos impostos, sempre por determinação da legislação aplicável. 
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Condições de pagamento 
 

Conforme métricas e condições estabelecidas para cada serviço no de Termo de Referência 

Cloud Lote 1 recebido em 12 de Abril de 2022; 

Validade da Cotação 

• Validade:  19/06/2022; 

 

Dados de Identificação da Empresa Proponente 
 

RAZÃO SOCIAL: AX4B Sistemas de Informática LTDA 

CNPJ/MF: 22.233.581/0001-44 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 118.557.736.118 

ENDEREÇO: Rua Florida, 1738, 5° Andar Jardim Cidade Monções, São Paulo/SP 

CEP: 04.565-001 

TELEFONE: (11) 3230-2760 E-MAIL: licitacoesbr@ax4b.com 

 

Condições gerais 
 

Esta estimativa não obriga a AX4B ao fornecimento dos produtos e serviços acima descritos, sendo de 

finalidade exclusiva para orçamento referencial de futura licitação. 

 

RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES 

 

As informações que constam em todas as folhas desta Estimativa constituem informações confidenciais 

da AX4B. As informações fornecidas a PROCERGS – CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO 

ESTADO DO RS não podem ser usadas ou divulgadas, sem a prévia autorização da AX4B, para 

propósitos que não sejam os de avaliação da Estimativa. 

As Estimativas da AX4B poderão ser submetidas via e-mail e mídia eletrônica para sua conveniência. Se 

o conteúdo se diferenciar entre as cópias impressas e mídia eletrônica, somente o conteúdo da impressa 

será garantido pela AX4B. 

 

ANTI CORRUPÇÃO 

As Partes declaram atuar de forma socialmente responsável, com observância a padrões éticos, 

principalmente, mas não limitado, no que diz respeito à aderência a leis locais e posição contra a 

lavagem de dinheiro, suborno e corrupção, se obrigando a não oferecer, dar ou comprometer a dar a 

qualquer pessoa, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de qualquer pessoa, seja por conta própria ou 

de outrem, qualquer doação, pagamento, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou 

benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção, observando para tanto, 

o Anexo I do Contrato Master; práticas de comércio justas e éticas com fornecedores e subcontratados;  
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respeito aos direitos humanos de seus funcionários e cumprimento das legislações, regulamentações e 

diretrizes dos países e comunidades em que operam. 

TRANSPARÊNCIA 

A AX4B preza pela clareza e transparência em todas as relações, sejam elas comerciais ou de parcerias 

diversas. Com base nisso, criamos um portal da transparência com todas as regras de compliance, 

manuais e um campo para denúncias de suborno ou qualquer ação que não esteja de acordo com 

nossas diretrizes de ética. 

 

Acesse nosso portal pelo link: https://ax4bsuporte.microsoftcrmportals.com/complianceax4b/ 

 

03/06/2022 15:55:51 PROCERGS/SCP/49494 PARA ANÁLISE DO SCP 406

22048900010929



 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
                                  TR Multicloud 

 
Lote 1  

 
Versão 2 
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TELTEC 30 ANOS. TRANSFORMAR É O NOSSO DESAFIO! 
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TELTEC 30 ANOS. TRANSFORMAR É O NOSSO DESAFIO! 

 

São Paulo, 19 de abril de 2022. 

 

 

Referência: Edital Multicloud 

 

 

Prezado,  

 

Agradecemos a oportunidade de nos apresentarmos e o interesse nas soluções 

Teltec Solutions. 

Em conformidade com as tratativas ocorridas, encaminhamos proposta 

comercial para o fornecimento de soluções em nuvem. 

Sendo o que se apresenta para o momento, nos colocamos a sua disposição para 

o esclarecimento de quaisquer dúvidas. 

 

 

Bruno Bolivar 

Sales Team Leader 

 

Felipe Nanci 

Analista de Soluções Pré-Vendas 
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TELTEC 30 ANOS. TRANSFORMAR É O NOSSO DESAFIO! 

 

1. Cenário proposto e condições comerciais 

Item Descrição Unidade 

Volume 
Total 

Estimado 
Prazo de 

36 meses 

Preço unitário - R$ 

1 

Prestação de serviços de computação 
multinuvem – Infraestrutura como serviço 
(IaaS) USN  81.035.638  R$ 27,26  

2 
Prestação de serviços de computação 
multinuvem – Plataforma como serviço (PaaS) USN 20.510.732 R$ 81,76  

3 
Prestação de serviços de computação em 
multinuvem - Software como Serviço (SaaS) USN 4.575.141  R$ 10,21  

4 
Serviço de Gerenciamento e Operação de 
recursos em nuvem 

Instância gerenciada por 
mês 50.796  R$ 773,25  

5 
Serviço de Migração de Recursos 
Computacionais 

Unidade - Instância de 
Computação Migrada 315  R$ 1.854,00  

6 
Serviço de Migração de Banco de dados 

Instância de Computação 
Migrada 116  R$ 3.460,80  

7 Treinamento Turma de treinamento 86  R$ 46.080,00  

8 
Serviço Especializado de Suporte Técnico por 
Demanda UST 22.138  R$1.011,75  

9 Serviço Especializado de Consultoria Técnica UST 9.408  R$ 351,00  
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TELTEC 30 ANOS. TRANSFORMAR É O NOSSO DESAFIO! 

 

2. Condições gerais da proposta comercial 
 
 
 
Forma de pagamento: O pagamento deverá ser efetuado em até 30 dias da emissão da 

nota fiscal, preferencialmente por boleto bancário. 

 

Nos preços acima cotados estão inclusos todos os impostos, taxas, frete e demais 
despesas que venham a incidir sobre o valor da proposta. 
 
Os valores cotados em dólares americanos serão convertidos de acordo com a taxa PTAX 

do dia anterior ao faturamento/emissão da nota fiscal. 

 
 

 
Em caso de atraso nos pagamentos, incidirão multa de 2%, juros moratórios simples de 
1% ao mês, calculado pro rata die, e correção monetária com base no Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor - INPC do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 
 

Prazo de entrega/instalação: a combinar. 

 

Validade da proposta: Esta proposta comercial é válida por 10 dias, contados as sua 

apresentação. 

 

Confidencialidade: A TELTEC Solutions garante a confidencialidade das informações, 

dados, senhas e documentos que venha a ter acesso em razão da execução dos 

produtos/serviços adquiridos. 

 

Os produtos/serviços serão faturados por: 

TELTEC Solutions LTDA 

CNPJ: 04.892.991/0001-15 

Endereço: Rua Miguel Daux, 100, bairro Coqueiros, Florianópolis / SC, CEP 88.080-220. 
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TELTEC 30 ANOS. TRANSFORMAR É O NOSSO DESAFIO! 

 

3. Do aceite 

 

Os representantes legais das partes, sob pena de responsabilização pessoal 

quanto às obrigações aqui assumidas, declaram possuir plenos poderes para 

representar legalmente a parte e firmar a presente proposta comercial. 

 

De acordo com as condições e termos, acima descriminados. 

 
 
 
______________________________________ 
Empresa: 
CNPJ: 
Nome: 
Cargo/função: 
CPF: 
Data aprovação proposta: ____/____/____.  
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CLARO S.A. - NOVA SEDE SOCIAL: 

Rua Henri Dunant, nº 780 – Torres A e B

Santo Amaro – Cep. 04.709-110

São Paulo, SP – Brasil

CNPJ: 40.432.544/0001-47

Inscrição Estadual: 114.814.878.119

Inscrição Municipal: 2.498.616-0

www.claro.com.br

1

PLANILHA DE APRESENTAÇÃO DE PREÇOS

À PROCERGS - Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do RS

Razão Social da Proponente: Claro S.A
Prazo de validade da proposta: 60 dias
CNPJ da Proponente: 40.432.544/0001-47

Vigência do contrato: 36 meses

Porto Alegre, 20 de abril de 2022.

_______________________________________

Elis Regina Borges

Gerente de Contas GOV

51-99332.1123

elis.panzenhagen@embratel.com.br
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Proposta Comercial 
TR Multicloud 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ELABORADO POR: 

Lucas Silveira 
 

Fone: +55 51 99688-9253 l lucas.silveira@brasoftware.com.br 
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ASSUNTO: 

CONFIRMAÇÃO CONDIÇÕES COMERCIAIS 
 
 

Pelo presente acordo, de um lado, BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA., com sede na Rua Marina 

La Regina, 48 - 3º Andar - Poá, SP – CEP.: 08550-210, inscrita no CNPJ sob nº. 57.142.978/0001-05 

(designada “BRASOFTWARE”) e, 

 
 

De outro lado, 
 
 
 

Nome Cliente: PROCERGS - Cia. de Processamento de 

Dados do Estado do Rio Grande do Sul 

 
 

CNPJ: 87.124.582/0001-04 

 
 

Endereço: Praça Açorianos SN 

 
 

Bairro: Cidade Baixa 

 
 

Cidade: Porto Alegre 

 
 

Estado: Rio Grande do Sul 

 
 

Contato: Paulo Ricardo Gindri Angonese 
 

 
Setor / Cargo: Equipe TR Multicloud 
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Apresentamos a seguir nossa Proposta Comercial Edital Procergs.: 

 

1. Cenário 
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2. Condições Gerais para Clientes Governo 
 

 
No Setor Público, informarmos que o nosso modelo de atuação junto a Microsoft no Brasil é indireto, com 

atuação como uma revendas credenciada, seguindo-se, desta forma, uma política rigorosa de transparência 

e isonomia, alinhada também às regras de compras no território brasileiro, regidas pela Lei 8666/93 (e outras 

regras relacionadas). Mais detalhadamente, para os contratos de licenciamento em volume Enterprise 

Agreement e Select, participamos dos certames públicos como um LSP (Large Solution Partners), 

anteriormente denominados LAR (Large Account Reseller). São estas as empresas habilitadas para tais 

contratos de licenciamento. 

Ainda a título de esclarecimento e informação, a Administração Pública, via de regra, segue com o modelo de 

contratação por instrumento próprio, seguindo modelos pré-definidos. De outro lado, por tratar-se de 

licenciamento específico, a Microsoft tem seus padrões e modelos de contrato. Assim, a Microsoft nos 

classifica como Government Partner – GP, sendo um parceiro habilitado pela Microsoft para atuar no 

segmento público, com o objetivo de assinar os contratos nos modelos dos clientes e o Government Integrator 

Agremment – GIA da Microsoft, que significa o contrato entre o parceiro e a Microsoft, relacionado ao primeiro 

firmado pelo parceiro com a Administração Pública. Declaramos ainda que esta proposta possui total 

aderência às condições do Fabricante Microsoft disponibilizadas em 

https://www2.brasoftware.com.br/doc/apendice-a.pdf. 

Quanto à participação nos certames públicos, informamos que para se garantir as mesmas condições de 

participação a todos as revendas, a Microsoft segue uma política de isonomia de canais, que prevê que todas 

as empresas parceiras terão as mesmas condições de participação no certame licitatório, sem qualquer 

privilégio, de qualquer natureza, a parceiro local ou específico. Isso implica em respeito às regras 

concorrenciais e competição saudável no mercado, além de cumprimento aos princípios da 

economicidade e competividade previstos pela legislação vigente, não estabelecendo qualquer restrição à 

concorrência ou participação em certames, mas sim a ampla concorrência, com a necessária capacitação ao 

correto atendimento à Administração e aos interesses públicos. 
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3. Condições Comerciais 
 

 
Impostos: Os valores apresentados nesta proposta já contemplam todos os impostos vigentes porlei na 

data de criação deste cenário comercial. 

 

Condições de Pagamento: Boleto Bancário 30DD 

Validade da Proposta: 29/04/2022 

 

4. Dados Cadastrais 
 

 

 

Razão Social BRASOFTWARE  INFORMÁTICA  LTDA. 

Endereço Matriz 
Rua Marina La Regina, 227 – 3º. Andar – Salas 11 a 15 – Centro – 
Poá/ SP – Cep: 08550-210. 

CNPJ Nº 57.142.978/0001-05 

Inscrição Estadual Nº 546.106.669.110 

Inscrição Municipal Nº 7498 

 
 
 
 

  
 

BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA PROCERGS 
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DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Publicado em: 05/05/2021 | Edição: 83 | Seção: 3 | Página: 36

Órgão: Ministério da Economia/Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital/Secretaria de Gestão/Central

de Compras

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2021

Pregão Eletrônico nº 18/2020

Processo: 19973.100103/2020-51; Ata de Registro de Preços para a eventual contratação de

serviços de tecnologia da informação e comunicação de empresa especializada para prestação de

serviços gerenciados de computação em nuvem, sob o modelo de cloud broker (integrador) de multi-

nuvem, que inclui a concepção, projeto, provisionamento, configuração, migração, suporte, manutenção e

gestão de topologias de serviços em dois ou mais provedores de nuvem pública especificado(s) no

item.1.2 do Termo de Referência, anexo I .do edital de Pregão nº 18/2020; Órgão Gerenciador: Central de

Compras do Ministério da Economia, CNPJ nº 00.489.828/0051-14; Detentor da Ata: Extreme Digital

Consultoria e Representações Ltda. - CNPJ/MF: 14.139.773/0001-68; Vigência de 12 (doze) meses,

contados a partir da sua assinatura; Data de Assinatura: 03/05/2021. Preços registrados:

LOTE ÚNICO

ITEM CATSER DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO Unidade de Medida Quantidade

Valor

Unitário

(R$)

1 26050
Serviços de Computação em nuvem

- Infraestrutura como Serviço (IaaS)

Unidade de Serviço de

Computação em Nuvem -

USN

22.139.832 1,88

2 26069 Plataforma como Serviço - PaaS

Unidade de Serviço de

Computação em Nuvem -

USN

13.605.864 1,51

3 26077 Software como Serviço - SaaS

Unidade de Serviço de

Computação em Nuvem -

USN

784.392 0,62

4 27081
Serviço de Gerenciamento e

Operação de recursos em nuvem

Unidade - Instância

gerenciada por mês
25.636 86,70

5 27081
Serviço de Migração de Recursos

Computacionais

Unidade - Instância de

Computação migrada
1.404 259,00

6 27081
Serviço de Migração de Banco de

dados

Unidade - Instância de

Banco de Dados migrada
616 255,00

7 3840 Treinamento
Unidade - Turma de

treinamento
68 8.000,00

LARA BRAINER MAGALHÃES TORRES DE OLIVEIRA

Diretora

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.
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PROPOS COMERCIAL 

 

 

PROCERGS – CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COTAÇÃO DE LICENÇAS  

GOOGLE WORKSPACE 

ORÇAMENTO PARA FORNECIMENTO 

DE SERVIÇOS GERENCIADOS DE 

COMPUTAÇÃO EM NUVEM  

LOTE 2 

03/06/2022 15:55:51 PROCERGS/SCP/49494 PARA ANÁLISE DO SCP 420

22048900010929



      

 

 

 
Copyright © 2020 AX4B | Todos os Direitos Reservados | www.ax4b.com |  2 

 

 

 

 

Porto Alegre, 09 de Maio de 2022. 

 

À  

PROCERGS – CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS 

Att:, Equipe Edital Cloud 

 

 

Prezados,  

 

 

Apresentamos neste documento orçamento estimativo para fornecimento de Serviços 

Gerenciados de Computação em Nuvem – LOTE 2, conforme solicitado através de Termo 

de Referência Cloud Lote 2 recebido em 04 de Maio de 2022, da PROCERGS – CIA DE 

PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS. 

 

 

 

Ficamos à disposição para mais informações e esclarecimentos. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

 

Amadeu Fernando Montanari  
Gerente de Contas - RS 
amadeu.montanari@ax4b.com    
+55 (51) 9 8928-0695 
 www.ax4b.com  

 

 

 
 
 
O conteúdo desta Estimativa destina-se exclusivamente a PROCERGS – CIA DE PROCESSAMENTO DE 
DADOS DO ESTADO DO RS não devendo ser divulgado fora de sua organização nem duplicado, usado ou 
revelado, no todo ou em parte, para qualquer propósito que não seja o de avaliação da mesma ou para 
acompanhamento do projeto. Esta Estimativa foi baseada em informações fornecidas pela PROCERGS – 
CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS quaisquer alterações destas implicarão na 
revisão das condições estimadas pela AX4B neste documento. 
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Quem somos 
 

A AX4B é uma integradora de tecnologia e negócios, especializada em soluções, softwares e 

serviços. 
 

Atuando com os principais fabricantes de tecnologia do mundo, visa oferecer soluções que 

atendam necessidades de negócio, desenvolvimento dos clientes e a transformação digital dos 

processos. 

 

A AX4B possui portfólio completo de soluções, divididas em 4 pilares:  

 

 
 

Certificação ISO 37001 – Sistema de Gestão Antissuborno 
A AX4B é certificado pela norma internacional da ISO 37001, que garante um sistema de 

transparência e medidas eficazes em combate ao suborno e corrupção, garantindo 

negociações mais sólidas e transparentes para todos os clientes e parceiros. 
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INVESTIMENTOS NECESSÁRIOS – LOTE 2 

 

Item Descrição Unidade 
Volume Total 
Estimado - 36 
Meses 

Valor Unitário      
R$ 

1 

Prestação de serviços de computação 
multinuvem – Infraestrutura como 
serviço (IaaS) 

USN 11.512.181  R$ 11,00  

2 

Prestação de serviços de computação 
multinuvem – Plataforma como 
serviço (PaaS) 

USN 12.647.680  R$ 12,22  

3 

Prestação de serviços de computação 
em multinuvem - Software como 
Serviço (SaaS) 

USN 691.200  R$ 13,75  

4 
Serviço de Gerenciamento e Operação 
de recursos em nuvem 

Instância gerenciada 
por mês 

3.168 R$ 86,76 

5 

Serviço de Migração de Recursos 
Computacionais 

Unidade - Instância 
de Computação 

Migrada 

88 R$ 270,77 

6 
Serviço de Migração de Banco de 
dados 

Instância de 
Computação Migrada 

40 R$ 270,77 

7 
Treinamento Turma de 

treinamento 
17 R$ 45.000,00 

8 
Serviço Especializado de Suporte 
Técnico por Demanda 

UST 18.292 R$ 350,00 

9 
Serviço Especializado de Consultoria 
Técnica 

UST 9.472 R$ 350,00 

 

 

Impostos 
 

Os valores apresentados estão acrescidos referentes aos impostos ISS, PIS, COFINS, CSSL, IR. Caso haja 

aumento da carga tributária, a mesma será repassada integralmente aos valores faturados. 

 

Os valores poderão sofrer alterações, mesmo depois de aceita pelo contratante, em razão da 

mudança de alíquotas de impostos sobre eles incidentes (direta ou indiretamente) ou pela criação de 

novos impostos, sempre por determinação da legislação aplicável. 

 

Condições de pagamento 
 

Conforme métricas e condições estabelecidas para cada serviço no de Termo de Referência 

Cloud Lote 2 recebido em 04 de Maio de 2022; 

Validade da Cotação 

• Validade:  05/06/2022; 
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Dados de Identificação da Empresa Proponente 

 
RAZÃO SOCIAL: AX4B Sistemas de Informática LTDA 

CNPJ/MF: 22.233.581/0001-44 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 118.557.736.118 

ENDEREÇO: Rua Florida, 1738, 5° Andar Jardim Cidade Monções, São Paulo/SP 

CEP: 04.565-001 

TELEFONE: (11) 3230-2760 E-MAIL: licitacoesbr@ax4b.com 

 

Condições gerais 
 

Esta estimativa não obriga a AX4B ao fornecimento dos produtos e serviços acima descritos, sendo de 

finalidade exclusiva para orçamento referencial de futura licitação. 

 

RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES 

 

As informações que constam em todas as folhas desta Estimativa constituem informações confidenciais 

da AX4B. As informações fornecidas a PROCERGS – CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO 

ESTADO DO RS não podem ser usadas ou divulgadas, sem a prévia autorização da AX4B, para 

propósitos que não sejam os de avaliação da Estimativa. 

As Estimativas da AX4B poderão ser submetidas via e-mail e mídia eletrônica para sua conveniência. Se 

o conteúdo se diferenciar entre as cópias impressas e mídia eletrônica, somente o conteúdo da impressa 

será garantido pela AX4B. 

 

ANTI CORRUPÇÃO 

As Partes declaram atuar de forma socialmente responsável, com observância a padrões éticos, 

principalmente, mas não limitado, no que diz respeito à aderência a leis locais e posição contra a 

lavagem de dinheiro, suborno e corrupção, se obrigando a não oferecer, dar ou comprometer a dar a 

qualquer pessoa, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de qualquer pessoa, seja por conta própria ou 

de outrem, qualquer doação, pagamento, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou 

benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção, observando para tanto, 

o Anexo I do Contrato Master; práticas de comércio justas e éticas com fornecedores e subcontratados;  

respeito aos direitos humanos de seus funcionários e cumprimento das legislações, regulamentações e 

diretrizes dos países e comunidades em que operam. 

TRANSPARÊNCIA 

A AX4B preza pela clareza e transparência em todas as relações, sejam elas comerciais ou de parcerias 

diversas. Com base nisso, criamos um portal da transparência com todas as regras de compliance, 

manuais e um campo para denúncias de suborno ou qualquer ação que não esteja de acordo com 

nossas diretrizes de ética. 

Acesse nosso portal pelo link: https://ax4bsuporte.microsoftcrmportals.com/complianceax4b/ 
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alexandre.vieira@vsdata.com
.br 

(48) 9 9613 8540 

MATRIZ - R. Visconde do Rio Branco, 
1310, 5º Andar - Centro - Curitiba - PR 

A 
PROCERGS, 
 
PORTO ALEGRE, 09 de Maio de 2022 
 

PROPOSTA COMERCIAL 
 

1. DO PREÇO OFERTADO AO OBJETO SOLICITADO: 
 

 
 

2. IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE: 
RAZÃO SOCIAL: VS DATA COMÉRCIO & DISTRIBUIÇÃO LTDA  
CNPJ: 07.268.152/0001-19 
ENDEREÇO:  RUA VISCONDE DO RIO BRANCO, 1310, 5 ANDAR, CENTRO, CURITIBA/PR 
CONTATO: Alexandre Vieira 
TELEFONES: 48 9 9613 8540 
E-MAIL: alexandre.vieira@vsdata.com.br  
 

3. CONDIÇÕES COMERCIAIS: 
Prazo de Pagamento: 30 dias. 
Validade da proposta: 30 dias. 
Entrega: Até 30 dias após contrato assinado e envio da Ordem de Fornecimento. 

 
 
O licenciamento dos produtos Oracle e/ou a prestação dos serviços ora contratados por você serão regidos, em detrimento de qualquer outra documentação, única 
e exclusivamente pelos termos do Contrato Master Transacional da Oracle e pelo(s) Adendo(s) aplicável(is). Referidas Condições, versão v040119, encontram-se 
devidamente registradas no 5º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica de São Paulo-SP sob nº 1.584.713 em 19/08/2020, também disponíveis 
em www.oracle.com/contracts. Você se obriga a ler tais Condições antes de fazer download eletrônico ou utilizar os programas e/ou contratar serviços objeto deste 
pedido de compra, ficando desde já estabelecido entre as partes que, ao fazer o download eletrônico ou utilizar os programas e/ou contratar serviços, você ratifica 
sua total concordância com tais termos. 
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 Filial DF | ST SHN Quadra 1 | Bloco A | Sala 1520 | CONJ A| Distrito Federal |DF | CEP: 70.701-010 | (61) 3034-3004 

Filial ES | Av. Rua João Mattos de Pessoa, 505 | Sala 613 | Praia da Costa | Vila Velha | CEP 29.101-260 | (51) 3382-7700 
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 Filial PR | Rua Comendador Araújo 499| CONJ 1007 | Centro | Curitiba | PR | CEP: 80.420-000 | (41) 99104-3240 

 Filial RJ | Praia de Botafogo 501 | Blc I Sala 101 | Botafogo | Rio de Janeiro | RJ | CEP 22.250-040 | (21) 2586-6000 

 Filial SP | Av Paulista CXPST 126 1636 cj 706 and 7 sl 9 / Bela vista / São Paulo / SP / 01310-200  | (11) 2391-9461

Est. 140/22 

Porto Alegre, 09 de maio de 2022.

A 
PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
Ref.: Estimativa N.º 140/22 

 Prezados Senhores, 

Atendendo à sua expressa solicitação, apresentamos em anexo para apreciação, avaliação 

e eventual aprovação por V.Sas., as condições técnicas e comerciais quanto a estimativa de 

preços dos equipamentos cotados por esse Órgão da Administração Pública, visando atender às 

necessidades específicas da demanda atualmente existente, conforme nos foi formalmente 

informado através do respectivo Termo de Referência. 

Dentro das condições previamente estabelecidas por V.Sas., ressalvamos que tal alternativa 

embora seja o que temos de melhor em técnica e preço para atender a demanda encaminhada, 

no entanto, não representa uma infringência ao Princípio da Isonomia e está em absoluto acordo 

com a possibilidade concorrencial aberta a outros eventuais concorrentes, na forma da Legislação. 

Nossa legítima expectativa, portanto, é a de que após a devida e legal avaliação em prol do 

Interesse Público, V.Sas. obtenham excelência e alta tecnologia a preço justo. 

           Atenciosamente, 

ALEXANDER BARCELOS 
DIRETOR COMERCIAL 

ALEXANDER 

COSTA 

BARCELOS:5945

0983020

Assinado de forma 

digital por ALEXANDER 

COSTA 

BARCELOS:59450983020 

Dados: 2022.05.09 

17:30:08 -03'00'
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Est. 140/22 

PROPOSTA 

Item Descrição Unidade 
Volume 

Total 
Estimado 

Preço unitário - 
R$ 

Preço Total 

      
Prazo de 36 

meses 

1 

Prestação de serviços de 
computação multinuvem 
– Infraestrutura como 
serviço (IaaS) 

USN 11.512.181 R$ 9,14 R$ 105.246.530,06 

2 

Prestação de serviços de 
computação multinuvem 
– Plataforma como 
serviço (PaaS) 

USN 12.647.680 R$ 9,14 R$ 115.627.475,03 

3 

Prestação de serviços de 
computação em 
multinuvem - Software 
como Serviço (SaaS) 

USN 691.200 R$ 9,14 
R$        

6.319.080,70 

4 

Serviço de 
Gerenciamento e 
Operação de recursos 
em nuvem 

Instância 
gerenciada 
por mês 

3.168 R$ 2.800,00 R$ 8.870.400,00 

5 
Serviço de Migração de 
Recursos 
Computacionais 

Unidade - 
Instância de 
Computaçã
o Migrada 

88 R$ 8.400,00 R$ 739.200,00 

6 Serviço de Migração de 
Banco de dados 

Instância de 
Computaçã
o Migrada 

40 R$ 8.400,00 R$ 336.000,00 

7 
Treinamento 

Turma de 
treinamento 

17 R$ 33.454,55 R$ 568.727,27 

8 
Serviço Especializado de 
Suporte Técnico por 
Demanda 

UST 18.292 R$ 381,82 R$ 6.984.218,18 

9 
Serviço Especializado de 
Consultoria Técnica 

UST 9.472 R$ 381,82 R$ 3.616.581,82 

Total R$ 248.308.213,07 

  

                
Prazo de Entrega: 60 dias 
Validade da Proposta para efeitos da presente estimativa: 60 dias a partir da data de emissão desta proposta. 
1) Tendo em vista que uma grande parcela dos componentes, partes, peças, acessórios e softwares que compõem 
os produtos e serviços produzidos pelos Fabricantes, os quais somos Revendedores, são importados, portanto, 
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baseados na moeda americana Dólar, a eventual variação cambial reconhecidamente afeta a manutenção do 
equilíbrio econômico financeiro da Proposta/Contrato (Art.37, inciso XXI da Constituição Federal, combinado com 
o Art. 65, Inciso II alínea d) da Lei 8.666/93). Assim,  os valores ofertados originalmente permanecem válidos, desde 
que, a taxa de conversão do dólar norte-americano não flutue, significativamente a ponto de afetar os preços 
propostos, entre a data da proposta e a efetivação da contratação. Nesse sentido, no caso de flutuação da taxa 
de conversão do dólar norte-americano para o Real em percentual que dificulte ou impeça o fornecimento pelos 
preços originalmente ofertados, a cotação automaticamente deixará de ser válida, podendo a LTA-RH ou o 
Fabricante representado por esta apresentar nova proposta. 2) Da mesma forma que o disposto no item 1) anterior 
em relação à variação cambial, mesmo tendo ocorrido a nossa expressa concordância com os preços e/ou 
adesões a eventual registro de preços, se a entrega ou os faturamentos, totais ou parciais, dos produtos objeto do 
presente fornecimento ocorrerem em ocasião posterior à vigência das alterações na legislação tributária estadual 
ou federal com comprovada incidência no fato gerador representado pelo fornecimento, os valores dos tributos e 
em consequência dos preços ofertados poderão sofrer alteração, deixando a cotação automaticamente de ser 
válida, podendo a LTA-RH ou o Fabricante representado por esta apresentar nova proposta. 3) Além do disposto 
nos itens anteriores, reservamo-nos ainda o direito de apresentar cotação atualizada com as novas condições 
comerciais aplicáveis na hipótese de descontinuidade dos produtos propostos pelo respectivo fabricante durante o 
prazo desta proposta ou durante a vigência de eventual contrato assinado pelas Partes.4)As condições 
apresentadas na estimativa serão revalidadas, afim de eventual participação, no momento da análise do edital 
publicado, levando em consideração os aspectos comerciais, financeiros, técnicos e temporais descritos no edital 
e seus anexos. 

1. Vindo esta LTA-RH a participar de eventual processo licitatório, cumprindo todas as etapas regulares 
previstas no edital, bem como, as previstas em lei e, ainda, sagrando-se vencedora, esse Órgão da Administração, 
aceitando as condições estabelecidas, poderá emitir a Ordem de Compra, Empenho ou Contrato em nome da 
LTA-RH INFORMÁTICA, COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES LTDA., encaminhando via e-mail ou fax aos cuidados da Área 
de Compras da empresa de acordo com os dados de contato informados.  Após receber um desses documentos e 
confirmar junto ao Fabricante/Fornecedor a inexistência de eventuais condições novas como: alterações de 
preços, variação cambial, importação, logística, fabricação, fatores da economia que afetem a composição de 
preços ou ainda, alterações de produtos, supervenientes à Proposta apresentada na ocasião e que impossibilitem 
o fornecimento nas condições propostas, poderá vir a providenciar os devidos procedimentos de formalização 
junto ao Fabricante/Fornecedor, e posteriormente, o respectivo faturamento dos produtos que forem adquiridos. 

2. Esta LTA-RH INFORMÁTICA, COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES LTDA., por tratar-se de uma Integradora de 
Soluções e, portanto, não interferindo no processo fabril dos equipamentos fornecidos, não poderá garantir, antes 
do faturamento, que o mesmo Fabricante/Fornecedor mantenha os mesmos em produção na sua linha de 
produtos, assim como não poderá garantir condições de preços que venham a ser alteradas por condições e/ou 
de fornecimento que seja supervenientes e alheias à sua vontade. 

3. Acompanhará os equipamentos a Nota Fiscal de Simples Remessa do Fabricante/Fornecedor, devendo 
após o faturamento ser encaminhada a NFe de Venda da LTA-RH. 

Efetivação da compra: encaminhar a ordem de compra, empenho ou contrato aos cuidados da área de 
Faturamento/Logística, conforme orientações descritas abaixo: 

Razão Social: LTA-RH INFORMÁTICA, COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES LTDA. 
CNPJ: 94.316.916/0001-07            
Insc. Estadual: 096/2252212 
Endereço: Av. Ipiranga, n° 2640, Bairro Santa Cecília. 
Cidade: Porto Alegre/RS – CEP: 90.610-000 
Setor: Faturamento/Logística 
Email: compras_logistica@lta-rh.com.br       
Telefone/Fax: 51 3382-7700 / 51 3382-7744 
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PROCERGS – CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A 
Praça dos Açorianos, s/nº – Centro Histórico – CEP 90.010-340 – Cx. Postal 236 – Porto Alegre/RS – Brasil 

PABX + 55 51 3210.3100 – Fax + 55 51 3227.5177 – http://www.procergs.rs.gov.br – procergs@procergs.rs.gov.br  

Para: DCF/SCF 
De: DGA/SCP 
 
Assunto: Contratação de Prestação de Serviços de Computação em Nuvem 
 
Considerando a manifestação constante neste processo, de necessidade de contratação de prestação de 
serviços de computação em nuvem, no modelo Integrador e no provedor Oracle Cloud Infrastructure, para 
atendimento das necessidades do PROCERGS e das entidades participantes do futuro certame, 
encaminhamos o presente expediente para deliberação, para realização de licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico, do tipo Menor Preço, pelo Sistema de Registro de Preços. 
 
O Preço Total Estimado dos Lotes 1 e 2 (PTEL) foram gerados considendo os preços apurados pela área 
requerente, de acordo com os demonstrativos constantes neste processo administrativo, conforme abaixo: 
 

LOTE 1 

Descrição Unidade Preço Unit 
Quant. 

Estimada 
36 Meses 

Preço Total 
Por  Item 

Prestação de serviços de computação multinuvem – Infraestrutura como serviço (IaaS) USN R$ 2,09 81.035.638 R$ 169.364.483,42 

Prestação de serviços de computação multinuvem – Plataforma como serviço (PaaS)  USN R$ 1,68 20.510.732 R$ 34.458.029,76 

Prestação de serviços de computação em multinuvem – Software como Serviço (SaaS) USN R$ 0,69 4.575.141 R$ 3.156.847,29 

Serviço de Gerenciamento e Operação  de recursos em nuvem Instância gerenciada 
por mês R$ 96,42 50.796 R$ 4.897.750,32 

Serviço de Migração de Recursos Computacionais Instância de 
Computação migrada R$ 288,03 315 R$ 90.729,45 

Serviço de Migração de Banco de dados Instância de 
Computação Migrada R$ 283,58 116 R$ 32.895,28 

Treinamento Turma de treinamento R$ 8.896,68 86 R$ 765.114,48 

Serviço Especializado de Suporte Técnico por Demanda UST R$ 350,00 22.138 R$ 7.748.300,00 

Serviço Especializado de Consultoria Técnica UST R$ 351,00 9.408 R$ 3.302.208,00 

PREÇO TOTAL ESTIMADO DO LOTE 1 (PTEL1) R$ 223.816.358,00 

     
LOTE 2 

Descrição Unidade Preço Unit 
Quant. 

Estimada 
36 Meses 

Preço Total 
Por Item 

Prestação de serviços de computação em nuvem na Oracle Cloud Infrastructrure – 
Infraestrutura como serviço (IaaS) USN R$ 2,09 11.512.181 R$ 24.060.458,29 

Prestação de serviços de computação em nuvem, na Oracle Cloud Infrastructrure – Plataforma 
como serviço (PaaS)  USN R$ 9,14 12.647.680 R$ 115.599.795,20 

Prestação de serviços de computação em nuvem na Oracle Cloud Infrastructrure - Software 
como Serviço (SaaS) USN R$ 0,69 691.200 R$ 476.928,00 

Serviço de Gerenciamento e Operação de recursos na Oracle Cloud Infrastructure Instância gerenciada 
por mês R$ 96,42 3.168 R$ 305.458,56 

Serviço de Migração de Recursos Computacionais para a Oracle Cloud Infrastructure Instância de 
Computação migrada R$ 288,03 88 R$ 25.346,64 

Serviço de Migração de Banco de dados para a Oracle Cloud Infrastructure Instância de 
Computação Migrada R$ 283,58 40 R$ 11.343,20 

Treinamento para Oracle Cloud Infrastructure Turma de treinamento R$ 8.896,68 17 R$ 151.243,56 

Serviço Especializado de Suporte Técnico para a Oracle Cloud Infrastructure por Demanda UST R$ 348,94 18.292 R$ 6.382.810,48 

Serviço Especializado de Consultoria Técnica para a Oracle Cloud Infrastructure UST R$ 350,00 9.472 R$ 3.315.200,00 

PREÇO TOTAL ESTIMADO DO LOTE 2 (PTEL2) R$ 150.328.583,93 

     
PTEL1 + PTEL2 R$ 374.144.941,93 
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No Preço Total Estimado do Lote de R$ 374.144.941,93 (trezentose e setenta e quatro milhões, cento e 
quarenta e quatro mil, novecentos e quarenta e um reais e noventa e três centavos) estão incluídos 
os quantitativos de todas participantes do futuro certame, conforme previsto neste processo. 
 
Projeta-se o valor de dispêndio do PROCERGS para 36 (trinta e seis) meses conforme abaixo: 
 

LOTE 1 – UTILIZAÇÃO PROCERGS 

Descrição Unidade Preço Unit 
Quant. 

Estimada 
36 Meses 

Preço Total 
Por  Item 

Prestação de serviços de computação multinuvem – Infraestrutura como serviço (IaaS) USN R$ 2,09 11.043.877 R$ 23.081.702,93 

Prestação de serviços de computação multinuvem – Plataforma como serviço (PaaS)  USN R$ 1,68 2.467.304 R$ 4.415.070,72 

Prestação de serviços de computação em multinuvem – Software como Serviço (SaaS) USN R$ 0,69 309.887 R$ 213.822,03 

Serviço de Gerenciamento e Operação  de recursos em nuvem Instância gerenciada 
por mês R$ 96,42 3.600 R$ 347.112,00 

Serviço de Migração de Recursos Computacionais Instância de 
Computação migrada R$ 288,03 100 R$ 28.803,00 

Serviço de Migração de Banco de dados Instância de 
Computação Migrada R$ 283,58 30 R$ 8.507,40 

Treinamento Turma de treinamento R$ 8.896,68 5 R$ 44.483,40 

Serviço Especializado de Suporte Técnico por Demanda UST R$ 350,00 2.880 R$ 1.008.000,00 

Serviço Especializado de Consultoria Técnica UST R$ 351,00 1.440 R$ 505.440,00 

PREÇO TOTAL ESTIMADO DO LOTE 1 – CONSUMO PROCERGS R$ 29.382.941,48 

     
LOTE 2 – UTILIZAÇÃO PROCERGS 

Descrição Unidade Preço Unit 
Quant. 

Estimada 
36 Meses 

Preço Total 
Por Item 

Prestação de serviços de computação em nuvem na Oracle Cloud Infrastructrure – 
Infraestrutura como serviço (IaaS) USN R$ 2,09 1.121.894 R$ 2.344.758,46 

Prestação de serviços de computação em nuvem, na Oracle Cloud Infrastructrure – Plataforma 
como serviço (PaaS)  USN R$ 9,14 3.025.929 R$ 27.656.991,06 

Prestação de serviços de computação em nuvem na Oracle Cloud Infrastructrure - Software 
como Serviço (SaaS) USN R$ 0,69 194.400 R$ 134.136,00 

Serviço de Gerenciamento e Operação de recursos na Oracle Cloud Infrastructure Instância gerenciada 
por mês R$ 96,42 0 R$ 0,00 

Serviço de Migração de Recursos Computacionais para a Oracle Cloud Infrastructure Instância de 
Computação migrada R$ 288,03 10 R$ 2.880,30 

Serviço de Migração de Banco de dados para a Oracle Cloud Infrastructure Instância de 
Computação Migrada R$ 283,58 20 R$ 5.671,60 

Treinamento para Oracle Cloud Infrastructure Turma de treinamento R$ 8.896,68 2 R$ 17.793,36 

Serviço Especializado de Suporte Técnico para a Oracle Cloud Infrastructure por Demanda UST R$ 348,94 1.440 R$ 502.473,60 

Serviço Especializado de Consultoria Técnica para a Oracle Cloud Infrastructure UST R$ 350,00 2.880 R$ 1.008.000,00 

PREÇO TOTAL ESTIMADO DO LOTE 2 – CONSUMO PROCERGS R$ 31.672.704,38 

     
VALOR  ESTIMADO TOTAL LOTE 1 + LOTE 2 PROCERGS R$ 61.055.645,86 
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Conforme demonstrado a estimativa de utilização do PROCERGS no período de 36 (trinta e seis) meses é 
de R$ 29.382.948,89 (vinte e nove milhões, trezentos e oitenta e dois mil, novecentos e quarenta e 
oito reais e oitenta e nove centavos) para o Lote 1, de R$ 31.672.704,38 (trinta e um milhões, 
seiscentos e setenta e dois mil, setecentos e quatro reais e trinta e oito centavos) para o Lote 2, 
perfazendo o total de R$ 61.055.653,27 (sessenta e um milhões, cinquenta e cinco mil, seiscentos e 
cinquenta e três reais e vinte e sete centavos). 
 
Assim, visando as contratações requeridas neste expediente, solicitamos autorização para realização de 
procedimento licitatório para estes objetos, na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço, pelo 
Sistema de Registro de Preços, considerando os Preços Unitários acima, o Preço Total Estimado do Lote 
1 de R$ 223.816.358,00 (duzentos e vinte e três milhões, oitocentos e dezesseis mil, trezentos e 
cinquenta e oito reais), o Preço Total Estimado do Lote 2 de R$ 150.328.583,93 (cento e cinquenta 
milhões, trezentos e vinte e oito mil, quinhentos e oitenta e três reais e noventa e três centavos), 
perfazendo um valor total estimado de R$ 374.144.941,93 (trezentos e setenta e quatro milhões, cento e 
quarenta e quatro mil, novecentos e quarenta e um reais e noventa e três centavos). 
 
À DCF/SCF para análise e deliberação. 
 
 
 
 

Daniel Antunes Carpter, 
Matric. 49494 
03/06/2022 
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Analisando a planilha LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, rubrica DIF -
VMWARE CLOUD, localizamos a descrição dessa solicitação na mesma. Todavia, por se
tratar de Registro de Preços, a despesa somente ocorrerá quando o objeto desse
processo acontecer efetivamente, devendo para isso ser confeccionado um
processo ou uma requisição de compra.

 

Tipo de Processo: Custeio

Valor de referência deste Instrumento: R$ 61.055.653 ,27

Lísia Braun Lopes 
PROCERGS - Mat. 60202 
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PARECER JURÍDICO

Suscitado parecer jurídico, no tocante a abertura de processo licitatório para contratação 

de serviços em multi-nuvem pública, conforme processo nº 22/0489-0001092-9.

É o relatório.

Compulsando o processo verificamos  que o mesmo está  instruído com os seguintes 

elementos:

 justificativa da necessidade de contratação dos serviços em nuvem;

 protocolo de intenção celebrado entre as diversas empresas de processamento de 

dados;

 parecer da Procuradoria-Geral do Estado admitindo a possibilidade de promoção 

da licitação tanto pela Lei nº 13.303/2016, quanto pela Lei nº 8.666/1993;

 Resolução CGTIC nº 006/2021;

 cotações de preços;

 estimativas de preços máximos admitidos e

 indicação dos recursos previstos na planilha orçamentária da Companhia;

 termos de referência;

 edital de licitação;

 minutas de contratos. 

No exame das informações apresentadas, somos de parecer que os requisitos legais para 

a  abertura  do  processo  licitatório  estão  preenchidos  para  análise  e  aprovação  da 

Diretoria.

É o parecer.
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AUTORIZAÇÃO

Processo nº 22/0489-0001092-9

[    ] Aditivo renegociação valor do contrato

[    ] Contratação através da Ata de Registro de Preços

[    ] Convênio

[    ] Dispensa Eletrônica

[    ] Inexigibilidade

[ X ] Licitação - Registro de Preços

[    ] Licitação – Tipo Menor Preço

[    ] Prorrogação prazo de vigência contrato

Demandante: DIF-PIR

Objeto: Contratação  de  prestação  de  serviços  de  computação  em 
nuvem, no modelo Integrador e no provedor Oracle Cloud Infrastructure, 
para atendimento das necessidades da PROCERGS e das entidades 
participantes  do  futuro  certame,  em  parceria  com  a  ABEP  - 
ASSOCIAÇÃO  BRASILEIRADE  ENTIDADES  ESTADUAIS  DE  TIC. 
Participarão desse processo, além da PROCERGS, outras 10 empresas 
de processamento de dados de vários estados do Brasil, com o objetivo 
de, em conjunto, gerar maior escala/quantidade de serviços e, assim, 
reduzir  os  respectivos  custos  de  aquisição,  em relação  àqueles  que 
seriam  suportados  se  cada  Estado  adquirisse  individualmente  esse 
Serviço.

Dotação  orçamentário:  LOCAÇÃO  E  MANUTENÇÃO  DE 
SOFTWARE - DIF -VMWARE CLOUD

Valor Total Estimado dos Lotes 1 e 2: R$ 374.144.941,93.

Dispêndio da PROCERGS, Lotes 1 e 2: R$ 61.055.653,27 (pelo 
período de 36 (trinta e seis) meses).

Prazo: 12 (doze) meses de validade para a Ata de Registro de Preços 
e 36 (trinta  e seis)  meses de validade para os contratos decorrentes 
deste pregão.

César Melchior Silveira da Luz
Assessoria de Compliance – ACOMP

03/06/2022

PROCERGS – CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO
 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

Praça dos Açorianos, s/nº - Centro Histórico - CEP 90010-340 - Porto Alegre/RS - Brasil
PABX + 55 51 3210.3100 - www.procergs.rs.gov.br - procergs@procergs.rs.gov.br
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Registrado e aprovado "Ad Referendum" na Ata REDIR nº 18/2022.  

Ana Clara Ferreira 
PROCERGS - Mat. 59071 
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DCF/SEC 

O SEC revisou as minutas propostas e está de acordo.

Ao SCP para os demais encaminhamentos. 

Fernando Menezes Nunes 
PROCERGS - Mat. 48587 
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SCP/PREGÃO

Elaboradas as minutas de Edital e demais Anexos.

À DIF para análise e manifestação de conformidade.  

Daniel Antunes Carpter
SCP - Setor de Compras

PROCERGS - Matric. 49494
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09/06/2022 – DIF/PIR

Assunto: Revisão da minuta de Edital, Termos de Referência e minutas de Contrato

Edital:

1) Na página 6, item 7.4.2, nas descrições dos itens PAAS e SAAS, acertar a 
redação para

PAAS =  Preço  unitário  em  USN  (Unidade  de  Serviço  de  Nuvem)  para 
prestação  de  serviços  de  computação  em  nuvem  na  Oracle  Cloud 
Infrastructure – Plataforma como Serviço (SaaS), de acordo com o Termo de 
Referência – Anexo II deste Edital;

SAAS =  Preço  unitário  em  USN  (Unidade  de  Serviço  de  Nuvem)  para 
prestação  de  serviços  de  computação  em  nuvem  na  Oracle  Cloud 
Infrastructure –  Software como Serviço (SaaS), de acordo com o Termo de 
Referência – Anexo II deste Edital;

2) Na página 7,  itens  7.4.3.1  e  7.4.3.2,  nas tabelas,  acertar  as  unidades de 
medida dos itens 6 para

Instância de Banco de Dados Migrada

3) Na página 17, item 13.4.1.2, acertar a redação para

Declarações  emitidas  pelos  CSPs  (Cloud  Service  Providers)  ofertados 
atestando que a empresa licitante é parceira oficial e está apta e autorizada a 
comercializar, implementar e suportar os serviços ofertados para o Lote 1.

4) Na página 18, item 13.4.2.1, alínea c, acertar a redação para

a realização de migração de ambiente de hospedagem próprio (on-premisses) 
de organização pública ou privada com no mínimo  40 (quarenta) máquinas 
virtuais e de 10 (dez) instâncias de banco de dados Oracle para ambiente em 
nuvem pública ou privada Oracle.

5) Na página 19, item 13.4.2.4, acertar a redação para

Comprovação de que o CSP Oracle Cloud Infrastructure possui ao menos as 
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seguintes  certificações  vigentes,  referentes  à  infraestrutura  de  datacenter 
onde os serviços em nuvem estarão hospedados:

a) ABNT NBR ISO/IEC 27001:2013;

b) ISO/IEC 27017:2016 ou CSA STAR Certification LEVEL TWO ou superior;

c) ISO/IEC 27018:2014.

Minuta de Contrato Lote 1 Lei 13303 (ANEXO 8):

1) Na página 1, item 1.1, na tabela, acertar a unidade dos itens 1, 2 e 3 para

Unidade de Serviço de Computação em Nuvem - USN

 e acertar a unidade do item 6 para

Instância de Banco de Dados migrada.

2) Na página 6, item 3.1, retirar a expressão “estimados,” 

Os preços (estimados,) referentes à execução dos serviços contratados são 
conforme  abaixo,  de  acordo  com  a  proposta  vencedora  da  licitação, 
entendidos estes como preços justos e suficientes para a total execução do 
presente objeto:

Na página 6, item 3.1, na tabela, acertar a unidade do item 6 para

Instância de Banco de Dados migrada.

3) Na página 7, item 4.3, a expressão 

O não cumprimento dos valores mínimos/máximos exigidos nos indicadores 
ensejará em  descontos de acordo com o estipulado  em cada indicador. 
Grifo nosso.

está diferente do expresso no item 7.3.3 do Anexo 1 - TR Lote 1:

O não cumprimento dos valores mínimos/máximos exigidos nos indicadores 
ensejará  em  sanções de  acordo  com  o  estipulado  na  seção  relativa  a 
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sanções. Grifo nosso.

Considerando item 13.8 da minuta de contrato, que trata da obrigatoriedade 
de  processo  administrativo  prévio  à  aplicação  de  penalidade,  avaliar  a 
necessidade de ajustes e padronização nas redações dos itens destacados 
acima.

No TR, ajustar conforme a minuta de contrato.

4) Na  página  8,  item  4.4.1,  linha  “Forma  de  acompanhamento”,  alterar  a 
expressão para

Durante  a  execução  dos  serviços,  a  disponibilidade  será  monitorada  e  o 
tempo de indisponibilidade dos serviços  será descontado do tempo total de 
disponibilidade esperado no mês.

Na linha “Início de Vigência”, alterar o termo “relativas” para o singular.

5) Na  página  9,  item  4.5.1,  linha  “Forma  de  acompanhamento”,  alterar  a 
expressão para

Durante  a  execução  dos  serviços,  a  disponibilidade  será  monitorada  e  o 
tempo de indisponibilidade dos serviços  será descontado do tempo total de 
disponibilidade esperado no mês.

6) Na página 10, no item 4.5.2, alterar a expressão para:

INDICADOR DE RESPONSIVIDADE A INCIDENTES (IRI) – Este indicador 
será utilizado para medir os itens 4, 8 e 9 da Tabela 1. 

Na linha “Início da Vigência”, alterar a expressão para:

A partir da emissão de OS relativa aos itens 01, 02 e 03.

7) Na página 11, item 4.5.3, na linha “Início da Vigência”, alterar a expressão 
para:

A partir da emissão de OS relativa aos itens 01, 02 e 03.
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8) Na  página  11,  item  4.5.4,  na  linha  “Início  de  Vigência”,  alterar  o  termo 
“relativas” para o singular.

9) Na página 13,  itens 4.6.1 e 4.6.2, na linha “Início de Vigência”,  alterar o 
termo “relativas” para o singular.

10) Na página 13, item 4.6.1, acertar a expressão “Dias de entrega do serviço 
dentro do prazo previsto”.

11) Na página 13, item 4.6.2, na linha “Forma de Acompanhamento”, alterar o 
termo “a conformidade” para o plural.

12) Na página 16 item 4.7, alterar a expressão para

Para as Ordens de Serviços relacionadas aos serviços de TREINAMENTO 
(Item 7 da Tabela 1 do objeto), serão considerados os seguintes indicadores:

e na linha “Início de Vigência”, alterar o termo “relativas” para o singular.

13) Na página 17, retirar o item 6.4.

14) Realizar verificação ortográfica, sendo destacados os itens a seguir:

- item 2.13 (comprendendo, Catálago); 

- item 2.14 (comprendendo);

- item 3.3 (quantidades prevista);

- item 13.9.1 (havará);

- item 14.1 h (à outrem);

- item 14.1 m (Diretor Presidente).

Minuta de Contrato Lote 2 Lei 13303 (ANEXO 9):

1) Nas  páginas  1  e  25,  assim  como  no  cabeçalho  e  rodapé,  remover  as 
informações de número de contrato, da Procergs e de seus representantes, e 
inserir campos para preenchimento conforme os dados de cada contratante.

2) Na página 1, item 1.1, na tabela, acertar a descrição dos itens 1 a 9 conforme 
tabela 1 do Termo de Referência para o lote 2.
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3) Na página 4, item 3.1, retirar a expressão “estimados,” 

Os preços (estimados,) referentes à execução dos serviços contratados são 
conforme  abaixo,  de  acordo  com  a  proposta  vencedora  da  licitação, 
entendidos estes como preços justos e suficientes para a total execução do 
presente objeto:

4) Na página 5, item 3.1, na tabela, acertar a descrição dos itens 1 a 9 conforme 
tabela 1 do Termo de Referência.

5) Na página 5, item 3.1, na tabela, acertar a descrição dos itens 1 a 9 conforme 
tabela 1 do Termo de Referência para o lote 2 e acertar as unidades dos itens 
1, 2 e 3 para 

Unidade de Serviço de Computação em Nuvem – USN

e acertar a unidade do item 6 para

Instância de Banco de Dados migrada.

6) Na página 6, item 4.3, a expressão 

O não cumprimento dos valores mínimos/máximos exigidos nos indicadores 
ensejará em  descontos de acordo com o estipulado  em cada indicador. 
Grifo nosso.

está diferente do expresso no item 7.3.3 do Anexo 2 - TR Lote 2:

O não cumprimento dos valores mínimos/máximos exigidos nos indicadores 
ensejará  em  sanções de  acordo  com  o  estipulado  na  seção  relativa  a 
sanções. Grifo nosso.

Considerando item 13.8 da minuta de contrato, que trata da obrigatoriedade 
de  processo  administrativo  prévio  à  aplicação  de  penalidade,  informar  da 
necessidade de ajustes e padronização nas redações dos itens destacados 
acima.

7) Na  página  7,  item  4.4.1,  linha  “Forma  de  acompanhamento”,  alterar  a 
expressão para
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Durante  a  execução  dos  serviços,  a  disponibilidade  será  monitorada  e  o 
tempo de indisponibilidade dos serviços  será descontado do tempo total de 
disponibilidade esperado no mês.

Na linha “Início de Vigência”, alterar o termo “relativas” para o singular.

8) Na  página  8,  item  4.5.1,  linha  “Forma  de  acompanhamento”,  alterar  a 
expressão para

Durante  a  execução  dos  serviços,  a  disponibilidade  será  monitorada  e  o 
tempo de indisponibilidade dos serviços  será descontado do tempo total de 
disponibilidade esperado no mês.

9) Na página 9, no item 4.5.2, alterar a expressão para:

INDICADOR DE RESPONSIVIDADE A INCIDENTES (IRI) – Este indicador 
será utilizado para medir os itens 4, 8 e 9 da Tabela 1. 

10) Nas páginas 9 e 11, itens 4.5.2 e 4.5.3, alterar a expressão para:

A partir da emissão de OS relativa aos itens 01, 02 e 03.

11) Na página 10, item 4.5.4, acertar a expressão 

INDICADOR DE CONFORMIDADE NA OPERAÇÃO (ICO) - Este indicador 
será utilizado para medir os itens 4, 8 e 9 da Tabela 1. 

12) Na  página  10,  item  4.5.4,  acertar  a  expressão  “CONFORMIDADE”  no 
cabeçalho da tabela e na linha “Início de Vigência”, alterar o termo “relativas” 
para o singular.

13) Nas páginas 13 e 14, itens 4.6.1 e 4.6.2, na linha “Início de Vigência”, alterar o 
termo “relativas” para o singular.

14) Na página 14, item 4.6.2, na linha “Forma de Acompanhamento”,  alterar o 
termo “a conformidade” para o plural.

15) Na página 15 item 4.7, alterar a expressão para
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Para as Ordens de Serviços relacionadas aos serviços de TREINAMENTO 
(Item 7 da Tabela 1 do objeto), serão considerados os seguintes indicadores:

e na linha “Início de Vigência”, alterar o termo “relativas” para o singular.

16) Na página 16, retirar o item 6.4.

17) Realizar verificação ortográfica, sendo destacados os itens a seguir:

- item 2.13 (comprendendo, Catálago); 

- item 2.14 (comprendendo);

- item 3.3 (quantidades prevista);

- item 13.9.1 (havará);

- item 14.1 h (à outrem);

- item 14.1 m (Diretor Presidente).

Minuta de Contrato Lote 1 Lei 8666 (ANEXO 10):

1) Na  páginas  1  e  28,  assim  como  no  cabeçalho  e  rodapé,  remover  as 
informações de número de contrato e da Procergs,  e  inserir  campos para 
preenchimento conforme os dados de cada contratante.

2) Na página 1, item 1.1, na tabela, acertar a unidade dos itens 1, 2 e 3 para

Unidade de Serviço de Computação em Nuvem - USN

 e acertar a unidade do item 6 para

Instância de Banco de Dados migrada.

3) Na página 4, item 2.12, acertar a expressão para 

Todos  os  requisitos  necessários  para  a  prestação  dos  serviços  estão 
previstos no item 4 do Termo de Referência – Anexo I do Edital.

4) Na página 5, item 3.1, retirar a expressão “estimados,” 
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Os preços (estimados,) referentes à execução dos serviços contratados são 
conforme  abaixo,  de  acordo  com  a  proposta  vencedora  da  licitação, 
entendidos estes como preços justos e suficientes para a total execução do 
presente objeto:

5) Na página 5, item 3.1, na tabela, acertar a unidade do item 6 para

Instância de Banco de Dados migrada.

6) Na página 6, item 4.3, a expressão 

O não cumprimento dos valores mínimos/máximos exigidos nos indicadores 
ensejará em  descontos de acordo com o estipulado  em cada indicador. 
Grifo nosso.

está diferente do expresso no item 7.3.3 do Anexo 1 - TR Lote 1:

O não cumprimento dos valores mínimos/máximos exigidos nos indicadores 
ensejará  em  sanções de  acordo  com  o  estipulado  na  seção  relativa  a 
sanções. Grifo nosso.

Considerando item 13.8 da minuta de contrato, que trata da obrigatoriedade 
de  processo  administrativo  prévio  à  aplicação  de  penalidade,  informar  da 
necessidade de ajustes e padronização nas redações dos itens destacados 
acima.

7) Na  página  6,  item  4.4.1,  linha  “Forma  de  acompanhamento”,  alterar  a 
expressão para

Durante  a  execução  dos  serviços,  a  disponibilidade  será  monitorada  e  o 
tempo de indisponibilidade dos serviços  será descontado do tempo total de 
disponibilidade esperado no mês.

Na linha “Início de Vigência”, alterar o termo “relativas” para o singular.

8) Na  página  9,  item  4.5.1,  linha  “Forma  de  acompanhamento”,  alterar  a 
expressão para

Durante  a  execução  dos  serviços,  a  disponibilidade  será  monitorada  e  o 
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tempo de indisponibilidade dos serviços  será descontado do tempo total de 
disponibilidade esperado no mês.

9) Na página 10, itens 4.5.2, 4.5.3 e 4.5.4, na linha “Início de Vigência”, alterar o 
termo “relativas” para o singular.

10) Na  página  10,  item  4.5.4,  acertar  a  expressão  “CONFORMIDADE”  no 
cabeçalho da tabela.

11) Na  página  12,  item  4.6.2,  na  linha  “Início  de  Vigência”,  alterar  o  termo 
“relativas” para o singular.

12) Na página 15 item 4.6.3, na linha “Forma de Acompanhamento”,  alterar  o 
termo “a conformidade” para o plural e na linha “Início de Vigência”, alterar o 
termo “relativas” para o singular.

13) Na página 16 item 4.7, alterar a expressão para

Para as Ordens de Serviços relacionadas aos serviços de TREINAMENTO 
(Item 7 da Tabela 1 do objeto), serão considerados os seguintes indicadores:

e na linha “Início de Vigência”, alterar o termo “relativas” para o singular.

14) Na página 16, cláusula quinta, alterar a expressão para:

As  despesas  decorrentes  do  presente  Contrato  correrão  por  conta  dos 
recursos financeiros a seguir:

15) Na página 17, retirar o item 6.4.

16) Na página 18, item 6.3, confirmar a possibilidade de prorrogação do prazo até 
o limite de 60 (sessenta) meses, considerando o art. 57 IV da Lei 8.666/93.

17) Realizar verificação ortográfica, sendo destacados os itens a seguir:

- item 2.13 (comprendendo, Catálago); 

- item 2.14 (comprendendo);

- item 3.3 (quantidades prevista);

- item 11.10 (regramente)
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- item 13.9.1 (havará);

- item 11.24 (algumdos);

Minuta de Contrato Lote 2 Lei 8666 (ANEXO 11):

1) Nas  páginas  1  e  25,  assim  como  no  cabeçalho  e  rodapé,  remover  as 
informações de número de contrato e da Procergs,  e  inserir  campos para 
preenchimento conforme os dados de cada contratante.

2) Na página 1, item 1.1, na tabela, acertar a descrição dos itens 1 a 9 conforme 
tabela 1 do Termo de Referência para o lote 2.

3) Na página 4, item 3.1, retirar a expressão “estimados,” 

Os preços (estimados,) referentes à execução dos serviços contratados são 
conforme  abaixo,  de  acordo  com  a  proposta  vencedora  da  licitação, 
entendidos estes como preços justos e suficientes para a total execução do 
presente objeto:

4) Na página 5, item 3.1, na tabela, acertar a descrição dos itens 1 a 9 conforme 
tabela 1 do Termo de Referência para o lote 2 e acertar as unidades dos itens 
1, 2 e 3 para 

Unidade de Serviço de Computação em Nuvem – USN

e acertar a unidade do item 6 para

Instância de Banco de Dados migrada.

5) Na página 6, item 4.3, a expressão 

O não cumprimento dos valores mínimos/máximos exigidos nos indicadores 
ensejará em  descontos de acordo com o estipulado  em cada indicador. 
Grifo nosso.

está diferente do expresso no item 7.3.3 do Anexo 2 - TR Lote 2:

O não cumprimento dos valores mínimos/máximos exigidos nos indicadores 
ensejará  em  sanções de  acordo  com  o  estipulado  na  seção  relativa  a 
sanções. Grifo nosso.
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Considerando item 13.8 da minuta de contrato, que trata da obrigatoriedade 
de  processo  administrativo  prévio  à  aplicação  de  penalidade,  informar  da 
necessidade de ajustes e padronização nas redações dos itens destacados 
acima.

6) Na  página  7,  item  4.4.1,  linha  “Forma  de  acompanhamento”,  alterar  a 
expressão para

Durante  a  execução  dos  serviços,  a  disponibilidade  será  monitorada  e  o 
tempo de indisponibilidade dos serviços  será descontado do tempo total de 
disponibilidade esperado no mês.

Na linha “Início de Vigência”, alterar o termo “relativas” para o singular.

7) Na página 8, retirar página em branco.

8) Na  página  10,  item  4.5.1,  linha  “Forma  de  acompanhamento”,  alterar  a 
expressão para

Durante  a  execução  dos  serviços,  a  disponibilidade  será  monitorada  e  o 
tempo de indisponibilidade dos serviços  será descontado do tempo total de 
disponibilidade esperado no mês.

Na linha “Início de Vigência”, alterar o termo “relativas” para o singular.

9) Na página 11, itens 4.5.2, 4.5.3 e 4.5.4, na linha “Início de Vigência”, alterar o 
termo “relativas” para o singular.

10) Na  página  12,  item  4.5.4,  acertar  a  expressão  “CONFORMIDADE”  no 
cabeçalho da tabela.

11) Na página 14, itens 4.6.1 e 4.6.2, na linha “Início de Vigência”, alterar o termo 
“relativas” para o singular.

12) Na página 14, item 4.6.2, na linha “Forma de Acompanhamento”,  alterar a 
expressão  “a  conformidade”  para  o  plural  e  na  linha  “Início  de  Vigência” 
alterar o termo “relativas” para o singular.

13) Revisar numeração dos itens.
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14) Na página 15 item 4.7, alterar a expressão para

Para as Ordens de Serviços relacionadas aos serviços de TREINAMENTO 
(Item 7 da Tabela 1 do objeto), serão considerados os seguintes indicadores:

e na linha “Início de Vigência”, alterar o termo “relativas” para o singular.

15) Na página 15, cláusula quinta, retirar a expressão duplicada (As despesas 
decorrentes do presente Contrato correrão por conta de recursos financeiros)

16) Na página 16, cláusula quinta, alterar a expressão para:

As  despesas  decorrentes  do  presente  Contrato  correrão  por  conta  dos 
recursos financeiros a seguir:

17) Na página 17, retirar o item 6.4.

18) Na página 18, item 6.3, confirmar a possibilidade de prorrogação do prazo até 
o limite de 60 (sessenta) meses, considerando o art. 57 IV da Lei 8.666/93.

19) Realizar verificação ortográfica, sendo destacados os itens a seguir:

- item 2.13 (comprendendo, Catálago); 

- item 2.14 (comprendendo);

- item 3.3 (quantidades prevista);

- item 13.9.1 (havará);

- item 11.24 (algumdos);

Termo de Referência Lote 1:

1) Na página 103, item 7.3.3, acertar a redação para:

O não cumprimento dos valores mínimos/máximos exigidos nos indicadores 
ensejará em descontos de acordo com o estipulado em cada indicador.

2) Na página 104, item 7.3.4.1, remover o ponto de interrogação.
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3) Na página 88, item 7.3.5, acertar a redação para

Para as Ordens de Serviços relacionadas aos serviços de gerenciamento e 
operação de recursos de computação em nuvem (Item 4  da Tabela  1 do 
objeto),  Suporte  Técnico (Operação)  sob demanda (item 8  da tabela  1)  e 
Consultoria  (Item  9  da  Tabela  1)  serão  considerados  os  seguintes 
indicadores:

Termo de Referência Lote 2:

1) Na página 88, item 7.3.3, acertar a redação para:

O não cumprimento dos valores mínimos/máximos exigidos nos indicadores 
ensejará em descontos de acordo com o estipulado em cada indicador.

2) Na página 88, item 7.3.5, acertar a redação para

Para as Ordens de Serviços relacionadas aos serviços de gerenciamento e 
operação de recursos de computação em nuvem (Item 4  da Tabela  1 do 
objeto),  Suporte  Técnico (Operação)  sob demanda (item 8  da tabela  1)  e 
Consultoria  (Item  9  da  Tabela  1)  serão  considerados  os  seguintes 
indicadores:

3) Na página 89, item 7.3.5.2, acertar a expressão para 

INDICADOR DE RESPONSIVIDADE A INCIDENTES (IRI) – Este indicador 
será utilizado para medir os itens 4, 8 e 9 da Tabela 1.

4) Na página 95, item 7.3.7, acertar a expressão para:

Para as Ordens de Serviços relacionadas aos serviços de TREINAMENTO 
(ITEM 7 da contratação), serão considerados os seguintes indicadores: 
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SCP/PREGÃO

Efetuados ajustes na minuta de Edital conforme solicitado.

À AJUR para ajustes nas minutas de Contrato. 

Daniel Antunes Carpter
SCP - Setor de Compras

PROCERGS - Matric. 49494
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Nome do documento: Despacho para ajuste na minuta de Contrato.htm

Documento assinado por Órgão/Grupo/Matrícula Data

Daniel Antunes Carpter PROCERGS / SCP / 49494 10/06/2022 09:22:34
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SCP/PREGÃO

Efetuados ajustes nas minutas de Edital, Contrato e demais Anexos.

À área demandante para análise e manifestação. 

Daniel Antunes Carpter
SCP - Setor de Compras

PROCERGS - Matric. 49494
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Nome do documento: Despacho para analise da area demandante.htm

Documento assinado por Órgão/Grupo/Matrícula Data

Daniel Antunes Carpter PROCERGS / SCP / 49494 13/06/2022 10:03:00

13/06/2022 10:03:25 PROCERGS/SCP/49494 PARA VERIFICAÇÕES AJUR 480

22048900010929



13/06/2022 – DIF/PIR

Assunto: Revisão da minuta de Edital, Termos de Referência e minutas de Contrato

De acordo com as minutas.

Ao SCP para encaminhamentos.
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Nome do documento: Parecer_Revisao_Minutas_12.doc

Documento assinado por Órgão/Grupo/Matrícula Data

Carlos Andre Culau de Meneses PROCERGS / PIR / 50849 13/06/2022 13:08:24

Ercilio Leandro Junior PROCERGS / DIF / 12690 13/06/2022 13:19:32
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SCP/PREGÃO

Minutas de Edital, Contratos e demais Anexos assinadas pelo Pregoeiro com
assinatura cadastrada.

À AJUR para análise. 

Daniel Antunes Carpter
SCP - Setor de Compras

PROCERGS - Matric. 49494
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Nome do documento: Despacho para Analise Juridica.htm

Documento assinado por Órgão/Grupo/Matrícula Data

Daniel Antunes Carpter PROCERGS / SCP / 49494 13/06/2022 13:29:59
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Minutas de Edital e Contrato visadas digitalmente pela AJUR, conforme arquivos adiante. 
 

TRANSFORMADO NO 
PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 21/2022 
 
 

PUBLICAÇÃO DO EDITAL: 17/06/2022 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 10h do dia 08/07/2022 
INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA: às 10h20min do dia 08/07/2022 
LOCAL DE REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA: no Portal de Compras Eletrônicas do PROCERGS 
em http://www.compras.procergs.rs.gov.br 
FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: Exclusivamente no sistema eletrônico 
PEDIDOS DE IMPUGNAÇÃO: Exclusivamente no sistema eletrônico 
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO E HABILITAÇÃO: Exclusivamente no sistema eletrônico 
RECURSOS ADMINISTRATIVOS: Exclusivamente no sistema eletrônico 
REFERÊNCIA DE TEMPO: horário oficial de Brasília/DF 

 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM, MODELO 

INTEGRADOR E ORACLE CLOUD INFRASTRUCTURE. 

20/06/2022 12:04:29 PROCERGS/SCP/49494 PUBLICAÇÃO DE ABERTURA 17/06 485

22048900010929



 

Resolução          1 de 2 

A Diretoria da Procergs – Centro de Tecnologia da Informação e 
Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul S.A., no uso de suas 
atribuições legais e estatutárias, 

RESOLVE: 

Designar os funcionários abaixo para a nova composição da Equipe do 
Pregão Eletrônico e da Comissão Permanente de Licitação – CPL para 
os processos de aquisições e/ou contratações realizados mediante 
licitações, em conformidade com a seguinte normatização: 

 

1. Legislação: 

1.1 Lei Federal nº 13.303/2016; 

1.2 Lei Estadual nº 13.191/2009; 

1.3 Decreto Estadual nº 42.434/2003. 

 

2. Normatização interna da Procergs: 

RILC – Regulamento Interno de Licitações e Contratos, de 
05.03.2020 

 

3. Que julgarão os processos de licitação como segue: 

3.1 Pregão Eletrônico: 

3.1.1 Daniel Antunes Carpter – mat. 49494 – Pregoeiro; 

3.1.2 Ida Cecília dos Santos Lucas – mat. 31443 – Pregoeira 
Substituta; 

3.1.3 Sidnei Régis da Silva – mat. 30114 – Pregoeiro Substituto; 

3.1.4 Sirlene da Silveira Silvino – mat. 22996 – Equipe de Apoio ao 
Pregão  

3.1.5 Bruna Diniz Sott – mat. 62117 – Equipe de Apoio ao Pregão 

 

 

 

RESOLUÇÃO 

RES – Equipe do pregão e 
CPL 
 

Início Vigência 
08/09/2021 

 

Substitui Versão de 
08/09/2020 

 

Área Responsável 
DAF 

 

Assunto 
 
Designação dos 
componentes da Equipe de 
Pregão e CPL 

 

Público Alvo 

Toda Companhia 
 

Palavras Chaves  
Designação.CPL.Pregão.Equi
pe-de-Apoio. Pregão-
Eletrônico   
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Resolução          2 de 2 

3.2 CPL: 

3.2.1 Daniel Antunes Carpter – mat. 49494 – Presidente; 

3.2.2 Ida Cecília dos Santos Lucas – mat. 31443 – Presidenta Substituta; 

3.2.3 Sidnei Régis da Silva – mat. 30114; 

3.2.4 Sirlene da Silveira Silvino – mat. 22996; 

3.3 Suplentes: 

3.3.1 Daniel Tassinari Dias – mat. 52597; 

3.3.2 Bruna Diniz Sott – mat. 62117. 

 

Os demais integrantes deverão ser designados pelo Presidente da CPL, por ocasião do 
julgamento de cada processo licitatório de aquisição e/ou contratação, devendo ser escolhidos, 
conforme área/setor requisitante e de acordo com o objeto de cada licitação. As licitações em 
andamento serão concluídas pela Equipe do Pregão Eletrônico e pela Comissão Permanente de 
Licitação da vigência anterior. 

Esta Resolução passa a vigorar a partir da data de início de vigência, revogando-se as disposições 
em contrário. 

 

Cesar Augusto Bergamaschi Franceschina 
Diretor de Infraestrutura e Operações 

 

Jairo Renato Caminha de Castilhos França 
Diretor de Sistemas Transacionais 

 

Josué de Souza Barbosa 
Diretor de Negócios e de Relacionamento com Clientes 

 

Karen Maria Gross Lopes 
Diretora de Soluções Digitais 

 

José Antonio Costa Leal 
Diretor-Presidente 
Diretor Administrativo-Financeiro 

20/06/2022 12:04:29 PROCERGS/SCP/49494 PUBLICAÇÃO DE ABERTURA 17/06 487

22048900010929



Nome do documento: Resolucao_Equipe_Pregao_CPL_.pdf

Documento assinado por Órgão/Grupo/Matrícula Data

Jairo Renato Caminha de Castilhos Franca PROCERGS / DSTR / 14233 08/09/2021 18:03:22

Cesar Augusto Bergamaschi Franceschina PROCERGS / DIOP / 62042 09/09/2021 11:07:09

Karen Maria Gross Lopes PROCERGS / DSDI / 26476 09/09/2021 12:06:51

Pedro Ruthschilling PROCERGS / AJUR / 20792 09/09/2021 14:34:48

Josué de Souza Barbosa PROCERGS / DNRC / 61762 09/09/2021 16:12:51

Jose Antonio Costa Leal PROCERGS / PRES / 61804 10/09/2021 16:57:17
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Edital pregao cloud 2022

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Nº     /2022

O PROCERGS – CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO 
RIO GRANDE DO SUL S/A, por intermédio do(a) Pregoeiro(a), designado(a) pela Resolução de Diretoria 
de 8 de setembro de 2021, torna público que, conforme autorização contida no processo administrativo 
nº 22/0489-0001092-9, realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, TIPO MENOR PREÇO, 
PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, por meio da utilização de recursos de tecnologia da 
informação – INTERNET. A presente licitação reger-se-á pela Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho de 
2016; Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006; Lei Estadual nº 11.389, de 25 de 
novembro de 1999; Lei Estadual nº 13.191, de 30 de junho de 2009; Lei Estadual nº 13.706, de 6 de abril de 
2011; Decreto Estadual nº 42.020, de 16 de dezembro de 2002; Decreto Estadual nº 42.250, de 19 de maio 
de 2003; Decreto Estadual nº 42.434, de 9 de setembro de 2003; Decreto Estadual nº 48.160, de 14 de julho 
de 2011; Decreto Estadual nº 52.215, de 30 de dezembro de 2014; Decreto Estadual nº 52.768, de 15 de 
dezembro de 2015; Decreto Estadual nº 55.717 de 12 de janeiro de 2021e legislação pertinente e pelas 
condições previstas neste Edital e seus anexos. O cronograma e objeto desta licitação constam nos quadros 
abaixo:

PUBLICAÇÃO DO EDITAL:        /       /2022

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 10h do dia         /       /2022

ABERTURA DAS PROPOSTAS: após às 10h do dia         /       /2022

INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA: às 10h20min do dia         /       /2022

LOCAL DE REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA: no Portal de Compras Eletrônicas do PROCERGS 
em http://www.compras.procergs.rs.gov.br  

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: Exclusivamente no sistema eletrônico

PEDIDOS DE IMPUGNAÇÃO: Exclusivamente no sistema eletrônico

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO E HABILITAÇÃO: Exclusivamente no sistema eletrônico

RECURSOS ADMINISTRATIVOS: Exclusivamente no sistema eletrônico

REFERÊNCIA DE TEMPO: horário oficial de Brasília/DF

Lote Descrição Família LIC

1

Contratação de prestação de serviços continuados sem dedicação exclusiva de mão de obra, 
de computação em nuvem, sob o  modelo de integrador, incluindo serviços IaaS, SaaS, 
PaaS, treinamento, concepção, projeto, provisionamento, configuração, migração, suporte, 
manutenção e gestão de serviços em provedores de serviço em nuvem pública, com minutas 
de Contrato para adesão por órgãos regidos pela Lei Federal nº 13.303/2016 e pela Lei 
Federal  nº  8.666/1993,  de  acordo  com  as  quantidades,  condições  e  especificações 
estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

117 e/ou 035
e/ou 034 e/ou

027

2

Contratação de prestação de serviços continuados sem dedicação exclusiva de mão de obra, 
de computação em nuvem no Provedor Oracle Cloud Infrastructure, incluindo serviços de 
IaaS, SaaS, PaaS, concepção, projeto, provisionamento, configuração, migração, suporte, 
manutenção e gestão de serviços, com minutas de Contrato para adesão por órgãos regidos 
pela Lei Federal nº 13.303/2016 e pela Lei Federal nº 8.666/1993, de acordo com as 
quantidades, condições e especificações estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

117 e/ou 035
e/ou 034 e/ou

027
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CAPÍTULO PRIMEIRO – DO OBJETO

O objeto da presente licitação visa à contratação de fornecimento e prestação de serviços continuados sem 
dedicação exclusiva de mão de obra, de computação em nuvem, sob o  modelo de integrador e no 
provedor  Oracle Cloud Infrastructure, incluindo serviços IaaS, SaaS, PaaS, treinamento, concepção, 
projeto, provisionamento, configuração, migração, suporte, manutenção e gestão de serviços em provedores 
de serviço em nuvem pública, com minutas de Contrato para adesão por órgãos regidos pela Lei Federal nº 
13.303/2016 e pela Lei Federal nº 8.666/1993, de acordo com as quantidades, condições e especificações 
estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

CAPÍTULO SEGUNDO – DA DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL

2.1 O Edital pode ser obtido pela internet em http://www.procergs.rs.gov.br/licitacoes e no Portal de 
Compras do PROCERGS em http://www.compras.procergs.rs.gov.br.

2.2 Esta  licitação  será  realizada  na  forma  eletrônica,  em  http://www.compras.procergs.rs.gov.br, 
mediante condições de segurança, criptografia e autenticação.

CAPÍTULO TERCEIRO – DA DATA E DO HORÁRIO DA LICITAÇÃO

3.1 Na data e horário designados no preâmbulo deste Edital será aberta sessão pública pelo(a) 
Pregoeiro(a).

3.2 Na  eventualidade  de  não  haver  expediente  no  PROCERGS  ou  ocorrendo  qualquer  fato 
superveniente  que  impeça  a  realização  do  certame  na  data  marcada,  a  sessão  será 
automaticamente transferida para o próximo dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente 
estabelecido, desde que não ocorra comunicação do Pregoeiro em sentido contrário.

CAPÍTULO QUARTO – DA PARTICIPAÇÃO

4.1 Respeitadas as condições normativas próprias e as constantes deste Edital, poderão participar 
desta licitação:

4.1.1 Pessoas  jurídicas  legalmente  estabelecidas  no  País  que  estejam  devidamente 
credenciadas nos termos do item 6 deste Edital.

4.1.2 Pessoas físicas que estejam devidamente credenciadas nos termos do item 6 deste 
Edital.

4.2 Não poderão participar  direta ou indiretamente desta licitação os licitantes enquadrados em 
qualquer das seguintes hipóteses:

4.2.1 Declarados inidôneos pela Administração Pública.

4.2.2 Inscritos  no  Cadastro  de  Fornecedores  Impedidos  de  Licitar  e  Contratar  com a 
Administração Pública Estadual – CFIL/RS.

4.2.3 Com decretação de falência, em processo de recuperação judicial ou extrajudicial.

4.2.4 Submissos a concurso de credores, em liquidação ou em dissolução.
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4.2.5 Em que o proprietário, sócio ou administrador com poder de direção, preste serviços ou 
desenvolva projeto no órgão ou entidade da Administração Pública Estadual em que 
familiar exerça cargo em comissão ou função de confiança, na forma do Art. 8º do 
Decreto Estadual nº 48.705/2011.

4.2.6 Em que o ramo de atividade não seja pertinente ou compatível com o objeto desta 
licitação.

4.3 Não poderão participar desta licitação, ainda que direta ou indiretamente, servidores públicos do 
PROCERGS.  Para fins  deste  dispositivo,  considera-se  participação  indireta  a  existência  de 
qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista.

4.4 Nenhum licitante poderá participar desta licitação com mais de 1 (uma) proposta por Lote.

4.5 A participação na presente licitação implica a aceitação plena e irrevogável de todos os termos, 
cláusulas e condições constantes deste Edital, bem como a observância dos preceitos legais e 
regulamentares em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações e 
dos documentos apresentados em qualquer fase do procedimento.

4.6 É  permitida  a  participação  de  empresas  estrangeiras,  desde  que  apresentem  Decreto  de 
Autorização para funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedida pelo  órgão competente,  quando a atividade assim o exigir  e,  ainda,  atendam às 
exigências de habilitação mediante documentos equivalentes,  autenticados pelos respectivos 
consulados e traduzidos por Tradutor Público e Intérprete Comercial, devendo ter representação 
legal  no Brasil  com poderes expressos para receber  citação e responder  administrativa ou 
judicialmente.

4.7 Não será permitida participação de Consórcios de Empresas.

4.8 Não será permitida a participação de Cooperativas de Trabalho.

CAPÍTULO QUINTO – DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS
E DE EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

5.1 Os licitantes que declararem, eletronicamente, em campo próprio, quando do envio da proposta 
inicial, o enquadramento social de que trata este subitem, devidamente comprovado conforme 
estabelece o presente Edital,  terão tratamento diferenciado e favorecido nos termos da Lei 
Complementar Federal nº 123/2006.

5.1.1 A declaração eletrônica de enquadramento como Microempresa ou Empresa de 
Pequeno  Porte,  em  campo  específico  do  sistema  eletrônico,  dispensa  a 
apresentação  ou  postagem  de  Declaração  de  Enquadramento  como  Micro 
empresa ou Empresa de Pequeno Porte do licitante na forma documental.

5.1.2 A  declaração  eletrônica  não  exclui  a  apresentação  da  comprovação  de 
enquadramento como Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte, emitida pela 
Junta Comercial do Estado sede do licitante, quando este optar pelos benefícios 
deste tratamento diferenciado.

5.2 A ausência dessa declaração, no momento do envio da proposta, significará a desistência da 
Microempresa  ou  de  Empresa  de  Pequeno  Porte  de  utilizar-se  das  prerrogativas  a  elas 
concedidas pela Lei Complementar Federal nº 123/2006.

3-26

PROCERGS – CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A
Praça dos Açorianos, s/nº – Centro Histórico – CEP 90.010-340 – Porto Alegre/RS – Brasil
PABX + 55 51 3210-3100 – http://www.procergs.rs.gov.br – procergs@procergs.rs.gov.br 

20/06/2022 12:04:29 PROCERGS/SCP/49494 PUBLICAÇÃO DE ABERTURA 17/06 491

22048900010929



5.3 Consideram-se empatadas as propostas apresentadas pelas Microempresas ou Empresas de 
Pequeno Porte que estiverem no limite de até 5% (cinco por cento) superiores à proposta melhor 
classificada, desde que esta não seja de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte.

5.4 Ocorrendo o empate, nos termos da Lei Complementar Federal nº 123/2006, a Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte melhor classificada poderá apresentar proposta inferior à proposta de 
menor preço apurada no certame, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento 
dos lances, sob pena de preclusão.

5.5 No caso de não adjudicação à Microempresa ou à Empresa de Pequeno Porte serão convocadas 
as empresas remanescentes, de mesmo enquadramento social, na ordem classificatória, para o 
exercício de mesmo direito, que se encontrem na situação de empate. Na hipótese de não haver 
mais empresas de mesmo enquadramento social, o objeto da licitação será adjudicado para a 
empresa originalmente vencedora.

5.6 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar todos os documentos de 
habilitação,  mesmo que  estes  apresentem alguma restrição relativa  à  regularidade  fiscal  e 
trabalhista, sob pena de inabilitação.

5.7 A Microempresa ou a Empresa de Pequeno Porte que apresentar documentos com restrições 
quanto à regularidade fiscal e trabalhista tem assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir da 
declaração de vencedor da licitação, prorrogável por igual período, a critério do PROCERGS, para 
apresentar as respectivas certidões de regularidade.

5.8 A não regularização da documentação implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo 
da aplicação da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total da proposta inicial, sendo facultado 
ao PROCERGS convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação.

5.9 A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que venha a ser contratada para a prestação de 
serviços, mediante cessão de mão de obra, não poderá se beneficiar da condição de optante pelo 
Simples Nacional e estará sujeita à retenção na fonte de tributos e contribuições sociais, na forma 
da legislação em vigor, em decorrência de sua exclusão obrigatória, a contar do mês seguinte ao 
da contratação, salvo as exceções previstas no §5º-B a 5º-E do art. 18 da Lei Complementar 
Federal nº 123/2006.

5.9.1 Para efeito de comprovação, a empresa a ser contratada deverá apresentar, no prazo de 
até  90  (noventa)  dias,  cópia  do  ofício  enviado  à  Receita  Federal  do  Brasil,  com 
comprovante de entrega e recebimento, comunicando a assinatura do Contrato de 
prestação de serviços, mediante cessão de mão de obra.

CAPÍTULO SEXTO – DO CREDENCIAMENTO

6.1 Os interessados em participar da presente licitação deverão estar regularmente credenciados junto 
ao provedor do sistema, conforme preceitua o Art. 3º do Decreto Estadual nº 42.434/2003.

6.2 O credenciamento dos interessados em participar desta licitação deverá ser encaminhado através 
do site http://www.compras.procergs.rs.gov.br/fornecedores.

6.3 O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e 
intransferível, para acesso ao sistema eletrônico.
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6.4 O credenciamento implica a responsabilidade legal do licitante ou de seu representante e a 
presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão 
Eletrônico.

6.5 A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do 
sistema, para imediato bloqueio de acesso.

6.6 O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 
sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

6.7 No caso da permissão de participação de empresas em consórcio (item 4.7), o credenciamento e 
a operação do sistema eletrônico devem ser realizados pela empresa líder do consórcio.

CAPÍTULO SÉTIMO – DA PROPOSTA DE PREÇOS

7.1 Os licitantes deverão encaminhar proposta inicial até a data e hora marcadas para a abertura da 
sessão, exclusivamente no sistema eletrônico em http://www.compras.procergs.rs.gov.br, quando 
se encerrará a fase de recebimento de propostas.

7.2 As propostas deverão ter prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias a contar da data da 
abertura da licitação. Se não constar o prazo de validade, entender-se-á 60 (sessenta) dias.

7.3 Os  licitantes  deverão  consignar  suas  propostas  comerciais  contendo  os  Preços Unitários 
ofertados para o Lote 1 e/ou Lote 2 dos serviços constantes nos Anexos I e II – Termos de 
Referência, o Preço Total Estimado do Lote 1 (PTEL1) e/ou o Preço Total Estimado do Lote 2 
(PTEL2), já consideradas inclusas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 
execução  do  objeto,  inclusive  tributos  e/ou  impostos,  encargos  sociais,  trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros 
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

7.3.1 PARA  CADASTRAMENTO  DA  PROPOSTA  COMERCIAL  É  NECESSÁRIO  O 
PREENCHIMENTO  DA  TABELA  DE  VERIFICAÇÃO  DE  CONFORMIDADE 
TÉCNICA,  CONSTANTE NOS MODELOS DE PROPOSTAS COMERCIAIS NOS 
ANEXOS III E IV DESTE EDITAL.

7.4 Os valores que deverão ser cadastrados no sistema eletrônico, para fins de disputa durante a 
sessão pública do Pregão, serão o Preço Total Estimado do Lote 1 (PTEL1) e/ou o Preço Total 
Estimado do Lote 2 (PTEL2),  devendo estar  contempladas todas entregas,  itens,  prazos, 
atividades e serviços previstos neste Edital e seus Anexos, e deverão ser decorrentes da aplicação 
das seguintes fórmulas:

7.4.1 LOTE 1  

PTEL1 = (IAAS x 81.035.638)  + (PAAS x 20.510.732)  + (SAAS x 4.575.141)  + 
(SGORN x 50.796) + (SMRC x 315) + (SMBD x 116) + (TREIN x 86) + 
(SESSTD x 22.138) + (SECT x 9.408)

Onde,

PTEL1 = Preço Total Estimado do Lote 1 por 36 meses;
IAAS = Preço unitário em USN (Unidade de Serviço de Nuvem) para prestação de 
serviços de computação multinuvem –  Infraestrutura como serviço, de acordo com o 
Termo de Referência – Anexo I deste Edital;
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PAAS = Preço unitário em USN (Unidade de Serviço de Nuvem) para prestação de 
serviços de computação multinuvem –  Plataforma como serviço, de acordo com o 
Termo de Referência – Anexo I deste Edital;
SAAS = Preço unitário em USN (Unidade de Serviço de Nuvem) para prestação de 
serviços de computação multinuvem – Software   como serviço  , de acordo com o Termo 
de Referência – Anexo I deste Edital;
SGORN = Preço unitário em Instância Gerenciada por Mês para prestação de serviços 
de Gerenciamento e Operação de Recursos em Nuvem, de acordo com o Termo de 
Referência – Anexo I deste Edital;
SMRC =  Preço unitário  em Instância  de Computação Migrada para prestação de 
serviços  de  Migração de  Recursos Computacionais,  de  acordo com o Termo de 
Referência – Anexo I deste Edital;
SMBD =  Preço unitário  em Instância  de Computação Migrada para prestação de 
serviços de Migração de Banco de Dados, de acordo com o Termo de Referência – 
Anexo I deste Edital;
TREIN = Preço unitário por Turma para prestação de serviços de  Treinamento, de 
acordo com o Termo de Referência – Anexo I deste Edital;
SESSTD = Preço unitário em UST (Unidade de Serviço Técnico) para prestação de 
Serviços Especializados de Suporte Técnico por Demanda, de acordo com o Termo de 
Referência – Anexo I deste Edital;
SECT = Preço unitário em UST (Unidade de Serviço Técnico) para prestação de serviço 
Especializado de Consultoria Técnica, de acordo com o Termo de Referência – Anexo I 
deste Edital;
81.035.638; 20.510.732; 4.575.141; 50.796; 315; 116; 86; 22.138; 9.408 = Quantidades 
estimadas de utilização dos respectivos serviços, pelo período de 36 meses, de acordo 
com o Termo de Referência – Anexo I deste Edital.

7.4.2 LOTE 2  

PTEL2 = (IAAS x 11.512.181) + (PAAS x 12.647.680) + (SAAS x 691.200) + (SGORN 
x 3.168) + (SMRC x 88) + (SMBD x 40) + (TREIN x 17) + (SESSTD x 
18.292) + (SECT x 9.472)

Onde,

PTEL2 = Preço Total Estimado do Lote 2 por 36 meses;
IAAS = Preço unitário em USN (Unidade de Serviço de Nuvem) para prestação de 
serviços de computação em nuvem na Oracle Cloud Infrastructure – Infraestrutura como 
serviço, de acordo com o Termo de Referência – Anexo II deste Edital;
PAAS = Preço unitário em USN (Unidade de Serviço de Nuvem) para prestação de 
serviços de computação em nuvem na Oracle Cloud Infrastructure – Plataforma como 
Serviço (PaaS), de acordo com o Termo de Referência – Anexo II deste Edital;
SAAS = Preço unitário em USN (Unidade de Serviço de Nuvem) para prestação de 
serviços de computação em nuvem na  Oracle Cloud Infrastructure  –  Software   como   
Serviço (SaaS), de acordo com o Termo de Referência – Anexo II deste Edital;
SGORN = Preço unitário em Instância Gerenciada por Mês para prestação de serviços 
de Gerenciamento e Operação de Recursos na   Oracle Cloud Infrastructure  , de acordo 
com o Termo de Referência – Anexo II deste Edital;
SMRC =  Preço unitário  em Instância  de Computação Migrada para prestação de 
serviços de Migração de Recursos Computacionais na   Oracle Cloud Infrastructure  , de 
acordo com o Termo de Referência – Anexo II deste Edital;

6-26

PROCERGS – CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A
Praça dos Açorianos, s/nº – Centro Histórico – CEP 90.010-340 – Porto Alegre/RS – Brasil
PABX + 55 51 3210-3100 – http://www.procergs.rs.gov.br – procergs@procergs.rs.gov.br 

20/06/2022 12:04:29 PROCERGS/SCP/49494 PUBLICAÇÃO DE ABERTURA 17/06 494

22048900010929



SMBD =  Preço unitário  em Instância  de Computação Migrada para prestação de 
serviços de Migração de Banco de Dados na   Oracle Cloud Infrastructure  , de acordo com 
o Termo de Referência – Anexo II deste Edital;
TREIN = Preço unitário por Turma para prestação de serviços de  Treinamento em 
Oracle Cloud Infrastructure, de acordo com o Termo de Referência – Anexo II deste 
Edital;
SESSTD = Preço unitário em UST (Unidade de Serviço Técnico) para prestação de 
Serviços  Especializados  de  Suporte  Técnico  por  Demanda  para    Oracle  Cloud   
Infrastructure, de acordo com o Termo de Referência – Anexo II deste Edital;
SECT = Preço unitário em UST (Unidade de Serviço Técnico) para prestação de serviço 
Especializado de Consultoria Técnica para   Oracle Cloud Infrastructure  , de acordo com o 
Termo de Referência – Anexo II deste Edital;
11.512.181; 12.647.680; 691.200; 3.168; 88; 40; 17; 18.292; 9.472 = Quantidades 
estimadas de utilização dos respectivos serviços, pelo período de 36 meses, de acordo 
com o Termo de Referência – Anexo II deste Edital.

7.4.3 As quantidades estimadas de utilização dos serviços no período de 36 (trinta e seis) 
meses são as seguintes:

7.4.3.1 LOTE 1  

Item Descrição Unidade
Volume Total 

Estimado
36 meses

1 Prestação  de  serviços  de  computação 
multinuvem – Infraestrutura como serviço (IaaS)

USN 81.035.638

2
Prestação  de  serviços  de  computação 
multinuvem – Plataforma como serviço (PaaS) USN 20.510.732

3 Prestação  de  serviços  de  computação  em 
multinuvem - Software como Serviço (SaaS)

USN 4.575.141

4
Serviço  de  Gerenciamento  e  Operação  de 
recursos em nuvem

Instância gerenciada 
por mês 50.796

5 Serviço  de  Migração  de  Recursos 
Computacionais

Instância de 
Computação Migrada

315

6 Serviço de Migração de Banco de dados
Instância de Banco de 

Dados Migrada 116

7 Treinamento Turma de treinamento 86

8
Serviço Especializado de Suporte Técnico por 
Demanda UST 22.138

9 Serviço Especializado de Consultoria Técnica UST 9.408

7.4.3.2 LOTE 2  

Item Descrição Unidade
Volume Total 

Estimado
36 meses

1
Prestação  de  serviços  de  computação  em 
nuvem  na  Oracle  Cloud  Infrastructrure  – 
Infraestrutura como serviço (IaaS)

USN 11.512.181

2
Prestação  de  serviços  de  computação  em 
nuvem,  na  Oracle  Cloud  Infrastructrure  – 
Plataforma como serviço (PaaS)

USN 12.647.680

3
Prestação  de  serviços  de  computação  em 
nuvem na Oracle Cloud Infrastructrure - Software 
como Serviço (SaaS)

USN 691.200
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4 Serviço  de  Gerenciamento  e  Operação  de 
recursos na Oracle Cloud Infrastructure

Instância gerenciada 
por mês

3.168

5
Serviço  de  Migração  de  Recursos 
Computacionais  para  a  Oracle  Cloud 
Infrastructure

Instância de 
Computação Migrada

88

6 Serviço de Migração de Banco de dados para a 
Oracle Cloud Infrastructure

Instância de Banco de 
Dados Migrada

40

7 Treinamento para Oracle Cloud Infrastructure Turma de treinamento 17

8 Serviço Especializado de Suporte Técnico para a 
Oracle Cloud Infrastructure por Demanda

UST 18.292

9
Serviço Especializado de Consultoria  Técnica 
para a Oracle Cloud Infrastructure UST 9.472

7.4.4 O critério de aceitabilidade de preços deste Pregão Eletrônico NÃO será sigiloso 
em virtude da necessidade de evitar sobrepreço dos valores unitários, conforme 
justificativa constante no processo administrativo que instrui este certame, e de 
acordo com o que faculta o Art. 34 da Lei Federal nº 13.303/2016. Os preços 
unitários MÁXIMO ACEITÁVEIS para este Pregão Eletrônico são os seguintes:

7.4.4.1 LOTE 1  

Item Descrição Unidade
Preço Unitário 

MÁXIMO 
Aceitável

1 Prestação  de  serviços  de  computação 
multinuvem – Infraestrutura como serviço (IaaS)

USN R$ 2,09

2
Prestação  de  serviços  de  computação 
multinuvem – Plataforma como serviço (PaaS) USN R$ 1,68

3 Prestação  de  serviços  de  computação  em 
multinuvem - Software como Serviço (SaaS)

USN R$ 0,69

4
Serviço  de  Gerenciamento  e  Operação  de 
recursos em nuvem

Instância gerenciada 
por mês R$ 96,42

5 Serviço  de  Migração  de  Recursos 
Computacionais

Instância de 
Computação Migrada

R$ 288,03

6 Serviço de Migração de Banco de dados
Instância de 

Computação Migrada R$ 283,58

7 Treinamento Turma de treinamento R$ 8.896,68

8
Serviço Especializado de Suporte Técnico por 
Demanda UST R$ 350,00

9 Serviço Especializado de Consultoria Técnica UST R$ 351,00

7.4.4.2 LOTE 2  

Item Descrição Unidade
Preço Unitário 

MÁXIMO 
Aceitável

1
Prestação  de  serviços  de  computação  em 
nuvem  na  Oracle  Cloud  Infrastructrure  – 
Infraestrutura como serviço (IaaS)

USN R$ 2,09

2
Prestação  de  serviços  de  computação  em 
nuvem,  na  Oracle  Cloud  Infrastructrure  – 
Plataforma como serviço (PaaS)

USN R$ 9,14

3
Prestação  de  serviços  de  computação  em 
nuvem na Oracle Cloud Infrastructrure - Software 
como Serviço (SaaS)

USN R$ 0,69

4 Serviço  de  Gerenciamento  e  Operação  de Instância gerenciada R$ 96,42
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recursos na Oracle Cloud Infrastructure por mês

5
Serviço  de  Migração  de  Recursos 
Computacionais  para  a  Oracle  Cloud 
Infrastructure

Instância de 
Computação Migrada

R$ 288,03

6 Serviço de Migração de Banco de dados para a 
Oracle Cloud Infrastructure

Instância de 
Computação Migrada

R$ 283,58

7 Treinamento para Oracle Cloud Infrastructure Turma de treinamento R$ 8.896,68

8 Serviço Especializado de Suporte Técnico para a 
Oracle Cloud Infrastructure por Demanda

UST R$ 348,94

9
Serviço Especializado de Consultoria  Técnica 
para a Oracle Cloud Infrastructure UST R$ 350,00

7.4.5 A empresa a ser contratada para o Lote 1 deverá atuar como integrador entre a(s) 
Contratante(s) e 2 (dois) ou mais Provedores de serviços em nuvem pública, em 
conformidade com as características básicas e definições estabelecidas no Anexo 
I – Termo de Referência deste Edital.

7.4.6 Caberá à empresa a ser contratada para o Lote 1 e Lote 2 firmar os contratos 
associados  com  os  provedores  de  nuvem  para  utilização  dos  serviços  de 
computação em nuvem que venham a ser utilizados pela(s) Contratante(s).

7.4.7 O LICITANTE INTEGRADOR NÃO PODERÁ OFERTAR CSP –  CLOUD SERVICE 
PROVIDER) QUE PERTENÇA A SEU MESMO GRUPO ECONÔMICO, TANTO NO 
LOTES 1 QUANTO NO LOTE 2.  Esse requisito visa evitar  direcionamento e 
conflitos da empresa a ser contratada entre os papéis de prestador de serviços 
técnicos e de provedor de serviços em nuvem, além de viabilizar a supremacia do 
interesse da(s) Contratante(s) no consumo das melhores opções do ambiente 
multinuvem.

7.4.8 Os CSPs – Cloud Service Providers ofertados pela empresa licitante no Lote 1   
deverão possuir, no mínimo, 1 (uma) REGIÃO localizada no território brasileiro, 
que deverá possuir, no mínimo, 1 (uma) ZONA DE DISPONIBILIDADE.

7.4.9 As propostas dos licitantes deverão considerar as condições estabelecidas nos 
Termos de Referência e nas Minutas de Contrato, anexos ao presente Edital.

7.4.10 O  licitante  vencedor  que  deixar  de  atender  as  especificações,  prazos  e 
características estabelecidos neste Edital e nas Minutas de Contrato, causando 
danos, perdas ou prejuízos à(s) Contratante(s), estará sujeito à reparação dos 
mesmos, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas nos Contratos.

7.4.11 De acordo com o Sistema de Registro de Preços, os quantitativos de serviços 
acima  mencionados  são  estimativas,  podendo  variar  de  acordo  com  as 
necessidades  da(s)  Contratante(s).  A  não  solicitação  dos  serviços,  nas 
quantidades previstas,  não gerará qualquer  obrigação de indenização pela(s) 
Contratante(s) à empresa a ser contratada.

7.4.12 Resguardado o constante no item 7.4.11, acima, a(s) Contratante(s) irão assinar 
Contratos  pela  quantidade  total  estimada,  conforme  volumetria  prevista  nos 
Termos de Referência deste Edital, Anexos I e II, conforme sua conveniência.

7.4.13 TODAS  AS  TABELAS  PREVISTAS  NOS  ANEXOS  III  E  IV  –  MODELOS  DE 
PROPOSTA COMERCIAL,  DEVERÃO  SER COMPLETAMENTE PREENCHIDAS 
PARA FINS DE VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NESTE EDITAL.
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7.4.14 Os licitantes poderão utilizar o Modelos de Propostas Comerciais sugeridos neste 
Edital como Anexos.

7.4.15 NÃO SERÁ SOLICITADA GARANTIA DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO.

7.5 Este Pregão Eletrônico tem por objetivo a contratação de serviços de nuvem pública para o 
PROCERGS  e  órgãos  participantes,  conforme  item  7.5.2,  abaixo,  de  acordo  com  a 
legislação prevista no preâmbulo deste Edital e conforme a seguir:

7.5.1 Considera-se o PROCERGS – Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do 
Estado do Rio Grande do Sul S/A como órgão gerenciador das Atas de Registro de 
Preços deste certame.

7.5.2 Consideram-se como participantes deste Pregão Eletrônico os seguintes órgãos:

7.5.2.1 LOTE 1

ÓRGÃO CIDADE/ESTADO
CELEPAR – COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ Curitiba - PR

CIASC  –  CENTRO  DE  INFORMÁTICA  E  AUTOMAÇÃO  DO 
ESTADO DE SANTA CATARINA Florianópolis - SC

CODATA – COMAPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS 
DA PARAÍBA João Pessoa - PB

COPASA – COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Belo Horizonte - MG
MTI – EMPRESA MATO GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO

Cuiabá - MT

PROCEMPA – COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS 
DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE

Porto Alegre - RS

PRODAM – PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A Manaus - AM
PRODAP  –  CENTRO  DE  GESTÃO  DE  TECNOLOGIA  DA 
INFORMAÇÃO Macapá - AP

PRODEMGE  –  COMPANHIA  DE  TECNOLOGIA  DA 
INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Belo Horizonte - MG

SEDI/GO - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 
E INOVAÇÃO Goiânia - GO

7.5.2.2 LOTE 2

ÓRGÃO CIDADE/ESTADO

CELEPAR – COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ

Curitiba - PR

MTI – EMPRESA MATO GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO

Cuiabá - MT

PROCEMPA – COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS 
DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE

Porto Alegre - RS

PRODEMGE  –  COMPANHIA  DE  TECNOLOGIA  DA 
INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Belo Horizonte - MG
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7.5.3 Os quantitativos estimados de utilização constantes no item 7.3.3, acima, referem-
se a previsão de utilização por todas entidades participantes e pelo PROCERGS. 
As quantidades estimadas de utilização de cada órgão constam expressas nos 
Termos de Referência, Anexos I e II deste Edital.

7.5.4 Eventuais entidades não participantes deste certame que desejarem aderir aos 
termos, condições e vantagens obtidas nesta licitação, deverão submeter seu 
pedido de adesão ao COGENP – Comitê Gestor de Nuvem Pública, constituído por 
PROCERGS – Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do 
Rio Grande do Sul S/A presidindo o Comitê e PRODEMGE – Companhia de 
Tecnologia  da  Informação  do  Estado  de  Minas  Gerais  e  demais  entidades 
participantes  da  Diretoria  da  ABEP  –  Associação  Brasileira  de  Entidades 
Estaduais de Tecnologia da Informação e Comunicação,  que irão analisar  o 
pedido e deliberar sobre sua concessão.

7.5.5 Será permitida a adesão às Atas de Registro de Preços por qualquer órgão ou 
entidade não participante deste certame, nos termos e no limite previstos no Art. 
25 do Decreto Estadual nº 53.173/2016.

7.6 As propostas encaminhadas por Cooperativas de Trabalho, se permitida a participação (item 4.8), 
não terão qualquer tipo de acréscimo para fins de julgamento.

7.7 No  momento  do  envio  da  proposta,  os  licitantes  deverão  prestar,  por  meio  do  sistema 
eletrônico, as seguintes declarações:

a) que estão cientes das condições contidas neste Edital e seus Anexos, bem como que 
cumprem plenamente os requisitos de habilitação;

b) que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para as suas participações, conforme 
referido no item 4.2, cientes da obrigatoriedade de declararem ocorrências posteriores;

c) que cumprem os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, 
estando aptos a usufruir do tratamento estabelecido em seus Arts. 42 a 49, se for o caso;

d) que não empregam menor(es) de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 
não empregam menor de dezesseis anos, ressalvado na condição de aprendiz a partir de 
quatorze anos, conforme legislação vigente;

e) que assumem o compromisso de guardar todos os documentos exigidos para esta 
licitação, originais ou autenticados, anexados eletronicamente, pelo prazo de 10 (dez) 
anos, e apresentá-los quando requeridos pelo(a) Pregoeiro(a);

f) que os documentos anexados eletronicamente são fiéis aos originais e válidos para 
todos  os  efeitos  legais,  incorrendo  nas  sanções  previstas  na  Lei  Federal 
nº 13.303/2016 e Lei Estadual nº 13.191/2009 em caso de declaração falsa, sem prejuízo 
da responsabilização civil e criminal.

7.8 As  declarações  mencionadas  nos  subitens  anteriores  são  condicionantes  para  a 
participação neste Pregão Eletrônico.

7.9 Nos casos de emissão de declaração falsa, o(s) licitante(s) estará(ão) sujeito(s) à tipificação do 
crime de falsidade ideológica, previsto no Código Penal Brasileiro, sem prejuízo da aplicação das 
sanções administrativas previstas no presente Edital.

7.10 Até a data e hora marcadas para fim do recebimento de propostas, o licitante poderá retirar ou 
substituir a proposta anteriormente apresentada.

11-26

PROCERGS – CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A
Praça dos Açorianos, s/nº – Centro Histórico – CEP 90.010-340 – Porto Alegre/RS – Brasil
PABX + 55 51 3210-3100 – http://www.procergs.rs.gov.br – procergs@procergs.rs.gov.br 

20/06/2022 12:04:29 PROCERGS/SCP/49494 PUBLICAÇÃO DE ABERTURA 17/06 499

22048900010929



7.11 Após a abertura da sessão, não cabe desistência da proposta, salvo por motivo resultante de fato 
superveniente e aceito pelo(a) Pregoeiro(a).

7.12 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital, que 
forem omissas ou apresentarem irregularidades, considerando o disposto neste Edital.

7.13 Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade dos licitantes, não lhes assistindo o 
direito de pleitear qualquer alteração sob a alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

7.14 SERÁ ADMITIDA A SUBCONTRATAÇÃO APENAS DOS SERVIÇOS DE TREINAMENTO E 
CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA.

7.14.1 A empresa a ser contratada será responsável pela totalidade da prestação de serviços 
de Treinamento e Consultoria Técnica Especializada da(s) subcontratada(s).

7.14.2 Os serviços de Treinamento poderão ser subcontratados e prestados pelo CSP (Cloud 
Service Provider) ou por empresas certificadas pelo CSP em questão.

7.14.3 Os serviços de Consultoria Técnica Especializada poderão ser prestados pelo  CSP 
(Cloud Service Provider) ou pela empresa a ser contratada.

7.15 A omissão de qualquer despesa necessária ao perfeito cumprimento do objeto deste certame será 
interpretada como não existente ou já incluída no preço, não podendo o licitante pleitear acréscimo 
após a abertura da sessão pública.

7.16 O licitante  deverá  utilizar,  sempre que possível,  na elaboração  da proposta,  mão de obra, 
materiais, tecnologias e matérias-primas existentes no local da execução dos serviços, desde que 
não se produzam prejuízos à eficiência na execução do objeto da licitação.

7.17 É de inteira responsabilidade do licitante obter dos órgãos competentes informações sobre a 
incidência  ou não de tributos  de qualquer  natureza relativos  ao objeto  desta  licitação,  nos 
mercados interno e/ou externo, não se admitindo alegação de desconhecimento de incidência 
tributária, ou outras correlatas.

7.18 As propostas de todos licitantes ficarão disponíveis no sistema eletrônico.

CAPÍTULO OITAVO – DA OPERACIONALIZAÇÃO DA SESSÃO ELETRÔNICA

8.1 Os trabalhos serão conduzidos pelo(a) Pregoeiro(a), mediante a inserção e monitoramento de 
dados gerados ou transferidos no endereço eletrônico http://www.compras.procergs.rs.gov.br.

8.2 A participação no certame dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do 
licitante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta, exclusivamente por meio do 
sistema eletrônico, observados data e horário estabelecidos neste Edital.

8.3 O encaminhamento da proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento das exigências 
de habilitação previstas neste Edital.

8.4 Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública da 
licitação, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância 
de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.
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8.5 Se ocorrer a desconexão do(a) Pregoeiro(a) durante a etapa de lances, e o sistema eletrônico 
permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos 
atos realizados.

8.6 Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública da 
licitação será suspensa e terá reinício, com o aproveitamento dos atos anteriormente praticados, 
somente após comunicação expressa do(a) Pregoeiro(a) aos participantes.

8.7 No  caso  de  desconexão  do  licitante,  o  mesmo  deverá  de  imediato,  sob  sua  inteira 
responsabilidade, providenciar sua conexão ao sistema.

CAPÍTULO NONO – DA REFERÊNCIA DE TEMPO

Todas as referências de tempo citadas no aviso da licitação, neste Edital, e durante a sessão pública, 
observarão obrigatoriamente o horário oficial de Brasília/DF e serão registradas no sistema eletrônico e na 
documentação relativa ao certame.

CAPÍTULO DÉCIMO – DA ABERTURA DA PROPOSTA E DA ETAPA COMPETITIVA

10.1 A abertura da sessão pública deste Pregão ocorrerá na data e horário indicados na primeira 
página deste Edital.

10.2 Durante  a  sessão  pública,  a  comunicação  entre  o(a)  Pregoeiro(a)  e  os  licitantes  ocorrerá 
exclusivamente pelo sistema eletrônico, não sendo aceitos nenhum outro tipo de contato, como 
meio telefônico ou e-mail.

10.3 O(A) Pregoeiro(a) verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas 
que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

10.4 A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema eletrônico do 
Pregão, com acompanhamento em tempo real pelos licitantes, anexando-se cópia das propostas 
desclassificadas aos autos do processo licitatório.

10.5 O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo(a) Pregoeiro(a).

10.6 Somente os licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances.

10.7 Os licitantes classificados poderão encaminhar lances sucessivos, exclusivamente por meio do 
sistema eletrônico do Pregão, sendo imediatamente informados do horário e do valor consignados 
no registro de cada lance.

10.8 Os licitantes somente poderão oferecer lances inferiores ao último por eles ofertado e registrado 
pelo sistema eletrônico. No caso de 2 (dois) ou mais lances iguais, prevalecerá aquele que for 
recebido e registrado em primeiro lugar.

10.9 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes terão informações, em tempo real, do valor do 
menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação do ofertante.

10.10 Será permitida aos licitantes a apresentação de lances intermediários durante a disputa.

10.11 A apresentação de lances respeitará o intervalo mínimo de diferença de 1% (um por cento).
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10.12 Não poderá haver desistência dos lances ofertados após a abertura da sessão, sujeitando-se os 
licitantes desistentes às sanções previstas neste Edital, salvo as decorrentes de caso fortuito ou 
imprevisível com a devida justificativa aceita pelo(a) Pregoeiro(a).

10.13 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

10.14 Durante a fase de lances, o(a) Pregoeiro(a) poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja 
manifestamente inexequível.

10.15 O sistema eletrônico do Pregão encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o 
que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado também 
pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

10.16 Com o objetivo de manter a isonomia do certame e inibir a utilização de softwares tipo 
robôs de lances durante o tempo de disputa randômico, o intervalo de tempo entre lances 
será de 3 (três) segundos entre licitantes diferentes e de 10 (dez) segundos entre lances de 
um mesmo licitante.

10.17 Definida a proposta vencedora, para fins de empate ficto, aplicar-se-á o disposto no item 5, se for o 
caso.

CAPÍTULO DÉCIMO PRIMEIRO – DAS NEGOCIAÇÕES

11.1 Após o encerramento da etapa de lances e da aplicação do empate ficto, se for o caso, o(a)  
Pregoeiro(a) poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico do Pregão, contraproposta ao licitante 
que tenha  apresentado lance  mais  vantajoso,  visando  a  que seja  obtida  melhor  proposta, 
observado o critério de julgamento estabelecido, não se admitindo negociar condições diferentes 
daquelas previstas no Edital.

11.2 As negociações  serão realizadas  por  meio  do sistema eletrônico  do Pregão,  podendo  ser 
acompanhadas pelos demais licitantes, em tempo real.

CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO – DA ACEITABILIDADE E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

12.1 O licitante classificado em primeiro lugar, por convocação e no prazo definido pelo(a) Pregoeiro(a), 
deverá  postar  na página  do respectivo  Pregão em  http://www.compras.procergs.rs.gov.br,  a 
proposta de preço adequada ao valor ofertado, devidamente preenchida, que fará parte do futuro 
Contrato como anexo.

12.2 O licitante  que abandonar  o certame,  deixando  de enviar  a documentação solicitada,  será 
desclassificado e estará sujeito às sanções previstas neste Edital.

12.3 O(A) Pregoeiro(a) poderá solicitar parecer de técnicos do PROCERGS, para orientar sua decisão.

12.4 Não  se  considerará  qualquer  oferta  de  vantagem  não  prevista  neste  Edital,  inclusive 
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

12.5 Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos ou irrisórios, incompatíveis com os 
preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do 
licitante, para os quais ele renuncie expressamente à parcela ou à totalidade de remuneração.

12.6 Na verificação da conformidade da melhor proposta apresentada com os requisitos deste Edital 
será desclassificada aquela que:
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a) não atenda às exigências do ato convocatório da licitação;
b) apresente preços em desacordo com os critérios de aceitabilidade estabelecidos pelo 

PROCERGS, mesmo que sigilosos, conforme informado neste Edital;
c) apresente preços manifestamente inexequíveis não comprovando sua exequibilidade.

12.7 Em caso de divergência entre valores grafados em algarismos e por extenso prevalecerá o valor 
por extenso.

12.8 O  PROCERGS  concederá  ao  licitante  classificado  em  primeiro  lugar  a  oportunidade  de 
demonstrar a exequibilidade de sua proposta.

12.8.1 O(A) Pregoeiro(a) poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade da proposta ou 
exigir do licitante a sua demonstração.

12.8.2 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, o(a) Pregoeiro(a) poderá 
adotar, dentre outros, os seguintes procedimentos:

a) questionamentos  junto  ao  licitante  para  a  apresentação  de  justificativas  e 
comprovações em relação aos custos com indícios de inexequibilidade;

b) verificação de acordos coletivos, convenções coletivas ou sentenças normativas 
em dissídios coletivos de trabalho;

c) levantamento de informações junto ao Ministério do Trabalho e Emprego e perante 
o Ministério da Previdência Social;

d) consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares;
e) pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas;
f) verificação de outros contratos que o licitante mantenha com a Administração 

Pública ou com a iniciativa privada;
g) pesquisa  de  preço  com  fornecedores  dos  insumos  utilizados,  tais  como: 

atacadistas, lojas de suprimentos, supermercados e fabricantes;
h) verificação de notas fiscais dos produtos adquiridos pelo licitante;
i) levantamento de indicadores salariais ou trabalhistas publicados por órgãos de 

pesquisa;
j) estudos setoriais;
k) consultas às Secretarias de Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal;
l) análise  de  soluções  técnicas  escolhidas  e/ou  condições  excepcionalmente 

favoráveis que o licitante disponha para a prestação dos serviços;
m) demais verificações que porventura se fizerem necessárias.

12.8.3 Será considerada inexequível  a proposta que não venha a ter  demonstrada sua 
viabilidade por meio de documentação que comprove que os custos envolvidos na 
contratação são coerentes com os de mercado do objeto deste Pregão.

12.9 Será considerado vencedor o licitante que atender a íntegra do Edital e ofertar o MENOR 
Preço Total Estimado do Lote (PTEL) neste Pregão Eletrônico.

12.10 A  classificação  dos  lances  apresentados,  a  indicação  da  proposta  vencedora  e  demais 
informações relativas à sessão pública constarão de ata divulgada no sistema eletrônico do 
Pregão, sem prejuízo das demais formas de publicidade previstas na legislação pertinente.

12.11 Erros ocorridos no preenchimento da proposta não constituem motivo para desclassificação da 
proposta, podendo ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo(a) Pregoeiro(a), desde que 
não implique na majoração do preço proposto.
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12.12 Será(ão) considerado(s) excessivo(s), acarretando a desclassificação de eventual licitante 
classificado em primeiro lugar, o(s) Valor(es) ofertado(s) superior(es) ao autorizado pelo 
PROCERGS, mesmo que sigiloso(s).

CAPÍTULO DÉCIMO TERCEIRO – DA HABILITAÇÃO

13.1 Após o aceite definitivo da proposta vencedora, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas definido 
pelo(a) Pregoeiro(a),  o licitante será convocado a encaminhar eletronicamente,  por meio do 
sistema em que foi realizada a disputa, os documentos abaixo discriminados.

13.2 Documentos Relativos à Habilitação Jurídica

13.2.1 Cédula de Identidade em se tratando de Pessoa Física.

13.2.2 Registro comercial, no caso de empresa individual.

13.2.3 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando  de  sociedades  comerciais,  e,  no  caso  de  sociedades  por  ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.

13.2.4 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício.

13.2.5 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 
pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

13.2.6 Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte emitido pela 
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul ou órgão equivalente de 
outro Estado da Federação ou, ainda, pela forma prevista no Art. 39A da Lei Federal 
nº 8.934/1994, quando for o caso.

13.3 Documentos Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista

13.3.1 Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas (CNPJ).

13.3.2 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, 
relativo ao domicílio ou à sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto contratual.

13.3.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal da sede do licitante.

13.3.4 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual:

13.3.4.1 Referente ao estabelecimento Sede da empresa licitante.

13.3.4.2 Referente à Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, na forma da lei.

13.3.5 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede do licitante.
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13.3.6 Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos 
sociais instituídos por lei.

13.3.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 
a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

13.4 Documentos Relativos à Qualificação Técnica

13.4.1 LOTE 1  

13.4.1.1 Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, 
quantidades e prazos compatíveis com o objeto da licitação, ou com o item 
pertinente,  mediante  a  apresentação  de  Atestado(s)  de  Capacidade 
Técnica fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado. O(s) 
atestado(s) deverá(ão) referir-se a serviços prestados no âmbito de sua 
atividade  econômica  principal  ou  secundária  especificadas  no  contrato 
social vigente, devidamente assinados e datados, e deverão comprovar:

a) o provisionamento,  gerenciamento  e  operação de,  no mínimo,  50 
(cinquenta) instâncias de máquina virtual e de 10 (dez) instâncias de 
banco de dados em ambiente de nuvem pública;

b) o fornecimento de painel ou portal  web de gestão de recursos em 
nuvem pública, capaz de realizar o monitoramento e bilhetagem de 
recursos de computação em nuvem de um provedor;

c) a realização de migração de ambiente de hospedagem próprio (on-
premisses) de organização pública ou privada com, no mínimo, 50 
(cinquenta) máquinas virtuais e de 10 (dez) instâncias de banco de 
dados para ambiente em nuvem pública.

13.4.1.1.1 Será permitido o somatório de quantitativos de atestados para 
fins  de  comprovação  da  qualificação  técnica  da  empresa 
licitante.

13.4.1.2 Declarações  emitidas  pelos  CSPs  (Cloud  Service  Providers)  ofertados 
atestando que a empresa licitante é parceira oficial e está apta e autorizada 
a comercializar, implementar e suportar os serviços ofertados para o Lote 1.

13.4.1.3 Comprovação  de  vínculo  empregatício  (cópia  da  CTPS – Carteira  de 
Trabalho e Previdência Social) ou societário (cópia de Contrato Social) que 
possui no seu quadro pelo menos 1 (um) profissional de cada perfil abaixo 
relacionado:

a) Administrador de Serviços em Nuvem;
b) Arquiteto de Nuvem;
c) Especialista em Banco de Dados.

13.4.1.4 Comprovação de que os provedores aos quais representa, nos termos do 
item  13.4.1.2,  acima,  possuem  ao  menos  as  seguintes  certificações 
vigentes, referentes à infraestrutura de  datacenter onde os serviços em 
nuvem estarão hospedados:

a) ABNT NBR ISO/IEC 27001:2013;
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b) ISO/IEC 27017:2016  ou CSA STAR Certification LEVEL TWO ou 
superior;

c) ISO/IEC 27018:2014.

13.4.1.5 Comprovação através de relatórios de Tipo I ou Tipo II referente à auditoria 
anual do tipo SOC 2, ou superior, conduzida por auditor independente, para 
verificação de conformidade com os padrões de segurança de nuvem dos 
provedores ofertados.

13.4.1.6 Comprovação  através  de  declaração  dos  PROVEDORES  ofertados 
referente aos  processos de recuperação de desastre, de gestão de 
continuidade de negócios e de gestão de mudanças, que garantam, no 
mínimo:

a) ter capacidade de recuperar e de restaurar dados após incidentes de 
perda de dados;

b) ter  capacidade  de manter  os  mesmos níveis  de segurança e  de 
controles utilizados durante o modo de operação normal;

c) garantir  que  a  solução  de  recuperação  de  dados  pertence  e  é 
gerenciada inteiramente pelo próprio provedor.

13.4.1.7 Comprovação  através  de  declaração  dos  PROVEDORES  ofertados 
referente à  adoção de políticas e procedimentos para descarte de 
ativos de informação que garantam no mínimo:

a) a sanitização ou a destruição segura de todos os dados existentes nos 
dispositivos descartados;

b) a destruição segura de ativo em fim de ciclo de vida ou considerado 
inservível;

c) o armazenamento seguro dos ativos a serem descartados.

13.4.2 LOTE 2  

13.4.2.1 Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, 
quantidades e prazos compatíveis com o objeto da licitação, ou com o item 
pertinente,  mediante  a  apresentação  de  Atestado(s)  de  Capacidade 
Técnica fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado. O(s) 
atestado(s) deverá(ão) referir-se a serviços prestados no âmbito de sua 
atividade  econômica  principal  ou  secundária  especificadas  no  contrato 
social vigente, devidamente assinados e datados, e deverão comprovar:

a) o provisionamento,  gerenciamento  e  operação de,  no mínimo,  50 
(cinquenta) instâncias de máquina virtual e de 10 (dez) instâncias de 
banco de dados em ambiente de nuvem pública ou privada Oracle;

b) o fornecimento de painel ou portal  web de gestão de recursos em 
nuvem pública, capaz de realizar o monitoramento e bilhetagem de 
recursos de computação em nuvem de um provedor;

c) a realização de migração de ambiente de hospedagem próprio (on-
premisses)  de organização pública ou privada com no mínimo 40 
(quarenta) máquinas virtuais e de 10 (dez) instâncias de banco de 
dados Oracle para ambiente em nuvem pública ou privada Oracle.
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13.4.2.1.1 Será permitido o somatório de quantitativos de atestados para 
fins  de  comprovação  da  qualificação  técnica  da  empresa 
licitante.

13.4.2.2 Declaração emitida pelo CSP Oracle Cloud Infrastructure atestando que a 
empresa licitante é parceira oficial e está apta e autorizada a comercializar, 
implementar e suportar os serviços ofertados para o Lote 2.

13.4.2.3 Comprovação  de  vínculo  empregatício  (cópia  da  CTPS – Carteira  de 
Trabalho e Previdência Social) ou societário (cópia de Contrato Social) que 
possui no seu quadro pelo menos 1 (um) profissional de cada perfil abaixo 
relacionado:

a) Administrador de soluções Oracle (on-premises ou Cloud);
b) Arquiteto de soluções Oracle (on-premises ou Cloud);
c) Especialista em Banco de Dados Oracle (on-premises ou Cloud).

13.4.2.4 Comprovação  de  que  o  CSP  Oracle  Cloud  Infrastructure ao  qual 
representa,  nos  termos do item 13.4.2.2,  acima,  possui  ao menos as 
seguintes certificações vigentes, referentes à infraestrutura de  datacenter 
onde os serviços em nuvem estarão hospedados:

a) ABNT NBR ISO/IEC 27001:2013;
b) ISO/IEC 27017:2016  ou CSA STAR Certification LEVEL TWO ou 

superior;
c) ISO/IEC 27018:2014.

13.4.2.5 Comprovação através de relatórios de Tipo I ou Tipo II referente à auditoria 
anual do tipo SOC 2, ou superior, conduzida por auditor independente, para 
verificação de conformidade com os padrões de segurança de nuvem do 
CSP Oracle Cloud Infrastructure.

13.4.2.6 Comprovação através de declaração do CSP Oracle Cloud Infrastructure 
ofertado  referente  aos  processos  de  recuperação  de  desastre,  de 
gestão de continuidade de negócios e de gestão de mudanças, que 
garantam, no mínimo:

a) ter capacidade de recuperar e de restaurar dados após incidentes de 
perda de dados;

b) ter  capacidade  de manter  os  mesmos níveis  de segurança e  de 
controles utilizados durante o modo de operação normal;

c) garantir  que  a  solução  de  recuperação  de  dados  pertence  e  é 
gerenciada inteiramente pelo próprio provedor.

13.4.2.7 Comprovação através de declaração do CSP Oracle Cloud Infrastructure 
ofertado referente à adoção de políticas e procedimentos para descarte 
de ativos de informação que garantam no mínimo:

a) a sanitização ou a destruição segura de todos os dados existentes nos 
dispositivos descartados;

b) a destruição segura de ativo em fim de ciclo de vida ou considerado 
inservível;

c) o armazenamento seguro dos ativos a serem descartados.
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13.4.3 As  certificações  acima  serão  aceitas  na  sua  versão  em  inglês,  desde  que 
acompanhadas de tradução juramentada.

13.5 Documentos Relativos à Qualificação Econômico-Financeira

13.5.1 Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, apresentação de 
plano  especial  (microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte),  insolvência  e 
concordatas deferidas antes da vigência da Lei Federal nº 11.101/2005, expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 180 (cento 
e oitenta) dias anteriores à data prevista para o recebimento da documentação da 
habilitação e da proposta.

13.5.2 Comprovação da Capacidade Financeira Relativa de Licitante

13.5.2.1 Certificado  de  Capacidade  Financeira  de  Licitantes  emitido  pela 
CAGE – Contadoria e Auditoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul, 
disponível no site http://www.sisacf.sefaz.rs.gov.br.

OU  

13.5.2.2 Documentação para Comprovação de Capacidade Financeira:

a) Balanço patrimonial (incluindo os Termos de Abertura e Encerramento 
do  Livro  Diário,  devidamente  autenticados  no  órgão  público 
competente);

b) Demonstrações contábeis do último exercício social (inclusive Notas 
Explicativas  e  Demonstrações  de  Resultados),  já  exigíveis  e 
apresentados na forma da lei;

c) Anexo II do Decreto Estadual nº 36.601/1996 devidamente preenchido, 
carimbado e assinado (conforme Anexo disponível neste Edital, sendo 
seu  preenchimento  conforme  indicado  no  site 
http://www.sisacf.sefaz.rs.gov.br),  utilizando  a  Tabela  de  Índices 
Contábeis deste Decreto, observado o disposto no Capítulo 2, Art. 8º 
da IN CAGE nº 2/96.

13.5.2.3 É  dispensada  a  exigência  dos  itens  13.5.2.1  ou  13.5.2.2  para  o 
Microempreendedor Individual – MEI, que está prescindido da elaboração 
do Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis na forma do 
§2º do Art. 1.179 do Código Civil Brasileiro – Lei Federal nº 10.406/2002.

13.5.2.4 O licitante enquadrado como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 
estará  dispensado  da  apresentação  do  Balanço  Patrimonial  e  das 
Demonstrações Contábeis do último exercício, na forma do Art. 3º da Lei 
Estadual nº 13.706/2011.

13.5.2.5 Os documentos exigidos nos itens 13.5.2.1 ou 13.5.2.2, salvo o constante 
nos itens 13.5.2.3 e 13.5.2.4, são indispensáveis para comprovação da boa 
situação financeira do licitante, vedada a substituição destes documentos 
por balancetes ou balanços provisórios.

13.5.2.6 O  Certificado  CAGE  constante  no  item  13.5.2.1  SUBSTITUI 
INTEGRALMENTE toda a documentação do item 13.5.2.2.
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13.6 Do Trabalho de Menor

A apresentação da declaração física de que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, 
salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do Inciso XXXIII 
do Art. 7º da Constituição Federal, está  DISPENSADA devendo o licitante declarar esta 
condição EXCLUSIVAMENTE NO SISTEMA ELETRÔNICO.

13.7 O Certificado de Fornecedor do Estado – CFE emitido na família designada no preâmbulo deste 
Edital e respectivo Anexo, substituem os documentos para habilitação que neles constam, exceto 
os relativos ao item 13.4 – Documentos Relativos à Qualificação Técnica.

13.8 A entrega da documentação física original ou autenticada fica DISPENSADA, podendo ser 
solicitada a qualquer momento no prazo estabelecido pelo(a) Pregoeiro(a).

13.9 A documentação física original ou autenticada, quando requerida deverá ser encaminhada no 
seguinte endereço e destinatário: PROCERGS – A/C Pregoeiro(a), Praça dos Açorianos, s/nº, 
Térreo, bairro Centro Histórico, CEP 90.010-340, no município de Porto Alegre/RS, no prazo 
estabelecido pelo(a) Pregoeiro(a), em envelope contendo as identificações da licitante e desta 
licitação no seu anverso.

13.10 Na falta de consignação do prazo de validade dos documentos arrolados no subitem 13.3, exceto 
subitens 13.3.1 e 13.3.2, serão considerados válidos pelo prazo de 90 (noventa) dias contados da 
data de sua emissão.

13.11 Os documentos referentes à habilitação dos licitantes deverão estar válidos na data marcada para 
abertura da sessão pública deste Pregão Eletrônico.

13.12 Quando da apreciação de todos os documentos apresentados pelo licitante mais bem classificado, 
o(a) Pregoeiro(a) procederá ao que segue:

13.12.1 Será agendado o evento de  Julgamento da Habilitação onde o(a) Pregoeiro(a) 
declarará se o licitante está habilitado ou inabilitado.

13.12.2 Sendo o licitante mais bem classificado declarado  habilitado, o sistema eletrônico 
iniciará  a  contagem  do  prazo  de  5  (cinco)  minutos para  os  demais  licitantes 
registrarem  suas  manifestações  de  intenção  de  interposição  de  Recurso 
Administrativo, se assim desejarem.

13.12.3 Sendo  o  licitante  mais  bem classificado  declarado  inabilitado,  o(a)  Pregoeiro(a) 
convocará o próximo classificado, pela ordem de classificação, para negociação de 
preços e, posteriormente, serão requeridos os documentos deste próximo licitante, e 
assim sucessivamente, até que sejam atendidas as condições do Edital. O prazo para 
manifestação de intenção de interposição de Recurso Administrativo pelo licitante 
inicialmente  inabilitado ocorrerá  somente  quando  houver  a  declaração  de novo 
licitante habilitado neste certame, em novo Julgamento da Habilitação.

13.12.4 Se  os  documentos  para  habilitação  não  estiverem  completos  e  corretos,  ou 
contrariarem qualquer dispositivo deste Edital, o(a) Pregoeiro(a) considerará o licitante 
inabilitado, considerado o disposto neste Edital.
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13.13 Os licitantes remanescentes ficam obrigados a atender à convocação e, eventualmente, após 
homologação da licitação, a assinar o Contrato no prazo fixado pelo PROCERGS, ressalvados os 
casos de vencimento das respectivas propostas, sujeitando-se às penalidades cabíveis no caso de 
recusa.

13.14 Os documentos deverão ser apresentados no idioma oficial do Brasil, ou para ele vertidos por 
Tradutor Público e Intérprete Comercial, sendo que a tradução não dispensa a apresentação dos 
documentos em língua estrangeira a que se refere.

13.15 Nos casos de apresentação de documento falso, os licitantes estarão sujeitos à tipificação 
dos crimes de falsidade, previsto no Capítulo II-B do Código Penal Brasileiro, sem prejuízo 
da aplicação de sanções administrativas.

13.16 Os documentos apresentados pelos licitantes que forem emitidos pela internet, ou que sejam 
substituídos pelo Certificado de Fornecedor do Estado – CFE, terão sua validade verificada pelo(a) 
Pregoeiro(a).

CAPÍTULO DÉCIMO QUARTO – DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS,
IMPUGNAÇÕES E RECURSOS ADMINISTRATIVOS

14.1 Os esclarecimentos quanto ao Edital poderão ser solicitados ao(à) Pregoeiro(a) em até 3 (três) 
dias úteis anteriores à data fixada para a abertura da licitação, exclusivamente pelo sistema 
eletrônico deste Pregão, na página deste certame, no Portal de Compras do PROCERGS.

14.2 As impugnações ao Edital  deste Pregão Eletrônico deverão ser dirigidas ao(à) Pregoeiro(a), 
exclusivamente pelo sistema eletrônico deste Pregão, no Portal de Compras do PROCERGS.

14.2.1 Decairá do direito de impugnação ao Edital a empresa ou qualquer cidadão que não se 
manifestar em até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura da licitação, 
apontando  as  falhas  ou  irregularidades  que  o  viciaram,  hipótese  em  que  tal 
comunicação não terá efeito de recurso.

14.2.2 O  licitante  que  apresentar  impugnação  deverá  encaminhar  suas  razões 
fundamentadas ao(à) Pregoeiro(a),  que responderá e submeterá à aprovação da 
autoridade competente.

14.2.3 Caberá ao(à) Pregoeiro(a), auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do Edital, 
decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas.

14.2.4 A impugnação feita tempestivamente não impedirá o licitante de participar do processo 
licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.

14.2.5 Acolhida a impugnação contra o instrumento convocatório, será definida e publicada 
nova data para realização do certame, quando a resposta resultar  alteração que 
interfira na elaboração da proposta.

14.3 Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção 
de registrar Recurso Administrativo, em formulário eletrônico específico do sistema eletrônico, com 
registro em ata da síntese das suas razões, no prazo de 5 (cinco) minutos.

14.3.1 Será concedido o prazo de 3 (três) dias, contado da declaração de vencedor, para o 
licitante interessado apresentar suas razões fundamentadas, exclusivamente na página 
eletrônica deste Pregão em http://www.compras.procergs.rs.gov.br, ficando os demais 
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licitantes desde logo intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual 
prazo,  que  começará  a  contar  do  término  do  prazo  do  recorrente,  sendo-lhes 
assegurada vista aos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

14.3.2 A falta de manifestação nos termos previstos neste Edital importará a decadência 
desse direito, ficando o(a) Pregoeiro(a) autorizado a adjudicar o objeto ao licitante 
declarado vencedor.

14.4 Caberá ao(à) Pregoeiro(a) receber, examinar e decidir sobre os Recursos Administrativos, no 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhando à autoridade competente, devidamente informado, 
quando mantiver a sua decisão.

14.4.1 A autoridade competente deverá proferir a sua decisão no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, contado a partir do recebimento do Recurso Administrativo.

14.4.2 A petição de Recurso Administrativo dirigida à autoridade competente, por intermédio 
do(a) Pregoeiro(a), deverá ser fundamentada e encaminhada eletronicamente por meio 
do sistema em que foi realizada a disputa deste Pregão.

14.4.3 O Recurso Administrativo será conhecido pelo(a) Pregoeiro(a), se for tempestivo, se 
estiver fundamentado conforme as razões manifestadas no final da sessão pública, se 
estiver de acordo com as condições deste Edital e se atender as demais condições 
para a sua admissibilidade.

14.4.4 O acolhimento  de Recurso  Administrativo  implicará  invalidação  apenas  dos  atos 
insuscetíveis de aproveitamento.

14.4.5 Os arquivos eletrônicos com textos das Razões e Contrarrazões serão encaminhados 
eletronicamente por meio do sistema em que foi realizada a disputa deste Pregão.

14.4.6 O Recurso Administrativo terá efeito suspensivo.

14.5 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia de início e se incluirá o do 
vencimento.

14.6 Os prazos previstos neste  Edital  iniciam e expiram exclusivamente  em dias  de expediente 
comercial do PROCERGS.

CAPÍTULO DÉCIMO QUINTO – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

15.1 O objeto desta licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do(a) Pregoeiro(a), 
caso não haja interposição de Recurso Administrativo, ou pela autoridade competente, após a 
regular decisão dos Recursos Administrativos apresentados.

15.2 Constatada  a  regularidade  dos  atos  praticados  neste  certame,  o  Diretor-Presidente  do 
PROCERGS homologará este procedimento licitatório.

CAPÍTULO DÉCIMO SEXTO – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DO TERMO DE CONTRATO

16.1 O compromitente terá o prazo de 10 (dez) dias, após formalmente convocado, para assinar a Ata 
de Registro de Preços e o Contrato.
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16.1.1 A publicação da súmula da Ata de Registro de Preços devidamente assinada é condição 
para a contratação.

16.1.2 A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão ou pela 
entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, nos quantitativos totais 
previstos na volumetria constante neste Edital e seus Anexos.

16.2 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura 
da Ata de Registro de Preço e Contrato, o PROCERGS poderá encaminhá-lo para assinatura, 
mediante correspondência postal ou meio eletrônico, para que seja assinado no prazo de  5 
(cinco) dias úteis, a contar da data de seu recebimento.

16.3 O prazo previsto no subitem 16.2 poderá ser prorrogado,  por igual  período,  por solicitação 
justificada do adjudicatário e aceita pelo PROCERGS.

16.4 O prazo de vigência das Atas de Registro de Preços é de 12 (doze) meses e o prazo de vigência 
contratual será o previsto nas minutas de Contrato, Anexos deste Edital.

16.5 O(s) local(is) de execução do(s) serviço(s) será(ão) o(s) previsto(s) nos Termos de Referência e 
nas minutas de Contrato, anexos deste Edital, quando couber.

16.6 Previamente à contratação, será realizada consulta ao Cadastro de Fornecedores Impedidos de 
Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual – CFIL/RS e ao Cadastro Informativo – 
CADIN/RS, pelo contratante, para identificar possível impedimento relativo ao licitante vencedor, 
cujo comprovante será anexado ao processo.

16.7 Se o compromitente, no ato da assinatura do Contrato, não comprovar que mantém as mesmas 
condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se à assinatura, estará sujeito ao 
cancelamento da Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e 
das demais cominações legais.

16.8 É facultado ao PROCERGS, quando o convocado não assinar o Contrato, revogar esta licitação, 
sem prejuízo da aplicação das cominações previstas na legislação e neste Edital.

CAPÍTULO DÉCIMO SÉTIMO – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

Não haverá garantia de execução do Contrato nos termos do Capítulo Sétimo deste Edital.

CAPÍTULO DÉCIMO OITAVO – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

18.1 O licitante será sancionado com o impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública 
Estadual e será descredenciado do cadastro de fornecedores, pelo prazo de até 2 (dois) anos, 
sem prejuízo de multa, e demais cominações legais, nos seguintes casos:

a) convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato;
b) deixar de entregar a documentação exigida no Edital;
c) apresentar documentação falsa;
d) não mantiver a proposta;
e) cometer fraude fiscal;
f) comportar-se de modo inidôneo.

18.2 Serão reputados como inidôneos atos como os descritos no Código Penal Brasileiro.
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18.3 A aplicação de sanções não exime o licitante da obrigação de reparar os danos, perdas ou 
prejuízos que sua conduta venha a causar ao PROCERGS.

18.4 O licitante/adjudicatário que cometer quaisquer das infrações discriminadas no subitem 18.1 ficará 
sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

a) multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da sua proposta inicial;
b) impedimento  de  licitar  e  de  contratar  com  o  Estado  do  Rio  Grande  do  Sul  e 

descredenciamento no cadastro de fornecedores, pelo prazo de até 2 (dois) anos.

18.5 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento de licitar 
e de contratar.

18.6 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 
assegurará  o  contraditório  e  a  ampla  defesa  ao  licitante/adjudicatário,  observando-se  o 
procedimento previsto na Lei Federal nº 13.303/2016.

18.7 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado ao PROCERGS, 
observado o princípio da proporcionalidade.

18.8 As sanções previstas nesta Cláusula não elidem a aplicação das penalidades estabelecidas no 
Art. 30 da Lei Federal nº 12.846/2013.

18.9 As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas nas Minutas de 
Contrato.

CAPÍTULO DÉCIMO NONO – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

19.1 As atas decorrentes deste Pregão serão geradas eletronicamente após o encerramento da sessão 
pública pelo(a) Pregoeiro(a).

19.1.1 Nas atas da sessão pública, deverão constar os registros dos licitantes participantes, 
das  propostas  apresentadas,  da  análise  da  documentação  de  habilitação,  das 
manifestações de intenção de interposição de recursos, se for o caso, do respectivo 
julgamento dos recursos, e do vencedor da licitação.

19.1.2 Os demais atos licitatórios serão registrados nos autos do processo da licitação.

19.2 O licitante deverá examinar detidamente as disposições contidas neste Edital, pois a simples 
apresentação da proposta o vincula de modo incondicional ao processo licitatório.

19.3 Ao participar desta licitação, o licitante concorda com os requisitos e disposições do Decreto 
Estadual  nº  52.215/2014,  em  especial  com  a  retenção  do  pagamento  em  caso  de 
descumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias.

19.4 A falsidade de qualquer documento ou a inverdade das informações nele contidas implicará a 
imediata desclassificação do licitante que o tiver apresentado, sem prejuízo das demais sanções 
cabíveis.
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19.5 No julgamento da habilitação e das propostas, o(a) Pregoeiro(a) poderá sanar erros ou falhas que 
não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante 
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia 
para fins de habilitação e classificação.

19.6 Quaisquer esclarecimentos relacionados a este Edital poderão ser requeridas exclusivamente por 
meio eletrônico, mediante formalização de Pedido de Esclarecimento na página deste certame, no 
Portal de Compras do PROCERGS em http://www.compras.procergs.rs.gov.br.

19.7 Todas as informações, atas e relatórios pertinentes à presente licitação serão disponibilizados no 
Portal de Compras do PROCERGS em http://www.compras.procergs.rs.gov.br. Após a abertura 
da sessão pública os licitantes poderão contatar o(a) Pregoeiro(a) pelo endereço de correio 
eletrônico pregao@procergs.rs.gov.br. 

19.8 A empresa a ser contratada deverá conceder livre acesso aos seus documentos e registros 
contábeis, referentes ao objeto da licitação, para os profissionais do PROCERGS e para os órgãos 
de controle interno e externo.

19.9 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

19.10 O presente Edital, bem como a proposta vencedora, farão parte integrante do instrumento de 
Contrato, como se nele estivessem transcritos.

19.11 É facultado ao(à) Pregoeiro(a) ou à autoridade superior convocar os licitantes para quaisquer 
esclarecimentos necessários ao entendimento de suas propostas.

19.12 Aplicam-se aos casos omissos as disposições constantes na Lei Federal nº 13.303/2016.

19.13 Em caso de divergência entre as disposições deste Edital ou demais peças que compõem o 
processo, prevalecerá as deste Edital.

19.14 Fica eleito o foro da Comarca de Porto Alegre/RS, para dirimir quaisquer dúvidas ou questões 
relacionadas a este Edital ou ao Contrato vinculado a esta licitação.

19.15 Integram este Edital, ainda, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

 Anexo I – Termo de Referência – Lote 1;
 Anexo II – Termo de Referência – Lote 2;
 Anexo III – Modelo de Proposta Comercial – Lote 1;
 Anexo IV – Modelo de Proposta Comercial – Lote 2;
 Anexo V – Análise Contábil da Capacidade Financeira de Licitante;
 Anexo VI – Minuta de Ata de Registro de Preços 4/2022 – Lote 1;
 Anexo VII – Minuta de Ata de Registro de Preços 5/2022 – Lote 2;
 Anexo VIII – Minuta de Contrato 5730-00 – Lote 1 – Lei Federal 13.303/2016;
 Anexo IX – Minuta de Contrato 5731-00 – Lote 2 – Lei Federal 13.303/2016;
 Anexo X – Minuta de Contrato 5732-00 – Lote 1 – Lei Federal 8.666/1993;
 Anexo XI – Minuta de Contrato 5733-00 – Lote 2 – Lei Federal 8.666/1993.

Porto Alegre/RS,      de maio de 2022.

Daniel Antunes Carpter,
Pregoeiro
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ANEXO 1 
 
O presente Termo de Referência estabelece as características técnicas mínimas obrigatórias para atendimento 
desta licitação. 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

LOTE 1 
 

 

1. Objeto da Contratação 

1.1. Registro de Preços, para futura e eventual contratação de empresa especializada para a prestação 

de serviços gerenciados de computação em nuvem, sob o modelo de integrador, que inclui o 

fornecimento de serviços de IaaS, SaaS e PaaS além de treinamento e a concepção, projeto, 

provisionamento, configuração, migração, suporte, manutenção e gestão de serviços em 

provedores de serviço em nuvem pública, conforme especificações, condições, quantidades e 

exigências estabelecidas neste Termo de Referência, Edital e seus anexos. 

1.2. O objeto deste certame licitatório será dividido em dois lotes, formados pelo agrupamento de itens, 

conforme tabela constante neste Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em 

quantos lotes forem de seu interesse, devendo oferecer proposta para todos os itens que o 

compõem. 

 

1.3. Tabela 1 – Itens da Contratação 

 

LOTE 1 

Item Descrição Unidade Volume Total Estimado 

Prazo de 36 meses 

1 Prestação de serviços de computação 

multinuvem – Infraestrutura como serviço 

(IaaS) 

 

USN 

 

81.035.638 

 

2 Prestação de serviços de computação 

multinuvem – Plataforma como serviço 

(PaaS)  

 

USN 

 

20.510.732 

3 Prestação de serviços de computação em 

multinuvem - Software como Serviço 

(SaaS) 

 

USN 

 

4.575.141 

 

4 Serviço de Gerenciamento e Operação de 

recursos em nuvem 

Instância gerenciada por mês  

50.796 

 

5 Serviço de Migração de Recursos 

Computacionais 

Unidade - Instância de 

Computação 

Migrada 

 

315 
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6 Serviço de Migração de Banco de dados Instância de Banco de Dados 

Migrada 

 

116 

7 Treinamento Turma de treinamento 86 

8 Serviço Especializado de Suporte Técnico 

por Demanda 

 

UST 

 

22.138 

9      

Serviço Especializado de Consultoria 
Técnica 

 

UST 

 

9.408 

 

 

1.4. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES  

1.4.1. DO ÓRGÃO GERENCIADOR 

O órgão gerenciador é a PROCERGS - Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do 

Estado do Rio Grande do Sul S.A.  

 

1.4.2. ÓRGÃOS PARTICIPANTES 

Serão participantes os órgãos a seguir informados: 

ÓRGÃO CIDADE/ESTADO 

CELEPAR – COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO DO PARANÁ 

Curitiba - PR 

CIASC – CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO 

DE SANTA CATARINA 

Florianópolis - SC 

CODATA – COMAPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA 

PARAÍBA 

João Pessoa - PB 

COPASA – COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS  Belo Horizonte - MG 

MTI – EMPRESA MATO GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO 

Cuiabá - MT 

PROCEMPA – COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO 

MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE 

Porto Alegre - RS 

PRODAM – PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A Manaus - AM 

PRODAP – CENTRO DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO  

Macapá - AP 

PRODEMGE – COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

Belo Horizonte - MG 

SEDI/GO - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E 

INOVAÇÃO 

Goiânia - GO 
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1.5. DA PREVISÃO DOS QUANTITATIVOS DETALHADOS 

1.5.1. QUANTITATIVO DO ÓRGÃO GERENCIADOR: PROCERGS 

 

ITEM UNIDADE Quantidades 
Estimadas por 
Mês 

Total 36 
Meses 

1 - Serviços de Computação em nuvem 
– Infraestrutura como Serviço (IaaS) 

Unidade de Serviço de 
Computação em Nuvem -
USN 

306.774 11.043.877

2- Serviços de Computação em nuvem 
– Plataforma como Serviço (PaaS) 

Unidade de Serviço de 
Computação em Nuvem -
USN 

68.536 2.467.303

3 - Serviços de Computação em nuvem 
– Software como Serviço (SaaS) 

Unidade de Serviço de 
Computação em Nuvem -
USN 

8.608 309.887

4 – Serviço de Gerenciamento e 
Operação de recursos em nuvem 

Instância gerenciada por mês 100 3.600

5 - Serviço de Migração de Recursos 
Computacionais 

Instância de Computação 
migrada 

100 100

6 - Serviço de Migração de Banco de 
dados 

Instância de Banco de Dados 
migrada 

30 30

7 - Treinamento Turma de treinamento 5 5

8  - Serviço Especializado de Suporte 
Técnico por Demanda 

UST 80 2.880

9 - Serviço Especializado de 
Consultoria Técnica 

UST 40 1.440

 

1.5.2. QUANTITATIVOS DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES 

1.5.2.1. QUANTITATIVO DO ÓRGÃO PARTICIPANTE: CELEPAR  

 

ITEM UNIDADE Quantidades 
Estimadas por 
Mês 

Total 36 
Meses 

1 - Serviços de Computação em nuvem 
– Infraestrutura como Serviço (IaaS) 

Unidade de Serviço de 
Computação em Nuvem -USN 

255.304 9.190.928

2- Serviços de Computação em nuvem 
– Plataforma como Serviço (PaaS) 

Unidade de Serviço de 
Computação em Nuvem -USN 

60.792 2.188.513

3 - Serviços de Computação em nuvem 
– Software como Serviço (SaaS) 

Unidade de Serviço de 
Computação em Nuvem -USN 

0 0

4 – Serviço de Gerenciamento e 
Operação de recursos em nuvem 

Instância gerenciada por mês 0 0

5 - Serviço de Migração de Recursos 
Computacionais 

Instância de Computação 
migrada 

0 0

6 - Serviço de Migração de Banco de 
dados 

Instância de Banco de Dados 
migrada 

0 0
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7 - Treinamento Turma de treinamento 20 20

8  - Serviço Especializado de Suporte 
Técnico por Demanda 

UST 393 14.144

9 - Serviço Especializado de Consultoria 
Técnica 

UST 130 4.714

 

1.5.2.2. QUANTITATIVO DO ÓRGÃO PARTICIPANTE:  CIASC  

ITEM UNIDADE Quantidades 
Estimadas por 
Mês 

Total 36 
Meses 

1 - Serviços de Computação em nuvem 
– Infraestrutura como Serviço (IaaS) 

Unidade de Serviço de 
Computação em Nuvem -USN 

124.267 4.473.604

2- Serviços de Computação em nuvem 
– Plataforma como Serviço (PaaS) 

Unidade de Serviço de 
Computação em Nuvem -USN 

4.032 145.161 

3 - Serviços de Computação em nuvem 
– Software como Serviço (SaaS) 

Unidade de Serviço de 
Computação em Nuvem -USN 

1.538 55.377

4 – Serviço de Gerenciamento e 
Operação de recursos em nuvem 

Instância gerenciada por mês 40 1.440

5 - Serviço de Migração de Recursos 
Computacionais 

Instância de Computação 
migrada 

30 30

6 - Serviço de Migração de Banco de 
dados 

Instância de Banco de Dados 
migrada 

5 5

7 - Treinamento Turma de treinamento 5 5

8  - Serviço Especializado de Suporte 
Técnico por Demanda 

UST 10 360

9 - Serviço Especializado de Consultoria 
Técnica 

UST 6 200

 

 

1.5.2.3. QUANTITATIVO DO ÓRGÃO PARTICIPANTE:CODATA  

 

ITEM UNIDADE Quantidades 
Estimadas por 
Mês 

Total 36 
Meses 

1 - Serviços de Computação em nuvem 
– Infraestrutura como Serviço (IaaS) 

Unidade de Serviço de 
Computação em Nuvem -USN 

188.188 6.774.766

2- Serviços de Computação em nuvem 
– Plataforma como Serviço (PaaS) 

Unidade de Serviço de 
Computação em Nuvem -USN 

26.875 967.497

20/06/2022 12:04:29 PROCERGS/SCP/49494 PUBLICAÇÃO DE ABERTURA 17/06 519

22048900010929



 

 
 

PROCERGS – CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A 
Praça dos Açorianos, s/nº – Centro Histórico – CEP 90.010-340 – Porto Alegre/RS – Brasil 

PABX + 55 51 3210-3100 – http://www.procergs.rs.gov.br – procergs@procergs.rs.gov.br 

3 - Serviços de Computação em nuvem 
– Software como Serviço (SaaS) 

Unidade de Serviço de 
Computação em Nuvem -USN 

1.538 55.377

4 – Serviço de Gerenciamento e 
Operação de recursos em nuvem 

Instância gerenciada por mês 0 0

5 - Serviço de Migração de Recursos 
Computacionais 

Instância de Computação 
migrada 

0 0

6 - Serviço de Migração de Banco de 
dados 

Instância de Banco de Dados 
migrada 

0 0

7 - Treinamento Turma de treinamento 8 8

8  - Serviço Especializado de Suporte 
Técnico por Demanda 

UST 0 0

9 - Serviço Especializado de Consultoria 
Técnica 

UST 0 0

 

 

1.5.2.4. QUANTITATIVO DO ÓRGÃO PARTICIPANTE: COPASA-MG 

ITEM UNIDADE Quantidades 
Estimadas por Mês 

Total 36 
Meses 

1 - Serviços de Computação em nuvem 
– Infraestrutura como Serviço (IaaS) 

Unidade de Serviço de 
Computação em Nuvem -USN 

226.088 8.139.184

2- Serviços de Computação em nuvem 
– Plataforma como Serviço (PaaS) 

Unidade de Serviço de 
Computação em Nuvem -USN 

17.094 615.378

3 - Serviços de Computação em nuvem 
– Software como Serviço (SaaS) 

Unidade de Serviço de 
Computação em Nuvem -USN 

0 0

4 – Serviço de Gerenciamento e 
Operação de recursos em nuvem 

Instância gerenciada por mês 0 0

5 - Serviço de Migração de Recursos 
Computacionais 

Instância de Computação 
migrada 

0 0

6 - Serviço de Migração de Banco de 
dados 

Instância de Banco de Dados 
migrada 

0 0

7 - Treinamento Turma de treinamento 4 4

8  - Serviço Especializado de Suporte 
Técnico por Demanda 

UST 0 0

9 - Serviço Especializado de Consultoria 
Técnica 

UST 0 0
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1.5.2.5. QUANTITATIVO DO ÓRGÃO PARTICIPANTE: MTI 

ITEM UNIDADE Quantidades 
Estimadas por Mês 

Total 36 
Meses 

1 - Serviços de Computação em nuvem 
– Infraestrutura como Serviço (IaaS) 

Unidade de Serviço de 
Computação em Nuvem -USN 

161.490 5.813.631

2- Serviços de Computação em nuvem 
– Plataforma como Serviço (PaaS) 

Unidade de Serviço de 
Computação em Nuvem -USN 

27.452 988.286

3 - Serviços de Computação em nuvem 
– Software como Serviço (SaaS) 

Unidade de Serviço de 
Computação em Nuvem -USN 

1.538 55.377

4 – Serviço de Gerenciamento e 
Operação de recursos em nuvem 

Instância gerenciada por mês 136 4.896

5 - Serviço de Migração de Recursos 
Computacionais 

Instância de Computação 
migrada 

100 100

6 - Serviço de Migração de Banco de 
dados 

Instância de Banco de Dados 
migrada 

36 36

7 - Treinamento Turma de treinamento 10 10

8  - Serviço Especializado de Suporte 
Técnico por Demanda 

UST 2.690 2.690

9 - Serviço Especializado de Consultoria 
Técnica 

UST 960 960

 

 

1.5.2.6. QUANTITATIVO DO ÓRGÃO PARTICIPANTE: PROCEMPA 

ITEM UNIDADE Quantidades 
Estimadas por Mês 

Total 36 Meses 

1 - Serviços de Computação em nuvem 
– Infraestrutura como Serviço (IaaS) 

Unidade de Serviço de 
Computação em Nuvem -USN 

292.233 10.520.399 

2- Serviços de Computação em nuvem 
– Plataforma como Serviço (PaaS) 

Unidade de Serviço de 
Computação em Nuvem -USN 

52.188 1.878.781 

3 - Serviços de Computação em nuvem 
– Software como Serviço (SaaS) 

Unidade de Serviço de 
Computação em Nuvem -USN 

29.525 1.062.892 

4 – Serviço de Gerenciamento e 
Operação de recursos em nuvem 

Instância gerenciada por mês 3 108 

5 - Serviço de Migração de Recursos 
Computacionais 

Instância de Computação 
migrada 

3 3 

6 - Serviço de Migração de Banco de 
dados 

Instância de Banco de Dados 
migrada 

3 3 

7 - Treinamento Turma de treinamento 2 2 
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8  - Serviço Especializado de Suporte 
Técnico por Demanda 

UST 1.728 1.728 

9 - Serviço Especializado de Consultoria 
Técnica 

UST 1926 1.926 

 

 

1.5.2.7. QUANTITATIVO DO ÓRGÃO PARTICIPANTE: PRODAM  

ITEM UNIDADE Quantidades 
Estimadas por 
Mês 

Total 36 
Meses 

1 - Serviços de Computação em nuvem 
– Infraestrutura como Serviço (IaaS) 

Unidade de Serviço de 
Computação em Nuvem -USN 

113.923 4.101.239

2- Serviços de Computação em nuvem 
– Plataforma como Serviço (PaaS) 

Unidade de Serviço de 
Computação em Nuvem -USN 

50.705 1.825.382

3 - Serviços de Computação em nuvem 
– Software como Serviço (SaaS) 

Unidade de Serviço de 
Computação em Nuvem -USN 

35.291 1.270.487

4 – Serviço de Gerenciamento e 
Operação de recursos em nuvem 

Instância gerenciada por mês 52 1.872

5 - Serviço de Migração de Recursos 
Computacionais 

Instância de Computação 
migrada 

52 52

6 - Serviço de Migração de Banco de 
dados 

Instância de Banco de Dados 
migrada 

22 22

7 - Treinamento Turma de treinamento 8 8

8  - Serviço Especializado de Suporte 
Técnico por Demanda 

UST 0 0

9 - Serviço Especializado de Consultoria 
Técnica 

UST 0 0

 

 

1.5.2.8. QUANTITATIVO DO ÓRGÃO PARTICIPANTE:  PRODAP 

ITEM UNIDADE Quantidades 
Estimadas por 
Mês 

Total 36 Meses 

1 - Serviços de Computação em nuvem 
– Infraestrutura como Serviço (IaaS) 

Unidade de Serviço de 
Computação em Nuvem -
USN 

233.737 8.414.520

2-Serviços de Computação em nuvem – 
Plataforma como Serviço (PaaS) 

Unidade de Serviço de 
Computação em Nuvem -
USN 

39.811 1.433.202

3-Serviços de Computação em nuvem – 
Software como Serviço (SaaS) 

Unidade de Serviço de 
Computação em Nuvem -
USN 

0 0

4 – Serviço de Gerenciamento e 
Operação de recursos em nuvem 

Instância gerenciada por 
mês 

0 0

5-Serviço de Migração de Recursos 
Computacionais 

Instância de Computação 
migrada 

0 0
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6 - Serviço de Migração de Banco de 
dados 

Instância de Banco de 
Dados migrada 

0 0

7 - Treinamento Turma de treinamento 10 10

8- Serviço Especializado de Suporte 
Técnico por Demanda 

UST 0 0

9 - Serviço Especializado de Consultoria 
Técnica 

UST 0 0

 
 

1.5.2.9. QUANTITATIVO DO ÓRGÃO PARTICIPANTE:  PRODEMGE 

ITEM UNIDADE Quantidades 
Estimadas por 
Mês 

Total 36 
Meses 

1 - Serviços de Computação em 
nuvem – Infraestrutura como 
Serviço (IaaS) 

Unidade de Serviço de 
Computação em Nuvem -
USN 

75.293 2.710.535 

2- Serviços de Computação em 
nuvem – Plataforma como Serviço 
(PaaS) 

Unidade de Serviço de 
Computação em Nuvem -
USN 

96.866 3.487.176 

3 - Serviços de Computação em 
nuvem – Software como Serviço 
(SaaS) 

Unidade de Serviço de 
Computação em Nuvem -
USN 

11.986 431.507 

4 – Serviço de Gerenciamento e 
Operação de recursos em nuvem 

Instância gerenciada por 
mês 

1080 38.880 

5 - Serviço de Migração de 
Recursos Computacionais 

Instância de Computação 
migrada 

30 30 

6 - Serviço de Migração de Banco 
de dados 

Instância de Banco de 
Dados migrada 

20 20 

7 - Treinamento Turma de treinamento 4 4 

8  - Serviço Especializado de 
Suporte Técnico por Demanda 

UST 336 336 

9 - Serviço Especializado de 
Consultoria Técnica 

UST 168 168 

 

 

1.5.2.10. QUANTITATIVO DO ÓRGÃO PARTICIPANTE: SEDI-GO  

ITEM UNIDADE Quantidades 
Estimadas por Mês 

Total 36 
Meses 

1 - Serviços de Computação em nuvem 
– Infraestrutura como Serviço (IaaS) 

Unidade de Serviço de 
Computação em Nuvem -USN 

273.693 9.852.955

2- Serviços de Computação em nuvem 
– Plataforma como Serviço (PaaS) 

Unidade de Serviço de 
Computação em Nuvem -USN 

125.390 4.514.053

3 - Serviços de Computação em nuvem 
– Software como Serviço (SaaS) 

Unidade de Serviço de 
Computação em Nuvem -USN 

37.062 1.334.237
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4 – Serviço de Gerenciamento e 
Operação de recursos em nuvem 

Instância gerenciada por mês 0 0

5 - Serviço de Migração de Recursos 
Computacionais 

Instância de Computação 
migrada 

0 0

6 - Serviço de Migração de Banco de 
dados 

Instância de Banco de Dados 
migrada 

0 0

7 - Treinamento Turma de treinamento 10 10

8  - Serviço Especializado de Suporte 
Técnico por Demanda 

UST 0 0

9 - Serviço Especializado de Consultoria 
Técnica 

UST 0 0

 

2. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO 

2.1. DAS CARACTERÍSTICAS GERAIS 

2.1.1. A CONTRATADA deverá atuar como integrador, entre a CONTRATANTE e 02 (dois) ou mais 

Provedores de serviços em nuvem pública, em conformidade com as características básicas e 

definições dispostas neste Termo de Referência.  

2.1.2. A solução consiste na intermediação dos serviços de computação em nuvem com agregação de 

valor com vistas a atender as necessidades da CONTRATANTE no tocante ao uso, gerenciamento, 

monitoramento, interoperabilidade, portabilidade, continuidade dos serviços e suporte à gestão de 

custos dos recursos de computação em nuvem. 

2.1.3. Caberá à CONTRATADA firmar os contratos associados com os provedores de nuvem para 

utilização dos serviços de computação em nuvem que venham a ser utilizados pela 

CONTRATANTE. 

2.1.4. A CONTRATADA deve garantir que todos os dados e informações pertencentes à CONTRATANTE, 

ou por esta detidos, e relacionados à execução do objeto contratual sejam armazenados em 

datacenters localizados no território nacional (Brasil). 

2.1.4.1. Armazenamento em datacenter no exterior somente com a autorização expressa da 

CONTRATANTE.  

2.1.5. A CONTRATANTE, no momento da execução dos serviços, deverá indicar o provedor para cada 

serviço solicitado, observando, no mínimo:  

2.1.5.1. As características técnicas das cargas de trabalho (workload) que forem mais adequadas às 

necessidades da CONTRATANTE. 

2.1.5.2. A análise de custo total dos serviços considerando custos de migração, licenciamento, operação, 

entre outros. 

2.1.5.3. As características não funcionais tais como: condições dos serviços ofertadas pelos provedores, 

integração e compatibilidade. 

2.1.6. São responsabilidades diretas da CONTRATADA, no papel de integrador de serviço de nuvem: 

viabilizar, suportar e auxiliar o uso dos serviços de computação em nuvem. 

2.1.7. Os serviços serão prestados sob demanda por Ordem de Serviço (OS) que podem abranger: 
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2.1.7.1. A disponibilização de recursos de infraestrutura computacional por intermédio de dois ou mais 

provedores de serviços de computação em nuvem. 

2.1.7.2. Projeto, criação, gerenciamento e operação dos recursos de computação em nuvem alocados. 

2.1.7.3. Planejamento e migração dos recursos de computação disponíveis em ambiente on-premises ou 

em nuvem para o ambiente de nuvem oferecido pela CONTRATADA. 

2.1.7.4. Orquestração dos serviços de computação em nuvem entre os provedores. 

2.1.7.5. Treinamento. 

2.1.7.6. Serviços de operação sob demanda. 

2.1.7.7. Consultoria especializada em computação em nuvem sob demanda. 

2.1.8. A CONTRATANTE não assume o compromisso de utilizar a totalidade ou uma determinada 

quantidade mínima de serviços do objeto, consistindo esta, apenas em uma estimativa máxima de 

alocação de serviços no intervalo temporal de 36 (trinta e seis) meses e por consequência, a 

demanda real e a execução dos serviços no decorrer do período de vigência do contrato poderão 

ser inferiores a essa quantidade projetada, estando a CONTRATANTE desobrigada a executá-la em 

sua totalidade.  

2.2. DOS TERMOS E DEFINIÇÕES UTILIZADOS NA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

2.2.1. Para definir um vocabulário comum às empresas interessadas na entrega do objeto a ser 

contratado, será descrito a seguir o significado dos termos técnicos utilizados neste termo de 

referência. 

2.2.2. Computação em nuvem: é um modelo para permitir que o provisionamento de recursos e 

serviços possam ser realizados de qualquer lugar e a qualquer momento, de maneira conveniente, 

com acesso por meio de rede a recursos computacionais configuráveis (ex.: redes, servidores, 

armazenamento, aplicações e serviços) que podem ser rapidamente provisionados e devolvidos 

com o mínimo de esforço em gerenciamento ou interatividade com o provedor de serviços.  

2.2.3. Características essenciais da computação em nuvem: 

2.2.3.1. Autoserviço sob demanda: O cliente pode unilateralmente provisionar a capacidade 

computacional necessária, como servidores e redes de armazenamento, de maneira automática, 

sem precisar de interação humana com cada provedor de serviços em nuvem. 

2.2.3.2. Amplo acesso à rede: Os recursos computacionais estarão disponíveis por meio da rede e 

acessados por meio de mecanismos padrões que promovem o uso heterogêneo de plataformas 

clientes (ex.: smartphones, tablets, laptops, estações de trabalho). 

2.2.3.3. Grupo de recursos: Os recursos do provedor de serviços em nuvem são agrupados para servir 

múltiplos clientes usando o modelo multi-tenant, com diferentes recursos físicos e virtuais, 

dinamicamente alocados e realocados conforme demanda. Como exemplos de recursos, podemos 

citar armazenamento, processamento, memória, e largura de banda de rede. 

2.2.3.4. Rápida Elasticidade: As capacidades podem ser elasticamente aumentadas ou diminuídas de 

acordo com a demanda atual e o perfil de uso das aplicações. Essas alterações podem ser 

realizadas a qualquer momento, possibilitando otimização do uso de recursos e consequente 

economia de valores. 
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2.2.3.5. Serviço mensurado: Os sistemas em nuvem automaticamente controlam e otimizam o uso de 

recursos, levando em consideração capacidades de monitoramento em um nível apropriado para o 

tipo de serviço (ex.: armazenamento, processamento, largura de banda, e usuários ativos por 

contas.). O uso de recursos pode ser monitorado, controlado e reportado, provendo transparência 

tanto para o provedor quanto para o consumidor do serviço utilizado. 

2.2.4. Modelos de Serviços em nuvem: 

2.2.4.1. IaaS (Infrastructure as a Service - Infraestrutura como Serviço): Capacidade fornecida ao 

cliente para provisionar processamento, armazenamento, comunicação de rede e outros recursos 

de computação fundamentais nos quais o cliente pode instalar e executar softwares em geral, 

incluindo sistemas operacionais e aplicativos. O cliente não gerencia nem controla a infraestrutura 

na nuvem subjacente, mas tem controle sobre os sistemas operacionais, armazenamento e 

aplicativos instalados, e possivelmente um controle limitado de alguns componentes de rede. 

2.2.4.2. Paas (Platform as a Service – Plataforma como Serviço): capacidade fornecida ao cliente 

para provisionar na infraestrutura de nuvem aplicações adquiridas ou criadas para o cliente, 

desenvolvidas com linguagens de programação, bibliotecas, serviços e ferramentas suportados 

pelo provedor de serviços em nuvem. A CONTRATANTE não gerencia nem controla a infraestrutura 

na nuvem subjacente incluindo rede, servidores, sistema operacional ou armazenamento, mas tem 

controle sobre as aplicações instaladas e possivelmente sobre as configurações do ambiente de 

hospedagem de aplicações. 

2.2.4.3. SaaS (Software como Serviço): capacidade de fornecer uma solução de software completa que 

pode ser contratada de um provedor de serviços em nuvem. Toda a infraestrutura subjacente, 

middleware, software de aplicativo e dados de aplicativo ficam no datacenter do provedor de 

serviços. O provedor de serviço gerencia hardware, software, garante a disponibilidade e a 

segurança do aplicativo e de seus dados. 

2.2.5. Provedor de Serviços em Nuvem ou CSP: Empresa que possui infraestrutura de tecnologia da 

informação (TI) destinada ao fornecimento de infraestrutura, plataformas e aplicativos baseados 

em computação em nuvem. 

2.2.6. Integrador de Serviços de Nuvem: Parceiro de Serviço de Nuvem, que oferece serviços 

profissionais e gerenciados relacionados a operações de infraestrutura de um ou mais provedores 

de nuvem pública. 

2.2.7. Datacenter: Instalação construída com o objetivo de alojar recursos em nuvem, como servidores 

e outros equipamentos baseados no modelo “como Serviço - as a Service”. Um datacenter é uma 

infraestrutura que centraliza as operações e os equipamentos de TI de um provedor de serviços 

em nuvem e onde ele armazena e gerencia os dados de seus clientes. 

2.2.8. Solução de Tecnologia da Informação: Conjunto de bens e/ou serviços de TI e automação 

que se integram para o alcance dos resultados pretendidos com a contratação. Fazem parte da 

Solução: os recursos de computação em nuvem, a plataforma de gestão de nuvem, os serviços de 

gerenciamento, migração e treinamento. 

2.2.9. Orquestração: habilidade de coordenar e gerenciar recursos em provedores de nuvem pública. 
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2.2.10. Nuvem pública: infraestrutura de computação em nuvem pertencente a um provedor de serviços 

em nuvem e gerenciada por ele. Os recursos computacionais são baseados em virtualização, 

agrupados e compartilhados entre clientes, e acessados via Internet ou uma conexão de rede 

dedicada. O uso dos recursos é monitorado e pago conforme o uso. 

2.2.11. Serviço na modalidade por reserva de recurso: serviços reservados previamente por um 

período de um ano e com faturamento mensal. 

2.2.12. Serviço na modalidade por demanda: serviços alocados por demanda, sem um período 

predeterminado de alocação dos recursos e com faturamento periódico. 

2.2.13. Máquina virtual: ambiente computacional implementado em uma máquina física, a partir de 

tecnologias de virtualização. Este ambiente possui, minimamente, seu próprio processador, 

memória RAM e interface de rede, podendo a ele ser agregados outros componentes como, por 

exemplo, volumes de armazenamento (storage).  

2.2.14. Carga de trabalho (Workload): conjunto de recursos que compõem uma arquitetura técnica 

destinada a suportar um ou mais serviços de TI. As cargas de trabalho podem requerer uma ou 

mais instâncias e recursos de computação para agregar valor ao negócio por meio de serviços de 

TI. 

2.2.15. Região: Considera-se, para efeito deste Termo de Referência, que todo território brasileiro está 

localizado em uma única região, que consiste em um agrupamento de Zonas de Disponibilidades, 

com os data centers localizados dentro de uma mesma área geográfica, mesmo que o provedor 

tenha mais de uma região no país 

2.2.16.  Zona de Disponibilidade:  Para este Termo de Referência, uma Zona de Disponibilidade é 

projetada para ser operacionalmente autônoma, podendo ser composta por um ou mais data 

centers distintos, fisicamente separados, com energia, rede e demais recursos de infraestrutura 

independentes, conectados em uma rede de baixa latência, com capacidade de hospedar sistemas 

de informações em alta disponibilidade. 

2.2.17. Multinuvem: uma estratégia de utilização dos serviços de computação em nuvem por meio de 

dois ou mais provedores de nuvem pública. 

2.2.18. Metadado: Dados estruturados que descrevem e permitem encontrar, gerenciar, compreender 

e/ou preservar documentos arquivísticos ao longo do tempo. 

2.2.19. Instância de Computação: Corresponde a um componente de computação em nuvem composto 

de máquina virtual e serviços agregados, como exemplo, armazenamento, componentes de rede e 

demais serviços que mantenham essa máquina virtual em operação. 

2.2.20. Instância de Banco de Dados: corresponde a uma plataforma de banco de dados gerenciado. 

Uma instância de banco de dados pode conter várias bases de dados de um mesmo tipo criadas 

pelo usuário. É possível acessar a instância de banco de dados usando as mesmas ferramentas e 

os mesmos aplicativos. 

2.2.21. Marketplace: Loja online operada por um provedor de nuvem que oferece acesso a aplicativos de 

software e serviços que são desenvolvidos, se integram ou complementam as soluções 

disponibilizadas pelo provedor de nuvem. 
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2.2.22. Bare-metal Server: consiste em servidor físico sem virtualização. 

2.3. DOS PROVEDORES DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (CSP) 

2.3.1. O integrador não poderá ofertar CSP que pertença a seu mesmo grupo econômico. Esse requisito 

visa evitar direcionamento e conflitos da CONTRATADA entre os papéis de prestador de serviços 

técnicos e de provedor de serviços em nuvem, além de viabilizar a supremacia do interesse da 

CONTRATANTE no consumo das melhores opções do ambiente multinuvem. 

2.3.2. Os CSPs ofertados pela CONTRATADA, deverão possuir no mínimo 01 (uma) REGIÃO localizada no 

território brasileiro, que deverá possuir no mínimo 01 (uma) ZONA DE DISPONIBILIDADE. 

2.3.3. A utilização de datacenter no exterior deverá ser de prévio conhecimento e acordado com a 

CONTRATANTE.  

2.3.4. Deverão oferecer calculadora ou simulador público de preços. 

2.3.5. Deverão fornecer, mediante solicitação da CONTRATANTE, backup das aplicações, dados e scripts 

de configuração que estiverem disponíveis em nuvem, o que inclui as imagens das máquinas 

virtuais de aplicação, cópias dos dados armazenados em dispositivos de armazenamento em 

nuvem, cópias dos bancos de dados que fazem parte das topologias das aplicações da 

CONTRATANTE provisionadas em nuvem. 

2.3.6. Deverão prover mecanismos que permitam a portabilidade e a elasticidade de aplicações e dados, 

assim como autenticidade, integridade, confidencialidade e disponibilidade das informações 

trafegadas na comunicação entre o provedor de nuvem e o datacenter da CONTRATANTE. 

2.3.7. Deverão garantir mecanismos que permitam à CONTRATANTE, via on-line, verificar a situação de 

determinado serviço contratado, de forma a oferecer rastreabilidade, monitoramento e 

provisionamento do mesmo. 

2.3.8. Pelo menos 1 (um) CSP ofertado pela CONTRATADA, deverá necessariamente possuir 

conectividade e compatibilidade nativa com o conector da ferramenta VMware vRealize Automation 

versão 8.3 ou superior. A exigência visa garantir que parte dos recursos contratados passem a 

integrar solução de cloud privada já implementada pela CONTRATANTE, que utiliza recursos de 

virtualização, automação e de infraestrutura como código com tecnologias VMware.  

2.4. DOS SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (ITENS 1, 2, 3 da Tabela 1 do Objeto) 

2.4.1. Os serviços de computação em nuvem (IaaS, PaaS e SaaS) constantes das Tabelas 2, 3 e 4 

respectivamente, são contabilizados por meio de USN (Unidade de Serviço em Nuvem). A USN visa 

estabelecer-se como método previsível e linear para obtenção de uma quantidade objetivamente 

definida a ser cobrada pelos serviços de computação em nuvem. 

2.4.2. A métrica de USN consiste no estabelecimento de fator de referência específico para cada tipo de 

serviço de nuvem fornecido (fator da USN), conforme métrica individual associada ao consumo dos 

recursos ou esforços computacionais. 
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2.4.3. O fator da USN que é utilizado neste Termo de Referência é composto pela média aritmética 

simples dos valores praticados por diferentes provedores. Essa métrica visa padronizar o peso 

entre os serviços em termos de custo operacional, logo utilizou-se como referência os valores 

praticados pelos provedores em dólar na região de hospedagem referente ao Brasil. Ressalta-se 

que esse fator (USN) é um valor adimensional que diferencia o peso de um recurso/serviço frente 

aos demais constantes no catálogo de USN. Logo, não se deve confundir essa medida de esforço 

computacional, que representa os recursos envolvidos para a prestação do serviço, com os valores 

para cada unidade de USN, que será ofertado em reais (R$) pelo integrador oportunamente no 

momento do pregão. 

2.4.4. Os serviços ou recursos, condições, bem como suas faixas e franquias, declarados como gratuitos 

na política de preços praticada pelo provedor de serviços em nuvem, deverão ser disponibilizados 

sem ônus à CONTRATANTE. 

2.4.5. A CONTRATANTE fará uso e efetuará o pagamento apenas das USNs relativas aos serviços 

solicitados à CONTRATADA, até o limite máximo das USNs estimadas. 

2.4.6. A CONTRATADA deverá disponibilizar todos os serviços listados nas Tabelas 2, 3 e 4 de acordo 

com as descrições e níveis mínimos de serviço, por meio do uso de soluções constantes no 

catálogo do provedor ou em ferramenta de marketplace do provedor. 

2.4.7. No caso do fornecimento do serviço por meio de ferramenta de marketplace do provedor, a 

referida ferramenta deve ser passível de mensuração na mesma métrica definida para o serviço 

das Tabelas 2, 3 e 4 para fins de medição e cobrança do quantitativo de USN consumido pelo 

serviço. 

2.4.8. A CONTRATADA deverá providenciar os recursos tecnológicos e humanos necessários à execução 

dos serviços de computação em nuvem, que incluem no mínimo as seguintes ações: 

2.4.8.1. Elaboração de projeto da arquitetura dos serviços de computação solicitados. 

2.4.8.2. Provisionamento, configuração, atualização, otimização e documentação dos serviços de 

computação. 

2.4.8.3. Gerenciamento proativo baseado em monitoramento 24x7 com registro e resolução de problemas 

durante o período contratado. 

2.4.8.4. Implementação de mecanismo de detecção e resposta incidentes no ambiente da solução. 

2.4.8.5. Disponibilização de plataforma de gestão de serviços em nuvem, que poderá ser utilizada a critério 

da CONTRATANTE, capaz de realizar a orquestração dos serviços de computação dos provedores 

ofertados. 

2.4.9. A CONTRATADA deverá disponibilizar uma conta nos PROVEDORES DE NUVEM em nome da 

CONTRATANTE, por meio da qual poderão ser provisionados os serviços descritos nas Tabela 2,  3 

e 4 deste Termo de Referência. 

2.4.10. A CONTRATADA deverá disponibilizar tantas contas quantas forem solicitadas pela CONTRATANTE, 

com acesso irrestrito via API e WEB, a todos os serviços especificados nas Tabelas 2, 3 e 4 nos 

portais dos CSPs e que possibilite o completo acesso a todas as funcionalidades oferecidas e 

necessárias para automatização de processos. 
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2.4.11. A CONTRATADA deverá disponibilizar acesso total e irrestrito, através de uma conta, a todas as 

funcionalidades do Portal Administrativo e de Serviços dos CSPs ofertados, que fazem parte das 

Tabelas 2, 3 e 4.  

2.4.12. Os serviços descritos nas Tabelas 2, 3 e 4 quando couber, poderão ser demandados pela 

CONTRATANTE no modelo de reserva, pelo período de um ano. Quando houver alteração na forma 

de contratação no modelo sob demanda para reserva, não poderá haver qualquer tipo de alteração 

na infraestrutura. Ao final do período de utilização dos recursos na modalidade de reserva, a 

máquina virtual, a critério da CONTRATANTE poderá ser definida no modelo sob demanda. 

2.4.13. Todos os dados decorrentes de serviços solicitados pela CONTRATANTE e operacionalizados na 

CONTRATADA serão de propriedade apenas da CONTRATANTE, a quem deverá ser assegurado 

acesso irrestrito a qualquer momento do contrato, sendo vedado à CONTRATADA extrair qualquer 

tipo de informação dos dados da CONTRATANTE, bem como utilizá-lo para qualquer fim. A 

CONTRATADA poderá utilizar dados, como logs para sistema de monitoramento ou dados de 

consumo, para composição de relatórios financeiros, somente após prévia concessão de acesso por 

parte da CONTRATANTE. 

2.4.14. O serviço de conexão inicial entre os provedores de serviço de cloud ofertados pela CONTRATADA 

e o Datacenter da CONTRATANTE, será realizada através de conexão privada por meio da internet 

através de VPN. Esta configuração, será realizada uma única vez para cada provedor de serviço de 

nuvem, sendo de responsabilidade da CONTRATADA o planejamento e a execução do projeto. 

2.4.15. A alocação ou provisionamento, execução e configuração de recursos poderá ser realizada pela 

CONTRATANTE, referendando o modelo de responsabilidade compartilhada em que, o que for 

oferecido pelo provedor será de responsabilidade da CONTRATADA e o que for implantado pela 

CONTRATANTE será gerido por ela. 

2.5. DOS SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM 

2.5.1. A CONTRATADA deverá disponibilizar os recursos de IaaS - Infraestrutura como Serviço descritos 

na Tabela 2, de PaaS – Plataforma como Serviço descritos na Tabela 3 e SaaS – Plataforma como 

Serviço descritos na Tabela 4.  

2.5.2. Além dos itens disponibilizados nas Tabelas 2, 3 e 4    a CONTRATANTE deverá ter acesso a todos 

os serviços gratuitos disponibilizados pelo PROVEDOR DE NUVEM.  

2.5.3. Descrição dos Serviços de Computação em Nuvem – Infraestrutura como Serviço 

(IaaS) – Item 1 da Tabela 1 

2.5.3.1. Todos os serviços deverão ser atendidos em datacenter localizado em território brasileiro, 

ressalvado o previsto item 2.1.4.1. A CONTRATADA deverá disponibilizar os recursos de (IaaS) 

infraestrutura computacional descritos na Tabela 2, a seguir, por intermédio de pelo menos um dos 

Provedores de Serviços de Computação em Nuvem ofertados, que deverá possuir integralmente 

todos os serviços da Tabela 2. 

2.5.3.2. A CONTRATADA deverá apresentar uma composição de serviços da Tabela 2 que atenda a todas 

as condições a seguir: 
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a. Ao menos um provedor deverá atender integralmente (100%) todos os serviços da Tabela 2. 

Para cumprir esta regra não é necessário atender aos itens relacionados a “MÁQUINA VIRTUAL 

LINUX CORPORATIVO COM SUPORTE DO CSP”; 

b. O segundo provedor deverá atender ao menos (50%) dos serviços da Tabela 2. Para cumprir 

esta regra não é necessário atender aos itens relacionados a “MÁQUINA VIRTUAL LINUX 

CORPORATIVO COM SUPORTE DO CSP”; 

c. Caso seja ofertado mais de dois provedores, os demais (terceiro, quarto, etc) não possuem 

limite mínimo de serviços; 

d. Não será aceito a combinação de provedores distintos para alcance dos limites mínimos citados 

nas alíneas “a” e “b”. 

 

Tabela 2 - Infraestrutura como Serviço (IaaS) 

1.Serviço de Computação 

Código Recurso de Computação Métrica 
Fator 
USN 

1.1 

MÁQUINA VIRTUAL LINUX - PROVISIONADA COM 1 VCPU 1 GB DE MEMÓRIA RAM, 
RESERVADO POR 1 ANO instância/hora 0,0134 

1.2 

MÁQUINA VIRTUAL LINUX CORPORATIVO - PROVISIONADA COM 1 VCPU 1 GB DE 
MEMÓRIA RAM, RESERVADO POR 1 ANO instância/hora 0,0786 

1.3 

MÁQUINA VIRTUAL LINUX CORPORATIVO COM SUPORTE DO CSP - PROVISIONADA COM 1 
VCPU 1 GB DE MEMÓRIA RAM, RESERVADO POR 1 ANO instância/hora 0,0158 

1.4 

MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADA COM 1 VCPU 1 GB DE MEMÓRIA RAM, 
RESERVADO POR 1 ANO instância/hora 0,0817 

1.5 

MÁQUINA VIRTUAL LINUX - PROVISIONADO COM 1 VCPUE 2 GB DE MEMÓRIA RAM, 
RESERVADA POR 1 ANO instância/hora 0,0226 

1.6 

MÁQUINA VIRTUAL LINUX CORPORATIVO - PROVISIONADO COM 1 VCPU E 2 GB DE 
MEMÓRIA RAM, RESERVADAPOR 1 ANO instância/hora 0,0902 

1.7 

MÁQUINA VIRTUAL LINUX CORPORATIVO COM SUPORTE DO CSP - PROVISIONADO COM 1 
VCPU E 2 GB DE MEMÓRIA RAM, RESERVADAPOR 1 ANO   0,0220 

1.8 

MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADO COM 1VCPU E 2 GB DE MEMÓRIA RAM, 
RESERVADA POR 1ANO instância/hora 0,0697 

1.9 

MÁQUINA VIRTUAL LINUX - PROVISIONADA COM 2 VCPU 2 GB DE MEMÓRIA RAM, 
RESERVADO POR 1 ANO instância/hora 0,0286 

1.10 

MÁQUINA VIRTUAL LINUX CORPORATIVO - PROVISIONADA COM 2 VCPU 2 GB DE 
MEMÓRIA RAM, RESERVADO POR 1 ANO instância/hora 0,1133 

1.11 

MÁQUINA VIRTUAL LINUX CORPORATIVO COM SUPORTE DO CSP - PROVISIONADA COM 2 
VCPU 2 GB DE MEMÓRIA RAM, RESERVADO POR 1 ANO instância/hora 0,0223 

1.12 

MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADA COM 2 VCPU 2 GB DE MEMÓRIA RAM, 
RESERVADO POR 1 ANO instância/hora 0,0776 

1.13 

MÁQUINA VIRTUAL LINUX - PROVISIONADO COM 2 VCPUE 4 GB DE MEMÓRIA RAM, 
RESERVADA POR 1 ANO instância/hora 0,0417 

1.14 

MÁQUINA VIRTUAL LINUX CORPORATIVO- PROVISIONADO COM 2 VCPU E 4 GB DE 
MEMÓRIA RAM, RESERVADAPOR 1 ANO instância/hora 0,1283 

1.15 

MÁQUINA VIRTUAL LINUX CORPORATIVO COM SUPORTE DO CSP- PROVISIONADO COM 2 
VCPU E 4 GB DE MEMÓRIA RAM, RESERVADAPOR 1 ANO instância/hora 0,0493 

1.16 

MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADO COM 2VCPU E 4 GB DE MEMÓRIA RAM, 
RESERVADA POR 1ANO instância/hora 0,0906 

1.17 

MÁQUINA VIRTUAL LINUX - PROVISIONADO COM 2 VCPUE 8 GB DE MEMÓRIA RAM, 
RESERVADA POR 1 ANO instância/hora 0,0800 

1.18 

MÁQUINA VIRTUAL LINUX CORPORATIVO - PROVISIONADO COM 2 VCPU E 8 GB DE 
MEMÓRIA RAM, RESERVADAPOR 1 ANO instância/hora 0,1615 

1.19 

MÁQUINA VIRTUAL LINUX CORPORATIVO COM SUPORTE DO CSP - PROVISIONADO COM 2 
VCPU E 8 GB DE MEMÓRIA RAM, RESERVADAPOR 1 ANO instância/hora 0,0599 

1.20 MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADO COM 2VCPU E 8 GB DE MEMÓRIA RAM, instância/hora 0,1684 
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RESERVADA POR 1ANO 

1.21 

MÁQUINA VIRTUAL LINUX - PROVISIONADA COM 4 VCPU 8 GB DE MEMÓRIA RAM, 
RESERVADO POR 1 ANO instância/hora 0,1440 

1.22 

MÁQUINA VIRTUAL LINUX CORPORATIVO - PROVISIONADA COM 4 VCPU 8 GB DE 
MEMÓRIA RAM, RESERVADO POR 1 ANO instância/hora 0,2478 

1.23 

MÁQUINA VIRTUAL LINUX CORPORATIVO COM SUPORTE DO CSP - PROVISIONADA COM 4 
VCPU 8 GB DE MEMÓRIA RAM, RESERVADO POR 1 ANO instância/hora 0,0987 

1.24 

MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADA COM 4 VCPU 8 GB DE MEMÓRIA RAM, 
RESERVADO POR 1 ANO instância/hora 0,3062 

1.25 

MÁQUINA VIRTUAL LINUX - PROVISIONADO COM 4 VCPUE 16 GB DE MEMÓRIA RAM, 
RESERVADA POR 1 ANO instância/hora 0,1802 

1.26 

MÁQUINA VIRTUAL LINUX CORPORATIVO- PROVISIONADO COM 4 VCPU E 16 GB DE 
MEMÓRIA RAM, RESERVADAPOR 1 ANO instância/hora 0,1928 

1.27 

MÁQUINA VIRTUAL LINUX CORPORATIVO COM SUPORTE DO CSP - PROVISIONADO COM 4 
VCPU E 16 GB DE MEMÓRIA RAM, RESERVADAPOR 1 ANO instância/hora 0,1875 

1.28 

MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADO COM 4VCPU E 16 GB DE MEMÓRIA RAM, 
RESERVADA POR 1ANO instância/hora 0,3042 

1.29 

MÁQUINA VIRTUAL LINUX - PROVISIONADA COM 8 VCPU 16 GB DE MEMÓRIA RAM, 
RESERVADO POR 1 ANO instância/hora 0,2858 

1.30 

MÁQUINA VIRTUAL LINUX CORPORATIVO - PROVISIONADA COM 8 VCPU 16 GB DE 
MEMÓRIA RAM, RESERVADO POR 1 ANO instância/hora 0,4778 

1.31 

MÁQUINA VIRTUAL LINUX CORPORATIVO COM SUPORTE DO CSP - PROVISIONADA COM 8 
VCPU 16 GB DE MEMÓRIA RAM, RESERVADO POR 1 ANO instância/hora 0,2077 

1.32 

MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADA COM 8 VCPU 16 GB DE MEMÓRIA RAM, 
RESERVADO POR 1 ANO instância/hora 0,6080 

1.33 

MÁQUINA VIRTUAL LINUX - PROVISIONADO COM 8 VCPUE 32 GB DE MEMÓRIA RAM, 
RESERVADA POR 1 ANO instância/hora 0,4274 

1.34 

MÁQUINA VIRTUAL LINUX CORPORATIVO - PROVISIONADO COM 8 VCPU E 32 GB DE 
MEMÓRIA RAM, RESERVADAPOR 1 ANO instância/hora 0,5656 

1.35 

MÁQUINA VIRTUAL LINUX CORPORATIVO COM SUPORTE DO CSP - PROVISIONADO COM 8 
VCPU E 32 GB DE MEMÓRIA RAM, RESERVADAPOR 1 ANO instância/hora 0,2913 

1.36 

MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADO COM 8VCPU E 32 GB DE MEMÓRIA RAM, 
RESERVADA POR 1ANO instância/hora 0,6189 

1.37 

MÁQUINA VIRTUAL LINUX - PROVISIONADO COM 16 VCPU E 32 GB DE MEMÓRIA RAM, 
RESERVADA POR 1 ANO instância/hora 0,5690 

1.38 

MÁQUINA VIRTUAL LINUX CORPORATIVO - PROVISIONADO COM 16 VCPU E 32 GB DE 
MEMÓRIA RAM, RESERVADA POR 1 ANO instância/hora 0,8133 

1.39 

MÁQUINA VIRTUAL LINUX CORPORATIVO COM SUPORTE DO CSP - PROVISIONADO COM 
16 VCPU E 32 GB DE MEMÓRIA RAM, RESERVADA POR 1 ANO instância/hora 0,4627 

1.40 

MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADO COM 16 VCPU E 32 GB DE MEMÓRIA 
RAM, RESERVADA POR 1 ANO instância/hora 1,2111 

1.41 

MÁQUINA VIRTUAL LINUX - PROVISIONADO COM 16 VCPU E 64 GB DE MEMÓRIA RAM, 
RESERVADA POR 1 ANO instância/hora 0,6419 

1.42 

MÁQUINA VIRTUAL LINUX CORPORATIVO - PROVISIONADO COM 16 VCPU E 64 GB DE 
MEMÓRIA RAM,RESERVADA POR 1 ANO instância/hora 0,9208 

1.43 

MÁQUINA VIRTUAL LINUX CORPORATIVO COM SUPORTE DO CSP - PROVISIONADO COM 
16 VCPU E 64 GB DE MEMÓRIA RAM,RESERVADA POR 1 ANO instância/hora 0,4920 

1.44 

MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADO COM 16VCPU E 64 GB DE MEMÓRIA 
RAM, RESERVADA POR 1ANO instância/hora 1,3565 

1.45 

MÁQUINA VIRTUAL LINUX - PROVISIONADA COM 32 VCPU 64 GB DE MEMÓRIA RAM, 
RESERVADO POR 1 ANO instância/hora 1,1947 

1.46 

MÁQUINA VIRTUAL LINUX CORPORATIVO - PROVISIONADA COM 32 VCPU 64 GB DE 
MEMÓRIA RAM, RESERVADO POR 1 ANO instância/hora 1,5461 

1.47 

MÁQUINA VIRTUAL LINUX CORPORATIVO COM SUPORTE DO CSP - PROVISIONADA COM 
32 VCPU 64 GB DE MEMÓRIA RAM, RESERVADO POR 1 ANO instância/hora 0,9043 

1.48 

MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADA COM 32 VCPU 64 GB DE MEMÓRIA RAM, 
RESERVADO POR 1 ANO instância/hora 2,6316 

1.49 

MÁQUINA VIRTUAL LINUX - PROVISIONADO COM 32VCPU E 128 GB DE MEMÓRIA RAM, 
RESERVADA POR 1ANO instância/hora 1,3519 

1.50 

MÁQUINA VIRTUAL LINUX CORPORATIVO- PROVISIONADO COM 32 VCPU E 128 GB DE 
MEMÓRIA RAM,RESERVADA POR 1 ANO instância/hora 2,1998 
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1.51 

MÁQUINA VIRTUAL LINUX CORPORATIVO COM SUPORTE DO CSP - PROVISIONADO COM 
32 VCPU E 128 GB DE MEMÓRIA RAM,RESERVADA POR 1 ANO instância/hora 1,1177 

1.52 

MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADO COM 32VCPU E 128 GB DE MEMÓRIA 
RAM, RESERVADA POR 1ANO instância/hora 2,8755 

1.53 

MÁQUINA VIRTUAL LINUX - PROVISIONADA COM 64 VCPU 256 GB DE MEMÓRIA RAM, 
RESERVADO POR 1 ANO instância/hora 2,8261 

1.54 

MÁQUINA VIRTUAL LINUX CORPORATIVA - PROVISIONADA COM 64 VCPU 256 GB DE 
MEMÓRIA RAM, RESERVADO POR 1 ANO instância/hora 3,9654 

1.55 

MÁQUINA VIRTUAL LINUX CORPORATIVA COM SUPORTE DO CSP - PROVISIONADA COM 
64 VCPU 256 GB DE MEMÓRIA RAM, RESERVADO POR 1 ANO instância/hora 2,1807 

1.56 

MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADA COM 64 VCPU 256 GB DE MEMÓRIA 
RAM, RESERVADO POR 1 ANO instância/hora 5,7466 

1.57 

MÁQUINA VIRTUAL LINUX - PROVISIONADO COM 1 VCPU E 1 GB DE MEMÓRIA RAM, POR 
DEMANDA instância/hora 0,0347 

1.58 

MÁQUINA VIRTUAL LINUX CORPORATIVO - PROVISIONADO COM 1 VCPU E 1 GB DE 
MEMÓRIA RAM, POR DEMANDA instância/hora 0,1008 

1.59 

MÁQUINA VIRTUAL LINUX CORPORATIVO COM SUPORTE DO CSP - PROVISIONADO COM 1 
VCPU E 1 GB DE MEMÓRIA RAM, POR DEMANDA instância/hora 0,0207 

1.60 

MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADO COM 1 VCPU E 1 GB DE MEMÓRIA RAM, 
POR DEMANDA instância/hora 0,1035 

1.61 

MÁQUINA VIRTUAL LINUX - PROVISIONADO COM 1 VCPU E 2 GB DE MEMÓRIA RAM, POR 
DEMANDA instância/hora 0,0428 

1.62 

MÁQUINA VIRTUAL LINUX CORPORATIVO - PROVISIONADO COM 1 VCPU E 2 GB DE 
MEMÓRIA RAM, POR DEMANDA instância/hora 0,1103 

1.63 

MÁQUINA VIRTUAL LINUX CORPORATIVO COM SUPORTE DO CSP - PROVISIONADO COM 1 
VCPU E 2 GB DE MEMÓRIA RAM, POR DEMANDA instância/hora 0,0317 

1.64 

MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADA COM 1 VCPU 2 GB DE MEMÓRIA RAM, 
POR DEMANDA instância/hora 0,1137 

1.65 

MÁQUINA VIRTUAL LINUX - PROVISIONADA COM 2 VCPU 2 GB DE MEMÓRIA RAM, POR 
DEMANDA instância/hora 0,0552 

1.66 

MÁQUINA VIRTUAL LINUX CORPORATIVO - PROVISIONADA COM 2 VCPU 2 GB DE 
MEMÓRIA RAM, POR DEMANDA instância/hora 0,1104 

1.67 

MÁQUINA VIRTUAL LINUX CORPORATIVO COM SUPORTE DO CSP - PROVISIONADA COM 2 
VCPU 2 GB DE MEMÓRIA RAM, POR DEMANDA instância/hora 0,0319 

1.68 

MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADA COM 2 VCPU 2 GB DE MEMÓRIA RAM, 
POR DEMANDA instância/hora 0,1046 

1.69 

MÁQUINA VIRTUAL LINUX - PROVISIONADO COM 2 VCPUE 4 GB DE MEMÓRIA RAM, POR 
DEMANDA instância/hora 0,0742 

1.70 

MÁQUINA VIRTUAL LINUX CORPORATIVO - PROVISIONADO COM 2 VCPU E 4 GB DE 
MEMÓRIA RAM, POR DEMANDA instância/hora 0,1474 

1.71 

MÁQUINA VIRTUAL LINUX CORPORATIVO COM SUPORTE DO CSP - PROVISIONADO COM 2 
VCPU E 4 GB DE MEMÓRIA RAM, POR DEMANDA instância/hora 0,0740 

1.72 

MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADO COM 2VCPU E 4 GB DE MEMÓRIA RAM, 
POR DEMANDA instância/hora 0,1283 

1.73 

MÁQUINA VIRTUAL LINUX - PROVISIONADO COM 2 VCPUE 8 GB DE MEMÓRIA RAM, POR 
DEMANDA instância/hora 0,1150 

1.74 

MÁQUINA VIRTUAL LINUX CORPORATIVO - PROVISIONADO COM 2 VCPU E 8 GB DE 
MEMÓRIA RAM, POR DEMANDA instância/hora 0,1955 

1.75 

MÁQUINA VIRTUAL LINUX CORPORATIVO COM SUPORTE DO CSP - PROVISIONADO COM 2 
VCPU E 8 GB DE MEMÓRIA RAM, POR DEMANDA instância/hora 0,0947 

1.76 

MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADO COM 2VCPU E 8 GB DE MEMÓRIA RAM, 
POR DEMANDA instância/hora 0,1880 

1.77 

MÁQUINA VIRTUAL LINUX - PROVISIONADA COM 4 VCPU 8 GB DE MEMÓRIA RAM, POR 
DEMANDA instância/hora 0,1934 

1.78 

MÁQUINA VIRTUAL LINUX CORPORATIVO - PROVISIONADA COM 4 VCPU 8 GB DE 
MEMÓRIA RAM,POR DEMANDA instância/hora 0,2968 

1.79 

MÁQUINA VIRTUAL LINUX CORPORATIVO COM SUPORTE DO CSP  - PROVISIONADA COM 
4 VCPU 8 GB DE MEMÓRIA RAM,POR DEMANDA instância/hora 0,1480 

1.80 

MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADA COM 4 VCPU 8 GB DE MEMÓRIA RAM, 
POR DEMANDA instância/hora 0,3583 

1.81 

MÁQUINA VIRTUAL LINUX - PROVISIONADO COM 4 VCPUE 16 GB DE MEMÓRIA RAM, POR 
DEMANDA instância/hora 0,2043 
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1.82 

MÁQUINA VIRTUAL LINUX CORPORATIVO - PROVISIONADO COM 4 VCPU E 16 GB DE 
MEMÓRIA RAM, POR DEMANDA instância/hora 0,3082 

1.83 

MÁQUINA VIRTUAL LINUX CORPORATIVO COM SUPORTE DO CSP - PROVISIONADO COM 4 
VCPU E 16 GB DE MEMÓRIA RAM, POR DEMANDA instância/hora 0,1893 

1.84 

MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADO COM 4VCPU E 16 GB DE MEMÓRIA RAM, 
POR DEMANDA instância/hora 0,3240 

1.85 

MÁQUINA VIRTUAL LINUX - PROVISIONADA COM 8 VCPU 16 GB DE MEMÓRIA RAM, POR 
DEMANDA instância/hora 0,3844 

1.86 

MÁQUINA VIRTUAL LINUX CORPORATIVO - PROVISIONADA COM 8 VCPU 16 GB DE 
MEMÓRIA RAM, POR DEMANDA instância/hora 0,5758 

1.87 

MÁQUINA VIRTUAL LINUX CORPORATIVO COM SUPORTE DO CSP  - PROVISIONADA COM 
8 VCPU 16 GB DE MEMÓRIA RAM, POR DEMANDA instância/hora 0,3253 

1.88 

MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADA COM 8 VCPU 16 GB DE MEMÓRIA RAM, 
POR DEMANDA instância/hora 0,7116 

1.89 

MÁQUINA VIRTUAL LINUX - PROVISIONADO COM 8 VCPUE 32 GB DE MEMÓRIA RAM, POR 
DEMANDA instância/hora 0,4650 

1.90 

MÁQUINA VIRTUAL LINUX CORPORATIVO - PROVISIONADO COM 8 VCPU E 32 GB DE 
MEMÓRIA RAM, POR DEMANDA instância/hora 0,6693 

1.91 

MÁQUINA VIRTUAL LINUX CORPORATIVO COM SUPORTE DO CSP - PROVISIONADO COM 8 
VCPU E 32 GB DE MEMÓRIA RAM, POR DEMANDA instância/hora 0,4427 

1.92 

MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADO COM 8VCPU E 32 GB DE MEMÓRIA RAM, 
POR DEMANDA instância/hora 0,7303 

1.93 

MÁQUINA VIRTUAL LINUX - PROVISIONADA COM 16 VCPU 32 GB DE MEMÓRIA RAM, POR 
DEMANDA instância/hora 0,7664 

1.94 

MÁQUINA VIRTUAL LINUX CORPORATIVO - PROVISIONADA COM 16 VCPU 32 GB DE 
MEMÓRIA RAM, POR DEMANDA instância/hora 1,0093 

1.95 

MÁQUINA VIRTUAL LINUX CORPORATIVO COM SUPORTE DO CSP  - PROVISIONADA COM 
16 VCPU 32 GB DE MEMÓRIA RAM, POR DEMANDA instância/hora 0,5240 

1.96 

MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADA COM 16 VCPU 32 GB DE MEMÓRIA RAM, 
POR DEMANDA instância/hora 1,4184 

1.97 

MÁQUINA VIRTUAL LINUX - PROVISIONADO COM 16VCPU E 64 GB DE MEMÓRIA RAM, 
POR DEMANDA instância/hora 0,9315 

1.98 

MÁQUINA VIRTUAL LINUX CORPORATIVO - PROVISIONADO COM 16 VCPU E 64 GB DE 
MEMÓRIA RAM, POR DEMANDA instância/hora 1,1979 

1.99 

MÁQUINA VIRTUAL LINUX CORPORATIVO COM SUPORTE DO CSP - PROVISIONADO COM 
16 VCPU E 64 GB DE MEMÓRIA RAM, POR DEMANDA instância/hora 0,8175 

1.100 

MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADO COM 16VCPU E 64 GB DE MEMÓRIA 
RAM, POR DEMANDA instância/hora 1,6355 

1.101 

MÁQUINA VIRTUAL LINUX - PROVISIONADA COM 32 VCPU 64 GB DE MEMÓRIA RAM, POR 
DEMANDA instância/hora 1,7198 

1.102 

MÁQUINA VIRTUAL LINUX CORPORATIVO - PROVISIONADA COM 32 VCPU 64 GB DE 
MEMÓRIA RAM, POR DEMANDA instância/hora 2,0664 

1.103 

MÁQUINA VIRTUAL LINUX CORPORATIVO COM SUPORTE DO CSP  - PROVISIONADA COM 
32 VCPU 64 GB DE MEMÓRIA RAM, POR DEMANDA instância/hora 1,3280 

1.104 

MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADA COM 32 VCPU 64 GB DE MEMÓRIA RAM, 
POR DEMANDA instância/hora 3,1263 

1.105 

MÁQUINA VIRTUAL LINUX - PROVISIONADO COM 32VCPU E 128 GB DE MEMÓRIA RAM, 
POR DEMANDA instância/hora 1,9903 

1.106 

MÁQUINA VIRTUAL LINUX CORPORATIVO - PROVISIONADO COM 32 VCPU E 128 GB DE 
MEMÓRIA RAM, POR DEMANDA instância/hora 2,5224 

1.107 

MÁQUINA VIRTUAL LINUX CORPORATIVO COM SUPORTE DO CSP - PROVISIONADO COM 
32 VCPU E 128 GB DE MEMÓRIA RAM, POR DEMANDA instância/hora 1,7493 

1.108 

MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADO COM 32VCPU E 128 GB DE MEMÓRIA 
RAM, POR DEMANDA instância/hora 3,4523 

1.109 

MÁQUINA VIRTUAL LINUX - PROVISIONADA COM 64 VCPU 256 GB DE MEMÓRIA RAM, 
POR DEMANDA instância/hora 4,0479 

1.110 

MÁQUINA VIRTUAL LINUX CORPORATIVO - PROVISIONADA COM 64 VCPU 256 GB DE 
MEMÓRIA RAM, POR DEMANDA instância/hora 5,0904 

1.111 

MÁQUINA VIRTUAL LINUX CORPORATIVO COM SUPORTE DO CSP - PROVISIONADA COM 
64 VCPU 256 GB DE MEMÓRIA RAM, POR DEMANDA instância/hora 3,4067 

1.112 

MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADO COM 64VCPU E 256 GB DE MEMÓRIA 
RAM, POR DEMANDA instância/hora 7,2060 
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2.Armazenamento(por demanda) 

2.1 SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO DE BLOCOS (SSD) Gigabyte/Mês 0,2402 

2.2 SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO DE BLOCOS (HDD) Gigabyte/Mês 0,0843 

2.3 SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO DE OBJETOS Gigabyte/Mês 0,0000 

2.3.1 SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO DE OBJETOS – DADOS COM MAIOR FREQUÊNCIA DE USO Gigabyte/Mês 0,0334 

2.3.2 SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO DE OBJETOS – DADOS COM ACESSO INFREQUENTE Gigabyte/Mês 0,0170 

2.3.3 SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO DE OBJETOS – DADOS COM MENOR FREQUÊNCIA DE USO Gigabyte/Mês 0,0069 

2.3.4 

SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE OBJETOS ARMAZENADOS – DADOS COM ACESSO 
INFREQUENTE Gigabyte/Mês 0,0210 

2.3.5 SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE OBJETOS ARMAZENADOS EM LONGA DURAÇÃO Gigabyte/Mês 0,0210 

2.4 SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO DE REDE (NAS) Gigabyte/Mês 0,2428 

3.Rede (por demanda) 

3.1 TRÁFEGO DE SAÍDA DA REDE Gigabyte/Mês 0,1263 

3.2 TRÁFEGO DE REDE INTERNA ENTRE ZONAS Gigabyte/Mês 0,0494 

3.3 TRÁFEGO DE REDE DO BALANCEADOR DE CARGA Gigabyte/Mês 0,0297 

3.4 SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE CARGA Regra/Por Hora 0,0258 

3.5 

SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE CARGA UTILIZANDO GERENCIADOR DE TRÁFEGO POR 
DNS* DNS Queries Milhões/Mês 0,6114 

3.6 

SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE CARGA UTILIZANDO GERENCIADOR DE TRÁFEGO POR 
ENDPOINT* Endpoint /Mês 0,4911 

3.7 PORTA DE CONEXÃO DEDICADA 50MBPS Unidade/hora 0,0843 

3.8 PORTA DE CONEXÃO DEDICADA 100MBPS Unidade/hora 0,1066 

3.9 PORTA DE CONEXÃO DEDICADA 200MBPS Unidade/hora 0,1361 

3.10 PORTA DE CONEXÃO DEDICADA 500MBPS Unidade/hora 0,2520 

3.11 PORTA DE CONEXÕEO DEDICADA 1GBPS Unidade/hora 0,3444 

3.12 PORTA DE CONEXÃO DEDICADA 2GBPS Unidade/hora 0,8744 

3.13 PORTA DE CONEXÃO DEDICADA 5GBPS Unidade/hora 1,7898 

3.14 PORTA DE CONEXÕEO DEDICADA 10GBPS Unidade/hora 2,5904 

3.15 SERVIÇO DE DNS – HOSPEDAGEM DE ZONAS Zona/Mês 0,4391 

3.16 SERVIÇO DE DNS – CONSULTAS Milhõeo de Consultas/Mês 0,5195 

3.17 SERVIÇO DE VPN Gigabyte/Mês 0,0817 

3.18 VPN GATEWAY Túnel/hora 0,0542 

3.19 IP PÚBLICO Unidade/Hora 0,0056 

3.20 SERVIÇO DE TRADUÇÃO DO ENDEREÇO DE REDE (NAT) - GATEWAY Gateway/hora 0,2165 

3.21 SERVIÇO DE TRADUÇÃO DO ENDEREÇO DE REDE (NAT) - TRANSFERÊNCIA GB/mês 0,0485 

3.22 SERVIÇO DE TRÁFEGO ENTRE CLOUDS PRIVADAS VIRTUAIS Gigabyte/Mês 0,0187 

3.23 SERVIÇO DE CONEXÃO ENTRE CLOUDS PRIVADAS VIRTUAIS Conexões/hora 0,0647 

4.Segurança 

4.1 SERVIÇO DE COFRE DE SENHAS Por Chave/Mês 0,2920 

4.2 SERVIÇO WEB APLICATION FIREWALL POR ACL ** ACL/Mês 3,9000 

4.3 SERVIÇO WEB APLICATION FIREWALL POR REGRA ** Por Regra Mês 0,7875 

4.4 SERVIÇO WEB APLICATION FIREWALL POR HORA ** Gateway/hora 0,5383 

4.5 SERVIÇO DE BACKUP Instância/Mês 5,5750 

4.6 SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO DE BACKUP Gigabyte/Mês 0,0342 

4.7 SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO (INTEGRAÇÃO COM AD) ADQUIRIDO POR USUÁRIO *** Usuário / Mês 2,5000 

4.8 SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO (INTEGRAÇÃO COM AD) ADQUIRIDO POR DOMÍNIO*** Domínios por Hora 0,2610 
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4.9 SERVIÇO DE AUDITORIA E ANÁLISE DE LOGS Gigabyte/Mês 2,1750 

4.10 SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO INTEGRADA (SINGLE SIGNON) Usuários/Mês 0,0000 

 

(*) O Serviço de balanceamento de carga deverá ser prestado na métrica definida no código 3.5 ou no 

código 3.6 a ser indicada pela CONTRATADA na proposta de preços para cada provedor ofertado.   

(**) Os serviços de Web Application Firewall deverão ser prestados na métrica definida nos códigos 4.2, 4.3 
ou 4.4 a ser indicada pela CONTRATADA na proposta de preços para cada provedor ofertado.  
(***) Os serviços de Autenticação deverão ser prestados na métrica definida no código 4.7 ou no código 4.8 
a ser indicada pela CONTRATADA na proposta de preços para cada provedor ofertado. 
 

2.5.3.3.  Máquinas Virtuais – Item 1 (Código entre 1.1 a 1.112) 

2.5.3.3.1. As máquinas virtuais consistem na disponibilização de recursos de processamento de dados a 

serem provisionadas com diferentes capacidades em termos de vCPU e Memória RAM. 

2.5.3.3.2. As máquinas virtuais deverão utilizar processadores Intel, AMD ou ARM, em suas versões 

recentes, sendo vedada a utilização de máquinas virtuais com processadores em EOS (End of 

Sale), ou seja, com data fim de comercialização anunciada. 

2.5.3.3.3. A razão vCPU:pCPU máxima admitida deve ser de 3:1. 

2.5.3.3.4. As máquinas virtuais serão ofertadas com pelo menos os seguintes sistemas operacionais 

instalados: 

2.5.3.3.4.1. Máquinas Virtuais Linux: CentOS 8 ou superior; Ubuntu Server 16.04 ou superior e Debian 8 

ou superior 

2.5.3.3.4.2. Máquinas Virtuais Linux Corporativo - Serão aceitos os seguintes sistemas operacionais Linux 

com suporte do fabricante: Red Hat Enterprise Linux 7 ou superior e Suse Enterprise Server 

15 ou superior  

2.5.3.3.4.3. Máquinas Virtuais Linux Corporativo com Suporte do CSP - Sistemas operacionais Linux 

corporativos suportados pelo próprio CSP. 

2.5.3.3.4.4. Máquinas Virtuais Windows: Windows Server 2016 ou superior; 

2.5.3.3.4.5. O sistema operacional, a ser instalado nas máquinas virtuais, será definido a critério da 

CONTRATANTE. 

2.5.3.3.5. Os sistemas operacionais devem estar devidamente licenciados e aptos para uso, salvo nos casos 

de aplicação das condições de uso de licenciamento próprio BYOL descritas no item 2.12 d o 

uso de licenciamento próprio (Bring Your Own License – BYOL). 

2.5.3.3.6. As máquinas virtuais devem ser fornecidas com disco destinado ao boot e hospedagem do 

sistema operacional. A capacidade mínima do disco deve ser de 10GB para sistemas 

operacionais Linux e 100GB para Windows.  

2.5.3.3.7. O disco destinado ao boot deve apresentar proteção contra a perda de seus dados em caso de 

encerramento da máquina virtual. 

2.5.3.3.8. As máquinas virtuais devem oferecer capacidade elástica de recursos, ou seja, que permita 

aumentar e/ou diminuir seus recursos de acordo com a demanda de trabalho em andamento. 
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2.5.3.3.9. As máquinas virtuais podem ter seus próprios recursos de configuração modificados (como por 

exemplos: memória, processador, capacidade de armazenamento), o que se define como 

elasticidade vertical. 

2.5.3.3.10. As máquinas virtuais deverão permitir replicação em um modelo de agrupamento, aumentando 

ou diminuindo o número total de instâncias do agrupamento de acordo com parâmetros de 

gatilho, o que se define como elasticidade horizontal. 

2.5.3.3.11. Todas as máquinas virtuais, com capacidade de processamento a partir de 4vcpus, devem 

possuir uma banda mínima de rede de 1 Gbps, sendo que esta característica deve ser 

informada publicamente nos portais do serviço da CONTRATADA. 

2.5.3.3.12. Deverá disponibilizar instâncias que permitam o provisionamento self-service de instâncias 

concorrentes, seja esta via API ou console de administração. 

2.5.3.3.13. Deverá permitir uso de mecanismo de afinidade entre instâncias, de tal forma que estas 

possam ser agrupadas logicamente dentro de um mesmo datacenter para aplicações que 

exijam baixa latência e altas taxas de transferência. 

2.5.3.3.14. Deverá possibilitar uso de mecanismo de anti-afinidade de instâncias, de tal forma que estas 

possam ser segregadas entre diferentes datacenters físicos com o intuito de evitar pontos 

únicos de falha e descontinuidade de serviços. 

2.5.3.3.15. Deverá fornecer um serviço que possibilite a reinicialização automática de instâncias num host 

operacional caso o host físico apresente falhas. 

2.5.3.3.16. Deverá fornecer um serviço que possibilite o agendamento de operações tais como reboot, 

inicialização, desligamento e retirement. Dependendo do tipo do evento o usuário poderá ter a 

possibilidade de controlar o tempo de realização da operação. 

2.5.3.3.17. As máquinas virtuais não podem variar o desempenho de cpu, memória, banda de rede e 

disco. A alocação destes recursos não pode ser flexível, sendo obrigatório que a 

disponibilidade e o desempenho dos mesmos, sejam constantes durante a sua utilização. 

 

2.5.3.4. Armazenamento sob demanda- Item 2 (Códigos de 2.1 a 2.4) 

2.5.3.4.1. Serviço de Armazenamento de blocos SSD (Código 2.1) 

2.5.3.4.1.1. Os volumes de bloco SSD deverão ter uma disponibilidade de 99,5%. 

2.5.3.4.1.2. Deverá ser baseado em discos de estado sólido (SSD) ou tecnologia superior em termos de 

performance. 

2.5.3.4.1.3. Deverá possibilitar que o volume criado seja anexado às máquinas virtuais e reconhecido pelo 

SO como um dispositivo físico e local. 

2.5.3.4.1.4. Deverá permitir a definição de nomes ou identificadores de volume de armazenamento. 

2.5.3.4.1.5. Deverá possuir função de criptografia do volume com mudança de chave gerenciada pela 

CONTRATADA ou pela CONTRATANTE. 

2.5.3.4.1.6. O desempenho informado pela CONTRATADA para o volume provisionado deve se manter ao 

longo do contrato, podendo ser comprovado por meio de benchmark definido a critério da 

CONTRATANTE. 
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2.5.3.4.1.7. Permitir o redimensionamento do tamanho do disco. 

2.5.3.4.1.8. Os volumes de SSD, configurados com tamanho a partir de 100GB, devem apresentar taxa de 

leitura provisionada de pelo menos 60 MB/s (megabits por segundo). 

2.5.3.4.1.9. Os volumes de SSD, configurados com tamanho a partir de 100GB, devem possuir uma 

capacidade provisionada de pelo menos 500 IOPS (operações de entrada/saída por segundo). 

2.5.3.4.2. Serviço de armazenamento de blocos HDD (código 2.2). 

2.5.3.4.2.1. Serviços para utilização de volume de armazenamento block-level. 

2.5.3.4.2.2. Deverá ser baseado em discos magnéticos (HDD) ou superior. 

2.5.3.4.2.3. Deverá possibilitar que o volume criado seja anexado às máquinas virtuais e reconhecido pelo 

SO como um dispositivo físico e local. 

2.5.3.4.2.4. Deverá permitir a definição de nomes ou identificadores de volume de armazenamento. 

2.5.3.4.2.5. Deverá possuir função de criptografia do volume com mudança de chave gerenciada pela 

CONTRATADA ou pela CONTRATANTE. 

2.5.3.4.2.6. O desempenho informado pela CONTRATADA para o volume provisionado deve se manter ao 

longo do contrato, podendo ser comprovado por meio de benchmark definido a critério da 

CONTRATANTE. 

2.5.3.4.2.7. Deve suportar taxa de IOPs, que permita atingir no mínimo  100 Mbps. 

2.5.3.4.3. Serviço de armazenamento de objetos (código 2.3) 

2.5.3.4.3.1. Deverá ser durável, escalável e seguro. 

2.5.3.4.3.2. Deverá possuir recurso de versionamento ou de snapshot. 

2.5.3.4.3.3. Deverá possuir interface web para inclusão, exclusão e consultas de informações. 

2.5.3.4.3.4. Deverá possuir função de criptografia do volume com mudança de chave gerenciada pela 

CONTRATADA ou pela CONTRATANTE. 

2.5.3.4.3.5. Deverá possuir API para upload de arquivos via aplicações desenvolvidas por terceiros. 

2.5.3.4.3.6. Deverá possuir função de criptografia do volume com mudança de chave gerenciada pela 

CONTRATADA ou pela CONTRATANTE. 

2.5.3.4.3.7. Deverá realizar, no mesmo datacenter, pelo menos 3 cópias dos objetos armazenados, de 

modo a garantir maior disponibilidade e durabilidade para os objetos armazenados. Caso a 

contratada faça a opção de implementar em mais de um datacenter, não serão admitidos 

custos adicionais. 

2.5.3.4.3.8. Deverá oferecer os seguintes modelos de segmentação dos objetos em diferentes camadas, 

de modo a permitir que objetos usados com menos frequência sejam movimentados para 

camadas de menor desempenho e custo: 

2.5.3.4.3.8.1. Serviço de Armazenamento de Objetos - dados com maior frequência de uso 

(código 2.3.1) 

2.5.3.4.3.8.1.1. Serviço para utilização de volumes de armazenamento de objetos que exigem menor 

tempo de acesso. 

2.5.3.4.3.8.1.2. Deve garantir o tempo de recuperação do primeiro byte em até 0,5 segundos. 
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2.5.3.4.3.8.2. Serviço de armazenamento de Objetos – dados com acesso infrequente (código 

2.3.2) 

2.5.3.4.3.8.2.1. Modelo de segmentação utilizada para a execução de cópias de segurança 

2.5.3.4.3.8.3. Serviço de Armazenamento de Objetos - dados com menor frequência de uso 

(código 2.3.3) 

2.5.3.4.3.8.3.1. Serviço gerenciado de armazenamento otimizado para dados com baixa frequência de uso 

("dados frios") com menor custo, oferecendo capacidade para arquivamento de dados e 

backup. 

2.5.3.4.3.8.3.2. Permite o armazenamento de arquivos com longa duração 

2.5.3.4.3.8.3.3. Serviço de recuperação de objetos - dados com acesso infrequente (código 

2.3.4) 

2.5.3.4.3.8.3.3.1. Deve garantir o tempo de recuperação do primeiro byte em até 1 segundo 
2.5.3.4.3.8.3.4. Serviço de recuperação de objetos armazenados em longa duração 

2.5.3.4.3.8.3.4.1. Deve garantir o tempo de recuperação em até 15 horas 

 

2.5.3.4.4. Serviços para utilização de Volume de Armazenamento de Rede “NAS” (código 

2.4) 

2.5.3.4.4.1. Serviço gerenciado pela própria CONTRATADA que deve proporcionar o compartilhamento de 

arquivos entre servidores. 

2.5.3.4.4.2. O armazenamento deve ser gerenciado pela CONTRATADA, sem a necessidade de provisionar 

o tamanho total do espaço adquirido, crescendo conforme demanda. 

2.5.3.4.4.3. Deverá ter a possibilidade de integração com ambiente on-premises. 

2.5.3.4.4.4. Deverá ter a possibilidade de integrar com servidores gerenciados de containers, para 

compartilhamento de volumes entre os nós dos clusters.  

2.5.3.4.4.5. Deverá ser compatível com NFS v4.0 ou v4.1. 

2.5.3.4.4.6. Deverá ter a possibilidade de criptografar os arquivos que estarão dentro dele. 

2.5.3.4.4.7. A CONTRATADA deverá prover um serviço de backup dos arquivos que estarão hospedados 

nesse serviço. 

2.5.3.5. Rede por demanda (Código 3.1 a 3.23) 

2.5.3.5.1. Tráfego de saída de rede (Código 3.1) 

2.5.3.5.1.1. Serviço de transmissão de dados de saída da rede, cuja origem é o datacenter do provedor de 

nuvem e o destino é a Internet ou a rede local da CONTRATANTE. Será considerada saída de 

rede o tráfego entre regiões. 

2.5.3.5.1.2. Será considerada saída de rede o tráfego entre regiões, desde que pelo menos uma das 

regiões não esteja localizada no Brasil. 

2.5.3.5.1.3. O tráfego de dados entre máquinas virtuais e entre as máquinas virtuais e as áreas de 

armazenamento de dados do PROVEDOR de nuvem, dentro do mesmo datadenter, não 

devem ser contabilizados como tráfego de saída de rede. 

2.5.3.5.1.4. Deverão ser ilimitados e sem custos para a CONTRATANTE, o tráfego de entrada de dados. 
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2.5.3.5.2. Tráfego de rede interna entre zonas (Código 3.2) 

2.5.3.5.2.1. Serviço de transmissão de dados entre zonas do provedor quando as estruturas utilizadas 

estiverem separadas geograficamente. 

2.5.3.5.3. Tráfego de rede do balanceador de carga (Código 3.3) 

2.5.3.5.3.1. Serviço de transmissão de dados do balanceador de carga. 

2.5.3.5.4. Serviço de balanceamento de carga (Código 3.4) 

2.5.3.5.4.1. Serviço para utilização de balanceamento de carga, que distribuirá o tráfego de entrada para 

as máquinas virtuais. 

2.5.3.5.4.2. Deverá ser escalável, de maneira a crescer ou diminuir seu poder de processamento, em 

função do fluxo de dados que por ele trafegar. 

2.5.3.5.4.3. A CONTRATADA deverá definir as regras de escalabilidade de acordo com as necessidades 

da CONTRATANTE. 

2.5.3.5.5. Serviço de balanceamento de carga utilizando gerenciador de tráfego por DNS 

(Código 3.5) 

2.5.3.5.5.1. Serviço para controlar a distribuição do tráfego do usuário para pontos de extremidade da 

aplicação. 

2.5.3.5.5.2. Deverá fornecer failover automático quando um ponto de extremidade ficar inativo. 

2.5.3.5.5.3. Deverá permitir a melhora da capacidade de resposta do aplicativo direcionando o tráfego 

para o ponto de extremidade com a menor latência de rede para o cliente, em nível de 

região. 

2.5.3.5.5.4. Deverá permitir operações de manutenção planejada nas aplicações sem tempo de 

inatividade. 

2.5.3.5.5.5. Deverá suportar o tráfego para pontos de extremidade externos de outras nuvens, 

habilitando seu uso com implantações locais, inclusive de nuvem híbrida. 

2.5.3.5.6. Serviço de balanceamento de carga utilizando gerenciador de tráfego por 

endpoint (Código 3.6) 

2.5.3.5.6.1. Serviço para controlar a distribuição do tráfego do usuário para pontos de extremidade da 

aplicação contendo as mesmas características do serviço previsto no código 3.5 e sendo 

contabilizado por endpoint.  

2.5.3.6. Porta de conexão– (Código de 3.7 ao 3.14) 

2.5.3.6.1. Serviço de conexão dedicada entre a infraestrutura de rede da CONTRATANTE e uma porta 

de conexão do provedor ou entre provedores, visando a interconexão segura e rápida entre 

os dois, sem tráfego pela internet.  

2.5.3.6.2. A porta do provedor deverá estar localizada em território nacional, quando se tratar de 

conexão direta ao ambiente da CONTRATANTE. 

2.5.3.6.3. Deverão ser oferecidas e precificadas as seguintes velocidades: 50 Mbps, 100 Mbps, 200 

Mbps, 500 Mbps, 1 Gbps, 2 Gbps, 5 Gbps e 10 Gbps. 

2.5.3.6.4. Todos os custos de conexão referente aos meios de comunicação da CONTRATANTE até a 

porta de conexão do provedor serão de responsabilidade da CONTRATANTE. 
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2.5.3.7. Serviço de DNS – Hospedagem de zonas (Código 3.15)  

2.5.3.7.1.1. O Serviço consiste em um espaço de gerenciamento no qual é possível criar, alterar e excluir 

entradas no DNS. Cada zona DNS representa um limite de autoridade sujeito à gestão por 

determinadas entidades 

2.5.3.8. Serviço de DNS - Consultas (Código 3.16) 

2.5.3.8.1. O Serviço consiste em realizar consultas DNS que representa a ação de um host buscar um 

registro específico que está exposto na zona DNS. Para realizar essa consulta o host 

percorre toda a árvore hierárquica até achar o registro específico. 

2.5.3.8.2. Deverá ser possível realizar buscas nos registros disponíveis, quais sejam do tipo A, AAAA, 

CNAME, MX, PTR, NS, SOA, SRV e TXT, sendo cada um específico para cada finalidade. 

2.5.3.9. Serviço de VPN (Código 3.17) 

2.5.3.9.1. Serviço para uso de Rede Privada Virtual (Virtual Private Network – VPN); 

2.5.3.9.2. Deve permitir a criação de conexões site-to-site e client-to-site entre as mesmas redes locais 

e na nuvem e fornecer scripts e/ou software para a criação dessas conexões. 

2.5.3.9.3. Somente o tráfego de saída será contabilizado para cobrança do serviço: 

2.5.3.9.4. O tráfego de saída para o serviço de VPN não se confunde nem poderá ser cobrado em 

duplicidade com o tráfego de saída de rede descrito no Código 2.5.3.5.1. 

2.5.3.9.5. O tráfego de dados através da conexão deve ser por túnel VPN utilizando o protocolo IPSec 

para conexões site-to-site e client-to-site. Alternativamente, as conexões client-to-site 

poderão ser realizadas por túnel VPN utilizando o protocolo SSL. 

2.5.3.10. Serviço de VPN Gateway (Código 3.18) 

2.5.3.10.1. Serviço para uso de Rede Privada Virtual (Virtual Private Network – VPN). 

2.5.3.10.2. A CONTRATADA deverá prover gateways de VPN para as redes da CONTRATANTE. 

2.5.3.10.3. Possibilitar o envio do tráfego criptografado em uma conexão pública. 

2.5.3.10.4. Permitir a criação de VPN conforme descrito no Serviço de VPN. 

2.5.3.10.5. Estão inclusos nesse serviço os custos do gateway por hora de conexão da VPN. 

2.5.3.11. IP Público (Código 3.19) 

2.5.3.11.1. Serviço de atribuição de endereço IP público (estático ou dinâmico), dedicado, até que seja 

liberado pela CONTRATADA a pedido da CONTRATANTE, ou no caso de ser dinâmico, até 

que o recurso seja desligado. 

2.5.3.12. Serviço de Tradução do endereço de rede (NAT) – (Código 3.20 e 3.21)  

2.5.3.12.1. Serviço para distribuir tráfico de instâncias computacionais internas em direção à Internet, 

permitindo que instâncias computacionais que possuem apenas endereços IP privados se 

conectem a dispositivos com endereços IP públicos por meio do roteamento do tráfego de 

saída destinado à rede mundial de computadores 

2.5.3.13. Serviço de tráfego entre clouds privadas virtuais – Gigabyte /Mês (Código 3.22) 

2.5.3.13.1. Deve permitir tráfego entre as clouds privadas virtuais dentro de um mesmo PROVEDOR DE 

NUVEM, dentro da mesma região, dentro da mesma conta, restritos aos endereçamentos IP 

privados 
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2.5.3.13.2. Este item refere-se à contabilização e cobrança do tráfego gerado na conexão em questão. 

Deverá se dar por gigabyte/mês.  Caso não haja tarifação informar o valor zerado 

2.5.3.14. Serviço de conexão entre clouds privadas virtuais -  Conexões por hora (Código 

3.23)  

2.5.3.14.1. Deve permitir a criação de conexões para envio de tráfego entre as clouds privadas virtuais 

dentro de um mesmo PROVEDOR DE NUVEM, dentro da mesma região, dentro da mesma 

conta, restritos aos endereçamentos IP privados 

2.5.3.14.2. Este item refere-se à contabilização e cobrança das  conexões efetuadas entre as redes 

privadas virtuais.  Deverá se dar por conexões/hora.  Caso não haja tarifação informar o 

valor zerado 

2.5.3.14.3. A cobrança deverá se dar por cada conexão estabelecida com o gateway de trânsito por 

hora. 

 

2.5.3.15. Segurança por demanda – (Códigos 4.1 a 4.9) 

2.5.3.15.1. Serviço de Cofre de Senhas – (Código 4.1) 

2.5.3.15.1.1. Serviço para controle de chaves criptográficas e outros segredos usados por aplicativos e 

serviços. 

2.5.3.15.1.2. Deverá criptografar chaves e segredos, como chaves de autenticação, chaves de conta de 

armazenamento, chaves de criptografia de dados, arquivos .PFX e senhas. 

2.5.3.15.1.3. Deverá permitir a criação ou importação de uma chave ou segredo. 

2.5.3.15.1.4. Deverá permitir usuários ou aplicativos a acessar o cofre da chave para que eles possam 

gerenciar ou usar suas chaves e segredos. 

2.5.3.15.1.5. Deverá fornecer o log de uso do Cofre da Chave. 

2.5.3.15.1.6. Cada chave deverá permitir no mínimo 10.000 operações. 

2.5.3.16. Serviço Web Application Firewall adquirido por ACL – (Código 4.2) 

2.5.3.16.1. Serviço para fornecer proteção centralizada dos aplicativos Web, contra vulnerabilidades e 

eventuais ataques. 

2.5.3.16.2. O serviço será remunerado por Regra de ACL (Access Control List). 

2.5.3.16.3. Deverá fornecer proteção sem modificar o código de back-end. 

2.5.3.16.4. Deverá proteger vários aplicativos Web ao mesmo tempo por trás de um gateway de 

aplicativo. 

2.5.3.16.5. Deverá fornecer monitoramento das aplicações Web contra-ataques usando um log em 

tempo real. 

2.5.3.16.6. Deverá permitir personalização de regras e grupos de regras, a fim de atender as 

necessidades das aplicações e eliminar falsos positivos. 

2.5.3.17. Serviço Web Application Firewall adquirido por Regra – (Código 4.3) 

2.5.3.17.1. Serviço para fornecer proteção centralizada dos aplicativos Web contendo as mesmas 

características do serviço previsto no código 4.2 e sendo contabilizado por regra ativa. 

2.5.3.18. Serviço Web Application Firewall adquirido por Hora – (Código 4.4) 
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2.5.3.18.1. Serviço para fornecer proteção centralizada dos aplicativos Web contendo as mesmas 

características do serviço previsto no código 4.3 e sendo contabilizado por hora. 

2.5.3.19. O serviço será remunerado por hora de utilização do gateway. 

2.5.3.20. Serviço de backup (Código 4.5) 

2.5.3.20.1. Serviço para fornecer backup (ou proteção) e restauração de dados na nuvem. 

2.5.3.20.2. Deverá alocar e gerenciar automaticamente o armazenamento de backup. 

2.5.3.20.3. Deverá permitir a transmissão segura e o armazenamento dos dados criptografados. 

2.5.3.20.4. Deverá fornecer backups consistentes, garantindo que correções adicionais não sejam 

necessárias para restaurar os dados. 

2.5.3.20.5. Deverá permitir retenção dos backups durante a vigência do contrato. 

2.5.3.20.6. Deverá permitir transferência de dados ilimitada, tanto para backup quanto para restore, 

dentro da região ou do próprio datacenter do provedor. 

2.5.3.20.7. Deverá fornecer sistema de alertas para falhas no processo de backup, ou consistência dos 

arquivos. 

2.5.3.21. Serviço de Armazenamento de Backup – (Código 4.6) 

2.5.3.21.1. Serviço de armazenamento em nuvem, de cópias de segurança. 

2.5.3.21.2. O serviço de armazenamento de backup em nuvem, deve prover escala ilimitada e 

proporcionar alta disponibilidade, sem necessidade de manutenção ou sobrecarga de 

monitoramento. 

2.5.3.21.3. Os dados devem ser persistidos com redundância, em equipamentos de hardware 

diferentes, de forma a prevenir perda de dados com falhas de hardware. 

2.5.3.21.4. Deverá permitir retenção de dados limitado ao prazo de vigência do contrato. 

2.5.3.21.5. Deverá permitir a criptografia dos dados. 

2.5.3.22. Serviço de Autenticação (Integração com AD) adquirido por usuário – (Código 

4.7) 

2.5.3.22.1. Serviço para fornecer uma identidade comum para acesso aos recursos na nuvem. 

2.5.3.22.2. O serviço será remunerado por usuário. 

2.5.3.22.3. Deverá sincronizar o serviço de diretório local com o serviço de diretório da nuvem. 

2.5.3.22.4. Deverá garantir que as informações de identidade dos usuários e grupos locais 

correspondam às da nuvem, respeitando o licenciamento previamente contratado pelo 

cliente. 

2.5.3.22.5. Deverá permitir aos usuários alterar e redefinir suas senhas na nuvem e ter sua política de 

senha local aplicada, respeitando o licenciamento previamente contratado pelo cliente. 

2.5.3.22.6. Deverá permitir a escolha de quais objetos serão sincronizados. 

2.5.3.23. Serviço de Autenticação (Integração com AD) adquirido por domínio (Código 4.8) 

2.5.3.23.1. Serviço para fornecer uma identidade comum para acesso aos recursos na nuvem contendo 

as mesmas características do serviço previsto no código 4.8 e sendo contabilizado por 

domínio ativado.  

2.5.3.23.2. Deverá sincronizar o serviço de diretório local com o serviço de diretório da nuvem; 
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2.5.3.23.3. Deverá garantir que as informações de identidade dos usuários e grupos locais 

correspondam às da nuvem. 

2.5.3.23.4. Deverá permitir aos usuários alterar e redefinir suas senhas na nuvem e ter sua política de 

senha local aplicada. 

2.5.3.23.5. Deverá permitir a escolha de quais objetos serão sincronizados. 

2.5.3.24. Serviço de Auditoria e Análise de Logs (Código 4.9) 

2.5.3.24.1. Serviço de coleta e análise de dados de monitoramento. 

2.5.3.24.2. Deverá permitir a construção de consultas para analisar os dados coletados. 

2.5.3.24.3. Deverá permitir o armazenamento dos logs por períodos de no mínimo 3 meses, com a 

permissão de transferência para uma área de armazenamento definida pela CONTRATANTE. 

2.5.3.24.4. Serviço de autenticação integrada (SINGLE SIGNON) – (Código 4.10) 

2.5.3.24.4.1. Deverá fornecer serviço de gerenciamento de acesso e identidades (IAM - "Identity and 

Access Management") que deverá suportar a federação de identidades entre contas criadas 

no ambiente "on premises" e contas criadas no ambiente de nuvem, exigindo que seja 

necessário apenas um login ("single sign-on") para habilitar o uso do portal, CLI e API. 

 

2.5.4. Descrição dos Serviços de Computação em Nuvem – Plataforma como Serviço – 

Tabela 3 

2.5.4.1. A CONTRATADA deverá apresentar uma composição de serviços da Tabela 3  

que atenda as todas as condições a seguir: 

a. Ao menos um provedor deverá atender ao menos 50% dos serviços da Tabela 3. 

b. Os demais (segundo, terceiro, quarto ...) não possuem limite mínimo de serviços.  

c.   Será aceita a combinação de provedores distintos para alcance de 100% dos serviços da 

Tabela 3, devendo ser observado o previsto na alínea “a”. 

2.5.4.2. A CONTRATADA deverá ofertar 100% dos itens da Tabela 3 por meios de diferentes CSPs, 
conforme condições acima. 
 

2.5.4.3. O CSP designado para fornecer um serviço de PaaS constante na tabela 3, deverá fornecer 

também os serviços de IaaS constantes na tabela 2, necessários para estar em conformidade 

com os requisitos definidos nos itens 4.82 e 4.83. 

2.5.4.4. Os serviços constantes da Tabela 3 são independentes dos serviços de gerenciamento e 

operação de recursos de nuvem (item 4 da Tabela 1 do objeto). 

 

Tabela 3 - Plataforma como Serviço (PaaS) 

5. Banco de Dados 

Código Recurso de Computação Métrica Fator USN 

5.1 
SERVIÇO GERENCIADO DE BANCO DE DADOS MYSQL COM 4 VCPU E 16 GB DE MEMÓRIA 
RAM instância/hora 0,5723 

5.2 
SERVIÇO GERENCIADO DE BANCO DE DADOS MYSQL COM 8 VCPU E 32 GB DE MEMÓRIA 
RAM instância/hora 1,1429 

5.3 
SERVIÇO GERENCIADO DE BANCO DE DADOS MYSQL COM 16 VCPU E 64 GB DE MEMÓRIA 
RAM instância/hora 2,0826 
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5.4 
SERVIÇO GERENCIADO DE BANCO DE DADOS MYSQL COM 32 VCPU E 128 DE GB MEMÓRIA 
RAM instância/hora 4,1651 

5.5 
SERVIÇO GERENCIADO DE BANCO DE DADOS POSTGRESQL COM 4 VCPU E 16 DE MEMÓRIA 
RAM instância/hora 0,4540 

5.6 
SERVIÇO GERENCIADO DE BANCO DE DADOS POSTGRESQL COM 8 VCPU E 32 DE MEMÓRIA 
RAM instância/hora 0,9063 

5.7 
SERVIÇO GERENCIADO DE BANCO DE DADOS POSTGRESQL COM 16 VCPU E 64 DE 
MEMÓRIA RAM instância/hora 1,6093 

5.8 
SERVIÇO GERENCIADO DE BANCO DE DADOS POSTGRESQL COM 32 VCPU E 128 DE 
MEMÓRIA RAM instância/hora 3,2185 

5.9 
SERVIÇO GERENCIADO DE BANCO DE DADOS SQLSERVER STANDARD COM 4 VCPU E 16 DE 
MEMÓRIA RAM instância/hora 1,7513 

5.10 
SERVIÇO GERENCIADO DE BANCO DE DADOS SQLSERVER COM 8 VCPU E 32 DE MEMÓRIA 
RAM instância/hora 3,5003 

5.11 
SERVIÇO GERENCIADO DE BANCO DE DADOS SQLSERVER COM 16 VCPU E 64 DE MEMÓRIA 
RAM instância/hora 7,0026 

5.12 
SERVIÇO GERENCIADO DE BANCO DE DADOS SQLSERVER COM 32 VCPU E 128 DE 
MEMÓRIA RAM instância/hora 14,0040 

5.15 
SERVIÇO GERENCIADO DE BANCO DE DADOS ORACLE STANDARD COM 4 VCPU E 16 DE 
MEMÓRIA RAM instância/hora 0,7030 

5.16 
SERVIÇO GERENCIADO DE BANCO DE DADOS ORACLE STANDARD COM 8 VCPU E 32 DE 
MEMÓRIA RAM instância/hora 1,4060 

5.17 
SERVIÇO GERENCIADO DE BANCO DE DADOS ORACLE STANDARD COM 16 VCPU E 64 DE 
MEMÓRIA RAM instância/hora 2,8120 

5.18 SERVIÇO DE BANCO DE DADOS GERENCIADO NÃO-RELACIONAL (NOSQL/NEWSQL) 
Milhão de requisições de 
gravação/mês 0,5827 

5.19 SERVIÇO DE BANCO DE DADOS GERENCIADO NÃO-RELACIONAL (NOSQL/NEWSQL) 
Milhão de requisições de 
leitura/mês 0,1648 

6. Armazenamento de Banco de Dados 

Código Recurso de Computação Métrica Fator USN 

6.1 ARMAZENAMENTO DE BANCO DE DADOS MYSQL GB/Mês 0,3060 

6.2 ARMAZENAMENTO DE BANCO DE DADOS POSTGRESQL GB/Mês 0,3060 

6.3 ARMAZENAMENTO DE BANCO DE DADOS SQLSERVER GB/Mês 0,3108 

6.4 ARMAZENAMENTO DE BANCO DE DADOS ORACLE GB/Mês 0,0888 

6.5 
ARMAZENAMENTO DE BANCO DE DADOS GERENCIADO NÃO-RELACIONAL 
(NOSQL/NEWSQL) GB/Mês 0,3412 

7. Container por demanda 

Código Recurso de Computação Métrica Fator USN 

7.1 SERVIÇO GERENCIADO DE EXECUÇÃO DE CONTAINERS Instância de Contêiner 0,0910 

7.2 SERVIÇO GERENCIADO DE KUBERNETES Cluster/hora 0,1436 

7.3 SERVIÇOS DE REPOSITÓRIO DE IMAGEM DE CONTAINER - ARMAZENAMENTO GB/Mês 0,0976 

7.4 SERVIÇO DE REPOSITÓRIO DE IMAGEM DE CONTAINER - TRANSFERÊNCIA DE DADOS GB/Mês 0,1754 

7.5 
SERVIÇO GERENCIADO DE EXECUÇÃO DE CONTAINERS SEM SERVIDORES - 
PROCESSAMENTO vCPU/hora 0,0616 

7.6 SERVIÇO GERENCIADO DE EXECUÇÃO DE CONTAINERS SEM SERVIDORES - MEMÓRIA GB/hora 0,0306 

7.7 
SERVIÇO GERENCIADO DE EXECUÇÃO DE CONTAINERS SEM SERVIDORES - 
ARMAZENAMENTO GB/hora 0,2840 

8. Serviço de Cache Gerenciado 

Código Recurso de Computação Métrica Fator USN 

8.1 SERVIÇO DE CACHE GERENCIADO DE MEMÓRIA RAM, COM NO MÍNIMO 6GB Unidade/hora  0,2540 

8.2 SERVIÇO DE CACHE GERENCIADO DE MEMÓRIA RAM, COM NO MÍNIMO 26GB Unidade/hora  0,8839 

8.3 SERVIÇO DE CACHE GERENCIADO DE MEMÓRIA RAM, COM NO MÍNIMO 52GB Unidade/hora  1,6218 

9. Serviço de Computação sem Servidor 

Código Recurso de Computação Métrica Fator USN 

9.1 SERVERLESS - REQUISIÇÕES DAS FUNÇÕES Milhões de Requisições/Mês 0,2492 

9.2 SERVERLESS - TEMPO DE EXECUÇÃO DAS FUNÇÕES GB/segundo 
0,000016

8 
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10. Serviço de Site Recovery 

Código Recurso de Computação Métrica Fator USN 

10.1 FERRAMENTA DE SITE RECOVERY Instância/mês 19,6800 

11. Serviço de Desenvolvimento 

Código Recurso de Computação Métrica Fator USN 

11.1 SERVIÇO DE GATEWAY DE API - HTTP Requisições (a cada 1 milhão) 2,0917 

11.2 SERVIÇO DE GATEWAY DE API - REST Requisições (a cada 1 milhão) 2,9784 

11.3 
SERVIÇO DE ENVIO DE NOTIFICAÇÕES PARA DISPOSITIVOS E/OU OUTROS 
SERVIÇOS/BARRAMENTOS 

Notificações/Entregas (a cada 1 
milhão) 0,5500 

11.4 SERVIÇO DE ENVIO DE NOTIFICAÇÕES POR SMS 
Notificações/Entregas (a cada 1 
milhão) 0,2600 

11.5 SERVIÇO DE ENVIO DE NOTIFICAÇÕES POR REQUISIÇÃO/CHAMADA HTTP Requisições (a cada 1 milhão) 0,6000 

11.6 SERVIÇO DE ENVIO DE NOTIFICAÇÕES POR E-MAIL Mensagens (a cada 1 milhão) 20,0000 

11.7 SERVIÇO DE FILA DE MENSAGENS Requisições (a cada 1 milhão) 0,2808 

 

2.5.4.5. Descrição dos Serviços de Banco de Dados Relacional por demanda (Código 5.1 a 

5.17) 

2.5.4.5.1. Os serviços de banco de dados fornecem plataformas de bancos de dados escaláveis, com 

dimensionamento dinâmico e automação da administração, provisionamento, configuração, 

atualização e backup. 

2.5.4.5.2. Os serviços de banco de dados consistem na disponibilização de uma plataforma web 

integrada a nuvem pública capaz de: 

I - permitir a criação de instâncias de banco de dados; 

II- atribuir o tipo de recurso computacional que suportará o banco de dados; 

III- implementar recursos de segurança relacionados ao controle de acesso; 

IV- atribuir o tipo de banco de dados (MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server e 

Oracle); 

V- implementar recursos de detecção de falhas e recuperação dos recursos 

computacionais e aplicações; e 

VI- permitir o monitoramento do banco de dados. 

2.5.4.5.3.  Os sistemas de gerenciamento de banco de dados devem estar devidamente licenciados 

(edição Standard ou superior) e aptos para uso. 

2.5.4.5.4. Descrição dos Serviços Gerenciados de Banco de Dados Não Relacional por 

demanda (Código 5.18 e 5.19) 

2.5.4.5.5. Banco de dados de chave-valor NoSQL, sem servidor e totalmente gerenciado 

2.5.4.5.6. Deverá ser disponibilizado serviço de banco de dados não relacional gerenciado rápido e 

flexível para aplicações que necessitem escalabilidade e latência de ordem de milissegundos. 

2.5.4.5.7. O serviço de banco de dados não relacional gerenciado deverá ser baseado nos mecanismos 

de armazenamento chave-valor, documento e colunar suportando backups automáticos sem 

disrupção das operações de banco de dados. 

2.5.4.6. Serviço de Armazenamento de Banco de Dados (por demanda) (Código 6.1 a 6.5) 

2.5.4.6.1. Serviço para armazenamento dos Banco de Dados NoSQL 
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2.5.4.6.2. Serviço para armazenamento de Banco de Dados Relacionais MySQL, PostgreSQL, SQLServer 

e Oracle 

2.5.4.7. Serviço Container por demanda (Código 7) 

2.5.4.7.1. Serviço gerenciado de execução de containers (Código 7.1, 7.5, 7.6 e 7.7) 

2.5.4.7.1.1. Serviço que permite a execução e manutenção de um número especificado de tarefas 

simultaneamente em um cluster. 

2.5.4.7.1.2. As tarefas e serviços são executadas em uma infraestrutura sem servidor. 

2.5.4.7.1.3. Permite a inicialização e parada de aplicativos baseados em containeres usando chamadas de 

API. 

2.5.4.7.2. Serviço gerenciado de kubernetes (Código 7.2) 

2.5.4.7.2.1. Serviço para orquestração e gerenciamento de aplicações em containers através de múltiplos 

clusters. 

2.5.4.7.2.2. O serviço é mensurado por instância de cluster por hora. As instâncias relacionadas aos nós, 

bem como o armazenamento e recursos de redes consumidos pelos clusters são 

contabilizados nos respectivos itens de IAAS, não havendo contabilização na métrica 

associada ao serviço de Container (código 7.1). 

2.5.4.7.2.3. Deverá permitir no mínimo 50 nós por cluster. 

2.5.4.7.2.4. Deverá permitir o monitoramento dos recursos e o gerenciamento do kubernetes via console. 

2.5.4.7.2.5. Deverá prever o serviço de orquestração de containers que permita administração por meio 

de REST API. 

2.5.4.7.2.6. Deverá disponilizar serviço de orquestração de containers que permita integração com 

ferramentas de integração contínua e de entrega contínua. 

 

2.5.4.7.3. Serviços de Repositório de Imagem de Container (Código 7.3 e 7.4) 

2.5.4.7.4. Registro de container totalmente gerenciado para o armazenamento, o gerenciamento, o 

compartilhamento e a implantação de imagens e artefatos de container. 

2.5.4.7.5. Serviço contabilizado pela quantidade de dados armazenados nos seus repositórios e pelos 

dados transferidos para a Internet 

2.5.4.8. Serviço de Cache gerenciado (por demanda) – (Código 8.1 a 8.3) 

2.5.4.8.1. Serviço de cache gerenciado deverá implementar uma solução baseada em estrutura de 

dados em memória, a exemplo de tecnologias Redis, MemCache ou equivalente. 

2.5.4.8.2. O serviço deverá conter no mínimo um nó principal e outro secundário ou réplica. 

2.5.4.8.3. Deverá ser possível implementar por meio do serviço de cache gerenciado: 

a. criação de memória cache em banco de dados para aumento de desempenho, redução 
de latência de acesso e aumento de throughput; 

b. gerenciamento de sessões; e 
c. implementar mecanismos de limitação de consumo de recursos de memória. 

2.5.4.8.4. O serviço de cache gerenciado deverá ser ofertado nas seguintes configurações de memória 

RAM mínima: 6, 26 e 52 GB. 

2.5.4.9. Serviço de Computação sem servidor - Serverless (por demanda) 
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2.5.4.9.1. Os serviços de computação sem servidor (Serverless) consistem no fornecimento de uma 

plataforma de função como serviço capaz de construir código que utilizem e integre os 

diversos serviços de infraestrutura do provedor sem a necessidade de configuração, 

provisionamento e gerenciamento de infraestrutura. 

2.5.4.9.2. Os serviços são contabilizados por número de chamadas (requisições) das funções e pela 

duração da execução das funções, ressalvadas as condições de gratuidade de cada provedor 

em que não haverá ônus à CONTRATANTE. 

2.5.4.9.3. Cada função deverá permitir no mínimo a alocação de 128 MB. 

2.5.4.9.4. Serverless - Requisições das funções (Código 9.1) 

2.5.4.9.4.1. A unidade para cálculo da quantidade solicitações será contabilizada em milhões de 

requisições. 

2.5.4.9.5. Serverless - Tempo de Execução das funções (Código 9.2) 

2.5.4.9.5.1. A duração do tempo de execução deve ser calculada a partir do momento do início de 

execução até o encerramento ou retorno do resultado. 

2.5.4.9.5.2. Não deve ser considerado o tempo ocioso do código para fins de contabilização do tempo de 

execução. 

2.5.4.10. Ferramenta de Site Recovery (Código 10.1) 

2.5.4.10.1. Replicação de cargas de trabalho em execução em máquinas virtuais (VMs) de um local 

primário para um local secundário. 

2.5.4.10.2. Deve possibilitar, no momento que ocorrer uma interrupção no site principal, a possibilidade 

de realizar o failover para o local secundário e acessar os aplicativos a partir dele.  

2.5.4.10.3. Deve possibilitar, que depois que o local principal estiver em execução novamente, executar 

o failback. 

2.5.4.10.4. Serviço de Gateway de API (Códigos 11.1 e 11.2) 

2.5.4.10.4.1. Deverá ser disponibilizado serviço de gateway de API ("Application Programming Interface") 

gerenciado do tipo "serverless" escalável e resiliente. 

2.5.4.10.4.2. Deverá implementar mecanismo de controle de acesso baseado em políticas que atue como 

intermediário na invocação de chamadas de API provenientes de aplicações bem como atue 

como "proxy" para APIs remotas. 

2.5.4.10.4.3. O serviço de gateway de API deverá suportar pelo menos o padrão OAuth 2.0 e implementar 

mecanismo de "traffic-shaping". 

2.5.4.10.5.    Serviço de Envio de Notificações (Código 11.3 a 11.6) 

2.5.4.10.5.1. Deverá fornecer serviço de notificações gerenciado do tipo "serverless". 

 

2.5.4.10.6. Serviço de Fila de Mensagens (item 11.7) 

2.5.4.10.6.1. Deverá ser disponibilizado serviço de mensageria assíncrona gerenciado do tipo "serverless" 

escalável e resiliente que implemente mecanismo de fila de mensagens. 
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2.5.5. Descrição dos Serviços de Computação em Nuvem – Software como Serviço – 

Tabela 4 

2.5.5.1. A CONTRATADA deverá apresentar uma composição de serviços da Tabela 4 que atenda as 

todas as condições a seguir: 

 

a. Ao menos um provedor deverá atender ao menos (50%) dos serviços da Tabela 4. 

b. Os demais (segundo, terceiro, quarto ...) não possuem limite mínimo de serviços. 

c. Será aceita a combinação de provedores distintos para alcance de 100% dos serviços da 

Tabela 4, devendo ser observado o previsto na alínea “a”. 

 

2.5.5.2. A CONTRATADA deverá ofertar 100% dos itens da Tabela 4 por meios de diferentes 

provedores, conforme condições acima. 

Tabela 4 - Software como Serviço (SaaS) 

12. Serviços de Analytics (por demanda) 

Código Recurso de Computação Métrica Fator USN 

12.1 SERVIÇO DE BI (VISUALIZAÇÃO DE DADOS) - ADQUIRIDO POR USUÁRIO usuário/Mês 15,3824 

12.2 SERVIÇO DE BI (VISUALIZAÇÃO DE DADOS) - ADQUIRIDO POR INSTÂNCIA instância/hora 8,1586 

13. Serviço de distribuição de Conteúdo 

Código Recurso de Computação Métrica Fator USN 

13.1 TRÁFEGO DE REDE DO CDN Gigabyte/Mês 0,1610 

13.2 CONSULTAS E OPERAÇÕES DA REDE CDN Requisições (a cada 1 milhão) 1,0776 

 (****) Os serviços de BI deverão ser prestados na métrica definida no código 12.1 ou no código 12.2 a ser 
indicada pela CONTRATADA na proposta de preços para cada provedor ofertado. 
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2.5.5.3. Serviços de Analytics (por demanda) – (Código 12.1 a 12.2) 

2.5.5.3.1.  Serviço de BI - Visualização de Dados - adquiridos por usuário 

2.5.5.3.1.1. Serviço de análise de negócios baseado em nuvem com fornecimento de uma exibição de 

dados de negócios. 

2.5.5.3.1.2. Deverá permitir a implantação, distribuição e compartilhamento de relatórios interativos. 

2.5.5.3.1.3. Deverá permitir o acesso aos relatórios pela Web e aplicativos móveis. 

2.5.5.3.1.4. Deverá permitir conexão a diversas fontes de dados. 

2.5.5.3.1.5. Unidade usuário/mês equivale, no mínimo, a uma sessão de 30 minutos. 

2.5.5.3.2. Serviço de BI - Visualização de Dados - adquiridos por instância 

2.5.5.3.2.1. Serviço de análise de negócios baseado em nuvem com fornecimento de uma exibição de 

dados de negócios. 

2.5.5.3.2.2. Deverá permitir a implantação, distribuição e compartilhamento de relatórios interativos. 

2.5.5.3.2.3. Deverá permitir o acesso aos relatórios pela Web e aplicativos móveis. 

2.5.5.3.2.4. Deverá permitir conexão a diversas fontes de dados. 

2.5.5.4. Serviços de Distribuição de Conteúdo (por demanda) 

2.5.5.4.1. Tráfego de rede do CDN (Código 13.1 a 13.2) 

2.5.5.4.2. Serviço de transmissão de dados de Rede de Distribuição de Conteúdo (Content Delivery 

Network – CDN) 

2.6. DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E OPERAÇÃO DE NUVEM (ITEM 4 da Tabela 1 

do Objeto) 

2.6.1. Os serviços de gerenciamento de recursos em nuvem consistem no planejamento, projeto, 

construção, execução, operação, monitoramento e otimização dos recursos computacionais 

mantidos em nuvem, objeto deste Termo de Referência. 

2.6.2. A execução dos serviços de gerenciamento de recursos em nuvem possui escopo definido na 

Ordem de Serviço (OS) que deverá abranger uma ou mais instâncias de computação e de 

banco de dados. 

2.6.3. O serviço de gerenciamento e operação de nuvem relacionados às instâncias de computação e 

instâncias de banco de dados escopo da ordem de serviço, doravante denominado de Solução 

Gerenciada, será aferido mensalmente por Instância de Computação e por instância de Banco 

de Dados. 

2.6.4. O escopo das atividades de gerenciamento deve abranger todos os recursos de rede, de 

segurança e de armazenamento utilizados pelas instâncias identificadas na ordem de serviço. 

2.6.5. A CONTRATADA deverá providenciar os recursos tecnológicos e humanos necessários à 

execução dos serviços de gerenciamento dos recursos em nuvem, que incluem no mínimo as 

seguintes ações: 

2.6.5.1. Elaboração de Projeto e Design da arquitetura da solução gerenciada. 
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2.6.5.2. Provisionamento de recursos e serviços de computação em nuvem constantes das Tabelas 2, 

3 e 4, incluindo o dimensionamento, alocação, automação, parametrização no provedor, 

atribuição de tags, catalogação e elaboração e execução dos Scripts necessários para a 

disponibilização em produção. 

2.6.5.3. Atualização dos recursos e serviços de computação em nuvem conforme necessidades de 

negócio da CONTRATANTE. 

2.6.5.4. Otimização dos recursos e serviços de computação em nuvem no tocante ao desempenho 

operacional e ao consumo financeiro. 

2.6.5.5. Documentação da solução gerenciada incluindo a disponibilização à CONTRATANTE dos 

registros, scripts, mapeamento e outros insumos necessários à identificação dos recursos em 

relação à necessidade de negócio constante da ordem de serviço. 

2.6.5.6. Realizar a configuração e o gerenciamento das aplicações, soluções e softwares em relação 

aos recursos computacionais alocados na solução gerenciada. 

2.6.5.7. Apoio na implantação (deployment) de aplicações, softwares e soluções de acordo com as 

melhores práticas disponibilizadas pelo provedor de nuvem adotado. 

2.6.5.8. Gerenciamento de mudanças nas cargas de trabalhos (workloads) relacionadas à solução 

gerenciada por meio do uso de metodologias ágeis e de recursos de automação capazes de 

implementar um processo de controle e implementação de mudanças compatível a cenários 

de frequentes e constantes modificações e otimizações. 

2.6.5.9. Garantia da segurança lógica dos recursos da solução gerenciada. 

2.6.5.10. Criação e implantação de ambiente de integração contínua. 

2.6.5.11. Automatizar o processo de gerenciamento dos recursos em nuvem por meio de ferramentas 

de IaC (Infraestrutura como Código). 

2.6.5.12. Gerenciamento proativo baseado em monitoramento 24x7 com registro e resolução de 

problemas durante o período contratado. 

2.6.5.13. Implementar mecanismo de detecção e resposta de incidentes no ambiente da solução 

gerenciada. 

2.6.6. A CONTRATADA deverá executar ações preventivas e proativas com vistas à otimização e 

garantia da disponibilidade e eficiência da solução gerenciada. 

2.6.7. A CONTRATADA quando demandada na criação de ambientes, implementação de soluções 

que envolvam estruturas de Iaas, deve comprovar a utilização racional dos recursos 

ofertados, evitando assim desperdícios de USNs em Infraestrutura subutilizada. Cada 

arquitetura ou projeto será implementado e monitorado mensalmente, e caso haja a 

necessidade de alteração da infraestrutura para otimização de recursos, esses serão 

realizados sem ônus para a CONTRATANTE.  

2.6.8. O registro diário das ações executadas com vistas a manutenção da saúde da solução 

gerenciada deverá estar disponível mensalmente e adicionalmente quando solicitado pela 

CONTRATANTE. 
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2.6.9. A CONTRATADA deverá executar ações sob demanda por meio de abertura de chamados com 

vistas a atender as exigências de adequação dos recursos às necessidades da CONTRATANTE. 

2.6.10. A CONTRATADA deverá utilizar os recursos tecnológicos necessários para execução dos 

serviços de gerenciamento sem ônus adicional à CONTRATANTE. 

2.6.11. Os recursos do provedor utilizados exclusivamente para a prestação dos serviços de 

gerenciamento deverão ser fornecidos pela CONTRATADA, sem ônus adicional à 

CONTRATANTE. 

2.6.12. Os recursos tecnológicos utilizados pela CONTRATADA exclusivamente para gerenciamento 

não estão limitados aos recursos constantes das Tabelas 2, 3 e 4. 

2.6.13. A execução dos serviços de gerenciamento deverá observar os seguintes prazos máximos, 

conforme descritos na Tabela 5. 

Tabela 5 – PRAZOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E OPERAÇÃO 

Item Descrição do Serviço  Prazo Máximo 

de Execução 

(em horas 

úteis) 

1 Criação de instâncias de computação 0,5 

2 Criação de instâncias de banco de dados 1 

3 Configuração ou alteração de atributos em instâncias de 

computação 

0,25 

4 Configuração ou alteração de atributos em instâncias se 

banco de dados 

0,5 

5 Configuração de VPN Site-to-Site 4 

6 Configuração de Regra de Filtragem em Firewall 2 

7 Configuração de Rede Virtual 4 

8 Configuração de Sub-Rede de Rede Virtual 2 

9 Configuração de IP Público 0,5 

10 Configuração de Domínio de DNS 2 

11 Configuração de Balanceador de Carga 3 

12 Configuração de Certificado SSL 1 

13 Configuração de Disco Customizado de Sistema 

Operacional de Máquina Virtual 

3 

14 Configuração de Disco com Provisionamento de IOPS 1 

15 Criptografia de Dados e Discos 3 

16 Configuração de Sistema de Arquivos em Rede 2 

17 Implantar Serviço de Backup 2 

18 Configuração de Escalabilidade Automática (Autoscaling) 3 

19 Hospedagem de Containers 5 
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20 Migração de Ambientes ao Término do Contrato 14 

21 Serviço de Aplicações Gerenciadas 8 

22 Serviço de Banco de Dados Gerenciado 7 

23 Serviço de Gerenciamento de Cache em Memória 4 

24 Configuração de Gestão de Identidade, Permissões e 

Acessos 

2 

25 Configuração de Operação Assistida 20 

26 Serviço de Monitoramento 2 

27 Implantar Cofre de Senhas 2 

28 Configuração de Serviço de Autenticação Integrado com 

Microsoft ADS 

16 

29 Implantação de Auditoria e Análise de Logs 4 

30 Configuração de Sistema de Repositório de Objetos 4 

31 Configuração de Gateway NAT 4 

32 Serviço Gerenciado de Data Warehouse 15 

33 Serviço de Banco de Dados não Gerenciado 7 

34 Configuração de Firewall de Aplicação Web 4 

35 Configuração de Proteção contra Ataques DDOS 4 

36 Serviço de Indexação e Pesquisa de Documentos 4 

37 Serviço de Avaliação de Vulnerabilidades 7 

38 Serviço Gerenciado de Execução de Funções 5 

39 Serviço de Migração de Banco de Dados 10 

40 Serviço de Gateway de API 4 

41 Serviço de Análise de Dados 15 

42 Serviço de Importação e Exportação de Dados 15 

43 Serviço de Execução de Cargas de Trabalho de 

Computação em Lote 

4 

44 Serviço de Rede de Entrega de Conteúdo 4 

45 Serviço de Gateway de Armazenamento 12 

46 Serviço Gerenciado de Publicação de Aplicações Web 10 

47 Serviço de Gerenciamento de Segredos para Aplicações e 

APIs 

4 

48 Serviço de Gerenciamento de Chaves 6 

49 Serviço de Configuração de IPS 4 

 

2.6.14. A CONTRATADA deverá assegurar a alta disponibilidade, a segurança das soluções, o pleno 

funcionamento dos mecanismos de backup e de recuperação de desastres. 
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2.6.15. Os serviços de gerenciamento deverão ser executados por profissionais especializados no 

provedor de nuvem ofertado conforme critérios definidos nas seções de requisitos de 

experiência profissional e de formação de equipe. 

2.6.16. A CONTRATADA deverá disponibilizar, por meio do serviço de gerenciamento e operação, as 

instâncias em regime de 365x24x7 e adotar o processo de registro e execução de demandas 

descrito no modelo de execução deste Termo de Referência. 

2.6.17. Segue abaixo a descrição de cada serviço listado na Tabela 5 

2.6.17.1. Criação de instâncias de computação - consiste no provisionamento e configuração de 

instância de máquina virtual na infraestrutura de nuvem do provedor, abrangendo, conforme 

o caso: instalação e atualização do sistema operacional, associação de disco(s) de 

armazenamento, configurações básicas de rede e outras atividades necessárias para que uma 

instância entre em operação. 

2.6.17.2. Configuração ou alteração de atributos em instâncias de computação – Consiste na 

alteração de configuração de algum tipo de recurso de uma instância de computação como 

vCPU, Memória RAM, área de armazenamento. 

2.6.17.3. Criação de instâncias de banco de dados - consiste no provisionamento e configuração 

de instância de banco de dados na infraestrutura de nuvem do provedor. 

2.6.17.4. Configuração ou alteração de atributos em instâncias se banco de dados Consiste na 

operação, configuração, automação, otimização e monitoramento dos bancos de dados, 

incluindo no mínimo as seguintes ações: 

a. gerenciamento das configurações da plataforma de banco de dados. 

b. gerenciamento e aplicação da política de backup. 

c. execução de rotinas de desempenho e tunning. 

d. atualização e gerenciamento de patches e versões. 

e. resolução de problemas e incidentes. 

f. redimensionamento de capacidade 

g. gerenciamento dos recursos associados aos bancos de dados. 

2.6.17.5. Configuração de VPN Site-to-Site - consiste na configuração de VPN IPSEC que conecte 

os datacenters do CONTRATANTE ao provedor de nuvem. 

2.6.17.6. Configuração de Regra de Filtragem em Firewall - consiste na implementação de regra 

de firewall (NACL, InBound/OutBound) nativo do cloud provider, operando nas camadas 3 e 4. 

2.6.17.7. Configuração de Rede Virtual - criar estrutura de rede virtual no provedor. 

2.6.17.8. Configuração de Sub-Rede de Rede Virtual - criar estrutura de sub-rede de rede virtual 

no provedor. 

2.6.17.9. Configuração de IP Público - configurar IP público. 

2.6.17.10. Configuração de Domínio de DNS - configurar zona em serviço de DNS no provedor. 
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2.6.17.11. Configuração de Balanceador de Carga - implementar balanceador de carga no provedor. 

Criação e gerenciamento dos balanceadores adequados para cada aplicação, definindo as 

regras de balanceamento e encaminhamento de tráfego adequadas para cada perfil de 

aplicação. 

2.6.17.12. Configuração de Certificado SSL – gerar certificado digital válido internacionalmente para 

um domínio especifico (multdomain ou wildcard). 

2.6.17.13. Configuração de Disco Customizado de Sistema Operacional de Máquina Virtual - 

customizar disco com propósito genérico no provedor. 

2.6.17.14. Configuração de Disco com Provisionamento de IOPS - customizar disco especializado 

para alto desempenho no provedor, sendo que o desempenho informado pela CONTRATADA 

para o volume provisionado deverá se manter ao longo do contrato, podendo ser comprovado 

por meio de benchmark definido a critério da CONTRATANTE. 

2.6.17.15. Criptografia de Dados e Discos - implementar serviço de criptografia de dados e discos no 

provedor. 

2.6.17.16. Configuração de Sistema de Arquivos em Rede - implementar sistema de arquivos 

distribuído (tipo NFS ou SMB) no provedor. 

2.6.17.17. Implantar Serviço de Backup – implementar rotina de backup no provedor de nuvem. 

2.6.17.18. Configuração de Escalabilidade Automática (Autoscaling) - implementar 

funcionalidade de escalabilidade automática em serviço de nuvem em operação no provedor. 

2.6.17.19. Hospedagem de Containers - implementar serviço de cluster de containers no provedor de 

nuvem, permitindo orquestração de containers Docker ou similar, com gerenciamento e 

controles de segurança. 

2.6.17.20. Migração de Ambientes ao Término do Contrato - atividade de execução da transição da 

infraestrutura empregada pelas aplicações para outro provedor de nuvem ao final do contrato, 

caso uma das partes opte pela troca de provedor, ou quando houver necessidade de 

internalização de aplicações na infraestrutura local do CONTRATANTE. 

2.6.17.21. Serviço de Aplicações Gerenciadas - implementar aplicações baseadas no modelo de 

serviços gerenciado a partir do emprego da arquitetura de referência recomendada pelo 

provedor de nuvem no qual os serviços forem implementados. 

2.6.17.22. Serviço de Banco de Dados Gerenciado - implementar banco de dados gerenciado no 

provedor de nuvem. 

2.6.17.23. Serviço de Gerenciamento de Cache em Memória - implementar serviço de cache em 

memória no provedor de nuvem. Configuração inicial dos caches e dos clusters de cache para 

atender as necessidades das aplicações da CONTRATANTE. Criação e gerenciamento das 

políticas de segurança dos cache. 
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2.6.17.24. Configuração de Gestão de Identidade, Permissões e Acessos - gerenciar usuários, 

permissões e acessos dos usuários e papéis utilizados no uso e na administração dos serviços 

do provedor de nuvem - a gestão a que este item se refere as ferramentas que administram a 

nuvem do provedor bem como os serviços nela executados, como sistemas operacionais, 

bancos de dados e outros. 

2.6.17.25. Configuração de Operação Assistida - atendimento em caráter de urgência para situações 

onde a CONTRATANTE necessita de apoio consultivo/operacional na resolução de problemas 

afetos à infraestrutura de nuvem, quando estes tenham sido causados pela intervenção da 

equipe técnica da CONTRATANTE, sem o assessoramento ou acompanhamento da 

CONTRATADA - poderá ainda ser utilizada na migração de recursos para outro provedor, em 

caso de transição contratual. 

2.6.17.26. Serviço de Monitoramento - implementação de indicadores/métricas dos serviços da 

infraestrutura com geração de alertas - o serviço deverá ser capaz de distinguir entre 

problemas internos, na rede do provedor, ou fora do seu escopo. 

2.6.17.27. Implantar Cofre de Senhas - consiste no provisionamento e configuração de um 

repositório para armazenamento de chaves criptográficas e senhas a serem utilizadas pelas 

aplicações em ambiente de nuvem. 

2.6.17.28. Configuração de Serviço de Autenticação Integrado com Microsoft ADS - consiste na 

configuração do serviço de autenticação da nuvem e na integração com o serviço de diretório 

local do contratante (Microsoft Active Directory). 

2.6.17.29. Implantação de Auditoria e Análise de Logs - consiste na implementação de repositório 

central possibilitando a coleta e análise de logs de aplicação. 

2.6.17.30. Configuração Sistemas de repositório de Objetos – provisionar estrutura de repositório/ 

bucket de objetos acessível via protocolo/API S3 ou equivalente no provedor de nuvem.  

2.6.17.31. Configuração de Gateway NAT - configurar gateway NAT. 

2.6.17.32. Serviço Gerenciado de Data Warehouse - implementar data warehouse gerenciado no 

provedor de nuvem. 

2.6.17.33. Serviço de Banco de Dados não Gerenciado - implementar banco de dados não 

gerenciado no provedor de nuvem. 

2.6.17.34. Configuração de Firewall de Aplicação Web - consiste na implementação de regra de 

firewall de aplicação web. 

2.6.17.35. Configuração de Proteção contra Ataques DDOS - consiste na implementação de regras 

em camada 4 ou 7 mitigando ataques DDOS. 

2.6.17.36. Serviço de Indexação e Pesquisa de Documentos - implementar serviço de indexação 

de documentos gerenciado no provedor de nuvem. 

2.6.17.37. Serviço de Avaliação de Vulnerabilidades - implementar serviço gerenciado de avaliação 

de vulnerabilidades no provedor de nuvem. 

2.6.17.38. Serviço Gerenciado de Execução de Funções - implementar serviço gerenciado de 

execução de funções no provedor de nuvem. 
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2.6.17.39. Serviço de Migração de Banco de Dados - implementar serviço gerenciado de migração 

de banco de dados no provedor de nuvem. 

2.6.17.40. Serviço de Gateway de API - implementar serviço gerenciado de gateway de API no 

provedor de nuvem. 

2.6.17.41. Serviço de Análise de Dados - implementar serviço gerenciado de análise de dados no 

provedor de nuvem. 

2.6.17.42. Serviço de Importação e Exportação de Dados - implementar serviço gerenciado de 

importação e exportação de dados no provedor de nuvem. 

2.6.17.43. Serviço de Execução de Cargas de Trabalho de Computação em Lote - implementar 

serviço gerenciado de execução de cargas de trabalho de computação em lote no provedor de 

nuvem. 

2.6.17.44. Serviço de Rede de Entrega de Conteúdo - implementar serviço gerenciado de rede de 

entrega de conteúdo no provedor de nuvem. 

2.6.17.45. Serviço de Gateway de Armazenamento - implementar serviço gerenciado de rede de 

gateway de armazenamento conectando o ambiente on-premises ao ambiente do provedor de 

nuvem. 

2.6.17.46. Serviço Gerenciado de Publicação de Aplicações Web - implementar serviço gerenciado 

de publicação de aplicações web. 

2.6.17.47. Serviço de Gerenciamento de Segredos para Aplicações e APIs - implementar serviço 

de gerenciamento de segredos para aplicações e APIs. 

2.6.17.48. Serviço de Gerenciamento de Chaves - implementar serviço de gerenciamento de chaves.  

2.6.17.49. Serviço de Configuração de IPS – implementar o serviço de IPS nativa do provedor. 

2.7. DO SERVIÇO DE MIGRAÇÃO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS (ITEM 5 da Tabela 1 

do objeto) 

2.7.1. O escopo do serviço abrange a migração de ambiente de datacenter da CONTRATANTE (on-

premisses to cloud) ou de outro ambiente em nuvem utilizado pela CONTRATANTE diferente da 

nuvem fornecida pela CONTRATADA (cloud to cloud). 

2.7.2. O serviço migração de máquinas virtuais ou imagens de instâncias deverá ser executado pela 

CONTRATADA, preferencialmente de forma remota, sob demanda por meio de ordem de 

serviço especifica com escopo previamente definido. 

2.7.3. A migração envolve ao menos as seguintes ações: diagnóstico, planejamento, identificação das 

máquinas e/ou imagens de instâncias, avaliação, preparação dos ambientes, execução, backup 

ou criação de condição de retorno em caso de falha, testes e estabilização do ambiente migrado 

em nuvem. 

2.7.4. A métrica adotada para o serviço de migração é a instância migrada para o ambiente de 

nuvem, cujo valor é fixo por instância independentemente da quantidade ou configuração de 

máquinas adotadas no ambiente original. 
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2.7.5. São consideradas instâncias migradas para efeitos de contabilização da métrica associada ao 

serviço, as instâncias de computação criadas resultantes do processo de migração, 

independentemente da quantidade de ambientes, aplicações e soluções. 

2.7.6. Deverá integrar o custo da unidade de serviço de migração das instâncias de computação: os 

recursos humanos, tecnológicos e de processos da CONTRATADA. As ferramentas e recursos de 

nuvem utilizados pela CONTRATADA exclusivamente para a realização do processo de migração 

deverão ser utilizados sem ônus à CONTRATANTE. 

2.7.7. O processo de migração deverá observar ao menos as seguintes etapas a serem conduzidas 

pela CONTRATADA: 

a. Etapa de Avaliação do ambiente para migração (Assessment), que consiste na determinação 

do estado atual do escopo de recursos a serem migrados em relação ao grau de 

compatibilidade ou aptidão para migração. A CONTRATADA deverá apresentar como resultado 

da avaliação do ambiente um relatório técnico descrevendo as aplicações elegíveis e as não 

elegíveis. No caso das não elegíveis deverão ser apontadas as restrições técnicas encontradas; 

b. Etapa de planejamento da migração, que consiste na construção de um plano de migração 

abrangendo no mínimo as seguintes dimensões (construção da estrutura de recebimento dos 

recursos em nuvem, adoção de um modelo operacional padronizado e automatizado, 

preservação dos aspectos de segurança e conformidade); 

c. Etapa de execução da migração, que consiste na execução do plano de migração por meio da 

preparação dos ambientes a serem migrados, movimentação das cargas de trabalho, criação e 

configuração da estrutura de recebimento dos ambientes na nuvem, operação do processo de 

migração, teste e validação da conclusão bem sucedida da migração. 

 

2.7.8. A CONTRATADA deverá adotar a estratégia de migração Lift and Shitf, também conhecida como 

Rehosting, no tocante às aplicações e sistemas. Essa estratégia consiste na retirada do 

aplicativo inteiro da infraestrutura on-premisses e movimentação para o ambiente de nuvem, 

sem realizar alterações ou ajustes no código da aplicação. 

2.7.9. Caso seja verificado no item 2.7.7, alínea “a” - etapa de avaliação do ambiente- que a aplicação 

não possui grau de compatibilidade para migração em nuvem, será de responsabilidade da 

CONTRATANTE providenciar os ajustes técnicos. Os serviços de migração devem observar os 

prazos máximos definidos a seguir, que constarão expressos na Ordem de Serviço. 

Quantidade de instâncias de computação 

estimadas da OS 

Prazo máximo em dias de 

execução da OS 

1 a 5 instâncias               10 dias 

6 a 20 instâncias               15 dias 

21 a 50 instâncias               25 dias 

 

2.7.10. A critério da CONTRATANTE os prazos de migração poderão ser superiores aos definidos na 

tabela acima, desde que esteja previsto na Ordem de Serviço de forma justificada. 
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2.7.11. A Ordem de Serviço deverá conter a identificação da quantidade de instâncias a serem 

migradas, sendo limitada a 50 (cinquenta) instâncias por ordem de serviço. 

2.7.12. A CONTRATANTE deverá observar o limite de 50 (cinquenta) instâncias em processo de 

migração concorrentemente, admitindo-se quantidade superior desde que em comum acordo 

com a CONTRATADA. 

2.8. DO SERVIÇO DE MIGRAÇÃO DE RECURSOS DE BANCO DE DADOS (ITEM 6 da Tabela 

1 do objeto) 

2.8.1. O escopo do serviço abrange a migração de bancos de dados hospedados em ambientes de 

datacenter (on-premisses to cloud) ou de outro ambiente em nuvem utilizado pela CONTRATANTE 

diferente da nuvem fornecida pela CONTRATADA (cloud to cloud). 

2.8.2. O serviço de migração de banco de dados deverá ser executado pela CONTRATADA, 

preferencialmente de forma remota, sob demanda, por meio de ordem de serviço específica com 

escopo previamente definido. 

2.8.3. A migração envolve ao menos as seguintes ações: 

a. Diagnóstico e descoberta: identificação das cargas de trabalho e aplicações constantes do 

escopo da migração, incluindo a realização de processos de Assessment, inventário automatizado e 

mapeamento da relação entre recursos. 

b. Planejamento: definição da estratégia de migração observando custos, prazos e riscos. 

c. Identificação dos bancos de dados e recursos de computação e infraestrutura necessários para 

as necessidades de negócio associadas à demanda. 

d. Levantamento da arquitetura dos bancos de dados, estruturas de dados e metadados. 

e. Realização de processos de conversão, tratamento e exportação de dados quando necessário. 

f. Provisionamento, dimensionamento e alocação de estrutura em nuvem para recepção das cargas 

de trabalhos, envolvendo quaisquer recursos e serviços de computação constantes das Tabelas 2, 

3 e 4. 

g. Realização da migração e de testes e verificações das cargas de trabalho. 

h. Monitoramento das cargas de trabalho durante o período de estabilização dos serviços. 

i. Realização de processos de backup e criação de condições de retorno, caso haja situações não 

previstas que impeçam o funcionamento adequado das cargas de trabalho. 

 

2.8.4. A migração deverá envolver também a adaptação ou ajustes de objetos de banco de dados para 

utilização em ambiente de nuvem, bem como a devida conexão com as respectivas aplicações que 

utilizam as bases de dados migradas. 

2.8.5. A métrica adotada para o serviço de migração é a instância migrada para o ambiente de nuvem, 

cujo valor é fixo por instância independentemente da quantidade ou configuração de máquinas 

adotadas no ambiente original. 

2.8.6. São consideradas instâncias migradas de banco de dados para efeitos de contabilização da métrica 

associada ao serviço, as instâncias de banco de dados gerenciado criadas resultantes do processo 

de migração, independentemente da quantidade de ambientes, aplicações e soluções. 

20/06/2022 12:04:29 PROCERGS/SCP/49494 PUBLICAÇÃO DE ABERTURA 17/06 559

22048900010929



 

 
 

PROCERGS – CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A 
Praça dos Açorianos, s/nº – Centro Histórico – CEP 90.010-340 – Porto Alegre/RS – Brasil 

PABX + 55 51 3210-3100 – http://www.procergs.rs.gov.br – procergs@procergs.rs.gov.br 

2.8.7. Deverá integrar o custo da unidade de serviço de migração das instâncias de banco de dados: os 

recursos humanos, tecnológicos e de processos da CONTRATADA. As ferramentas e recursos de 

nuvem utilizados pela CONTRATADA exclusivamente para a realização do processo de migração 

deverão ser utilizados sem ônus à CONTRATANTE. 

2.8.8. O processo de migração das instâncias de banco de dados deverá observar ao menos as seguintes 

etapas a serem conduzidas pela CONTRATADA: 

a. Etapa de Avaliação do ambiente para migração (Assessment), que consiste na determinação do 

estado atual do escopo de recursos a serem migrados em relação ao grau de compatibilidade ou 

aptidão para migração. Essa avaliação da compatibilidade ao ambiente de nuvem deve abranger 

no mínimo as seguintes dimensões: construção da estrutura de recebimento dos recursos em 

nuvem, adoção de um modelo operacional padronizado e automatizado, preservação dos aspectos 

de segurança e conformidade. A CONTRATADA deverá apresentar como resultado da avaliação do 

ambiente um relatório técnico descrevendo as aplicações elegíveis e as não elegíveis. No caso das 

não elegíveis, deverão ser apontadas as restrições técnicas encontradas. 

b. Etapa de planejamento da migração, que consiste na construção de um plano de migração 

abrangendo no mínimo as seguintes dimensões: construção da estrutura de recebimento dos 

recursos em nuvem, adoção de um modelo operacional padronizado e automatizado, preservação 

dos aspectos de segurança e conformidade. 

c. Etapa preparação do ambiente de banco de dados para ser transportado para o ambiente em 

nuvem, incluindo ao menos preparação e conversão de dados e objetos, atualização de patches ou 

versões, resolução de incompatibilidades, ajustes e correções de esquemas e de objetos. 

d. Etapa de execução da migração, que consiste na execução do plano de migração por meio da 

preparação das cargas de trabalho e dados a serem migrados, movimentação das cargas de 

trabalho e dados, criação e configuração da estrutura de recebimento dos ambientes na nuvem, 

operação do processo de migração, teste e validação da conclusão bem sucedida da migração. 

2.8.9. A CONTRATADA deverá adotar as medidas necessárias de segurança para assegurar a integridade, 

autenticidade, confidencialidade e disponibilidade dos dados, estruturas e metadados em todo o 

processo de migração. 

2.8.10. A CONTRATADA deverá adotar, preferencialmente a distribuição sob o modelo de plataforma como 

serviço (PaaS), a critério da CONTRATANTE, ou em casos de incompatibilidades a estratégia de 

migração Lift and Shift, também conhecida como Rehosting, no tocante às aplicações e sistemas 

(sem realizar alterações ou ajustes no código da aplicação). 

2.8.11. Caso seja verificado no item 2.8.8, alínea “a” - etapa de avaliação do ambiente- que a aplicação 

não possui grau de compatibilidade para migração em nuvem, será de responsabilidade da 

CONTRATANTE providenciar os ajustes técnicos. 

2.8.12. Os serviços de migração devem observar os prazos máximos definidos a seguir, que constarão 

expressos na Ordem de Serviço: 
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Quantidade de instâncias de Banco de 

Dados estimadas da OS 

Prazo máximo em dias de 

execução da OS 

1 instância                   3 dias 

2 a 5 instâncias                   7 dias 

6 a 9 instâncias                  15 dias 

10 a 15 instâncias                  20 dias 

16 a 30 instâncias                  30 dias 

 

2.8.13. A critério da CONTRATANTE os prazos de migração poderão ser superiores aos definidos na tabela 

acima, desde que esteja previsto na Ordem de Serviço, de forma justificada. 

2.8.14. A Ordem de Serviço deverá conter a identificação da quantidade de instâncias a serem migradas, 

sendo limitada a 30 instâncias por ordem de serviço. 

2.8.15. A CONTRATANTE deverá observar o limite de 30 instâncias em processo de migração 

concorrentemente, admitindo-se quantidade superior desde que em comum acordo com a 

CONTRATADA. 

2.9. DOS SERVIÇOS DE TREINAMENTO (ITEM 7 da Tabela 1 do Objeto) 

2.9.1. O treinamento será destinado aos funcionários da CONTRATANTE, visando capacitá-los no 

gerenciamento e no uso dos serviços disponíveis na plataforma de serviços da CONTRATADA, 

conforme requisitos estabelecidos neste documento. 

2.9.2. O treinamento deverá ter carga horária mínima de 40 (quarenta) horas, podendo exceder a esta 

quantidade a depender da quantidade de provedores desde que em comum acordo entre as 

partes. 

2.9.3. Ao final do treinamento, os treinados devem estar aptos a compreender os aspectos técnicos 

conceituais de cada produto de computação em nuvem, bem como aplicá-los às necessidades da 

organização. 

2.9.4. O treinamento deverá ser ministrado, no formato digital (on-line) e poderá ser acessado pelas 

pessoas designadas pela CONTRATANTE.  

2.9.5. Os eventos de treinamento devem ser solicitados com no mínimo 20 (vinte) dias úteis de 

antecedência, salvo entendimento diverso entre as partes e deverão ficar disponíveis durante todo 

o período do contrato. 

2.9.6. O treinamento não poderá ser meramente expositivo. Deve contemplar também o uso prático da 

solução e o desenvolvimento de estudos de caso no ambiente da CONTRATADA próprio para a 

simulação. 

2.9.7. O treinamento fornecido pela CONTRATADA deve ser apresentado em língua portuguesa. O 

material didático deve ser fornecido em formato digital para todos os participantes com o conteúdo 

abordado pelo treinamento em língua portuguesa ou, opcionalmente, em língua inglesa, desde que 

justificado e aceito pela CONTRATANTE. 
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2.9.8. A CONTRATADA deverá emitir, ao final do treinamento, o certificado de conclusão para cada 

participante, no qual deverão constar a identificação do treinando, o período de realização, o 

conteúdo e a carga horária do treinamento. 

2.9.9. Nos casos em que indicador de treinamento for inferior a 50%, o mesmo deverá ser repetido sem 

ônus para a CONTRATANTE. 

2.9.10. O instrutor responsável pela execução do treinamento deverá possuir a experiência e credenciais 

mínimas exigidas no perfil instrutor de nuvem, conforme descrito na seção. 

2.9.11. O treinamento será ministrado em turmas de até 10 (dez) pessoas. 

2.9.12. O conteúdo programático será definido e aprovado pela CONTRATANTE conforme modelo contido 

no ANEXO II (Modelo de Conteúdo Programático - Treinamento) podendo ser ajustado de acordo 

com a necessidade técnica do corpo funcional em relação ao gerenciamento, operação e 

configuração básica dos recursos disponíveis no portal de serviços da CONTRATADA. 

2.10. Dos Serviço Especializado de Suporte Técnico Sob Demanda (Item 8 da Tabela 1 do 

Objeto) 

2.10.1. Os Serviços Especializados de Suporte Técnico Sob Demanda consistem na atuação sobre 

soluções em operação na nuvem, que compreendem as evoluções, atualizações, exclusões, 

melhorias, otimizações, verificações de saúde (health check) e soluções de problemas 

(troubleshooting). 

2.10.2. Este serviço difere-se do Serviço de Gerenciamento e Operação de Recursos em Nuvem, Item 4 

deste Termo de Referência, pois trata-se da execução de um serviço específico, que será solicitado 

sob demanda pela CONTRATANTE 

2.10.3. A relação dos serviços de suporte técnico especializado constam da Tabela 6. Esses serviços não 

são exaustivos, indicam essencialmente itens básicos de serviço técnico especializado. A descrição 

detalhada dos serviços da Tabela 6 é feita na sequência. 

2.10.4. A execução do Serviço especializado de suporte técnico sob demanda, possui escopo definido na 

Ordem de Serviço e deverá abranger uma ou mais instâncias de computação, banco de dados, 

configurações de infraestrutura de rede, armazenamento, segurança e demais itens relacionados 

na Tabela 6. 

2.10.5. Os serviços listados na Tabela 6, deste Termo de Referência, constituem os serviços técnicos 

especializados que deverão ser prestados pela CONTRATADA. Todos os serviços listados na Tabela 

6 devem poder ser executados nos ambientes de nuvem do provedor que integra a solução. 

2.10.6. A CONTRATADA é responsável pela prestação dos serviços caracterizados nas Ordens de Serviço, 

devendo utilizar pessoal técnico qualificado para prestar o serviço técnico, nos quantitativos 

adequados, para garantir a plena qualidade dos serviços entregues, ficando sob sua definição 

qualquer composição de recursos, otimização de rotinas ou procedimentos. 

2.10.7. A CONTRATADA deverá prestar  remotamente os serviços. Presencialmente somente com a 

concordância das partes e sem ônus para a CONTRATANTE.  
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2.10.8. O serviço especializado de suporte técnico será remunerado mensalmente pela quantidade de 

Unidades de Serviços Técnicos (UST) utilizados pela CONTRATADA na execução das Ordens de 

Serviço. 

2.10.9. A unidade de medida adotada (UST) corresponde ao esforço padronizado para a execução de 

tarefa com determinada complexidade, independentemente da quantidade de recursos humanos 

alocados. O seu pagamento é condicionado à prestação dos serviços e atendimento aos níveis de 

serviços especificados. 

2.10.10. A CONTRATANTE fará uso e efetuará o pagamento apenas das quantidades de USTs necessárias à 

implementação e manutenção dos serviços que solicitar à CONTRATADA, até o limite máximo da 

quantidade de horas estimadas. A CONTRATANTE não realizará pagamento prévio de horas 

técnicas sob qualquer hipótese. 

2.10.11. A Tabela 6 descreve os serviços que poderão ser demandas e respectivo valor em USTs. O prazo 

em horas para execução dos serviços relacionadas na Tabela 6 não poderá ser superior ao 

indicado na coluna Prazo Máximo para execução. 

 

 

Tabela 6 – Itens de Serviços Técnicos sob Demanda 

 

Item Descrição do Serviço  Valor de 

Referência (em 

UST) 

Prazo 

Máximo de 

Execução 

(em horas 

úteis) 

1 Criação de instâncias de computação 1 0,5 

2 Criação de instâncias de banco de dados 2 1 

3 Configuração ou alteração de atributos em instâncias 

de computação 

1 0,25 

4 Configuração ou alteração de atributos em instâncias 

se banco de dados 

1 0,5 

5 Configuração de VPN Site-to-Site 1,5 4 

6 Configuração de Regra de Filtragem em Firewall 0,5 2 

7 Configuração de Rede Virtual 0,5 4 

8 Configuração de Sub-Rede de Rede Virtual 0,5 2 

9 Configuração de IP Público 0,05 0,5 

10 Configuração de Domínio de DNS 1,5 2 
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11 Configuração de Balanceador de Carga 1,2 3 

12 Configuração de Certificado SSL 1 1 

13 Configuração de Disco Customizado de Sistema 

Operacional de Máquina Virtual 

0,5 3 

14 Configuração de Disco com Provisionamento de 

IOPS 

1 1 

15 Criptografia de Dados e Discos 1 3 

16 Configuração de Sistema de Arquivos em Rede 2 2 

17 Implantar Serviço de Backup 0,5 2 

18 Configuração de Escalabilidade Automática 

(Autoscaling) 

1 3 

19 Hospedagem de Containers 1,5 5 

20 Serviço de Aplicações Gerenciadas 4 8 

21 Serviço de Banco de Dados Gerenciado 2 7 

22 Serviço de Gerenciamento de Cache em Memória 1,5 4 

23 Configuração de Gestão de Identidade, Permissões e 

Acessos 

1,5 2 

24 Configuração de Operação Assistida 4 20 

25 Serviço de Monitoramento 0,025 2 

26 Implantar Cofre de Senhas 1 2 

27 Configuração de Serviço de Autenticação Integrado 

com Microsoft ADS 

1,5 16 

28 Implantação de Auditoria e Análise de Logs 0,5 4 

29 Configuração de Sistema de Repositório de Objetos 2 4 

30 Configuração de Gateway NAT 0,5 4 

31 Serviço Gerenciado de Data Warehouse 5 15 

32 Serviço de Banco de Dados não Gerenciado 4 7 

33 Configuração de Firewall de Aplicação Web 0,5 4 

34 Configuração de Proteção contra Ataques DDOS 1 4 

35 Serviço de Indexação e Pesquisa de Documentos 2 4 
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36 Serviço de Avaliação de Vulnerabilidades 5 7 

37 Serviço Gerenciado de Execução de Funções 1 5 

38 Serviço de Gateway de API 1 4 

39 Serviço de Análise de Dados 2 15 

40 Serviço de Importação e Exportação de Dados 1,5 15 

41 Serviço de Execução de Cargas de Trabalho de 

Computação em Lote 

1,5 4 

42 Serviço de Rede de Entrega de Conteúdo 1,5 4 

43 Serviço de Gateway de Armazenamento 1,5 12 

44 Serviço Gerenciado de Publicação de Aplicações 

Web 

2 10 

46 Serviço de Gerenciamento de Segredos para 

Aplicações e APIs 

2 4 

47 Serviço de Gerenciamento de Chaves 0,5 6 

48 Serviço de Configuração de IPS 0,5 4 

 

 

2.10.12. Segue abaixo a descrição de cada serviço listado na Tabela 6 

2.10.12.1. Criação de instâncias de computação - consiste no provisionamento e configuração de 

instância de máquina virtual na infraestrutura de nuvem do provedor, abrangendo, conforme o 

caso: instalação e atualização do sistema operacional, associação de disco(s) de 

armazenamento, configurações básicas de rede e outras atividades necessárias para que uma 

instância entre em operação. 

2.10.12.2. Configuração ou alteração de atributos em instâncias de computação – Consiste na 

alteração de configuração de algum tipo de recurso de uma instância de computação como 

vCPU, Memória RAM, área de armazenamento. 

2.10.12.3. Criação de instâncias de banco de dados - consiste no provisionamento e configuração de 

instância de banco de dados na infraestrutura de nuvem do provedor. 

2.10.12.4. Configuração ou alteração de atributos em instâncias se banco de dados 

Consiste na operação, configuração, automação, otimização e monitoramento dos bancos de 

dados, incluindo no mínimo as seguintes ações: 

a. gerenciamento das configurações da plataforma de banco de dados. 

b. gerenciamento e aplicação da política de backup. 

c. execução de rotinas de desempenho e tunning. 

d. atualização e gerenciamento de patches e versões. 
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e. resolução de problemas e incidentes. 

f. redimensionamento de capacidade 

g. gerenciamento dos recursos associados aos bancos de dados. 

2.10.12.5. Configuração de VPN Site-to-Site - consiste na configuração de VPN IPSEC que conecte os 

datacenters da CONTRATANTE ao provedor de nuvem. 

2.10.12.6. Configuração de Regra de Filtragem em Firewall - consiste na implementação de regra 

de firewall (NACL, InBound/OutBound). 

2.10.12.7. Configuração de Rede Virtual - criar estrutura de rede virtual no provedor. 

2.10.12.8. Configuração de Sub-Rede de Rede Virtual - criar estrutura de sub-rede de rede virtual no 

provedor. 

2.10.12.9. Configuração de IP Público - configurar IP público. 

2.10.12.10. Configuração de Domínio de DNS - configurar zona em serviço de DNS no provedor. 

2.10.12.11. Configuração de Balanceador de Carga - implementar balanceador de carga no provedor. 

Criação e gerenciamento dos balanceadores adequados para cada aplicação, definindo as 

regras de balanceamento e encaminhamento de tráfego adequadas para cada perfil de 

aplicação. 

2.10.12.12. Configuração de Certificado SSL – gerar certificado digital válido internacionalmente para 

um domínio especifico (multdomain ou wildcard). 

2.10.12.13. Configuração de Disco Customizado de Sistema Operacional de Máquina Virtual - 

customizar disco com propósito genérico no provedor. 

2.10.12.14. Configuração de Disco com Provisionamento de IOPS - customizar disco especializado 

para alto desempenho no provedor, sendo que o desempenho informado pela CONTRATADA 

para o volume provisionado deverá se manter ao longo do contrato, podendo ser comprovado 

por meio de benchmark definido a critério da CONTRATANTE. 

2.10.12.15. Criptografia de Dados e Discos - implementar serviço de criptografia de dados e discos no 

provedor. 

2.10.12.16. Configuração de Sistema de Arquivos em Rede - implementar sistema de arquivos 

distribuído (tipo NFS ou SMB) no provedor. 

2.10.12.17. Implantar Serviço de Backup – implementar rotina de backup no provedor de nuvem. 

2.10.12.18. Configuração de Escalabilidade Automática (Autoscaling) - implementar 

funcionalidade de escalabilidade automática em serviço de nuvem em operação no provedor. 

2.10.12.19. Hospedagem de Containers - implementar serviço de cluster de containers no provedor de 

nuvem, permitindo orquestração de containers Docker ou similar, com gerenciamento e 

controles de segurança. 

2.10.12.20. Serviço de Aplicações Gerenciadas - implementar aplicações baseadas no modelo de 

serviços gerenciado a partir do emprego da arquitetura de referência recomendada pelo 

provedor de nuvem no qual os serviços forem implementados. 

2.10.12.21. Serviço de Banco de Dados Gerenciado - implementar banco de dados gerenciado no 

provedor de nuvem. 
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2.10.12.22. Serviço de Gerenciamento de Cache em Memória - implementar serviço de cache em 

memória no provedor de nuvem. Configuração inicial dos caches e dos clusters de cache para 

atender as necessidades das aplicações da CONTRATANTE. Criação e gerenciamento das 

políticas de segurança dos cache. 

2.10.12.23. Configuração de Gestão de Identidade, Permissões e Acessos - gerenciar usuários, 

permissões e acessos dos usuários e papéis utilizados no uso e na administração dos serviços 

do provedor de nuvem - a gestão a que este item se refere as ferramentas que administram a 

nuvem do provedor bem como os serviços nela executados, como sistemas operacionais, 

bancos de dados e outros. 

2.10.12.24. Configuração de Operação Assistida - atendimento em caráter de urgência para situações 

onde a CONTRATANTE necessita de apoio consultivo/operacional na resolução de problemas 

afetos à infraestrutura de nuvem, quando estes tenham sido causados pela intervenção da 

equipe técnica da CONTRATANTE, sem o assessoramento ou acompanhamento da 

CONTRATADA - poderá ainda ser utilizada na migração de recursos para outro provedor, em 

caso de transição contratual. 

2.10.12.25. Serviço de Monitoramento - implementação de indicadores/métricas dos serviços da 

infraestrutura com geração de alertas - o serviço deverá ser capaz de distinguir entre 

problemas internos, na rede do provedor, ou fora do seu escopo. 

2.10.12.26. Implantar Cofre de Senhas - consiste no provisionamento e configuração de um 

repositório para armazenamento de chaves criptográficas e senhas a serem utilizadas pelas 

aplicações em ambiente de nuvem. 

2.10.12.27. Configuração de Serviço de Autenticação Integrado com Microsoft ADS - consiste na 

configuração do serviço de autenticação da nuvem e na integração com o serviço de diretório 

local da CONTRATANTE (Microsoft Active Directory). 

2.10.12.28. Implantação de Auditoria e Análise de Logs - consiste na implementação de repositório 

central possibilitando a coleta e análise de logs de aplicação. 

2.10.12.29. Configuração Sistemas de repositório de Objetos – provisionar estrutura de repositório 

de objetos acessível via protocolo/API S3 ou equivalente no provedor de nuvem.  

2.10.12.30. Configuração de Gateway NAT - configurar gateway NAT. 

2.10.12.31. Serviço Gerenciado de Data Warehouse - implementar data warehouse gerenciado no 

provedor de nuvem. 

2.10.12.32. Serviço de Banco de Dados não Gerenciado - implementar banco de dados não 

gerenciado no provedor de nuvem. 

2.10.12.33. Configuração de Firewall de Aplicação Web - consiste na implementação de regra de 

firewall de aplicação web. 

2.10.12.34. Configuração de Proteção contra Ataques DDOS - consiste na implementação de regras 

em camada 4 ou 7 mitigando ataques DDOS. 

2.10.12.35. Serviço de Indexação e Pesquisa de Documentos - implementar serviço de indexação 

de documentos gerenciado no provedor de nuvem. 
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2.10.12.36. Serviço de Avaliação de Vulnerabilidades - implementar serviço gerenciado de avaliação 

de vulnerabilidades no provedor de nuvem. 

2.10.12.37. Serviço Gerenciado de Execução de Funções - implementar serviço gerenciado de 

execução de funções no provedor de nuvem. 

2.10.12.38. Serviço de Gateway de API - implementar serviço gerenciado de gateway de API no 

provedor de nuvem. 

2.10.12.39. Serviço de Análise de Dados - implementar serviço gerenciado de análise de Dados. 

2.10.12.40. Serviço de Importação e Exportação de Dados - implementar serviço de gerenciado de 

importação e exportação de dados no provedor de nuvem. 

2.10.12.41. Serviço de Execução de Cargas de Trabalho de Computação em Lote - implementar 

serviço gerenciado de execução de cargas de trabalho de computação em lote no provedor de 

nuvem. 

2.10.12.42. Serviço de Rede de Entrega de Conteúdo - implementar serviço gerenciado de rede de 

entrega de conteúdo no provedor de nuvem. 

2.10.12.43. Serviço de Gateway de Armazenamento - implementar serviço gerenciado de rede de 

gateway de armazenamento conectando o ambiente on-premises ao ambiente do provedor de 

nuvem. 

2.10.12.44. Serviço Gerenciado de Publicação de Aplicações Web - implementar serviço gerenciado 

de publicação de aplicações web. 

2.10.12.45. Serviço de Gerenciamento de Segredos para Aplicações e APIs - implementar serviço 

de gerenciamento de segredos para aplicações e APIs. 

2.10.12.46. Serviço de Gerenciamento de Chaves - implementar serviço de gerenciamento de chaves.  

2.10.12.47. Serviço de Condiguração de IPS – implementar o serviço de IPS. 

 

2.11. DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EXCUTADOS POR 

DEMANDA (ITEM 9 DA CONTRATAÇÃO) 

2.11.1. Este serviço difere-se do descrito no item 4.8.1, por tratar-se de um serviço de consultoria 

mais abrangente e específico, que será solicitado sob demanda. 

2.11.2. A definição do SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA envolve a atuação 

sobre soluções de serviços na nuvem, abaixo relacionados, mas não se limitando a estes:  

2.11.2.1. Apoiar o processo de integração dos serviços em nuvem pública aos serviços operacionais 

"on-premises" assegurando a implantação de um ambiente de nuvem híbrido.  

2.11.2.2. Personalizar a  infraestrutura  em  nuvem  para  atender  às  demandas  de negócio e de 

aplicações da CONTRATANTE.  

2.11.2.3. Prover metodologias, estratégias para a execução e a migração de aplicações para o ambiente 

de nuvem (IaaS, PaaS e SaaS), priorizando redução de custos e segurança dos mesmos.  

2.11.2.4. Estabelecer metodologias de governança de uso dos recursos fornecidos no ambiente de 

nuvem pública.  
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2.11.2.5. Criar processo financeiro para analisar os custos mensais atuais/projetados relativos ao 

consumo de recursos no ambiente de nuvem pública.  

2.11.2.6. Desenhar modelos para monitorar e otimizar o consumo de recursos no ambiente de nuvem 

pública.  

2.11.2.7. Projetar serviços de nuvem pública em ambiente híbrido e multinuvem garantindo a 

disponibilidade e a segurança dos serviços entregues ao contratante minimizando o efeito de 

“vendor lock-in”.  

2.11.2.8. Projetar serviços em nuvem hospedados em múltiplos datacenters (zonas de disponibilidade) 

e regiões assegurando a alta disponibilidade das aplicações (balanceadores de carga, 

servidores web e de aplicação, infraestrutura de armazenamento de objetos, bancos de dados 

relacionais e não relacionais) baseadas em tecnologias nativas de nuvem pública.  

2.11.2.9. Apoiar a criação de estratégias de automação e implantação de processos automatizados no 

ambiente em nuvem.  

2.11.2.10. Apoiar a definição, documentação e implantação de políticas de segurança, controle e registro 

de acesso.  

2.11.2.11. Apoiar o planejamento dos processos de gestão de risco e segurança.  

2.11.2.12. Dar suporte ao levantamento de diagnósticos, estudos e criação de documentações dos 

recursos de computação em nuvem.  

2.11.2.13. Dar suporte ao mapeamento e atualização de processos de negócios que envolvem o 

ambiente em nuvem.  

2.11.2.14. Elaborar comparativo de investimentos "on-premises" com o consumo de nuvem para 

demonstrar efetivamente as vantagens da adoção do modelo de computação em nuvem com 

base em projeção de gastos para 5 anos.  

2.11.2.15. Definir em conjunto com a área técnica do contratante, os serviços de infraestrutura e 

aplicações que poderão ser explorados inicialmente no ambiente de nuvem pública. 

2.11.3.  A execução dos serviços especializados de consultoria técnica, possui escopo definido na 

Ordem de Serviço.  

2.11.4. Diferente dos demais serviços especificados neste Termo de Referência, por tratar-se de um 

serviço mais especializado, tanto o CSP como o Integrador poderá ser o responsável pela 

prestação dos serviços caracterizados nas Ordens de Serviço, sendo de responsabilidade da 

contratante esta definição. 

2.11.5. O executor do serviço, deverá utilizar profissionais técnicos qualificados para prestar o serviço 

técnico, nos quantitativos adequados, para garantir a plena qualidade dos serviços entregues, 

ficando sob sua definição qualquer composição de recursos, otimização de rotinas ou 

procedimentos.  

2.11.6. A CONTRATADA deverá entregar ao CONTRATANTE listagem dos profissionais que trata o 

item 2.11.4 antes do início da prestação dos serviços descritos em cada ordem de serviço 

emitida pelo contratante, bem como a qualquer momento que ocorra  mudança dos 

profissionais.  
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2.11.7. A CONTRATADA deverá prestar remotamente os serviços. Presencialmente somente com a 

concordância das partes e sem ônus para a CONTRATANTE. 

2.11.8. O serviço especializado de consultoria técnica será remunerado mensalmente pela quantidade 

de Unidades de Serviços Técnicos ( UST ) utilizados pela CONTRATADA na execução das 

Ordens de Serviço.  

2.11.9. A unidade de medida adotada (UST) corresponde ao esforço de 1 (uma) hora para a execução 

da tarefa com determinada complexidade, independentemente da quantidade de recursos 

humanos alocados. O seu pagamento é condicionado à prestação dos serviços e atendimento 

aos níveis de serviços detalhados na ordem de serviço.  

2.11.10. Essa atividade é de cunho estratégico  e  deverá  ser  desenvolvida  de  forma  integrada  à 

equipe da CONTRATANTE.  

2.11.11. Descrição do fluxo de solicitação e atendimento da demanda: 

2.11.11.1. A CONTRATADA deverá agendar reunião com a CONTRATANTE em até 1 (um) dia útil após a 

abertura do chamado, para tratar da demanda solicitada.  

2.11.11.2. Após explicada a demanda solicitada pela CONTRATANTE, a CONTRATADA terá até 10 (dez) 

dias úteis para apresentar a proposta de trabalho para avaliação dos serviços demandados 

pela CONTRATANTE.  

2.11.11.3. O prazo para apresentação da proposta de trabalho, poderá ser ampliado à critério da 

CONTRATANTE.  

2.11.11.4. A proposta de trabalho deverá conter, no mínimo, as seguintes informações: 

a. Descrição detalhada do serviço demandado;  

b. Arquitetura proposta pelo CSP para implementação do serviço demandado;  

c. Orçamento detalhado dos serviços, em UST, que serão usados pelo provedor para 

implementação do serviço demandado com o preço efetivamente cobrado pela CONTRATADA;  

d. Prazo para entrega dos serviços;  

e. Descrição detalhada de restrições, dependências e quaisquer informações relevantes acerca 

do plano proposto.  

 

2.11.11.5. Os planos de serviços devem ser supervisionados e assinados por profissional com o perfil de 

arquiteto de nuvem. 

2.11.11.6. Após entrega do plano de execução, a CONTRATANTE realizará a análise de modo a verificar 

a aderência técnica e de negócio.  

2.11.11.7. Havendo divergência, a CONTRATANTE solicitará à CONTRATADA que promova as 

adequações e/ou correções no plano de execução, sem revisão do prazo e sem reinício de 

contagem de prazo, salvo quando a CONTRATANTE identificar algum fato impeditivo.  

2.11.11.8. Após o aceite do plano de execução, a CONTRATANTE o analisará e decidirá se os serviços 

demandados serão implementados.  
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2.11.11.9. A formalização da execução do plano de trabalho proposto, será através da emissão da 

Ordem de Serviço com os dados referentes ao prazo de execução, valor em UST e o 

detalhamento da execução do serviço. 

 

2.12. Do uso de licenciamento próprio (Bring Your Own License -BYOL) 

2.12.1. O uso de licenciamento próprio é uma prática que permite implantar ou utilizar no ambiente 

de nuvem um determinado software já licenciado originalmente no ambiente da 

CONTRATANTE. 

2.12.2. Somente será aplicada a política de BYOL sobre aqueles produtos cujo licenciamento do 

fabricante permita e haja previsão na política de licenciamento do provedor de nuvem. 

2.12.3. Os produtos abrangidos pela política de BYOL do provedor e declarados como isento de 

pagamento deverão ser prestados sem ônus pela CONTRATADA. 

2.12.4. Os produtos abrangidos pela política de BYOL do provedor e que possuam descontos em seu 

preço final deverão ser prestados com o mesmo desconto pela CONTRATADA. Para efetivação 

do repasse do desconto, a CONTRATADA deverá aplicar a mesma redução percentual 

concedida pelo provedor em sua política de BYOL no fator de USN associado ao objeto alvo da 

política de BYOL. 

2.12.5. A CONTRATANTE será a responsável pela aquisição das licenças dos fabricantes de software, 

entretanto, a CONTRATADA, conforme demanda, será a responsável pela instalação e 

configuração das licenças na máquina virtual. 

2.13. Da Plataforma de Gestão de MultiNuvem e do Portal de Gerenciamento online. 

2.13.1. A Plataforma de Gestão de Multinuvem deve ser disponibilizada pela CONTRATADA e deve ser 

capaz de realizar o provisionamento e orquestração, requisição de serviço, inventário e 

classificação, monitoramento e análise, gerenciamento de custos e otimização de carga de 

trabalho, migração em nuvem, backup e recuperação de desastres, gerenciamento de 

segurança, conformidade e identidade e deployment e implantação dos recursos nos 

provedores de nuvem ofertados. 

2.13.2. A CONTRATADA poderá utilizar uma ou mais ferramentas SaaS, comum de mercado, para 

disponibilizar uma plataforma de gestão de multinuvem conforme critérios mínimos 

estabelecidos neste Termo de Referência. 

2.13.3. A ferramenta deve prover as seguintes funcionalidades de Provisionamento e Orquestração de 

multinuvem: 

a.  Aprovisionamento para o usuário final. 

b.  Permitir a utilização de modelos de provisionamento, incluindo modelos de 

provisionamento nativos da plataforma em multinuvem. 

c.  Permitir a automação de provisionamento simultânea. 

d.  Permitir a adoção de políticas relacionadas a modelos de provisionamento. 

e.  Permitir um agendador de tarefas. 

f.  Implementar fluxos de trabalho de orquestração baseada em eventos. 

20/06/2022 12:04:29 PROCERGS/SCP/49494 PUBLICAÇÃO DE ABERTURA 17/06 571

22048900010929



 

 
 

PROCERGS – CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A 
Praça dos Açorianos, s/nº – Centro Histórico – CEP 90.010-340 – Porto Alegre/RS – Brasil 

PABX + 55 51 3210-3100 – http://www.procergs.rs.gov.br – procergs@procergs.rs.gov.br 

g.  Possibilitar a requisição de serviço. 

h.  Disponibilizar um catálogo de serviços compatível aos serviços previstos neste Termo de 

Referência. 

i.  Possibilitar a implantação de limites de gastos de itens de catálogo. 

j. Solicitar fluxos de trabalho de aprovação. 

k.  Prover atendimento automatizado de pedidos. 

l.  Realizar gerenciamento de identidade e acesso (IAM). 

m.  Seja compatível às soluções de criação de infraestrutura por código (IaaC) adotadas 

pelos provedores de nuvem ofertados ou soluções IaaC compatíveis aos provedores de 

nuvem ofertados. 

 

2.13.4. A ferramenta deve prover as seguintes funcionalidades de Monitoramento e Análise em 

Multinuvem: 

a.  Permitir o Monitoramento por meio de painéis customizáveis. 

b.  Disponibilizar Relatórios de monitoramento de desempenho de recursos na nuvem. 

c.  Realizar a coleta e monitoramento de logs. 

d. Possibilitar a Integração de monitoramento nativo das plataformas em nuvem. 

e.  Implementar Políticas de monitoramento de alertas. 

f. Prover notificações de eventos de alerta multicanal. 

g. Permitir monitorar, no mínimo, as informações sobre a quantidade e o status das 

instâncias, bem como, o uso de seus recursos computacionais (CPU e RAM), tráfego de 

saída de rede, armazenamento e banco de dados, isoladamente por projeto. 

 

2.13.5. A ferramenta deve prover as seguintes funcionalidades de Inventário e Classificação em 

Multinuvem 

a. Possibilitar a descoberta de recursos nas nuvens. 

b. Disponibilizar um Inventário de recursos na nuvem. 

c. Possibilitar o Monitoramento de alterações na configuração de recursos na nuvem. 

d. Implementar Políticas de configuração de recursos na Plataforma de Gestão Multinuvem. 

e. Permitir ações de configuração de recursos na nuvem. 

f. Possibilitar a integração de marcação nativa das plataformas em nuvem. 

g. Disponibilizar um Editor de tags nativo das plataformas em nuvem. 

h. Possibilitar a Detecção de recursos sem etiqueta. 

i. Permitir a tomada de Ações em recurso sem marcação. 

j. Possibilitar a criação de Grupos de recursos dinâmicos. 

 

2.13.6. A ferramenta deve prover as seguintes funcionalidades de Gerenciamento de custos e 

otimização de recursos em Multinuvem: 

a. Permitir Integração da API da lista de preços da plataforma em nuvem. 
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b. Permitir Integração da API de cobrança da plataforma na nuvem. 

c. Disponibilizar Painéis de utilização de recursos. 

d. Disponibilizar Painéis de controle de custos. 

e. Disponibilizar Relatórios de acompanhamento de custos. 

f. Possibilitar a Previsões de custo. 

g. Permitir a Definição e visualização do orçamento. 

h. Políticas de alerta de orçamento. 

i. Possibilitar recurso de Detecção de anomalia nos gastos. 

j. Disponibilizar recomendações de dimensionamento de direitos - instâncias de computação. 

k. Permitir isolar financeira e logicamente os recursos computacionais do provedor utilizados 

em diferentes projetos, de modo a não haver nenhum tipo de interferência entre os 

projetos. 

l. Definir centros de custos (unidades virtuais às quais podem ser atribuídos projetos, e às 

quais podem ser associadas despesas) e o orçamento para o projeto, e provisionar todos 

os recursos a serem utilizados, respeitando o orçamento atribuído. 

 

2.13.7. A ferramenta deve prover as seguintes funcionalidades de Gerenciamento de segurança, 

conformidade e identidade: 

a. Disponibilizar mecanismos de single sign on (SSO) do console nativo das plataformas em 

nuvem. 

b. Permitir a criação, modificação e exclusão de usuários e grupos de usuários, aos quais 

poderão ser atribuídas permissões de acesso. 

c. Permitir criar Políticas do IAM. 

d. Permitir o Gerenciamento de configuração de segurança. 

e. Disponibilizar notificações de eventos de segurança multicanal. 

f. Disponibilizar Log de atividades da plataforma em nuvem. 

 

2.13.8. A CONTRATADA deverá disponibilizar portal de gerenciamento online, que baseado nas 

informações geradas pela plataforma de gestão de multinuvem, seja capaz de: 

a. Emitir planilha de preços: valores praticados pela CONTRATADA com os preços de todos os 

serviços das Tabelas 2, 3 e 4 (em USN) com as identificações dos respectivos provedores, 

além de indicar quais serviços dos provedores serão gratuitos. 

b. Disponibilizar relatório de faturamento apresentando com consumo mensal de serviços dos 

provedores na métrica do item do serviço - USN. 

c. Disponibilizar previsões de custo em USN baseado no perfil atual de consumo. 

d. Apresentar sugestão de redução de custos por meio da readequação dos tipos de 

máquinas virtuais ao perfil de consumo apurado 

2.13.9. A disponibilização da plataforma de gestão de multinuvem e portais deverá ser realizada à 

CONTRATANTE em até 10 (dez) dias úteis após a assinatura do Contrato. 
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2.13.10. Sob nenhuma hipótese a CONTRATANTE arcará com custos relacionados ao direito de uso das 

ferramentas e portais. 

2.13.11. A CONTRATANTE não ficará responsável pela instalação, manutenção e suporte continuado de 

tais ferramentas, nem emitirá ordens de serviço para esses fins, devendo essa ser uma das 

responsabilidades da CONTRATADA. 

2.13.12. A disponibilização da plataforma de gestão de multinuvem para utilização pelo 

CONTRATANTE, independe da contratação do Item 4, da Tabela 1 deste Termo de referência. 

2.13.13. Ao final do contrato, o direito de uso das ferramentas deverá ser de propriedade da 

CONTRATADA. 

2.14. Do gerenciamento de custos 

2.14.1. O gerenciamento de custos abrange as ações de controle operacional de custos dos recursos 

disponibilizados em nuvem. 

2.14.2. A CONTRATADA deverá implementar mecanismos, thresholds, condições e limitadores de 

custos associados a todos os recursos de computação em nuvem provisionados conforme 

diretrizes fornecidas pela CONTRATANTE. 

2.14.3. As ações relacionadas ao gerenciamento de custos devem ser realizadas de forma proativa 

pela CONTRATADA submetendo-se ao conhecimento e autorização da CONTRATANTE. 

2.14.4. Deverão ser adotados pela CONTRATADA alertas, mecanismos de monitoramento e 

acompanhamento dos custos, mecanismos de estimativas de custos e recursos dos 

provedores específicos para limitação e controle dos custos dos recursos. 

3. DO MODELO DE GOVERNANÇA DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE NUVEM 

3.1. Os papéis e responsabilidades do integrador de nuvem e os diferentes serviços previstos neste 

Termo de Referência são descritos na matriz a seguir. São utilizados os seguintes elementos 

para caracterizar a forma da relação entre o ator e o respectivo papel ou função: 

a. Responsável (R): executor da função. 

b. Avaliador (A): instância de aprovação prévia. 

c. Consultado (C): possui informações e capacidade necessária à conclusão do serviço. 

d. Informado (I): deve ser notificado após a conclusão do serviço. 

 

3.2. Há dois cenários de execução dos serviços de computação em nuvem previstos neste Termo 

de Referência: a oferta de recursos de computação por intermédio do provedor de nuvem 

(Cenário 1 – uso dos serviços dos Itens 1, 2 e 3 da Tabela 1 do objeto) e a oferta de recursos 

de computação em nuvem, incluindo uma camada de gerenciamento total dos recursos 

(Cenário 2 – uso dos serviços dos Itens 1, 2, 3 e 4 da Tabela 1 do objeto). 

3.3. O modelo proposto nesta contratação admite a coexistência de ambos cenários durante a 

execução do contrato. Por exemplo, a CONTRATANTE pode adotar três modelos distintos:  
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a. Parcialmente gerenciado: Demandar apenas os serviços de computação em nuvem 

previstos nos Itens 1, 2 e 3 da Tabela 1 do objeto e realizar o aprovisionamento, 

gerenciamento e operação dos recursos utilizando a plataforma de gestão de recursos da 

CONTRATADA. 

b. Totalmente gerenciado: Demandar os serviços de computação em nuvem previstos nos 

Itens 1, 2 e 3 da Tabela 1 do objeto e adicionalmente requerer os serviços de gerenciamento 

completo desses recursos previstos no Item 4 da Tabela 1 do objeto. Neste caso, a 

CONTRATADA assume a responsabilidade total pelo aprovisionamento, gerenciamento e 

operação dos serviços de computação em nuvem.  

c. Híbrido: Adotar para parte dos recursos de computação em nuvem o modelo parcialmente 

gerenciado, e para outra parte dos recursos (geralmente aqueles com maior criticidade) 

adotar o modelo totalmente gerenciado. 

 

3.4. Em um modelo parcialmente gerenciado, o Integrador atua provendo os serviços por 

intermédio do provedor de nuvem, cenário em que se utiliza apenas os serviços constantes 

dos Itens 1, 2 e  3 da Tabela 1 do objeto, conforme tabela a seguir. Dessa forma tem-se a 

seguinte distribuição de responsabilidades para o modelo de governança: 

Função na prestação dos Serviços de 

Computação em Nuvem 

CONTRATANTE 

 

CONTRATADA 

(Integrador) 

Planejamento/Demanda A/R R/I 

 Projeto/Design R I 

Execução/Provisionamento R A/I 

Operação/Gerenciamento R A/I 

Monitoramento R C/I 

Gerenciamento de Custos A/I R 

Suporte técnico I R 

 

3.4.1. Neste modelo, a atuação da CONTRATANTE no provisionamento, gerenciamento e operação é 

realizada por meio do uso da ferramenta de gestão de multinuvem ofertada pelo integrador. 

O modelo é denominado parcialmente gerenciado porque apesar da responsabilidade de 

projeto, execução, operação e monitoramento serem da CONTRATANTE, a CONTRATADA 

realiza a intermediação das operações junto ao provedor via portal e fornece o suporte 

técnico e as informações necessárias para a realização das atividades. 

3.5. Em um modelo totalmente gerenciado, a CONTRATADA atua provendo os serviços de 

gerenciamento completo, por intermédio dos provedores de nuvem. Neste modelo são 

demandados serviços constantes dos Itens 1, 2 e 3 da Tabela 1 do objeto e adicionalmente os 

serviços do Item 4 da Tabela 1 do objeto. Dessa forma, tem-se a seguinte distribuição de 

responsabilidades para o modelo de governança: 
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Função na prestação dos Serviços de 

Computação  em Nuvem 

CONTRATANTE 

 

CONTRATADA 

(Integrador) 

Planejamento/Demanda A/I R 

Projeto/Design A/I R 

Execução/Provisionamento I R 

Operação/Gerenciamento I R 

Monitoramento I R 

Gerenciamento de Custos A/I R 

Suporte técnico I R 

 

3.6. Neste modelo, uma vez incluídas as instâncias de computação (Itens 1, 2 e 3 da Tabela 1 do 

objeto) no escopo de gerenciamento completo (Item 4 da Tabela 1 do objeto) todos os 

recursos associados aquelas instâncias, incluindo às próprias instâncias, são gerenciados pela 

CONTRATADA. O gerenciamento abarca o controle total de custos de acordo com as 

diretrizes, limites e alçadas constantes nas ordens de serviço. O papel da CONTRATANTE está 

mais centrado em aprovação de certas atividades ou de receber informações prestadas pela 

CONTRATADA. 

4. ESPECIFICAÇÕES DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO  

4.1. Requisitos para a assinatura do contrato e emissão das Ordens de Serviço 

4.1.1. A execução dos serviços (emissão das ordens de serviço) está condicionada à verificação e 

aceitação das certificações descritas nessa seção. 

4.1.2. A CONTRATADA deverá disponibilizar os recursos de computação em provedor que possua ao 

menos as certificações: ABNT NBR ISO/IEC 27001:2013; ISO/IEC 27017:2016 ou CSA STAR 

Certification LEVEL TWO ou superior; e ISO/IEC 27018:2014, com validade vigente durante a 

execução do contrato, referentes à infraestrutura de datacenter onde os serviços em nuvem 

estarão hospedados. 

4.1.3. As certificações ABNT NBR ISO/IEC 27001:2013, ISO/IEC 27018:2014 e ISO/IEC 27017:2016 

deverão ser apresentadas, se solicitadas pela CONTRATANTE. 

4.1.4. Os provedores de serviços em nuvem, deverão demonstrar através da CONTRATADA estar em 

conformidade com os padrões de segurança de nuvem através de auditoria anual do tipo SOC 

2, ou superior, conduzida por um auditor independente, com a apresentação dos relatórios de 

tipo I ou tipo II. 

4.1.4.1. A CONTRATADA deverá apresentar, anualmente, à auditoria citada no item 4.1.4, o que será 

essencial para garantir que o PROVEDOR continue em conformidade com os padrões de 

segurança durante a vigência do contrato. 

4.1.5. A CONTRATADA deverá apresentar declaração dos PROVEDORES ofertados referente: 

a) aos processos de recuperação de desastre, de gestão de continuidade de negócios e de 

gestão de mudanças, que garantam no mínimo: 
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I – ter capacidade de recuperar e de restaurar dados após incidentes de perda de dados; 

II - ter capacidade de manter os mesmos níveis de segurança e de controles utilizados 

durante o modo de operação normal; 

III- garantir que a solução de recuperação de dados pertence e é gerenciada 

inteiramente pelo próprio provedor. 

b) adotam políticas e procedimentos para descarte de ativos de informação que garantam no 

mínimo: 

I - a sanitização ou a destruição segura de todos os dados existentes nos dispositivos 

descartados; 

II - a destruição segura de ativo em fim de ciclo de vida ou considerado inservível; 

III - o armazenamento seguro dos ativos a serem descartados. 

 

4.1.6. A CONTRATADA deverá apresentar declaração emitida pelos provedores, assegurando ser 

capaz de prover os serviços objetos desta contratação. 

4.2. Requisitos do Negócio 

4.2.1. A CONTRATADA deverá ofertar recursos de computação em nuvem por meio de mecanismos 

de auto provisionamento sob demanda (on-demand self-service), amplo acesso pela rede 

(broad network access), compartilhamento através de pool de recursos (resource pooling), 

rápida elasticidade (rapid elasticity) e serviços medidos por utilização (measured service). 

4.2.2. Os serviços de computação em nuvem deverão ser prestados de modo parcialmente ou 

totalmente gerenciados, de acordo com a necessidade de cada projeto a ser implementado 

pela CONTRATANTE.  

4.2.3. Deverão ser ofertadas diferentes capacidades de computação em nuvem com vistas a 

assegurar a ampliação do uso de Serviços de computação em nuvem pela administração 

pública. 

4.2.4. A CONTRATADA deverá assegurar alta disponibilidade, segurança e um controle aprimorado 

de custos por meio de simulações e estabelecimento automático de limitadores de gastos 

conforme diretrizes estabelecidas previamente pela CONTRATANTE. 

4.2.5. A Solução deverá prover serviços de gerenciamento, migração e suporte prestados por 

profissionais especializados, topologia automatizada e processos eficientes. 

4.2.6. A CONTRATADA deverá intermediar e agregar valor a todos os serviços de computação em 

nuvem prestados pelo provedor de nuvem, incluindo a prestação de suporte técnico, 

orientação técnica especializada, além dos serviços específicos de gerenciamento total e 

migração. 

4.3. Requisitos de capacitação 

4.3.1. Dos Serviços de Treinamento: 

4.3.1.1. Os Serviços de treinamento (Item 07 da Tabela 1 do objeto) deverão ser executados sob 

demanda, conforme necessidade da CONTRATANTE. 
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4.3.2. Do repasse de conhecimento para os demais serviços (Itens 1, 2, 3, 4, 8 e 9 da Tabela 1 do 

objeto): 

4.3.2.1. A CONTRATADA deverá fornecer à CONTRATANTE manuais ou roteiros técnicos, 

preferencialmente em idioma português brasileiro, para viabilizar a utilização efetiva dos 

serviços, independente da execução do serviço específico de treinamento. 

4.3.2.2. Deverá ser disponibilizado à CONTRATANTE sem ônus os materiais, recursos e acessos aos 

ambientes de treinamento ofertados pelo provedor disponibilizados aos seus clientes dos 

serviços de computação em nuvem. 

4.4. Requisitos de Manutenção e Suporte Técnico 

4.4.1. A CONTRATADA deverá disponibilizar suporte técnico em nível corporativo por intermédio do 

provedor de nuvem com, no mínimo, as seguintes características: 

a) Manter central de atendimento para abertura de chamados no regime 365x24x7 para 

atendimento dos chamados de suporte técnico. A central deverá ser acionada, por meio de 

ligação gratuita ou ligação local a ser indicado pela CONTRATANTE, podendo a 

CONTRATADA disponibilizar abertura de chamados pela internet. O atendimento deverá 

ser realizado em língua portuguesa. 

b) Disponibilização de orientações para provisionar seus recursos, seguindo as práticas 

recomendadas do provedor para a reduzir custos, aumentar o desempenho e a tolerância a 

falhas e melhorar a segurança. 

c) Suporte a ambientes de produção. 

d) Orientações relacionadas a arquitetura, projeto, design, operação e resolução de 

problemas 

4.4.2. A CONTRATADA deverá prestar esclarecimentos técnicos sobre a execução dos serviços 

sempre que solicitados pela CONTRATANTE, no prazo de 2 (duas) horas. 

4.5. Requisitos Temporais 

4.5.1. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Termo de Referência, quando não expressados 

de forma contrária, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. 

4.5.2. Todos os prazos citados, quando não expresso de forma contrária, serão considerados em 

dias corridos. Ressaltando que serão contados os dias a partir da hora em que ocorrer o 

incidente até a mesma hora do último dia conforme os prazos. 

4.6. Requisitos de Segurança da Informação 

4.6.1. A CONTRATADA deverá adotar todas as medidas necessárias para assegurar a disponibilidade, 

integridade, confidencialidade e autenticidade das informações a serem tratadas na nuvem. 

4.6.1.1. A CONTRATADA deverá implementar medidas para garantir a proteção dos dados, 

antecipando ameaças à privacidade, à segurança e à integridade, prevenindo acesso não 

autorizado às informações. 

4.6.2. Dos planos e procedimentos 
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4.6.2.1. A Solução ofertada pela CONTRATADA deverá dispor de plano de comunicação de incidentes, 

devendo a CONTRATADA informar imediatamente à CONTRATANTE todos os incidentes de 

segurança da informação ou existência de vulnerabilidades do objeto da contratação, assim 

considerados os eventos não previstos ou não desejados, bem como qualquer violação das 

regras de sigilo estabelecidas que tenham ocorrido por sua ação ou omissão, 

independentemente de dolo, que acarretem dano à confidencialidade, disponibilidade, 

integridade ou autenticidade dos dados da CONTRATANTE. 

4.6.2.2. A CONTRATADA deve possuir e manter as seguintes informações disponíveis à 

CONTRATANTE: 

a. o plano de continuidade, contendo as ações de recuperação de desastres e contingência de 

negócio. 

b. Plano de resposta à incidentes contendo os procedimentos relacionados à prevenção e 

resposta aos incidentes referentes aos serviços objetos deste Termo de Referência. 

c. Os resultados respostas a incidentes relacionados com os serviços. 

 

4.6.3. Da Segurança de identidades 

4.6.3.1. A solução deve dispor de mecanismo de garantia de identidade realizada previamente à 

execução das requisições dos usuários. 

4.6.3.2. A solução deve permitir criar e gerenciar perfis e credenciais de segurança para a 

CONTRATANTE e para seus usuários. 

4.6.3.3. A solução deve permitir que somente os usuários autorizados pela CONTRATANTE tenham 

acesso aos recursos em conformidade aos respectivos perfis de uso. 

4.6.3.4. A solução deve permitir autenticação de usuário para controlar o acesso aos dados, como 

mecanismos de controle de acesso, como políticas de permissões e Listas de Controle de 

Acesso (ACLs) para conceder seletivamente permissões para usuários e grupos de usuários. 

4.6.3.5. A solução deve permitir realizar de forma segura o upload/download de dados, utilizando os 

protocolos SSL e HTTPS. 

4.6.3.6. A solução deve permitir definir regras que se aplicam, em geral, a todas as solicitações para 

seus recursos, tais como a concessão de privilégios de gravação para um subconjunto dos 

recursos contratados. 

4.6.4. Da Segurança nas requisições/dados 

4.6.4.1. A solução deve permitir ou negar uma requisição baseado no endereço IP de origem do 

requisitante. 

4.6.4.2. A solução deve permitir a criptografia automática de dados e objetos armazenados usando 

AES (Advanced Encryption Standard) de, no mínimo, 256 bits ou outro algoritmo com força de 

chave equivalente ou superior, neste último caso desde que aprovado pela CONTRATANTE. 

4.6.4.3. A solução deve permitir que a CONTRATANTE restrinja o acesso a determinados recursos com 

base em aspectos da requisição. 

20/06/2022 12:04:29 PROCERGS/SCP/49494 PUBLICAÇÃO DE ABERTURA 17/06 579

22048900010929



 

 
 

PROCERGS – CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A 
Praça dos Açorianos, s/nº – Centro Histórico – CEP 90.010-340 – Porto Alegre/RS – Brasil 

PABX + 55 51 3210-3100 – http://www.procergs.rs.gov.br – procergs@procergs.rs.gov.br 

4.6.4.4. A solução deve utilizar protocolos seguros para autenticar as requisições, por exemplo, HMAC 

(Hash Message Authentication Code) – SHA1, conforme RFC 2104, utilizando codificação 

Base64. 

4.6.4.5. A solução deve permitir criar Listas de Controle de Acesso (ACLs) para conceder permissões 

específicas (ou seja, READ, WRITE, FULL_CONTROL) a usuários específicos para um recurso 

ou para um objeto. 

4.6.4.6. A solução deve permitir a autenticação de sequência de caracteres da requisição de usuário. 

Por exemplo, os clientes podem criar uma URL para um objeto que só é válida por um tempo 

limitado. 

4.6.5. Da Segurança de chaves 

4.6.5.1. A solução deve dispor de mecanismo para gestão integrada de chaves de segurança que 

permita tratar, gerenciar e proteger chaves usando várias camadas de segurança. 

4.6.5.2. A solução deve permitir criptografar e descriptografar dados e objetos sem perda de 

performance substantiva. 

4.6.5.3. A solução deve permitir recursos para trilha de auditoria, permitindo visualizar quem usou 

determinada chave para acessar um objeto, qual objeto foi acessado e quando ocorreu esse 

acesso. 

4.6.5.4. A solução deve permitir visualizar tentativas malsucedidas de acesso por usuários sem 

permissão para descriptografar os dados. 

4.6.5.5. A solução deve permitir que os usuários criptografem seus dados e objetos antes de enviá-los 

para o serviço de armazenamento. 

4.6.5.6. A solução deve permitir que cada objeto ou recurso protegido seja criptografado com uma 

chave exclusiva. 

4.6.5.7. A solução deve permitir que a própria chave de objeto ou recurso seja criptografada por uma 

chave separada. 

4.6.5.8. A solução deve permitir que dados criptografados, chaves de criptografia e chaves mestras 

sejam armazenadas e protegidas em hosts separados e protegidos por várias camadas de 

proteção. 

4.6.5.9. A solução deve permitir que eventos relativos à segurança de chaves sejam registrados em 

log. 

4.6.6. Da Segurança dos Dados e Informações 

4.6.6.1. É vedado o tratamento em ambiente de nuvem de informações não autorizadas pela 

CONTRATANTE. 

4.6.6.2. É vedado acesso aos dados hospedados na infraestrutura de nuvem à CONTRATADA ou ao 

provedor, sem prévia e formal autorização por parte da CONTRATANTE. 

4.6.6.3. A Solução deverá prover mecanismo de acesso protegido aos dados, por meio de chave de 

criptografia, garantindo que apenas aplicações e usuários autorizados tenham acesso. 

20/06/2022 12:04:29 PROCERGS/SCP/49494 PUBLICAÇÃO DE ABERTURA 17/06 580

22048900010929



 

 
 

PROCERGS – CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A 
Praça dos Açorianos, s/nº – Centro Histórico – CEP 90.010-340 – Porto Alegre/RS – Brasil 

PABX + 55 51 3210-3100 – http://www.procergs.rs.gov.br – procergs@procergs.rs.gov.br 

4.6.6.4. Solução deverá permitir a criptografia automática de dados e objetos armazenados usando 

AES (Advanced Encryption Standard) de, no mínimo, 256 bits ou outro algoritmo com força de 

chave equivalente ou superior, neste último caso desde que aprovado pela CONTRATANTE. 

4.6.6.5. A solução deverá possibilitar comunicação criptografada e protegida para transferência de 

dados. 

4.6.6.6. A solução deverá dispor de recursos que garantam a segurança da informação dos dados da 

CONTRATANTE, incluindo os seguintes itens: solução de controle de tráfego de borda do tipo 

firewall (norte-sul,leste/oeste, e de aplicações), solução de prevenção e detecção de intrusão 

(IDS/IPS) e Solução anti-DDoS. 

4.6.6.7. A CONTRATADA deve implementar controles para isolamento e segurança de sistema 

operacional. 

4.6.6.8. A CONTRATADA deve utilizar soluções de virtualização que sejam padrões ou referências de 

mercado. 

4.6.6.9. A CONTRATADA deverá criar uma política de atualização de versão de software, indicando sua 

criticidade e acordar junto à CONTRATANTE qual a melhor data para ser aplicada. 

4.6.6.10. A CONTRATADA deverá assinar Termo de Confidencialidade no ato da assinatura do contrato, 

resguardando que os recursos, dados e informações de propriedade da CONTRATANTE, e 

quaisquer outros, repassados por força do objeto do contrato, possam constituir informação 

privilegiada e com caráter de confidencialidade.  

4.6.6.11. A CONTRATADA comprometer-se-á a preservar os dados da CONTRATANTE contra acessos 

indevidos e abster-se-á de replicar ou realizar cópias de segurança (backups) destes dados 

fora de ambientes de computação em nuvem, devendo informar imediatamente e 

formalmente à CONTRATANTE qualquer tentativa, inclusive por meios judiciais, de acesso por 

parte de outra nação a estes dados.  

4.6.7. Da localização dos dados e informações  

4.6.7.1. A CONTRATADA deverá assegurar que os dados, metadados, informações e conhecimento, 

produzidos ou custodiados pela CONTRATANTE, bem como suas cópias de segurança, 

residam em território brasileiro; 

4.6.7.2. Devem residir exclusivamente em território brasileiro, os dados, metadados, informações e 

conhecimento, produzidos ou custodiados pela CONTRATANTE, referentes à informação com 

restrição de acesso prevista em legislação vigente; 

4.7. Requisitos de Arquitetura Tecnológica 

4.7.1. A arquitetura da Solução de TI objeto do presente Termo de Referência deverá observar ao 

menos os seguintes princípios de excelência em operação em nuvem: 

a. Permitir o uso de operações como código (Operations as Code): Ser capaz de prover e 

definir uma carga de trabalho (aplicações e infraestrutura) como código e atualizá-la como 

código. 

b. Permitir o uso de documentação baseada em anotações (Annotate Documentation): 

Anotações são utilizadas como entrada para as operações via código. 
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c. Permitir mudanças constantes, pequenas e frequentes: O design das cargas de trabalho 

deve permitir que os componentes sejam atualizados com frequência. 

d. Permitir a antecipação de falhas: Ser capaz de permitir a simulação de cenários, realização 

de teste e validação de requisitos antes de entrada em produção. 

 

4.7.2. As arquiteturas criadas em ambiente de nuvem devem: 

a. Ser precedidas de planejamento, 

b. Possuir cotas ou trashoud que informem o consumo de determinado recurso de acordo com 

as necessidades da CONTRATANTE. 

c. Permitir o gerenciamento de capacidade das cargas de trabalho com antecedência com 

vistas a evitar a limitação inesperada do consumo de recursos. 

d. Prever mecanismos de controle de custos por meio de alertas relacionados a situações em 

que os gastos atingirem determinados limites. 

e. Ser projetadas observando padrões mínimos de segurança, incluindo: controle de acesso, 

uso de mecanismos de log e de monitoramento, gestão de credenciais, segmentação de rede, 

entre outros recomendados pelo provedor. 

 

4.8. Requisitos de Projeto e de Implementação 

4.8.1. Os Serviços de Computação em nuvem – Infraestrutura como Serviço - IaaS (Item 01 da 

Tabela 1 do objeto), de Computação em nuvem – Plataforma como Serviço - PaaS (Item 2 da 

Tabela 1 do objeto), de Computação em nuvem – Software como Serviço - SaaS (Item 3 da 

Tabela 1 do objeto), de Gerenciamento e Operação de recursos em nuvem (Item 4 da Tabela 

1 do objeto), de migração (Itens 05 e 06 da Tabela 1 do objeto), de suporte sob demanda 

(Item 8 da Tabela 1 do objeto ) e de Consultoria (Item 9 da Tabela 1 do objeto)  deverão ser 

executados observando um planejamento definido pela CONTRATADA e aprovado pela 

CONTRATANTE contendo no mínimo: 

4.8.1.1. Arquitetura da solução prevista em nuvem. 

4.8.1.2. Identificação das cargas de trabalho e recursos computacionais previstos. 

4.8.1.3. Considerações sobre segurança da informação. 

4.8.1.4. Estimativa de custos para os próximos (03) três meses, no mínimo. 
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4.8.2. Quando da elaboração de um projeto de arquitetura de infraestrutura na nuvem, para 

hospedagem de uma aplicação (sistema de informação) a CONTRATANTE considera o nível de 

criticidade do projeto, a dependência e o acoplamento entre os diversos componentes dos 

serviços de infraestrutura de nuvem, necessários para manter a disponibilidade e desempenho 

da aplicação. Desta forma, é obrigatório que, todos os componentes de um determinado 

projeto, sejam implementados em um mesmo CSP, ou seja, uma mesma solução não será 

segmentada entre nuvens diferentes. Portanto, para a implementação de projetos 

demandados pela CONTRATANTE, que inclui a disponibilização de toda a infraestrutura 

necessária para a operacionalização de um serviço que irá atender a uma aplicação, os itens 

de IaaS constantes na Tabela 2 e PaaS constantes da Tabela 3, que porventura componham 

uma solução específica, deverão ser disponibilizados por um único CSP, em um único 

datacenter ou, em caso de solução com alta-disponibilidade para Disaster Recovery por 

exemplo, em dois data centers. 

4.8.3. As exceções relacionadas ao item 4.8.2, necessariamente deverão ser acordadas com a 

CONTRATANTE.  

4.8.4. O desenvolvimento dos produtos deverá utilizar frameworks, bibliotecas, componentes, 

ferramentas, códigos fontes e utilitários que sejam portáveis para outros ambientes de 

nuvem. 

4.8.5. As prospecções tecnológicas deverão evitar propostas que dependam somente de plataformas 

proprietárias e que dependam de único fornecedor, salvo quando autorizado pela 

CONTRATANTE. 

4.9. Requisitos de Implantação 

4.9.1. A CONTRATADA deverá adotar mecanismos de automação e de implantação contínua. 

4.9.2. Deverá ser adotado práticas ágeis pela CONTRATADA na operação, implantação e automação 

de processos e cargas de trabalho no ambiente de nuvem. 

4.10. Requisitos de Garantia e Assistência Técnica 

4.10.1. A CONTRATADA deverá reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, 

no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos nos recursos 

e serviços de computação e de banco de dados, bem como a qualquer recurso derivado das 

Tabelas 2, 3 e 4 nas cargas de trabalho (workloads) utilizadas pela CONTRATANTE. 

4.11. Requisitos de Experiência Profissional 

4.11.1. A CONTRATADA deverá executar os serviços da presente contratação com ao menos os 

seguintes perfis profissionais:  

PERFIL ADMINISTRADOR DE SERVIÇOS EM NUVEM 

Caberá ao Administrador de serviços de nuvem implementar, monitorar e manter soluções 

em nuvem, incluindo os principais serviços relacionados a computação, armazenamento, rede 

e segurança. 

Experiência/Qualificação Modo de Comprovação 

20/06/2022 12:04:29 PROCERGS/SCP/49494 PUBLICAÇÃO DE ABERTURA 17/06 583

22048900010929



 

 
 

PROCERGS – CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A 
Praça dos Açorianos, s/nº – Centro Histórico – CEP 90.010-340 – Porto Alegre/RS – Brasil 

PABX + 55 51 3210-3100 – http://www.procergs.rs.gov.br – procergs@procergs.rs.gov.br 

Experiência na operação de serviços de 

computação em nuvem. 

Registro em Carteira de Trabalho ou 

contrato(s) executado(s) pelo 

profissional, além da devida 

documentação necessária para que se 

comprove a participação do funcionário  

na execução das atividades, ou 

comprovação do vínculo societário. 

Formação Modo de Comprovação 

Curso superior completo na área de Tecnologia da 

Informação, ou qualquer formação de nível 

superior. 

Diploma, devidamente registrado, de 

conclusão de curso de graduação na 

área de Tecnologia da Informação 

ou nível superior em qualquer área com 

pós-graduação na área de Tecnologia da 

Informação em nível de 

especialização ou mestrado ou 

doutorado, fornecido por instituição de 

ensino superior reconhecido pelo 

Ministério da Educação – MEC, ou pelo 

órgão competente para tanto no país de 

emissão do diploma. 

Possuir certificação ou experiência profissional de 

Administrador ou engenheiro de Soluções, ou 

papel equivalente superior, relacionados ao 

Provedor de Nuvem adotado 

Certificação técnica de administrador ou 

engenheiro de soluções emitida pelo 

Provedor adotado. 

 

PERFIL ARQUITETO DE NUVEM 

Caberá ao Arquiteto de Soluções a análise e definição dos cenários apropriados, execução 

dos procedimentos de configuração, migração/implantação, testes, colocação em produção e 

acompanhamento/monitoramento do serviço em produção. 

Experiência/Qualificação Modo de Comprovação 

Experiência na elaboração e implementação de 

arquiteturas de serviços em computação em 

nuvem. 

Registro em Carteira de Trabalho ou 

contrato(s) executado(s) pelo 

profissional, além da devida 

documentação necessária para que se 

comprove a participação do funcionário 

na execução das atividades, ou 

comprovação do vínculo societário. 

Formação Modo de Comprovação 
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Curso superior completo na área de Tecnologia da 

Informação, ou qualquer formação de nível 

superior. 

Diploma, devidamente registrado, de 

conclusão de curso de graduação na 

área de Tecnologia da Informação ou 

nível superior em qualquer área com 

pós-graduação na área de Tecnologia da 

Informação em nível de especialização 

ou mestrado ou doutorado, fornecido 

por instituição de ensino superior 

reconhecido pelo Ministério da Educação 

– MEC, ou pelo órgão competente para 

tanto no país de emissão do diploma. 

Possuir certificação ou experiência profissional de 

Arquiteto de Soluções, ou papel equivalente 

superior, relacionados ao Provedor de Nuvem 

adotado 

Certificação técnica de administrador ou 

engenheiro de soluções emitida pelo 

Provedor adotado. 

 

PERFIL ESPECIALISTA EM BANCO DE DADOS 

Caberá ao especialista em banco de dados zelar pelo correto dimensionamento, arquitetura e 

operação das cargas de trabalho e recursos de computação associados aos bancos de dados 

utilizados pelas soluções e sistemas da CONTRATANTE. 

Experiência/Qualificação Modo de Comprovação 

Experiência na administração de banco de dados 

por meio de serviços de computação em nuvem. 

Registro em Carteira de Trabalho ou 

contrato(s) executado(s) pelo 

profissional, além da devida 

documentação necessária para que se 

comprove a participação do funcionário 

na execução das atividades, ou 

comprovação do vínculo societário. 

Formação Modo de Comprovação 

Curso superior completo na área de Tecnologia da 

Informação, ou qualquer formação de nível 

superior. 

Diploma, devidamente registrado, de 

conclusão de curso de graduação na 

área de Tecnologia da Informação ou 

nível superior em qualquer área com 

pós-graduação na área de Tecnologia da 

Informação em nível de especialização 

ou mestrado ou doutorado, fornecido 

por instituição de ensino superior 

reconhecido pelo Ministério da Educação 
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– MEC, ou pelo órgão competente para 

tanto no país de emissão do diploma. 

Possuir certificação ou experiência profissional de 

Administrador ou engenheiro de Soluções, ou 

papel equivalente superior, relacionados ao 

Provedor de Nuvem adotado 

Certificação técnica de administrador ou 

engenheiro de soluções emitida pelo 

Provedor adotado. 

 

PERFIL INSTRUTOR DE SERVIÇOS EM NUVEM 

Caberá ao instrutor ministrar os treinamentos previstos neste termo de referência. 

Experiência/Qualificação Modo de Comprovação 

Experiência na realização de treinamentos 

corporativos. Experiência na operação de serviços 

em nuvem. 

Registro em Carteira de Trabalho ou 

contrato(s) executado(s) pelo 

profissional, além da devida 

documentação necessária para que se 

comprove a participação do funcionário 

na execução das atividades, ou 

comprovação do vínculo societário. 

Formação Modo de Comprovação 

Curso superior completo na área de Tecnologia da 

Informação, ou qualquer formação de nível 

superior. 

Diploma, devidamente registrado, de 

conclusão de curso de graduação na 

área de Tecnologia da Informação ou 

nível superior em qualquer área com 

pós-graduação na área de Tecnologia da 

Informação em nível de especialização 

ou mestrado ou doutorado, fornecido 

por instituição de ensino superior 

reconhecido pelo Ministério da Educação 

– MEC, ou pelo órgão competente para 

tanto no país de emissão do diploma. 

Possuir certificação ou experiência profissional de 

Administrador ou engenheiro de Soluções, ou 

papel equivalente superior, relacionados ao 

Provedor de Nuvem adotado 

Certificação técnica de administrador ou 

engenheiro de soluções emitida pelo 

Provedor adotado. 

 

4.12. Requisitos de Formação da Equipe 

4.12.1. No âmbito da solução, o planejamento e projeto dos serviços de computação em nuvem 

deverão ser supervisionados por um arquiteto de nuvem da CONTRATADA. 
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4.12.2. No âmbito dos serviços de computação em nuvem (Item 01, 02 e 03 da Tabela 1 do objeto) e 

nos SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE TÉCNICO EXECUTADOS POR DEMANDA (Item 8 

da Tabela 1 do objeto), o provisionamento, configuração e monitoramento dos recursos de 

computação em nuvem deverão ser acompanhados, nos casos de serviços realizados 

automaticamente pela plataforma de gerenciamento de nuvem, ou operacionalizado, nos casos 

manuais, por um administrador de nuvem. 

4.12.3. No âmbito dos SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE NUVEM (Item 04 da Tabela 1 do objeto) e 

dos SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA (Item 9 da Tabela 1 do objeto) 

as atividades deverão ser realizadas por ao menos 1 (um) administrador de nuvem e 

supervisionada por 1 (um) arquiteto de nuvem. 

4.12.4. No âmbito dos serviços de migração (Itens 05 e 06 da Tabela 1 do objeto), as atividades 

deverão ser executadas por ao menos 1 (um) administrador de nuvem e 1 (um) arquiteto em 

nuvem. Para aquelas cargas de trabalhos que envolvem banco de dados, deve ser apoiada por 

um especialista em banco de dados. 

4.12.5. No âmbito dos serviços de treinamento (Item 07 da Tabela 1 do objeto), as atividades deverão 

ser executadas por ao menos 1 (um) instrutor de serviços de nuvem. 

4.12.6. Os profissionais integrantes das equipes que prestarão os serviços mencionados nos itens acima 

e que forem executados pela CONTRATADA, deverão possuir vínculo empregatício comprovado 

através de CTPS ou societário com esta.  

4.12.6.1. O serviço de treinamento (Item 7 da Tabela 1), poderá ser subcontratado e prestado pelo CSP 

ou por empresas certificadas por esta. 

4.12.6.2. O serviço de consultoria (Item 9 da Tabela 1) poderá ser prestado tanto pela CONTRATADA 

quanto pelo CSP. Quando a prestação do serviço for realizada pelo CSP, não será necessária a 

comprovação de vínculo empregatício ou societário, por tratar-se de prestação de serviço 

técnico pelo próprio provedor de serviços. 

4.12.7. Os serviços de consultoria e treinamento também podem ser realizados através de 

subcontratação com comprovação de vínculo através de contrato de prestação de serviços. 

4.12.8. No caso do treinamento, se prestado por empresa terceira, deverá haver a comprovação de que 

a mesma é certificada pelo CSP. 

4.12.9. Para caso da consultoria, se o serviço for prestado pela contratada deverá haver comprovação 

do vínculo empregatício ou societário com a contratada, entretanto, no caso do serviço ser 

prestado pelo CSP, não há necessidade de comprovação, por tratar-se de serviço técnico 

especializado prestado pelo próprio provedor dos serviços. 

4.13. Requisitos de Metodologia de Trabalho 

4.13.1. Os serviços serão prestados nos termos previstos no Termo de Referência pela CONTRATADA e 

serão mensurados os resultados pela CONTRATANTE. 

4.13.2. A CONTRATANTE demandará os serviços por meio de Ordem de serviços (OS) que possibilitará 

a abertura de chamados para encaminhamento das demandas operacionais constantes do 

escopo de cada ordem de serviço. 
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4.13.3. A CONTRATADA deverá empregar recursos de metodologias ágeis, DEVOPS (Development and 

Operations) nas atividades de automação necessárias para assegurar o gerenciamento. 

Monitoramento e operação dos serviços.  

5. DA PROPRIEDADE INTELECTUAL E DIREITO AUTORAL 

5.1. Ceder à CONTRATANTE os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da Solução de 

TI sobre os diversos artefatos e produtos produzidos ao longo do contrato, incluindo a 

documentação, os modelos de dados e as bases de dados; 

6. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

6.1. Da formalização da Demanda 

6.1.1. A formalização para início da prestação dos serviços deve ser realizada por meio de Ordem de 

Serviço (OS). 

6.1.2. A Ordem de serviço deve ser encaminhada contendo no mínimo:  

a. a definição e a especificação dos serviços a serem realizados; 

b. o volume estimado de serviços a serem realizado; 

c. os prazos para realização dos serviços; 

d. a identificação dos responsáveis da CONTRATANTE pelo acompanhamento dos serviços. 

6.1.3. Para os serviços relacionados aos itens 01, 02, 03 e 04 da Tabela 1, a Ordem de Serviço poderá 

conter parcelas mensais, limitadas a vigência do contrato, a serem executadas, contendo 

necessariamente: 

a. a identificação do escopo de serviços abrangidos por cada parcela; 
b. o limite máximo de gastos admitido com cada parcela, incluindo neste cálculo limitações 
relacionadas a elasticidade de computação em nuvem. 
 

6.1.4. Cada parcela deve estar associada a uma entrega mensal e será tratada de forma individual 

para efeitos de contabilização de níveis de serviço e avaliação dos produtos entregáveis. 

6.1.5. Com vistas a subsidiar a construção da ordem de serviço, a CONTRATANTE poderá solicitar a 

qualquer momento a elaboração de plano de arquitetura que deverá ser realizado conforme 

item 6.2.4. 

6.1.6. A elaboração de plano de arquitetura deve ser realizada sem ônus à CONTRATANTE.  

 

6.2. Do planejamento dos Serviços 

6.2.1. Para os serviços que necessitem da realização de um planejamento (itens 01, 02, 03 e 04 da 

Tabela 1), a CONTRATADA deverá agendar reunião com a CONTRATANTE em até 1 (um) dia 

útil após a abertura do chamado ou recebimento da ordem de serviço, para tratar da demanda 

solicitada.  

6.2.2. Após explicada a demanda solicitada pela CONTRATANTE, a CONTRATADA terá até 10 (dez) 

dias úteis para apresentar o plano de arquitetura de solução para implementação dos serviços 

demandados pela CONTRATANTE. 
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6.2.3. O prazo para apresentação do plano de arquitetura poderá ser ampliado à critério da 

CONTRATANTE.  

6.2.4. O plano de arquitetura deverá conter, no mínimo, as seguintes informações: 

a. Descrição detalhada do serviço demandado; 

b. Arquitetura proposta pela CONTRATADA para implementação do serviço demandado; 

c. Orçamento detalhado dos serviços que serão usados pelo provedor para implementação do 

serviço demandado com o preço efetivamente cobrado pela CONTRATADA; 

d. Prazo para entrega dos serviços em perfeita operação; 

e. Descrição detalhada de restrições, dependências e quaisquer informações relevantes acerca 

do plano proposto. 

 

6.2.5. Os planos de serviços devem ser supervisionados e assinados por profissional com o perfil de 

arquiteto de nuvem. 

6.2.6. Após entrega do plano de arquitetura, a CONTRATANTE realizará a análise de modo a verificar 

a aderência técnica e de negócio.  

6.2.7. Havendo divergência, a CONTRATANTE solicitará à CONTRATADA que promova as adequações 

e/ou correções no plano de arquitetura, sem revisão do prazo e sem reinício de contagem de 

prazo, salvo quando a CONTRATANTE identificar algum fato impeditivo.  

6.2.8. Após o aceite do plano de arquitetura, a CONTRATANTE analisará o plano e decidirá se os 

serviços demandados serão implementados.  

6.3. Da abertura de chamados  

6.3.1. Durante a execução dos serviços deste Termo de referência, deve ser disponibilizado à 

CONTRATANTE plataforma para abertura e acompanhamento de chamados capaz de:  

a. fornecer um número de registro único para acompanhamento de cada chamado. 

b. comunicar à CONTRATANTE qualquer mudança na situação de chamados. 

6.3.2. Os chamados abertos somente podem ser concluídos e fechados após autorização da 

CONTRATANTE. 

6.4. Local de entrega e execução dos serviços 

6.4.1. Os serviços serão prestados de forma remota, à exceção daqueles relacionados ao transporte 

de dados no caso em que houver a necessidade de utilização de meio físico de transporte.  

6.4.2. As reuniões entre a CONTRATANTE e CONTRATADA deverão ser realizadas de modo virtual, a 

menos que haja algum impedimento. A CONTRATADA será responsável por prover a 

infraestrutura tecnológica para realização da reunião, restando à CONTRATANTE a 

responsabilidade por prover terminal de acesso à internet com capacidade de reprodução de 

áudio e vídeo aos seus funcionários.  

6.5. Alteração do Catálogos de Recursos de Nuvem  

6.5.1. O catálogo referente aos Recursos de Nuvem (Tabelas 2, 3 e 4) não poderão ser alterados. 

6.6. Transição Contratual 
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6.6.1. Por ocasião do encerramento de um contrato, com a consequente finalização da prestação dos 

serviços pela CONTRATADA, poderá ser necessária a migração dos dados de um CSP para 

outro. Neste processo, a CONTRATADA deverá prestar, sem ônus adicional, assistência à 

CONTRATANTE antes do encerramento ou rescisão contratual, para realizar a adequada 

migração dos dados previstos para uma nova empresa indicada pela CONTRATANTE em um 

prazo máximo de 6 (seis) meses. 

6.6.2. A CONTRATADA deverá entregar o acervo documental e informacional dos dados armazenados 

no CSP, atendendo às seguintes atividades: 

6.6.2.1. A CONTRATADA deverá entregar, sem ônus adicional, todas as imagens de servidores, dados e 

informações da CONTRATANTE, que estejam armazenados em seu ambiente. Para esta 

atividade a CONTRATADA, deverá elaborar um cronograma de atividades em comum acordo 

com a CONTRATANTE.  

6.6.2.2. Durante o processo é obrigatório o repasse de informações, pela CONTRATANTE, sobre as 

cargas de trabalho e informações técnicas que auxiliem a transição, sendo obrigatório o 

fornecimento, mas não se limitando a estes, de: 

6.6.2.2.1. Documentação e base de conhecimento atualizada com todos os procedimentos 

operacionais, templates, documentação as-built e parâmetros de instalação e configuração para 

todos os serviços realizados;  

6.6.2.2.2. Relação de todos recursos alocados ativos, hardware e software, que compõem o contrato com 

demonstrativo de crescimento anual, desde o início do contrato.  

6.6.2.3. A CONTRATADA deverá entregar para a CONTRATANTE em, no máximo, 

até 10 (dez) dias corridos antes do encerramento do contrato, todas as imagens de servidores 

virtuais e todos os dados e informações da CONTRATANTE, que estejam armazenados ou 

hospedados no ambiente provido pela CONTRATADA.  

6.6.2.3.1. Após o encerramento do contrato, em até 5 (cinco) dias úteis, a CONTRATADA deverá entregar 

as mesmas informações atualizadas até a data de encerramento do contrato.  

6.6.2.3.2. As datas de entrega poderão ser alteradas em comum acordo, conforme cronograma de 

atividades. 

6.6.2.3.3. Os arquivos deverão ser entregues em local e tecnologias previamente acordadas.  

6.6.2.3.4. Os arquivos deverão ser entregues em formatos previamente acorftreinamentdadosz entre as 

partes.  

6.6.2.3.5. O aceite das mídias somente será dado após a carga das mesmas pela CONTRATANTE.  

6.6.2.4. No caso de VMs, cujo licenciamento do sistema operacional e/ou outro software não permitam 

a extração da imagem e exportação para fora do ambiente da CSP, em função de direitos de 

licenciamento, poderá ser suprimida a entrega das imagens dos servidores, sendo necessária 

apenas a entrega dos dados e as informações armazenadas no ambiente.  

6.6.2.5. À critério da CONTRATANTE, desde que não haja custo adicional, os arquivos poderão ser 

disponibilizados pela CONTRATADA em um site seguro, para download. Neste caso não será 

necessária a gravação dos dados em mídias eletrônicas.  
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6.6.2.6. Este processo não terá nenhum custo adicional para a CONTRATANTE, nem mesmo relativo aos 

serviços necessários para a geração dos arquivos, disponibilização das mídias, eventual tráfego 

de rede e eventual custo de transporte, com segurança, das mídias.  

6.6.3. A CONTRATADA, responsável pelo contrato de hospedagem em encerramento, deverá destruir 

as informações da CONTRATANTE armazenadas no CSP, tão logo a migração seja concluída 

e condicionada a autorização expressa e por escrito da CONTRATANTE.  

6.6.4. A CONTRATADA terá até 45 (quarenta e cinco) dias, corridos, após o encerramento do 

contrato, para autorizar este evento, ou o que for acordado no cronograma de migração, em 

comum acordo. 

6.6.5. Ao final do processo de migração a CONTRATANTE irá emitir um laudo técnico comprovando a 

entrega dos dados pela CONTRATADA e a CONTRATADA deverá emitir um termo informando 

que os dados foram destruídos, de acordo com o padrão NIST 800-88.   

6.7. Mecanismos formais de comunicação 

6.7.1. São definidos como mecanismos formais de comunicação, entre a CONTRATANTE e a 

CONTRATADA, os seguintes: 

a. E-mails e Cartas. 

b. Ordem de Serviço 

c. Ata de Reunião 

d. Ofício 

e. Sistema de abertura de chamados 

6.8. Manutenção de Sigilo e Normas de Segurança 

6.8.1. A CONTRATADA deverá manter sigilo absoluto sobre quaisquer dados e informações contidos 

em quaisquer documentos e mídias, incluindo os equipamentos e seus meios de 

armazenamento, de que venha a ter conhecimento durante a execução dos serviços, não 

podendo, sob qualquer pretexto, divulgar, reproduzir ou utilizar, sob pena de lei, 

independentemente da classificação de sigilo conferida pelo CONTRATANTE a tais documentos.  

7.  MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO   

7.1. Critérios de Recebimento e Aceitação  

7.1.1. A CONTRATADA apresentará, até o quinto dia útil do mês, relatório com todas as ordens de 

serviços executadas e homologadas pela CONTRATANTE no mês anterior. O relatório deverá 

listar, quando couber, os serviços do provedor de nuvem, e a respectiva quantidade de USN 

utilizada no serviço de computação, os serviços de Gerenciamento de Recursos em Nuvem, os 

serviços de Migração de Recursos, os serviços de Treinamento, os serviços de operação sob 

demanda e o serviço de Consultoria sob demanda. 

7.1.2. O relatório citado no item anterior deve ser enviado aos fiscais técnicos, por e-mail, antes da 

emissão da fatura, para validação, e deve constar a aferição dos Níveis de Serviços, assim como 

o cálculo das glosas, para posterior validação dos demais fiscais do contrato, procedendo-se ao 

aceite se estiver em conformidade. 
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7.1.3. Após o envio do relatório citado acima, a CONTRATANTE  deverá confirmar o seu recebimento, 

também via email, diretamente à CONTRATADA. 

7.1.4. Nesse sentido, a entrega dos relatórios mensais deve ser condição fundamental e necessária 

para o pagamento referente a cada mês de prestação dos serviços. O relatório deverá conter 

no mínimo: 

a. Número das Ordens de Serviço; 

b. Descrição dos serviços; 

c. Período de execução dos serviços; 

d. Quantidades: USN, Instâncias Gerenciadas, Instâncias de Computação Migradas, Instâncias 

de Banco de Dados migradas, Turmas de Treinamento e UST 

e. Aferição dos Níveis de Serviços; 

f. Valor total devido. 

7.1.5. O ateste dos serviços ocorrerá no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contados do primeiro 

dia útil após o email de confirmação de recebimento do relatório. 

7.1.6. Concluída a avaliação da qualidade e da conformidade dos serviços entregues e 

provisoriamente recebidos, a CONTRATADA emitirá a(s) NOTA(S) FISCAL(IS) para pagamento, 

mediante e-mail de aceite enviado pela CONTRATANTE. 

7.2. Procedimentos de Teste e Inspeção 

7.2.1. A CONTRATANTE poderá realizar auditorias, inclusive com apoio de empresa especializada, 

para comprovar que a CONTRATADA mantém os requisitos de testes de segurança da 

informação (incluindo análise e tratamento de riscos, verificação de vulnerabilidades e avaliação 

de segurança dos serviços). 

7.2.2. A critério da CONTRATANTE, testes poderão ser realizados a fim de comprovar as 

funcionalidades e a especificação proposta neste Termo de Referência.  

7.2.3. Na ausência de especificações idênticas às mínimas exigidas, serão aceitas especificações 

superiores.  

7.3. Níveis Mínimos de Serviço Exigidos (NMS) 

7.3.1. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base em Níveis de 

Serviço definidos nesta seção. Níveis de serviço são indicadores mensuráveis, estabelecidos 

pela CONTRATANTE, capazes de aferir objetivamente os resultados pretendidos com as 

respectivas contratações.  

7.3.2. A aferição dos níveis de serviço será realizada mensalmente pelos fiscais do contrato, referente 

às Ordens de Serviço encerradas no mês anterior. 

7.3.3. O não cumprimento dos valores mínimos/máximos exigidos nos indicadores ensejará em 

descontos de acordo com o estipulado em cada indicador. 

7.3.4. Para as Ordens de Serviços relacionadas aos serviços de computação em nuvem (Itens 1, 2 e 3 

da Tabela 1 do objeto), será considerado o seguinte indicador: 

7.3.4.1. INDICADOR DE DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (IDSCN) 
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INDICADOR DE DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (IDSCN) 

Tópico Descrição 

Finalidade O IDSCN visa aferir o percentual do tempo em que os serviços da Nuvem 

Pública estiveram disponíveis no mês. 

Meta a cumprir IDSCN >= 99,90% 

 

O serviço objeto desta contratação deverá ser 

prestado 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 

(sete) dias por semana, durante todo o período 

de vigência do contrato, salvaguardados os 

casos de interrupções programadas. 

Instrumento de 

medição 

Através da plataforma de gerenciamento de nuvem e por controle próprio 

da CONTRATANTE na constatação de indisponibilidade dos serviços. 

Forma de 

acompanhamento 

Durante a execução dos serviços, a disponibilidade será monitorada e o 

tempo de indisponibilidade dos serviços será descontado do tempo total 

de disponibilidade esperado no mês. 

Entende-se como serviços aqueles constantes dos catálogos dos Itens 1, 

2 e 3 em execução. 

Periodicidade Será aferida mensalmente por serviço 

Mecanismo de 

Cálculo (métrica) 

IDSCN (%) = (TDM / TTM) x 100 

Onde: 

IDSCN = Disponibilidade dos Serviços 

TDM = Total de tempo com disponibilidade no mês 

TTM = Total do tempo no mês 

Observações Serão utilizados dias corridos na medição. 

Início de Vigência A partir da emissão de OS(s) relativa(s) aos itens 01, 02 e 03 

Faixas de ajuste 

no pagamento 

Para valores do indicador IDSCN: 

Igual ou Superior a 99,90% – Pagamento integral da OS; 

De 98,90% a 99,89% – Glosa de 3% sobre o valor do serviço 

inadimplido; 

De 97,90% a 98,89% – Glosa de 5% sobre o valor do serviço 

inadimplido; 

De 96,90% a 97,89% – Glosa de 7% sobre o valor do serviço 

inadimplido; 

De 90,00% a 96,89% – Glosa de 9% sobre o valor do serviço inadimplido  

E abaixo de 89,99% – Glosa de 10% sobre o valor do serviço inadimplido 
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7.3.5. Para as Ordens de Serviços relacionadas aos serviços de gerenciamento, operação de recursos de 

computação em nuvem (Item 4 da Tabela 1 do objeto), Suporte Técnico sob demanda (item 8 da 

tabela 1) e Consultoria (Item 9 da Tabela 1) serão considerados os seguintes indicadores: 

7.3.5.1. INDICADOR DE DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E OPERAÇÃO DE 

RECURSOS EM NUVEM (IDGOR) – Este indicador será utilizado para medir o Item 4 da Tabela 1. 

INDICADOR DE DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E OPERAÇÃO DE 

RECURSOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (IDGOR) 

Tópico Descrição 

Finalidade O IDGOR visa aferir o percentual do tempo em que os serviços de 

gerenciamento e operação de recursos de computação em Nuvem 

Pública estiveram disponíveis no mês. 

Meta a cumprir IDGOR>= 99%  O serviço de gerenciamento e operação de recursos 

em nuvem 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) 

dias por semana, durante todo o período de vigência 

do contrato, salvaguardados os casos de interrupções 

programadas. 

Instrumento de 

medição 

Através da plataforma de gerenciamento e operação de nuvem e por 

controle próprio da CONTRATANTE na constatação de indisponibilidade 

dos serviços. 

Forma de 

acompanhamento 

Durante a execução dos serviços, a disponibilidade será monitorada e o 

tempo de indisponibilidade dos serviços será descontado do tempo total 

de disponibilidade esperado no mês. 

Periodicidade Será aferida mensalmente por serviço 

Mecanismo de 

Cálculo (métrica) 

IDGOR (%) = (TDM / TTM) x 100 

Onde: 

IDGOR = Disponibilidade dos Serviços de gerenciamento e operação 

TDM = Total de tempo com disponibilidade no mês 

TTM = Total do tempo no mês 

Observações Serão utilizados dias corridos na medição. 

Início de Vigência A partir da emissão de OS(s) relativa(s) ao item 04. 

Faixas de ajuste 

no pagamento 

Para valores do indicador IDGOR: 

Igual ou Superior a 99% – Pagamento integral da OS; 

De 90% a 98,99% – Glosa de 1% sobre o valor do serviço inadimplido; 

De 80% a 89,99% – Glosa de 2% sobre o valor do serviço inadimplido; 

De 70% a 79,99% – Glosa de 5% sobre o valor do serviço inadimplido; 

Abaixo de 69,99% - Glosa de 10% sobre o valor do serviço inadimplido. 
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7.3.5.2. INDICADOR DE RESPONSIVIDADE A INCIDENTES (IRI) – Este indicador será utilizado para 

medir os itens 4, 8 e 9 da Tabela 1. 

INDICADOR DE RESPONSIVIDADE A INCIDENTES (IRI) 

Tópico Descrição 

Finalidade O indicador de resposta a incidentes mensura a quantidade de 

incidentes ocorridos no mês relacionados às instâncias objeto do serviço 

de gerenciamento da solução e o respectivo tempo de resposta. O 

objetivo deste indicador é incentivar uma atuação proativa e preventiva 

no gerenciamento dos recursos. 

Meta a cumprir IRI >= 90,00%  Promover uma resposta com proposta de 

resolução ou medida de contorno do incidente 

em até 90 minutos a no mínimo sobre 90% 

dos incidentes ocorridos no mês. 

Instrumento de 

medição 

Através da plataforma de gerenciamento de nuvem e por controle 

próprio da CONTRATANTE na constatação da ocorrência de incidentes e 

na contabilização do tempo até sua resposta 

Forma de 

Acompanhamento 

Durante a execução dos serviços, a ocorrência de incidentes será 

monitorada e o tempo de resposta será contabilizado. 

Periodicidade Será aferido mensalmente 

Mecanismo de 

Cálculo (métrica) 

IRI = (TI90 / TIM) x 100 

Onde: 

IRI = Percentual de Incidentes Tratados em até 90 minutos. 

TIM = Total de incidentes ocorridos no mês 

TI90 = Total de incidentes tratados em até 90 minutos. 

Observações Serão utilizados dias corridos na medição 

Início de Vigência A partir da emissão de OS(s) relativa(s) aos itens 01, 02,  03. 

Faixas de ajuste 

no pagamento 

Para valores do indicador IRI: 

Igual ou Superior a 90% – Pagamento integral da OS; 

De 80% a 89,99% – Glosa de 5% sobre o valor do serviço inadimplido; 

De 70% a 79,99% – Glosa de 7% sobre o valor do serviço inadimplido; 

Abaixo de 69,99% - Glosa de 10% sobre o valor do serviço inadimplido. 

 

7.3.5.3. INDICADOR DE TEMPESTIVIDADE NA OPERAÇÃO (ITO) 

Este indicador será utilizado para medir o nível de serviço dos Itens 4, 8 e 9 da Tabela 1. 

 

INDICADOR DE TEMPESTIVIDADE NA OPERAÇÃO (ITO) 

Tópico Descrição 

Finalidade Mensurar a execução dos serviços de gerenciamento e operação nos 
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prazos máximos estabelecidos. 

Meta a cumprir ITO >= 99,00%  Executar as operações e atividades dentro dos 

prazos para a execução previstos nas tabelas 5 

e 6 e na ordem de serviço. 

Instrumento de 

medição 

Através da plataforma de gerenciamento e acompanhamento de 

chamados e por controle próprio da CONTRATANTE. 

Forma de 

Acompanhamento 

Após a execução dos serviços, os fiscais analisarão individualmente 

cada execução de serviço verificando a conclusão no prazo definido 

neste Termo de Referência. 

Periodicidade Será aferido mensalmente 

Mecanismo de 

Cálculo (métrica) 

ITO = (TCSA / TC) x 100 

Onde: 

ITO = Percentual de serviços entregues tempestivamente. 

TC = Total de chamados ocorridos no mês 

TCSA = Total de chamados sem atraso. 

Observações Serão utilizados dias corridos na medição 

Início de Vigência A partir da emissão de OS(s) relativa(s) aos itens 01, 02, 03. 

Faixas de ajuste no 

pagamento 

Para valores do indicador ITO: 

Igual ou Superior a 99,00% – Pagamento integral da OS; 

De 90% a 98,99% – Glosa de 1% sobre o valor do serviço 

inadimplido; 

De 80% a 89,99% – Glosa de 5% sobre o valor do serviço 

inadimplido; 

De 70% a 79,99% – Glosa de 7% sobre o valor do serviço 

inadimplido; 

Abaixo de 69,99% - Glosa de 10% sobre o valor do serviço inadi                          

mplido. 

 

7.3.5.4. INDICADOR DE CONFORMIDADE NA OPERAÇÃO (ICO) - Este indicador será utilizado para 

medir o item 4, 8 e 9 da Tabela 1. 

INDICADOR DE CONFORMIDADE NA OPERAÇÃO (ICO) 

Tópico Descrição 

Finalidade Assegurar que os serviços de operação e gerenciamento dos recursos 

em núvem sejam executados em conformidade aos requisitos técnicos 

e funcionais esperados. 

Meta a cumprir ICO = 100,00%  Executar as operações e atividades de 

gerenciamento para aferição da QUALIDADE dos 

serviços previstos na tabela % e na ordem de 
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serviço. 

Instrumento de 

medição 

Através da plataforma de gerenciamento e acompanhamento de 

chamados e por controle próprio da CONTRATANTE. 

Forma de 

Acompanhamento 

Após a execução dos serviços, os fiscais analisarão individualmente 

cada execução de serviço verificando a conclusão no prazo definido 

neste Termo de Referência. 

Periodicidade Será aferido mensalmente 

Mecanismo de 

Cálculo (métrica) 

ICO = (TCC / TC) x 100 

Onde: 

TC = Total de chamados ocorridos no mês 

TCC = Total de chamados entregues no prazo definido no Termo de 

Referência. 

Observações Serão utilizados dias corridos na medição 

Início de Vigência A partir da emissão de OS(s) relativa(s) aos itens 01, 02 e 03. 

Faixas de ajuste no 

pagamento 

Para valores do indicador ICO: 

Igual a 100% – Pagamento integral da OS; 

De 90% a 99,99% – Glosa de 5% sobre o valor do serviço 

inadimplido; 

De 80% a 89,99% – Glosa de 7% sobre o valor do serviço 

inadimplido; 

Abaixo de 79,99% - Glosa de 10% sobre o valor do serviço 

inadimplido. 

 

7.3.6. Para as Ordens de Serviços relacionadas aos serviços de MIGRAÇÃO DE RECURSOS 

COMPUTACIONAIS E MIGRAÇÃO DE BANCO DE DADOS (Itens 5 e 6 da Tabela 1 do objeto), 

serão considerados os seguintes indicadores: 

7.3.6.1. INDICADOR DE TEMPESTIVIDADE NA MIGRAÇÃO (ITM) 

INDICADOR DE TEMPESTIVIDADE NA MIGRAÇÃO (ITM) 

Tópico Descrição 

Finalidade Mensurar a execução dos serviços de migração nos prazos máximos 

estabelecidos. 

Meta a cumprir ITM <= 0 

 

Executar a migração das cargas de trabalhos dentro 

dos prazos para a execução previstos nos itens 05 e 

06. 

Instrumento de 

medição 

Ordem de Serviço e plataforma de gerenciamento dos recursos de 

nuvem. 

Forma de 

Acompanhamento 

Após a execução dos serviços de migração, os fiscais verificarão a 

conformidade entre o prazo realizado e o prazo previsto. 
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Periodicidade Será aferido mensalmente 

Mecanismo de 

Cálculo (métrica) 

ITM = PR - PMP 

Onde: 

ITM = Dias de entrega do serviço dentro do prazo previsto. 

PMP = Prazo Máximo previsto para migração. 

PR= Prazo realizado. 

Observações Serão utilizados dias corridos na medição. 

O período cuja pendência dependa da CONTRATANTE será descontado 

da forma de cálculo. 

Início de Vigência A partir da emissão de OS(s) relativa(s) aos itens 05 e 06. 

Faixas de ajuste no 

pagamento 

Para valores do indicador ITM: 

Igual ou inferior a 0 – Pagamento integral da OS; 

De 1 a 5 – Glosa de 3% sobre o valor da ordem de serviço; 

De 6 a 10 – Glosa de 5% sobre o valor da ordem de serviço; 

De 11 a 15 – Glosa de 7% sobre o valor da ordem de serviço; 

De 16 a 30 - Glosa de 10% sobre o valor da ordem de serviço e 

aplicada advertência. 

Acima de 30 – Será declarado não execução do serviço de migração, 

sem prejuízo da aplicação de glosa anterior. 

 

7.3.6.2. INDICADOR DE EFETIVIDADE NA MIGRAÇÃO (IFM) 

INDICADOR DE EFETIVIDADE NA MIGRAÇÃO (IFM) 

Tópico Descrição 

Finalidade Assegurar que a migração das cargas de trabalho ocorra em 

conformidade aos requisitos técnicos e de negócio esperados. 

Meta a cumprir IFM=100% Quantidade de instâncias migradas cujas cargas de 

trabalhos foram estabilizadas no ambiente de 

nuvem. 

Instrumento de 

medição 

Ordem de Serviço e plataforma de gerenciamento dos recursos de 

nuvem. 

Forma de 

Acompanhamento 

Após a execução dos serviços de migração, os fiscais verificarão as 

conformidades funcionais das cargas de trabalho mantidas pelas 

instâncias. 

Periodicidade Sob demanda 

Mecanismo de 

Cálculo (métrica) 

IFM = TIMS/ TIM x 100 

Onde: 

IFM = Instâncias migradas em conformidade funcional aos requisitos 

técnicos e de negócio esperados. 
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TIMS = Total de instâncias migradas em conformidade funcional. 

TIM = Total de instâncias migradas 

Observações Serão consideradas instâncias de computação e de Banco de dados. 

Início de Vigência A partir da emissão de OS(s) relativa(s) aos itens 05 e 06. 

Faixas de ajuste no 

pagamento 

Para valores do indicador IFM: 

Igual a 100% – Pagamento integral da OS; 

De 90% a 99,99% – Glosa de 3% sobre o valor do serviço 

inadimplido; 

De 80% a 89,99% – Glosa de 5% sobre o valor do serviço 

inadimplido; 

Abaixo de 79,99% - Glosa de 7% sobre o valor do serviço inadimplido. 

 

 

7.3.7.  Para as Ordens de Serviços relacionadas aos serviços de TREINAMENTO (ITEM 7 da Tabela 1 do 

objeto), serão considerados os seguintes indicadores: 

INDICADOR DE QUALIDADE DO TREINAMENTO (IQT) 

Tópico Descrição 

Finalidade A execução dos serviços de treinamento com a qualidade mínima 

esperada. 

Meta a cumprir IQT >= 70%  

 

Avaliação positiva do treinamento por no mínimo 70% 

dos treinandos. 

Instrumento de 

medição 

Formulário de avaliação preenchido por cada treinando após realização do 

curso 

Forma de 

Acompanhamen

to 

Ao término do treinamento cada aluno responderá um formulário com um 

indicador de avaliação geral do treinamento. Considera-se positiva a 

avaliação superior a 50%. 

Periodicidade Por treinamento 

Mecanismo de 

Cálculo 

(métrica) 

IQT (%) = (TAP/ TA) x 100 

Onde: 

IQT = Avaliações positivas sobre o treinamento. 

TA = Total de avaliações. 

TAP = Total de avaliações positivas 

Observações Serão considerados apenas os participantes com no mínimo 70% de 

frequência. 

Início de 

Vigência 

A partir da emissão de OS(s) relativa(s) ao item 07. 

Faixas de 

ajuste no 

Para valores do indicador IQT: 

Igual ou superior a 70% – Pagamento integral da OS; 
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pagamento De 60% a 69,99% – Glosa de 2% sobre o valor do serviço inadimplido; 

De 50% a 59,99% – Glosa de 3% sobre o valor do serviço inadimplido; 

De 40% a 49,99% – Glosa de 5% sobre o valor do serviço inadimplido; 

Abaixo de 39,99% - Glosa de 7% sobre o valor do serviço inadimplido. 

 

8. Sanções Administrativas e Procedimentos para Glosa no Pagamento 

8.1. O licitante será sancionado com o impedimento de licitar e contratar com a Administração 

Pública Estadual e será descredenciado do cadastro de fornecedores, pelo prazo de até 2 (dois) 

anos, sem prejuízo de multa, e demais cominações legais, nos seguintes casos: 

a) convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato; 

b) deixar de entregar a documentação exigida no Edital; 

c) apresentar documentação falsa; 

d) não mantiver a proposta; 

e) cometer fraude fiscal; 

f) comportar-se de modo inidôneo. 

 

8.2. Serão reputados como inidôneos atos como os descritos no Código Penal Brasileiro. 

8.3. A aplicação de sanções não exime o licitante da obrigação de reparar os danos, perdas ou 

prejuízos que sua conduta venha a causar ao CONTRATANTE. 

8.4. O licitante/adjudicatário que cometer quaisquer das infrações discriminadas no subitem 8.1 

ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

a) multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da sua proposta inicial; 

b) impedimento de licitar e de contratar com o Estado do Rio Grande do Sul e 

descredenciamento no cadastro de fornecedores, pelo prazo de até 2 (dois) anos. 

 

8.5. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento de 

licitar e de contratar. 

8.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 

assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o 

procedimento previsto na legislação. 

8.7. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado ao PROCERGS, 

observado o princípio da proporcionalidade. 

8.8. As sanções previstas nesta Cláusula não elidem a aplicação das penalidades estabelecidas no 

Art. 30 da Lei Federal nº 12.846/2013. 

8.9. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas na Minuta de 

Contrato e tem sua redação definida pelo Decreto Estadual nº 55.717/2021, Resoluções 

177/2021 e  200/2022. 
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8.10. As glosas decorrentes de indisponibilidade estão previstas no item 7 e subitens deste Termo de 

Referência. 

9. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO  

9.1. O contrato a ser firmado terá vigência inicial de 36 (trinta e seis) meses, contados da data de 

sua assinatura, e poderá ser prorrogado por período de mais 24 (vinte e quatro) meses, até o 

limite de 60 meses. 

9.2. A vigência de 36 (trinta e seis) meses justifica-se com vistas a permitir que o período contratual 

acomode o processo de migração, configuração, estabilização e disponibilização dos serviços 

em nuvem, além da prestação do serviço propriamente dito. Outro fator que foi considerado na 

definição do período de 36 (trinta) meses foi a modalidade de reserva de recurso computacional 

adotado pelos provedores de nuvem. Essa modalidade permite a alocação de recursos por 

períodos de 12 (doze) meses. Neste caso, uma vigência anual impossibilitaria o uso dos 

recursos nessa modalidade. Destacando-se que essa modalidade de recursos reservados 

apresenta melhores condições comerciais para a Administração. 

10. DO REAJUSTE DE PREÇOS  

10.1. O contrato será reajustado, observado o interregno mínimo de um ano, a contar da data-base 

de reajuste. 

10.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir 

dos efeitos financeiros do último reajuste. 

10.3. O valor do contrato será reajustado, em consequência da variação do IPCA (Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo) do Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor – SNIPC, de 

acordo com a fórmula abaixo: 

            R = P0 x [(IPCAn / IPCA0)-1] 
            Onde: 
                 R = parcela de reajuste; 
                 P0 = Preço inicial do contrato no mês de referência dos preços ou preço do                 
contrato no mês de aplicação do último reajuste; 
                IPCAn = número do índice IPCA referente ao mês do reajuste;   
                IPCA0 = número do índice IPCA referente ao mês da data-base inicial ou último reajuste. 

 

11. DEFINIÇÃO DE CRITÉRIOS TÉCNICOS PARA JULGAMENTO DA PROPOSTA 

11.1. Para fins de demonstração da conformidade do serviço apresentado pela licitante em relação às 

especificações técnicas previstas no Termo de Referência, a licitante deverá apresentar a 

seguinte Documentação Técnica: 

11.2. A identificação dos provedores de nuvem ofertados (no mínimo dois) e seus respectivos 

catálogos de serviços, associados aos serviços constantes nas Tabelas 2, 3 e 4 do objeto deste 

termo de referência, conforme ANEXO III MODELO DE TABELA DE CONFORMIDADE TÉCNICA 

DOS CATÁLOGOS DE SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM; 
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11.2.1. A comprovação da oferta dos serviços por parte dos CSPs, não precisa considerar as métricas 

definidas nas Tabelas 2, 3 e 4 cuja conversão entre a métrica do CSP e a métrica definida no 

TR será de responsabilidade da Contratada. 

11.3. A descrição de cada produto ofertado, incluindo os prospectos técnicos, referência ao endereço 

eletrônico do provedor e outros materiais necessários para se demonstrar a compatibilidade aos 

requisitos mínimos constantes dos serviços exigidos neste documento; 

11.4. Identificação do(s) produto(s) adotado(s) para oferta da Plataforma de Gestão de Multinuvem e 

do Portal de Gerenciamento online, incluindo todo o material, prospecto e endereços eletrônicos 

que contenham as informações necessárias para se constatar o atendimento aos requisitos 

mínimos exigidos para a plataforma de gestão, conforme ANEXO IV  MODELO DE TABELA DE 

CONFORMIDADE TÉCNICA DA PLATAFORMA DE GESTÃO DE MULTINUVEM E DO PORTAL DE 

GERENCIAMENTO ONLINE.  

 

12. DOS CRITÉRIOS DE HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR 

12.1. Regime, Tipo, Modalidade da Licitação e Modo de Disputa:  

12.1.1. O regime da execução do contrato é de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, uma vez que 

permite o pagamento apenas pelos serviços efetivamente executados, e consegue-se definir de 

antemão a qualidade e a quantidade serviços a serem prestados.  

12.1.2. Esta licitação será realizada na modalidade de PREGÃO NA FORMA DE DISPUTA, eletrônica, 

com julgamento pelo critério de MENOR PREÇO GLOBAL DO LOTE. 

12.2. A LICITANTE deverá apresentar para fins de habilitação técnica atestados de capacidade 

técnica, com as seguintes comprovações:  

12.2.1. O provisionamento, gerenciamento e operação de, no mínimo, 50 instâncias de máquina virtual 

e de 10 instâncias de banco de dados em ambiente de nuvem pública;  

12.2.2. O fornecimento de painel ou portal web de gestão de recursos em nuvem pública, capaz de 

realizar o monitoramento e bilhetagem de recursos de computação em nuvem de um provedor;  

12.2.3. A realização de migração de ambiente de hospedagem próprio (on-premisses) de organização 

pública ou privada com no mínimo 50 máquinas virtuais e de 10 instâncias de banco de dados 

para ambiente em nuvem pública.  

12.3. Será permitido o somatório de atestados para fins de comprovação da qualificação técnica do 

LICITANTE.  

12.4. Apresentar comprovação de que representa provedores de nuvem para utilização dos serviços 

de computação em nuvem que venham a ser utilizados pela CONTRATANTE. 

12.5. Comprovar através de cópia da Carteira de Trabalho ou Contrato Social que possui no seu 

quadro, 01 (um) profissional de cada perfil abaixo relacionado: 

12.5.1. Administrador de Serviços em Nuvem 

12.5.2. Arquiteto de Nuvem 

12.5.3. Especialista em Banco de Dados 
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12.6. A Licitante deverá comprovar que os provedores aos quais representa, nos termos do item 12.4 

possuem ao menos as certificações: ABNT NBR ISO/IEC 27001:2013; ISO/IEC 27017:2016 ou 

CSA STAR Certification LEVEL TWO ou superior; e ISO/IEC 27018:2014, vigentes, referentes à 

infraestrutura de datacenter onde os serviços em nuvem estarão hospedados. 

12.7. As certificações acima serão aceitas na sua versão em inglês, com tradução juramentada. 

12.8. Os Licitantes deverão demonstrar que os provedores ofertados estão em conformidade com os 

padrões de segurança de nuvem através de auditoria anual do tipo SOC 2, ou superior, 

conduzida por um auditor independente, com a apresentação dos relatórios de tipo I ou tipo II. 

13. DA SUBCONTRATAÇÃO 

Será permitida subcontratação apenas para os serviços de treinamento ( Item 7 da Tabela 1 do 

objeto ) e para o e SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA TÉCNICA (Item 9 da Tabela 1 

do objeto). 

 

14. ANEXOS 

14.1. Integram este Termo de Referência os seguintes anexos: 

14.1.1. ANEXO I – MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO 

PROCERGS ORDEM DE SERVIÇO 

Contrato n° 

OS 

SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (Item 1 da Contratação) 

Código Serviço Quantidade Prazo em dias Quantidade de USNs 

     

     

     

SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (Item 2 da Contratação) 

Código Serviço Quantidade Prazo em dias Quantidade de USNs 

     

     

     

SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (Item 3 da Contratação) 

Código Serviço Quantidade Prazo em dias Quantidade de USNs 

     

     

     

SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E OPERAÇÃO DE RECURSOS EM NUVEM (ITEM 4 da contratação) 

Instâncias relacionadas (computação 

ou banco de dados) 

Recursos relacionados (rede, segurança 

ou armazenamento) - Descrever código 

e nome do recurso. 

Natureza 

da ação 

(*) 

Data e 

hora de 

início 

Data e hora 

de término 
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Prazos de execução dos serviços de Gerenciamento e Operação (vide tabela 5 - TR) 

SERVIÇO DE MIGRAÇÃO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS (ITEM 5 da contratação) 

Tipo de Migração: <"on-premisses to cloud" ou "cloud to cloud" > 

Instância a ser migrada Ações relacionadas Data e hora de início Data e hora de término 

    

    

    

Obs.: observar os prazos máximos conforme tabela 

Quantidade de instâncias de computação estimadas da OS Prazo máximo em dias de execução da OS 

1 a 5 instâncias 3 dias 

6 a 20 instâncias 7 dias 

21 a 50 instâncias 15 dias 

Mais do que 50 30 dias 

SERVIÇO DE MIGRAÇÃO DE BANCO DE DADOS (ITEM 6 da contratação) 

Tipo de Migração: <"on-premisses to cloud" ou "cloud to cloud" > 

Instância a ser migrada Ações relacionadas Data e hora de início Data e hora de término 

    

    

    

Obs.: observar os prazos máximos conforme tabela 

Quantidade de instâncias de computação estimadas da OS Prazo máximo em dias de execução da OS 

1 a 5 instâncias 3 dias 

6 a 20 instâncias 7 dias 

21 a 50 instâncias 15 dias 

Mais do que 50 30 dias 

TREINAMENTO (ITEM 7 da contratação) 

a. Identificação da turma de treinamento (Nome do Órgão, Identificação da Turma); 

b. Data início; 

c. Data de término; 

d. Horário de início; 

e. Horário de término; 

f. Relação dos participantes (de 1 a 20); 

g. Detalhamento do escopo; e 

__________, ___ de __________ de _____. 
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Responsável Técnico da Empresa 

Empresa 

 

Responsável Técnico Procergs 

SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS SOB DEMANDA (ITEM 8 da contratação) 

Descrição do Serviço Recursos relacionados (rede, 

segurança 

ou armazenamento)  

Valor em 

UST 

Data e 

hora de 

início 

Data e hora 

de término 

     

     

     

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA (ITEM 9 da contratação) 

Descrição do Serviço Recursos relacionados (rede, segurança 

ou armazenamento) - Descrever código 

e nome do recurso. 

Quantidad

e de UST 

Data e 

hora de 

início 

Data e hora 

de término 

     

     

     

Observação 

 

 

14.1.2. ANEXO II - MODELO DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO - TREINAMENTO 

14.1.3.  O Conteúdo programático deverá contemplar uma carga horária mínima de 40 (quarenta) 

horas abrangendo ao menos os seguintes tópicos: 

14.1.3.1. Introdução/conceito de computação em nuvem; 

14.1.3.2.  Visão geral dos serviços da Nuvem Pública; 

14.1.3.3. Visão geral das APIs e Interfaces - Nativas, Linha de Comando, Portal, SDKs, entre outras - 

para acesso aos serviços da Nuvem Pública; 

14.1.3.4. Visão geral dos mecanismos de gestão de acessos e identidades para acesso a recursos e 

serviços da Nuvem Pública; 

14.1.3.5.  Conceitos da Plataforma de Gestão de Nuvem; 

14.1.3.6. Configuração e utilização da Plataforma de Gestão de Nuvem; 

14.1.3.7. Implementação e Provisionamento em nuvem; 

14.1.3.8. Arquitetura e Administração de Topologias de Aplicações e ambientes em nuvem; 

14.1.3.9. Gerenciar o crescimento da infraestrutura e do armazenamento em um ambiente de nuvem; 

14.1.3.10. Migração de aplicações do ambiente on-premises para o ambiente em nuvem; 

14.1.3.11. Gerenciamento de storage e backup; 

14.1.3.12. Otimização da arquitetura de computação em nuvem; 

14.1.3.13. Automação de serviços; 
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14.1.3.14. Instalação, criação e execução de container; 

14.1.3.15. Projetar uma arquitetura de redes para suportar o ambiente de nuvem. 

 

14.1.4. ANEXO III- MODELO DE TABELA DE CONFORMIDADE TÉCNICA DOS CATÁLOGOS DE 

SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM  

 

14.1.4.1. IDENTIFICAÇÃO DOS PROVEDORES E SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM 

OFERTADOS 

Tabela 7 - Infraestrutura como Serviço (IaaS) 

 

1. Serviço de Computação 

 

Código Recurso de Computação <Nome Provedor A> <Nome Provedor B> <Nome Provedor 
...> 

1.1 Máquina Virtual Linux - Provisionada com 1 vCPU 1 
GB de Memória RAM, reservado por 1 ano 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

1.2 Máquina Virtual Linux Corporativo - Provisionada com 
1 vCPU 1 GB de Memória RAM, reservado por 1 ano 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

1.3 Máquina Virtual Linux Corporativo com Suporte do 
CSP- Provisionada com 1 vCPU 1 GB de Memória 
RAM, reservado por 1 ano 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

1.4 Máquina Windows - Provisionada com 1 vCPU 1 GB 
de Memória RAM, reservado por 1 ano 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

1.5 Máquina Virtual Linux - Provisionada com 1 vCPU 2 
GB de Memória RAM, reservado por 1 ano 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

1.6 Máquina Virtual Linux Corporativo - Provisionada com 
1 vCPU 2 GB de Memória RAM, reservado por 1 ano 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

1.7 Máquina Virtual Linux Corporativo com Suporte do 
CSP- Provisionada com 1 vCPU 2 GB de Memória 
RAM, reservado por 1 ano 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

1.8 Máquina Virtual Windows - Provisionada com 1 vCPU 
2 GB de Memória RAM, reservado por 1 ano 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

1.9 Máquina Virtual Linux - Provisionada com 2 vCPU 2 
GB de Memória RAM, reservado por 1 ano 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

1.10 Máquina Virtual Linux Corporativo - Provisionada com 
2 vCPU 2 GB de Memória RAM, reservado por 1 ano 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

1.11 Máquina Virtual Linux Corporativo com Suporte do 
CSP - Provisionada com 2 vCPU 2 GB de Memória 
RAM, reservado por 1 ano 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

1.12 Máquina Virtual Windows - Provisionada com 2 vCPU 
2 GB de Memória RAM, reservado por 1 ano 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 
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1.13 Máquina Virtual Linux - Provisionada com 2 vCPU 4 
GB de Memória RAM, reservado por 1 ano 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

1.14 Máquina Virtual Linux Corporativo - Provisionada com 
2 vCPU 4 GB de Memória RAM, reservado por 1 ano 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

1.15 Máquina Virtual Linux Corporativo com Suporte do 
CSP- Provisionada com 2 vCPU 4 GB de Memória 
RAM, reservado por 1 ano 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

1.16 Máquina Virtual Windows - Provisionada com 2 vCPU 
4 GB de Memória RAM, reservado por 1 ano 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

1.17 Máquina Virtual Linux - Provisionada com 2 vCPU 8 
GB de Memória RAM, reservado por 1 ano 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

1.18 Máquina Virtual Linux Corporativo - Provisionada com 
2 vCPU 8 GB de Memória RAM, reservado por 1 ano 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

1.19 Máquina Virtual Linux Corporativo com Suporte do 
CSP - Provisionada com 2 vCPU 8 GB de Memória 
RAM, reservado por 1 ano 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

1.20 Máquina Virtual Windows - Provisionada com 2 vCPU 
8 GB de Memória RAM, reservado por 1 ano 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

1.21 Máquina Virtual Linux - Provisionada com 4 vCPU 8 
GB de Memória RAM, reservado por 1 ano 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

1.22 Máquina Linux Corporativo - Provisionada com 4 
vCPU 8 GB de Memória RAM, reservado por 1 ano 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

1.23 Máquina Linux Corporativo com Suporte do CSP - 
Provisionada com 4 vCPU 8 GB de Memória RAM, 
reservado por 1 ano 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

1.24 Máquina Virtual Windows - Provisionada com 4 vCPU 
8 GB de Memória RAM, reservado por 1 ano 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

1.25 Máquina Virtual Linux - Provisionada com 4 vCPU 16 
GB de Memória RAM, reservado por 1 ano 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

1.26 Máquina Virtual Linux Corporativo - Provisionada com 
4 vCPU 16 GB de Memória RAM, reservado por 1 ano 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

1.27 Máquina Virtual Linux Corporativo com Suporte do 
CSP - Provisionada com 4 vCPU 16 GB de Memória 
RAM, reservado por 1 ano 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

1.28 Máquina Virtual Windows - Provisionada com 4 vCPU 
16 GB de Memória RAM, reservado por 1 ano 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

1.29 Máquina Virtual Linux - Provisionada com 8 vCPU 16 
GB de Memória RAM, reservado por 1 ano 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

1.30 Máquina Virtual Linux Corporativo - Provisionada com 
8 vCPU 16 GB de Memória RAM, reservado por 1 ano 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

1.31 Máquina Virtual Linux Corporativo com Suporte do 
CSP- Provisionada com 8 vCPU 16 GB de Memória 
RAM, reservado por 1 ano 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

1.32 Máquina Virtual Windows - Provisionada com 8 vCPU <produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 
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16 GB de Memória RAM, reservado por 1 ano 

1.33 Máquina Virtual Linux - Provisionada com 8 vCPU 32 
GB de Memória RAM, reservado por 1 ano 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

1.34 Máquina Virtual Linux Corporativo - Provisionada com 
8 vCPU 32 GB de Memória RAM, reservado por 1 ano 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

1.35 Máquina Virtual Linux Corporativo com Suporte do 
CSP - Provisionada com 8 vCPU 32 GB de Memória 
RAM, reservado por 1 ano 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

1.36 Máquina Virtual Windows - Provisionada com 8 vCPU 
32 GB de Memória RAM, reservado por 1 ano 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

1.37 Máquina Virtual Linux - provisionado com 16 vCPU e 
32 GB de memória RAM, reservada por 1 ano 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

1.38 Máquina Virtual Linux Corporativo- provisionado com 
16 vCPU e 32 GB de memória RAM, reservada por 1 
ano 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

1.39 Máquina Virtual Linux Corporativo com Suporte do 
CSP- provisionado com 16 vCPU e 32 GB de memória 
RAM, reservada por 1 ano 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

1.40 Máquina Virtual Windows - provisionado com 16 
vCPU e 32 GB de memória RAM, reservada por 1 ano 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

1.41 Máquina Virtual Linux - Provisionada com 16 vCPU 64 
GB de Memória RAM, reservado por 1 ano 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

1.42 Máquina Virtual Linux Corporativo - Provisionada com 
16 vCPU 64 GB de Memória RAM, reservado por 1 
ano 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

1.43 Máquina Virtual Linux Corporativo com Suporte do 
CSP- Provisionada com 16 vCPU 64 GB de Memória 
RAM, reservado por 1 ano 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

1.44 Máquina Virtual Windows - Provisionada com 16 
vCPU 64 GB de Memória RAM, reservado por 1 ano 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

1.45 Máquina Virtual Linux - Provisionada com 32 vCPU 64 
GB de Memória RAM, reservado por 1 ano 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

1.46 Máquina Virtual Linux Corporativo - Provisionada com 
32 vCPU 64 GB de Memória RAM, reservado por 1 
ano 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

1.47 Máquina Virtual Linux Corporativo com Suporte do 
CSP - Provisionada com 32 vCPU 64 GB de Memória 
RAM, reservado por 1 ano 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

1.48 Máquina Virtual Windows - Provisionada com 32 
vCPU 64 GB de Memória RAM, reservado por 1 ano 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

1.49 Máquina Virtual Linux - Provisionada com 32 vCPU 
128 GB de Memória RAM, reservado por 1 ano 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

1.50 Máquina Virtual Linux Corporativa - Provisionada com 
32 vCPU 128 GB de Memória RAM, reservado por 1 
ano 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 
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1.51 Máquina Virtual Linux Corporativa com Suporte do 
CSP - Provisionada com 32 vCPU 128 GB de Memória 
RAM, reservado por 1 ano 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

1.52 Máquina Virtual Windows - Provisionada com 32 
vCPU 128 GB de Memória RAM, reservado por 1 ano 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

1.53 Máquina Virtual Linux - Provisionada com 64 vCPU 
256 GB de Memória RAM, reservado por 1 ano 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

1.54 Máquina Virtual Linux Corporativa - Provisionada com 
64 vCPU 256 GB de Memória RAM, reservado por 1 
ano 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

1.55 Máquina Virtual Linux Corporativa com Suporte do 
CSP - Provisionada com 64 vCPU 256 GB de Memória 
RAM, reservado por 1 ano 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

1.56 Máquina Virtual Windows - Provisionada com 64 
vCPU 256 GB de Memória RAM, reservado por 1 ano 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

1.57 Máquina Virtual Linux - Provisionada com 1 vCPU 1 
GB de Memória RAM, por demanda 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

1.58 Máquina Virtual Linux Corporativo - Provisionada com 
1 vCPU 1 GB de Memória RAM, por demanda 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

1.59 Máquina Virtual Linux Corporativo com Suporte do 
CSP- Provisionada com 1 vCPU 1 GB de Memória 
RAM, por demanda 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

1.60 Máquina Virtual Windows - Provisionada com 1 vCPU 
1 GB de Memória RAM, por demanda 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

1.61 Máquina Virtual Linux - Provisionada com 1vCPU 2 
GB de Memória RAM, por demanda 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

1.62 Máquina Virtual Linux Corporativo - Provisionada com 
1 vCPU 2 GB de Memória RAM, por demanda 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

1.63 Máquina Virtual Linux Corporativo com Suporte do 
CSP- Provisionada com 1 vCPU 2 GB de Memória 
RAM, por demanda 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

1.64 Máquina Virtual Windows - Provisionada com 1 vCPU 
2 GB de Memória RAM, por demanda 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

1.65 Máquina Virtual Linux - Provisionada com 2 vCPU 2 
GB de Memória RAM, por demanda 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

1.66 Máquina Virtual Linux Corporativo - Provisionada com 
2 vCPU 2 GB de Memória RAM, por demanda 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

1.67 Máquina Virtual Linux Corporativo com Suporte do 
CSP - Provisionada com 2 vCPU 2 GB de Memória 
RAM, por demanda 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

1.68 Máquina Virtual Windows - Provisionada com 2 vCPU 
2 GB de Memória RAM, por demanda 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

1.69 Máquina Virtual Linux - Provisionada com 2 vCPU 4 
GB de Memória RAM, por demanda 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 
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1.70 Máquina Virtual Linux Corporativo- Provisionada com 
2 vCPU 4 GB de Memória RAM, por demanda 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

1.71 Máquina Virtual Linux Corporativo com Suporte do 
CSP - Provisionada com 2 vCPU 4 GB de Memória 
RAM, por demanda 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

1.72 Máquina Virtual Windows - Provisionada com 2 vCPU 
4 GB de Memória RAM, por demanda 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

1.73 Máquina Virtual Linux - Provisionada com 2 vCPU 8 
GB de Memória RAM, por demanda 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

1.74 Máquina Virtual Linux Corporativo - Provisionada com 
2 vCPU 8 GB de Memória RAM, por demanda 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

1.75 Máquina Virtual Linux Corporativo com Suporte do 
CSP - Provisionada com 2 vCPU 8 GB de Memória 
RAM, por demanda 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

1.76 Máquina Virtual Windows - Provisionada com 2 vCPU 
8 GB de Memória RAM, por demanda 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

1.77 Máquina Virtual Linux - Provisionada com 4 vCPU 8 
GB de Memória RAM, por demanda 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

1.78 Máquina Virtual Linux Corporativo - Provisionada com 
4 vCPU 8 GB de Memória RAM,por demanda 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

1.79 Máquina Virtual Linux Corporativo com Suporte do 
CSP- Provisionada com 4 vCPU 8 GB de Memória 
RAM,por demanda 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

1.80 Máquina Virtual Windows - Provisionada com 4 vCPU 
8 GB de Memória RAM, por demanda 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

1.81 Máquina Virtual Linux - Provisionada com 4 vCPU 16 
GB de Memória RAM, por demanda 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

1.82 Máquina Virtual Linux Corporativo - Provisionada com 
4 vCPU 16 GB de Memória RAM, por demanda 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

1.83 Máquina Virtual Linux Corporativo com Suporte do 
CSP- Provisionada com 4 vCPU 16 GB de Memória 
RAM, por demanda 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

1.84 Máquina Virtual Windows - Provisionada com 4 vCPU 
16 GB de Memória RAM, por demanda 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

1.85 Máquina Virtual Linux - Provisionada com 8 vCPU 16 
GB de Memória RAM, por demanda 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

1.86 Máquina Virtual Linux Corporativo - Provisionada com 
8 vCPU 16 GB de Memória RAM, por demanda 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

1.87 Máquina Virtual Linux Corporativo com Suporte do 
CSP - Provisionada com 8 vCPU 16 GB de Memória 
RAM, por demanda 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

1.88 Máquina Virtual Windows - Provisionada com 8 vCPU 
16 GB de Memória RAM, por demanda 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

1.89 Máquina Virtual Linux - Provisionada com 8 vCPU 32 <produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 
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GB de Memória RAM, por demanda 

1.90 Máquina Virtual Linux Corporativo - Provisionada com 
8 vCPU 32 GB de Memória RAM, por demanda 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

1.91 Máquina Virtual Linux Corporativo com Suporte do 
CSP - Provisionada com 8 vCPU 32 GB de Memória 
RAM, por demanda 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

1.92 Máquina Virtual Windows - Provisionada com 8 vCPU 
32 GB de Memória RAM, por demanda 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

1.93 Máquina Virtual Linux - Provisionada com 16 vCPU 32 
GB de Memória RAM, por demanda 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

1.94 Máquina Virtual Linux Corporativo - Provisionada com 
16 vCPU 32 GB de Memória RAM, por demanda 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

1.95 Máquina Virtual Linux Corporativo com Suporte do 
CSP - Provisionada com 16 vCPU 32 GB de Memória 
RAM, por demanda 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

1.96 Máquina Virtual Windows - Provisionada com 16 
vCPU 32 GB de Memória RAM, por demanda 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

1.97 Máquina Virtual Linux - Provisionada com 16 vCPU 64 
GB de Memória RAM, por demanda 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

1.98 Máquina Virtual Linux Corporativo - Provisionada com 
16 vCPU 64 GB de Memória RAM, por demanda 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

1.99 Máquina Virtual Linux Corporativo com Suporte do 
CSP - Provisionada com 16 vCPU 64 GB de Memória 
RAM, por demanda 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

1.100 Máquina Virtual Windows - Provisionada com 16 
vCPU 64 GB de Memória RAM, por demanda 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

1.101 Máquina Virtual Linux - Provisionada com 32 vCPU 64 
GB de Memória RAM, por demanda 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

1.102 Máquina Virtual Linux Corporativo - Provisionada com 
32 vCPU 64 GB de Memória RAM, por demanda 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

1.103 Máquina Virtual Linux Corporativo com Suporte do 
CSP - Provisionada com 32 vCPU 64 GB de Memória 
RAM, por demanda 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

1.104 Máquina Virtual Windows - Provisionada com 32 
vCPU 64 GB de Memória RAM, por demanda 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

1.105 Máquina Virtual Linux - Provisionada com 32 vCPU 
128 GB de Memória RAM, por demanda 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

1.106 Máquina Virtual Linux Corporativo - Provisionada com 
32 vCPU 128 GB de Memória RAM, por demanda 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

1.107 Máquina Virtual Linux Corporativo com Suporte do 
CSP - Provisionada com 32 vCPU 128 GB de Memória 
RAM, por demanda 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

1.108 Máquina Virtual Windows - Provisionada com 32 
vCPU 128 GB de Memória RAM, por demanda 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 
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1.109 Máquina Virtual Linux - Provisionada com 64 vCPU 
256 GB de Memória RAM, por demanda 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

1.110 Máquina Virtual Linux Corporativo - Provisionada com 
64 vCPU 256 GB de Memória RAM, por demanda 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

1.111 Máquina Virtual Linux Corporativo com Suporte do 
CSP - Provisionada com 64 vCPU 256 GB de Memória 
RAM, por demanda 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

112 Máquina Virtual Windows - Provisionada com 64 
vCPU 256 GB de Memória RAM, por demanda 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

2.Serviço de Armazenamento 

Código Recursos de Computação <Nome Provedor A> <Nome Provedor B> <Nome Provedor 
...> 

2.1 Serviço de armazenamento de blocos (SSD) <produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

2.2 Serviço de armazenamento de blocos (HDD) <produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

2.3 Serviço de armazenamento de objetos <produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

2.3.1 Serviço de armazenamento de objetos – dados com 
maior frequência de uso 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

2.3.2 Serviço de armazenamento de objetos – dados com 
acesso infrequente 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

2.3.3 Serviço de armazenamento de objetos – dados com 
menor frequência de uso 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

2.3.4  Serviço de recuperação de objetos armazenados – 
dados com acesso infrequente 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

2.3.5 Serviço de recuperação de objetos armazenados em 
longa duração 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

2.4 Serviços para utilização de Volume de 
Armazenamento de Rede “NAS” 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

3.Serviços de Rede  

Código Recursos de Computação <Nome Provedor A> <Nome Provedor B> <Nome Provedor 
...> 

3.1 Tráfego de saída de rede <produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

3.2 Tráfego de rede interna entre zonas <produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

3.3 Tráfego de rede do balanceador de carga <produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

3.4 Serviço de balanceamento de carga <produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

3.5 Serviço de balanceamento de carga utilizando 
gerenciador de tráfego por DNS * 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

3.6 Serviço de balanceamento de carga utilizando 
gerenciador de tráfego por endpoint * 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

3.7 Porta de conexão 50Mbps <produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 
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3.8 Porta de conexão 100Mbps <produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

3.9 Porta de conexão 200Mbps <produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

3.10 Porta de conexão 500Mbps <produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

3.11 Porta de conexão 1Gbps <produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

3.12 Porta de conexão 2Gbps <produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

3.13 Porta de conexão 5Gbps <produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

3.14 Porta de conexão 10Gbps <produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

3.15 Serviço de DNS – Hospedagem de zonas <produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

3.16 Serviço de DNS – Consultas <produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

3.17 Serviço de VPN <produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

3.18 VPN Gateway <produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

3.19 IP Público <produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

3.20 Serviço de tradução do endereço de rede (NAT) – 
Gateway 

<produto ofertado> 
  

<produto ofertado> <produto ofertado> 

3.21 Serviço de tradução do endreço de rede (NAT) – 
Transferência  

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

3.22 Serviço de tráfego entre clouds privadas virtuais – 
Gigabyte /Mês 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

3.23 Serviço de conexão entre clouds privadas virtuais -  
Conexões por hora 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

4. Serviços de Segurança 

Código Recursos de Computação <Nome do Provedor> <Nome do Provedor> <Nome do 
Provedor> 

4.1  Serviço de Cofre de Senhas <produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

4.2 Serviço Web Application Firewall adquirido por ACL 
** 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

4.3 Serviço Web Application Firewall adquirido por Regra 
** 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

4.4 Serviço Web Application Firewall adquirido por hora 
** 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

4.5 Serviço de backup <produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

4.6 Serviço de armazenamento de Backup <produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

4.7 Serviço de Autenticação (Integração com AD) 
adquirido por usuário *** 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

4.8 Serviço de Autenticação (Integração com AD) 
adquirido por domínio *** 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

4.9 Serviço de Auditoria e Análise de Logs <produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 
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Tabela 8 - Plataforma como Serviço ( PaaS )  

5.Banco de Dados  

Código Recurso de Computação <Nome do Provedor> <Nome do Provedor> <Nome do Provedor...> 

5.1 Serviço Gerenciado de Banco de Dados MySQL com 
4 vCPU e 16 GB de memória RAM 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

5.2 Serviço Gerenciado de Banco de Dados MySQL com 
8 vCPU e 32 GB de memória RAM 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

5.3 Serviço Gerenciado de Banco de Dados MySQL com 
16 vCPU e 64 GB de memória RAM 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

5.4 Serviço Gerenciado de Banco de Dados MySQL com 
32 vCPU e 128 GB de memória RAM 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

5.5 Serviço Gerenciado de Banco de Dados PostgreSQL 
com 4 vCPU e 16 GB de memória RAM 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

5.6 Serviço Gerenciado de Banco de Dados PostgreSQL 
com 8 vCPU e 32 GB de memória RAM 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

5.7 Serviço Gerenciado de Banco de Dados PostgreSQL 
com 16 vCPU e 64 GB de memória RAM 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

5.8 Serviço Gerenciado de Banco de Dados PostgreSQL 
com 32 vCPU e 128 GB de memória RAM 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

5.9 Serviço Gerenciado de Banco de Dados SQL Server 
com 4 vCPU e 16 GB de memória RAM 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

5.10 Serviço Gerenciado de Banco de Dados SQL Server 
com 8 vCPU e 32 GB de memória RAM 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

5.11 Serviço Gerenciado de Banco de Dados SQL Server 
com 16 vCPU e 64 GB de memória RAM 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

5.12 Serviço Gerenciado de Banco de Dados SQL Server 
com 32 vCPU e 126 GB de memória RAM 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

5.13 Serviço Gerenciado de Banco de Dados Oracle com 
4 vCPU e 16 GB de memória RAM 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

5.14 Serviço Gerenciado de Banco de Dados Oracle com 
8 vCPU e 32 GB de memória RAM 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

5.15 Serviço Gerenciado de Banco de Dados Oracle com 
16 vCPU e 64 GB de memória RAM 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

5.16 Serviço de Banco de Dados Gerenciado Não-
Relacional (NoSQL/NewSQL) 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

5.17 Serviço de Banco de Dados Gerenciado Não-
Relacional (NoSQL/NewSQL) 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 
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6 Armazenamento de Banco de Dados  

Código Recurso de Computação <Provedor A> <Provedor B> Provedor ...> 

6.1 Armazenamento de Banco de Dados MySQL <produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

6.2 Armazenamento de Banco de Dados PostgreSQL <produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

Armazenamento de Banco de Dados SQL Server <produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

6.4 Armazenamento de Banco de Dados Oracle <produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

6.5 Serviço de Armazenamento de Banco de Dados 
Gerenciado Não-Relacional (NoSQL/NewSQL) 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

7.Serviço Container por demanda   

Código Recurso de Computação <Provedor A> <Provedor B> Provedor ...> 

7.1 Serviço gerenciado de execução de containers <produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

7.2 Serviço gerenciado de kubernetes <produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

7.3 Serviços de Repositório de Imagem de Container - 
Armazenamento 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

7.4 Serviço de Repositório de Imagem de Container - 
Transferência de Dados 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

8 8.Serviço de Cache Gerenciado 9  

Código Recurso de Computação <Provedor A> <Provedor B> Provedor ...> 

8.1 Serviço de Cache Gerenciado de memória RAM, 
com no mínimo   6GB 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

8.2 Serviço de Cache Gerenciado de memória RAM, 
com no mínimo 26GB 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

8.3 Serviço de Cache Gerenciado de memória RAM, 
com no mínimo 52GB 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

9. Serviço de Computação sem servidor – Serverless (por demanda)  

Código Recurso de Computação <Provedor A> <Provedor B> Provedor ...> 

9.1 Serverless – Requisições dads funções <produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

9.2 Serverless – Tempo de execução das funções <produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

10 Serviço de Site Recovery  

Código Recurso de Computação <Provedor A> <Provedor B> Provedor ...> 

10.1 Ferramenta de Site Recovery <produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

11. Serviços de desenvolvimento 

Código Recursos de Computação <Provedor A> <Provedor B> Provedor ...> 

11.1 SERVIÇO DE GATEWAY DE API – HTTP <produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

11.2 SERVIÇO DE GATEWAY DE API - REST <produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 
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11.3 SERVIÇO DE ENVIO DE NOTIFICAÇÕES PARA 

DISPOSITIVOS E/OU OUTROS SERVIÇOS/BARRAMENTOS 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

11.4 SERVIÇO DE ENVIO DE NOTIFICAÇÕES POR SMS <produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

11.5 SERVIÇO DE ENVIO DE NOTIFICAÇÕES POR 

REQUISIÇÃO/CHAMADA HTTP 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

11.6 SERVIÇO DE ENVIO DE NOTIFICAÇÕES POR E-MAIL <produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

11.7 SERVIÇO DE FILA DE MENSAGENS <produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

Tabela 8 - Software como Serviço ( SaaS ) 

12. Serviços de Analytics(por demanda) 

Código Recurso de Computação <Provedor A> <Provedor B> <Provedor ...> 

12.1 Serviço de BI (Visualização de Dados) - 
adquirido por usuário **** 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

12.2 Serviço de BI (Visualização de Dados) - 
adquirido por instância **** 

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

Código Recurso de Computação <produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

13. Serviço de distribuição de conteúdo 

Código Recurso de Computação <Provedor A> <Provedor B> <Provedor ...> 

13.1 Tráfego de rede de CDN <produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 

13.2 Consultas e operações da rede CDN <produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado> 
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14.1.3.16. TABELA DE CONFORMIDADE TÉCNICA 

Provedor: <Nome do Provedor de Computação em Nuvem> 

Requisito Evidência Documento Página Item Observações 

Complementares 

2.3. Dos provedores de computação em 

nuvem (CSP) 

     

2.3.2.Os CSPs ofertados pela CONTRATADA, 
deverão possuir no mínimo 01 (uma) REGIÃO 
localizada no território brasileiro, que deverão 
possuir no mínimo 01 (uma) ZONA DE 
DISPONIBILIDADE. 

     

2.3.4.Deverão oferecer calculadora ou 
simulador público de preços. 

     

2.3.6.Deverão prover mecanismos que 
permitam a portabilidade e a elasticidade de 
aplicações e dados, assim como autenticidade, 
integridade, confidencialidade e disponibilidade 
das informações trafegadas na comunicação 
entre o provedor de nuvem e o datacenter da 
CONTRATANTE. 

     

2.3.7. Deverão garantir mecanismos que 
permitam à CONTRATADA, via on-line, verificar 
a situação de determinado serviço contratado, 
de forma a oferecer rastreabilidade, 
monitoramento e provisionamento do mesmo. 

     

 2.3.8. Pelo menos 1 (um) CSP ofertado 
pela CONTRATADA, deverá necessariamente 
possuir conectividade e compatibilidade nativa 
com o conector da ferramenta VMware 
vRealize Automation versão 8.3 ou superior. A 
exigência visa garantir que parte dos recursos 
contratados passem a integrar solução de 
cloud privada já implementada pela 
CONTRATANTE, que utiliza recursos de 
virtualização, automação e de infraestrutura 
como código com tecnologias VMware. 

     

2.5.Dos serviços de computação em 

nuvem (Itens 1,2 e 3 da Tabela 1) 

     

2.5.3.3. Máquinas virtuais - Item 1 
(Código entre 1.1 a 1.112) 

     

2.5.3.3.2. As máquinas virtuais deverão utilizar 
processadores Intel, AMD ou ARM, em suas 
versões recentes, sendo vedada a utilização de 
máquinas virtuais com processadores em EOS 
(End of Sale), ou seja, com data fim de 
comercialização anunciada. 

     

2.5.3.3.3. A razão vCPU:pCPU máxima 
admitida deve ser de 3:1. 

     

2.5.3.3.4. As máquinas virtuais serão ofertadas 
com pelo menos os seguintes sistemas 
operacionais instalados: 
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2.5.3.3.4.1Máquinas Virtuais Linux: CentOS 8 

ou superior; Ubuntu Server 16.04 ou superior e 

Debian 8 ou superior 

     

2.5.3.3.4.2.Máquinas Virtuais Linux Corporativo 
- Serão aceitos os seguintes sistemas 
operacionais Linux com suporte do fabricante: 
Red Hat Enterprise Linux 7 ou superior e Suse 
Enterprise Server 15 ou superior 

     

2.5.3.3.4.3.Máquinas Virtuais Linux Corporativo 
com Suporte do CSP - Sistemas operacionais 
Linux corporativos suportados pelo próprio 
CSP. 

     

2.5.3.3.4.4.Máquinas Virtuais Windows: 
Windows Server 2016 ou superior; 

     

2.5.3.3.6. As máquinas virtuais devem ser 
fornecidas com disco destinado ao boot e 
hospedagem do sistema operacional. A 
capacidade mínima do disco deve ser de 10GB 
para sistemas operacionais Linux e 100GB para 
Windows. 

     

2.5.3.3.8.As máquinas virtuais devem oferecer 
capacidade elástica de recursos, ou seja, que 
permita aumentar e/ou diminuir seus recursos 
de acordo com a demanda de trabalho em 
andamento. 

     

2.5.3.3.9.As máquinas virtuais podem ter seus 
próprios recursos de configuração modificados 
(como por exemplos: memória, processador, 
capacidade de armazenamento), o que se 
define como elasticidade vertical. 

     

2.5.3.3.10.As máquinas virtuais deverão 
permitir replicação em um modelo de 
agrupamento, aumentando ou diminuindo o 
número total de instâncias do agrupamento de 
acordo com parâmetros de gatilho, o que se 
define como elasticidade horizontal. 

     

2.5.3.3.11.Todas as máquinas virtuais, com 
capacidade de processamento a partir de 
4vcpus, devem possuir uma banda mínima de 
rede de 1 Gbps, sendo que esta característica 
deve ser informada publicamente nos portais 
do serviço da CONTRATADA. 

     

2.5.3.3.12.Deverá disponibilizar instâncias que 
permitam o provisionamento self-service de 
instâncias concorrentes, seja esta via API ou 
console de administração. 

     

2.5.3.3.13.Deverá permitir uso de mecanismo 
de afinidade entre instâncias, de tal forma que 
estas possam ser agrupadas logicamente 
dentro de um mesmo datacenter para 
aplicações que exijam baixa latência e altas 
taxas de transferência. 

     

2.5.3.3.14.Deverá possibilitar uso de 
mecanismo de anti-afinidade de instâncias, de 
tal forma que estas possam ser segregadas 
entre diferentes datacenters físicos com o 
intuito de evitar pontos únicos de falha e 
descontinuidade de serviços. 
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2.5.3.3.15.Deverá fornecer um serviço que 
possibilite a reinicialização automática de 
instâncias num host operacional caso o host 
físico apresente falhas. 

     

2.5.3.3.16.Deverá fornecer um serviço que 
possibilite o agendamento de operações tais 
como reboot, inicialização, desligamento e 
retirement. Dependendo do tipo do evento o 
usuário poderá ter a possibilidade de controlar 
o tempo de realização da operação. 

     

2.5.3.3.17.As máquinas virtuais não podem 
variar o desempenho de cpu, memória, banda 
de rede e disco. A alocação destes recursos 
não pode ser flexível, sendo obrigatório que a 
disponibilidade e o desempenho dos mesmos, 
sejam constantes durante a sua utilização. 

     

2.5.3.4.Armazenamento sob demanda- 
Item 2 (Códigos de 2.1 a 2.4) 

     

2.5.3.4.1.Serviço de Armazenamento de 
blocos SSD (Código 2.1) 

     

2.5.3.4.1.1.Os volumes de bloco SSD deverão 
ter uma disponibilidade de 99,5%. 

     

2.5.3.4.1.2.Deverá ser baseado em discos de 
estado sólido (SSD) ou tecnologia superior em 
termos de performance. 

     

2.5.3.4.1.3.Deverá possibilitar que o volume 
criado seja anexado às máquinas virtuais e 
reconhecido pelo SO como um dispositivo físico 
e local. 

     

2.5.3.4.1.4.Deverá permitir a definição de 
nomes ou identificadores de volume de 
armazenamento. 

     

2.5.3.4.1.5.Deverá possuir função de 
criptografia do volume com mudança de chave 
gerenciada pela CONTRATADA ou pela 
CONTRATANTE. 

     

2.5.3.4.1.7.Permitir o redimensionamento do 
tamanho do disco. 

     

2.5.3.4.1.8. Os volumes de SSD, configurados 
com tamanho a partir de 100GB, devem 
apresentar taxa de leitura provisionada de pelo 
menos 60 MB/s (megabits por segundo). 

     

2.5.3.4.1.9.Os volumes de SSD devem possuir 

uma capacidade provisionada de pelo menos 

500 IOPS (operações de entrada/saída por 

segundo. 

     

2.5.3.4.2. Serviço de armazenamento de 
blocos HDD (código 2.2). 

     

2.5.3.4.2.1.Serviços para utilização de volume 

de armazenamento block-level; 

     

2.5.3.4.2.2.Deverá ser baseado em discos      
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magnéticos (HDD) ou superior; 

2.5.3.4.2.3.Deverá possibilitar que o volume 

criado seja anexado às máquinas virtuais e 

reconhecido pelo SO como um dispositivo físico 

e local. 

     

2.5.3.4.2.4.Deverá permitir a definição de 

nomes ou identificadores de volume de 

armazenamento; 

     

3.4.16.7.5.Deverá possuir função de 

criptografia do volume com mudança de chave 

gerenciada pela CONTRATADA ou pela 

CONTRATANTE 

     

2.5.3.4.2.6.O desempenho informado pela 

CONTRATADA para o volume provisionado 

deve se manter ao longo do contrato, podendo 

ser comprovado por meio de benchmark 

definido a critério da CONTRATANTE. 

     

2.5.3.4.2.7. Deve suportar taxa de IOPs, que 

permita atingir no mínimo  100 Mbps. 

     

2.5.3.4.3. Serviço de armazenamento de 

objetos (Código 2.3) 

     

2.5.3.4.3.2. Deverá possuir recurso de 

versionamento ou de snapshot; 

     

2.5.3.4.3.3.Deverá possuir interface web para 

inclusão, exclusão e consultas de informações; 

     

2.5.3.4.3.4.Deverá possuir função de 

criptografia do volume com mudança de chave 

gerenciada pela CONTRATADA ou pela 

CONTRATANTE. 

     

2.5.3.4.3.5.Deverá possuir API para upload de 

arquivos via aplicações desenvolvidas por 

terceiros. 

     

2.5.3.4.3.6.Deverá possuir função de 

criptografia do volume com mudança de chave 

gerenciada pela CONTRATADA ou pela 

CONTRATANTE. 

     

2.5.3.4.3.7.Deverá realizar, no mesmo 

datacenter, pelo menos 3 cópias dos objetos 

armazenados, de modo a garantir maior 
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disponibilidade e durabilidade para os objetos 

armazenados. Caso a contratada faça a opção 

de implementar em mais de um datacenter, 

não serão admitidos custos adicionais. 

2.5.3.4.3.8.Deverá oferecer os seguintes 

modelos de segmentação dos objetos em 

diferentes camadas, de modo a permitir que 

objetos usados com menos frequência sejam 

movimentados para camadas de menor 

desempenho e custo: 

     

2.5.3.4.3.8.1. Serviço de 

Armazenamento de Objetos - dados com 

maior frequência de uso (código 2.3.1) 

     

2.5.3.4.3.8.1.1. Serviço para utilização de 

volumes de armazenamento de objetos que 

exigem menor tempo de acesso. 

     

2.5.3.4.3.8.1.2. Deve garantir o tempo de 

recuperação do primeiro byte em até 0,5 

segundos. 

     

2.5.3.4.3.8.2.Serviço de armazenamento 

de Objetos – dados com acesso 

infrequente (código 2.3.2) 

     

2.5.3.4.3.8.2.1.Modelo de segmentação 

utilizada para a execução de cópias de 

segurança 

     

2.5.3.4.3.8.3.Serviço de Armazenamento 

de Objetos - dados com menor 

frequência de uso (código 2.3.3) 

     

2.5.3.4.3.8.3.1.Serviço gerenciado de 

armazenamento otimizado para dados com 

baixa frequência de uso ("dados frios") com 

menor custo, oferecendo capacidade para 

arquivamento de dados e backup 

     

2.5.3.4.3.8.3.2.Permite o armazenamento de 

arquivos com longa duração 

     

2.5.3.4.3.8.3.3.Serviço de recuperação de 

objetos - dados com acesso infrequente 

(código 2.3.4) 

     

2.5.3.4.3.8.3.3.1.Deve garantir o tempo de 

recuperação do primeiro byte em até 1 
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segundo 

2.5.3.4.3.8.3.4.Serviço de recuperação de 

objetos armazenados em longa duração 

     

2.5.3.4.3.8.3.4.1. Deve garantir o tempo de 

recuperação em até 15 horas 

     

2.5.3.4.4.Serviços para utilização de 

Volume de Armazenamento de Rede 

“NAS” (código 2.4) 

     

2.5.3.4.4.1.Serviço gerenciado pela própria 

CONTRATADA que deve proporcionar o 

compartilhamento de arquivos entre 

servidores. 

     

2.5.3.4.4.2.O armazenamento deve ser 

gerenciado pela CONTRATADA, sem a 

necessidade de provisionar o tamanho total do 

espaço adquirido, crescendo conforme 

demanda. 

     

2.5.3.4.4.3. Deverá ter a possibilidade de 

integração com ambiente on-premises. 

     

2.5.3.4.4.5.0Deverá ser compatível com NFS 

v4.0 ou v4.1. 

     

2.5.3.5.Rede por demanda (Código 3.1 ao 

3.21) 

     

2.5.3.5.1. Tráfego de saída da rede – 

(Código 3.1) 

     

2.5.3.5.1.1.Serviço de transmissão de dados de 

saída da rede, cuja origem é o datacenter do 

provedor de nuvem e o destino é a Internet ou 

a rede local da CONTRATANTE. Será 

considerada saída de rede o tráfego entre 

regiões. 

     

2.5.3.5.1.2. Será considerada saída de rede o 

tráfego entre regiões, desde que pelo menos 

uma das regiões não esteja localizada no Brasil 

     

2.5.3.5.1.3.O tráfego de dados entre máquinas 

virtuais e entre as máquinas virtuais e as áreas 

de armazenamento de dados do provedor de 

nuvem não devem ser contabilizados como 

tráfego de saída de rede; 
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2.5.3.5.1.4. Deverão ser ilimitados e sem 

custos para a CONTRATANTE, o tráfego de 

entrada de dados. 

     

2.5.3.5.2. Tráfego de rede interna entre 

zonas (Código 3.2) 

     

2.5.3.5.2.1. Serviço de transmissão de dados 

entre zonas do provedor quando as estruturas 

utilizadas estiverem separadas 

geograficamente. 

     

2.5.3.5.3. Tráfego de rede do 

balanceador de carga (Código 3.3) 

     

2.5.3.5.3.1. Serviço de transmissão de dados 

do balanceador de carga. 

     

2.5.3.5.4. Serviço de balanceamento de 

carga (Código 3.4) 

     

2.5.3.5.4.1. Serviço para utilização de 

balanceamento de carga, que distribuirá o 

tráfego de entrada para as máquinas virtuais; 

     

2.5.3.5.4.2. Deverá ser escalável, de maneira a 

crescer ou diminuir seu poder de 

processamento, em função do fluxo de dados 

que por ele trafegar; 

     

2.5.3.5.5. Serviço de balanceamento de 

carga utilizando gerenciador de tráfego 

por consultas DNS (código 3.5) 

     

2.5.3.5.5.1. Serviço para controlar a 

distribuição do tráfego do usuário para pontos 

de extremidade da aplicação; 

     

32.5.3.5.5.2. Deverá fornecer failover 

automático quando um ponto de extremidade 

ficar inativo; 

     

2.5.3.5.5.3. Deverá permitir a melhora da 

capacidade de resposta do aplicativo 

direcionando o tráfego para o ponto de 

extremidade com a menor latência de rede 

para o cliente, em nível de região; 

     

2.5.3.5.5.4. Deverá permitir operações de 

manutenção planejada nas aplicações sem 

tempo de inatividade; 
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2.5.3.5.5.5. Deverá suportar o tráfego para 

pontos de extremidade externos de outras 

nuvens, habilitando seu uso com implantações 

locais, inclusive de nuvem híbrida. 

     

2.5.3.5.6 Serviço de balanceamento de 

carga utilizando gerenciador de tráfego 

por endpoint (código 3.6) 

     

2.5.3.5.6.1. Serviço para controlar a 

distribuição do tráfego do usuário para pontos 

de extremidade da aplicação contendo as 

mesmas características do serviço previsto no 

código 3.4.16.9.4. e sendo contabilizado por 

endpoint 

     

2.5.3.5.6. Serviço de DNS – Hospedagem 

de zonas - (código 3.7) 

     

2.5.3.5.6.1.O Serviço consiste em um espaço 

de gerenciamento no qual é possível criar, 

alterar e excluir entradas no DNS. Cada zona 

DNS representa um limite de autoridade 

sujeito à gestão por determinadas entidades. 

     

2.5.3.5.7. Serviço de DNS – Consultas 

(código 3.8) 

     

2.5.3.5.7.1.O Serviço consiste em realizar 

consultas DNS que representa a ação de um 

host buscar um registro específico que está 

exposto na zona DNS. Para realizar essa 

consulta o host percorre toda a árvore 

hierárquica até achar o registro específico. 

     

2.5.3.5.7.2. Deverá ser possível realizar buscas 

nos registros disponíveis, quais sejam do tipo 

A, AAAA, CNAME, MX, PTR, NS, SOA, SRV e 

TXT, sendo cada um específico para cada 

finalidade. 

     

2.5.3.8. Serviço de VPN - (código 3.9)      

2.5.3.8.2. Deve permitir a criação de conexões 

site-to-site e client-to-site entre as mesmas 

redes locais e na nuvem e fornecer scripts e/ou 

software para a criação dessas conexões. 

     

2.5.3.8.3. Somente o tráfego de saída será 

contabilizado para cobrança do serviço: 
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2.5.3.8.4.O tráfego de saída para o serviço de 

VPN não se confunde nem poderá ser cobrado 

em duplicidade com o tráfego de saída de rede 

descrito no item 2.5.3.5.1 

     

2.5.3.8.5.O tráfego de dados através da 

conexão deve ser por túnel VPN utilizando o 

protocolo IPSec para conexões site-to-site e 

client-to-site. Alternativamente, as 

conexões client-to-site poderão ser realizadas 

por túnel VPN utilizando o protocolo SSL. 

     

2.5.3.9.VPN Gateway (código 3.10)      

2.5.3.9.2.A CONTRATADA deverá prover um 

gateway de VPN para a rede da 

CONTRATANTE; 

     

2.5.3.9.3.Possibilitar o envio do tráfego 

criptografado em uma conexão pública; 

     

2.5.3.9.4. Permitir a criação de VPN conforme 

descrito no Serviço de VPN; 

     

2.5.3.9.5.Estão inclusos nesse serviço os 

custos do gateway por hora de conexão da 

VPN. 

     

2.5.3.10. IP Público(código 3.11)      

2.5.3.10.1Serviço de atribuição de endereço IP 

público (estático ou dinâmico), dedicado, até 

que seja liberado pela CONTRATADA a pedido 

da CONTRATANTE, ou no caso de ser 

dinâmico, até que o recurso seja desligado. 

     

2.5.3.11. Serviço de TRÁFEGO ENTRE 

CLOUDS PRIVADAS VIRTUAIS – Gigabyte 

/Mês (Código 3.22) 

     

2.5.3.11.1. Deve permitir tráfego entre as 

clouds privadas virtuais dentro de um mesmo 

PROVEDOR DE NUVEM, dentro da mesma 

região, dentro da mesma conta, restritos aos 

endereçamentos IP privados 

     

2.5.3.11.2. Este item refere-se à contabilização 

e cobrança do tráfego gerado na conexão em 

questão. Deverá se dar por gigabyte/mês.  

Caso não haja tarifação informar o valor 
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zerado 

 2.5.3.12. Serviço de CONEXÃO ENTRE 

CLOUDS PRIVADAS VIRTUAIS -  

Conexões por hora (Código 3.23) 

     

 2.5.3.12.1. Deve permitir a criação de 

conexões para envio de tráfego entre as clouds 

privadas virtuais dentro de um mesmo 

PROVEDOR DE NUVEM, dentro da mesma 

região, dentro da mesma conta, restritos aos 

endereçamentos IP privados 

     

2.5.3.12.2.Este item refere-se à 

contabilização e cobrança das  conexões 

efetuadas entre as redes privadas 

virtuais.  Deverá se dar por 

conexões/hora.  Caso não haja tarifação 

informar o valor zerado 

     

2.5.3.13. Porta de conexão – 

(Código de 3.7 ao 3.13) 

     

2.5.3.13.1. Serviço de conexão dedicada entre 

a infraestrutura de rede da CONTRATANTE e 

uma porta de conexão do provedor ou entre 

provedores, visando a interconexão segura e 

rápida entre os dois, sem tráfego pela internet. 

     

2.5.3.13.2. A porta do provedor deverá estar 

localizada em território nacional, quando se 

tratar de conexão direta ao ambiente da 

CONTRATANTE. 

     

2.5.3.13.3. Deverão ser oferecidas e 

precificadas as seguintes velocidades: 50 

Mbps, 100 Mbps, 200 Mbps, 500 Mbps, 1 

Gbps, 2 Gbps, 5 Gbps e 10 Gbps. 

     

2.5.3.13.4. Todos os custos de conexão 

referente aos meios de comunicação da 

CONTRATANTE até a porta de conexão do 

provedor serão de responsabilidade da 

CONTRATANTE. 

     

2.5.3.14. Segurança por demanda 

(código 4.1 ao 4.9) 

     

2.5.3.14.1. Serviço de Cofre de Senhas - 

(código 4.1); 
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2.5.3.14.1. Serviço para controle de chaves 

criptográficas e outros segredos usados por 

aplicativos e serviços; 

     

2.5.3.14.2. Deverá criptografar chaves e 
segredos, como chaves de autenticação, 
chaves de conta de armazenamento, chaves 
de criptografia de dados, arquivos .PFX e 
senhas; 

     

2.5.3.14.3. Deverá permitir a criação ou 

importação de uma chave ou segredo; 

     

2.5.3.14.4. Deverá permitir usuários ou 

aplicativos a acessar o cofre da chave para que 

eles possam gerenciar ou usar suas chaves e 

segredos; 

     

2.5.3.14.5. Deverá fornecer o log de uso do 

Cofre da Chave. 

     

2.5.3.14.6. Cada chave deverá permitir no 

mínimo 10.000 operações. 

     

2.5.3.15. Serviço Web Application 

Firewall adquirido por ACL- (código 4.2)  

     

2.5.3.15.1. Serviço para fornecer proteção 

centralizada dos aplicativos Web, contra 

vulnerabilidades e eventuais ataques 

     

2.5.3.15.2.O serviço será remunerado por 

Regra de ACL (Access Control List); 

     

2.5.3.15.3. Deverá fornecer proteção sem 

modificar o código de back-end; 

     

2.5.3.15.4. Deverá proteger vários aplicativos 

Web ao mesmo tempo por trás de um gateway 

de aplicativo; 

     

2.5.3.15.5. Deverá fornecer monitoramento 

das aplicações Web contra-ataques usando um 

log em tempo real; 

     

2.5.3.15.6. Deverá permitir personalização de 

regras e grupos de regras, a fim de atender as 

necessidades das aplicações e eliminar falsos 

positivos 

     

2.5.3.16. Serviço Web Application 

Firewall adquirido por Regra (código 4.3) 
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3.4.16.12.1. Serviço para fornecer proteção 

centralizada dos aplicativos Web contendo as 

mesmas características do serviço previsto no 

código 60 e sendo contabilizado por regra 

ativada. 

     

2.5.3.16. Serviço Web Application 
Firewall adquirido por hora (código 4.4) 

     

2.5.3.16.1. Serviço para fornecer proteção 

centralizada dos aplicativos Web contendo as 

mesmas características do serviço previsto no 

código 60 e sendo contabilizado por hora; 

     

2.5.3.16.2. O serviço será remunerado por 

hora de utilização do gateway; 

     

2.5.3.19. Serviço de Backup (código 4.5)      

2.5.3.19.1. Serviço para fornecer backup (ou 

proteção) e restauração de dados na nuvem; 

     

2.5.3.19.2. Deverá alocar e gerenciar 

automaticamente o armazenamento de 

backup; 

     

2.5.3.19.3. Deverá permitir a transmissão 

segura e o armazenamento dos dados 

criptografados; 

     

2.5.3.19.4. Deverá fornecer backups 

consistentes, garantindo que correções 

adicionais não sejam necessárias para 

restaurar os dados 

     

2.5.3.19.5. Deverá permitir retenção dos 

backups durante a vigência do contrato. 

     

2.5.3.19.6 .Deverá permitir transferência de 

dados ilimitada, tanto para backup quanto para 

restore, dentro da região ou do próprio 

datacenter do provedor; 

     

2.5.3.19.7. Deverá fornecer sistema de alertas 

para falhas no processo de backup, ou 

consistência dos arquivos; 

     

3.4.16.15. Serviço de armazenamento de 

Backup (código 4.6)  

     

2.5.3.20. Serviço de armazenamento em      
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nuvem, de cópias de segurança; 

2.5.3.20.2.O serviço de armazenamento de 

backup em nuvem, deve prover escala 

ilimitada e proporcionar alta disponibilidade, 

sem necessidade de manutenção ou 

sobrecarga de monitoramento; 

     

2.5.3.20.3. Os dados devem ser persistidos 

com redundância, em equipamentos de 

hardware diferentes, de forma a prevenir 

perda de dados com falhas de 

hardware;Deverá permitir retenção de dados 

limitado ao prazo de vigência do contrato. 

     

2.5.3.20.4. Deverá permitir retenção de dados 

limitado ao prazo de vigência do contrato. 

     

2.5.3.20.5. Deverá permitir a criptografia dos 

dados. 

     

2.5.3.21. Serviço de Autenticação 

(Integração com AD) adquirido por 

usuário. (código 4.7) 

     

2.5.3.21.1. Serviço para fornecer uma 

identidade comum para acesso aos recursos na 

nuvem 

     

2.5.3.21.2.O serviço será remunerado por 

usuário 

     

2.5.3.21.3. Deverá sincronizar o serviço de 

diretório local com o serviço de diretório da 

nuvem 

     

2.5.3.21.4. Deverá garantir que as informações 

de identidade dos usuários e grupos locais 

correspondam às da nuvem respeitando o 

licenciamento previamente contratado pelo 

cliente. 

     

2.5.3.21.5. Deverá permitir aos usuários alterar 

e redefinir suas senhas na nuvem e ter sua 

política de senha local aplicada, respeitando o 

licenciamento previamente contratado pelo 

cliente. 

     

2.5.3.21.6. Deverá permitir a escolha de quais 

objetos serão sincronizados 
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2.5.3.22. Serviço de Autenticação 

(Integração com AD) adquirido por 

domínio. (código 4.8) 

     

2.5.3.22.1. Serviço para fornecer uma 

identidade comum para acesso aos recursos na 

nuvem contendo as mesmas características do 

serviço previsto no código 66 e sendo 

contabilizado por domínio ativado. 

     

2.5.3.22.2. Deverá sincronizar o serviço de 

diretório local com o serviço de diretório da 

nuvem; 

     

2.5.3.22.3. Deverá garantir que as informações 

de identidade dos usuários e grupos locais 

correspondam às da nuvem; 

     

2.5.3.22.4.Deverá permitir aos usuários alterar 

e redefinir suas senhas na nuvem e ter sua 

política de senha local aplicada 

     

2.5.3.22.5. Deverá permitir a escolha de quais 

objetos serão sincronizados 

     

2.5.3.23. Serviço de Auditoria e Análise 

de Logs. (código 4.9)  

     

2.5.3.23.1 Serviço de coleta e análise de dados 

de monitoramento 

     

2.5.3.23.2. Deverá permitir a construção de 

consultas para analisar os dados coletados 

     

2.5.3.23.3. Deverá permitir o armazenamento 

dos logs por períodos superiores a 1 ano 

     

2.5.3.24.4.Serviço de autenticação 

integrada (SINGLE SIGNON) 

     

2.5.3.24.4.1. Deverá fornecer serviço de 

gerenciamento de acesso e identidades (IAM - 

"Identity and Access Management") que 

deverá suportar a federação de identidades 

entre contas criadas no ambiente "on 

premises" e contas criadas no ambiente de 

nuvem, exigindo que seja necessário apenas 

um login ("single sign-on") para habilitar o uso 

do portal, CLI e API. 

     

2.5.4.DOS SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO      
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EM NUVEM – Plataforma como Serviço 

(PaaS) - ITEM 2 da contratação 

2.5.4.1. A CONTRATADA deverá apresentar 

uma composição de serviços da Tabela 3 que 

atenda as todas as condições a seguir: 

     

a. Ao menos um provedor deverá atender ao 

menos (50%) dos serviços da Tabela 3. 

     

b. Os demais (segundo, terceiro, quarto ...) 

não possuem limite mínimo de serviços. 

     

b. Os demais (segundo, terceiro, quarto ...) 

não possuem limite mínimo de serviços. 

     

2.5.4.2. A CONTRATADA deverá ofertar 

100% dos itens da Tabela 3 por meios de 

diferentes provedores, conforme condições 

acima. 

     

2.5.4.2.Os serviços constantes da Tabela 3 são 

independentes dos serviços de gerenciamento 

e operação de recursos de nuvem (item 4 da 

Tabela 1 do objeto). 

     

 2.5.4.4. Descrição dos Serviços de Banco 

de Dados por demanda (Código 5.1 a 

5.17) 

     

2.5.4.4.1. Os serviços de banco de dados, 

fornecem plataformas de bancos de dados 

escaláveis, com dimensionamento dinâmico e 

automação da administração, provisionamento, 

configuração, atualização e backup. 

     

2.5.4.4.2. Os serviços de banco de dados 

consistem na disponibilização de uma 

plataforma web integrada a nuvem pública 

capaz de: 

     

I. permitir a criação de instâncias de banco de 

dados 

     

II. atribuir o tipo de recurso computacional que 

suportará o banco de dados 

     

III. implementar recursos de segurança 

relacionados ao controle de acesso 

     

IV. atribuir o tipo de banco de dados (MySQL,      
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PostgreSQL, Microsoft SQL Server e Oracle) 

V. implementar recursos de detecção de falhas 

e recuperação dos recursos computacionais e 

aplicações 

     

g. permitir o monitoramento do banco de 

dados. 

     

2.5.4.4.3. Os sistemas de gerenciamento de 

banco de dados devem estar devidamente 

licenciados (edição Standard ou superior) e 

aptos para uso 

     

2.5.4.5. Descrição dos Serviços 

Gerenciados de Banco de Dados Não 

Relacional por demanda (Código 5.16 e 

5.17) 

     

2.5.4.5.1. Deverá ser disponibilizado serviço de 

banco de dados não relacional gerenciado 

rápido e flexível para aplicações que 

necessitem escalabilidade e latência de ordem 

de milissegundos. 

     

2.5.4.5.2. O serviço de banco de dados não 

relacional gerenciado deverá ser baseado nos 

mecanismos de armazenamento chave-valor, 

documento e colunar suportando backups 

automáticos sem disrupção das operações de 

banco de dados. 

     

2.5.4.6. Serviço de Armazenamento de 

Banco de Dados por demanda – código 

6.1 a 6.5 

     

2.5.4.6.1. Serviço para armazenamento dos 

Banco de Dados Não-Relacional 

(NoSQL/NewSQL) 

     

2.5.4.6.2. Serviço para armazenamento de 

Banco de Dados Relacionais MySQL, 

PostgreSQL, SQLServer e Oracle 

     

2.5.4.7. Serviço Container por demanda 

(Código 7) 

     

2.5.4.7.1. Serviço gerenciado de 

execução de containers (Código 7.1, 7.5, 

7.6 e 7.7) 
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2.5.4.7.1.1. Serviço que permite a execução e 

manutenção de um número especificado de 

tarefas simultaneamente em um cluster 

     

2.5.4.7.1.2. As tarefas e serviços são 

executadas em uma infraestrutura sem 

servidor. 

     

2.5.4.7.1.3. Permite a inicialização e parada de 

aplicativos baseados em containeres usando 

chamadas de API. 

     

2.5.4.7.2. Serviço gerenciado de 

kubernetes (Código 7.2) 

     

2.5.4.7.2.1. Serviço para orquestração e 

gerenciamento de aplicações em containers 

através de múltiplos clusters. 

     

2.5.4.7.2.2. O serviço é mensurado por 

instância de cluster por hora. As instâncias 

relacionadas aos nós, bem como o 

armazenamento e recursos de redes 

consumidos pelos clusters são contabilizados 

nos respectivos itens de IAAS, não havendo 

contabilização na métrica associada ao serviço 

de Container (código 7.1 

     

2.5.4.7.2.3. Deverá permitir no mínimo 50 nós 

por cluster. 

     

2.5.4.7.2.4. Deverá permitir o monitoramento 

dos recursos e o gerenciamento do kubernetes 

via console 

     

2.5.4.7.2.5. Deverá prever o serviço de 

orquestração de containers que permita 

administração por meio de REST API. 

     

2.5.4.7.2.6. Deverá disponilizar serviço de 

orquestração de containers que permita 

integração com ferramentas de integração 

contínua e de entrega contínua 

     

2.5.4.7.3. Serviços de Repositório 

de Imagem de Container (Código 7.3 e 

7.4) 

     

2.5.4.7.4. Registro de container totalmente 

gerenciado para o armazenamento, o 

gerenciamento, o compartilhamento e a 
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implantação de imagens e artefatos de 

container. 

2.5.4.7.5. Serviço contabilizado pela 

quantidade de dados armazenados nos seus 

repositórios e pelos dados transferidos para a 

Internet 

     

2.5.4.6.8. Serviço de Cache gerenciado 

(por demanda) 

     

2.5.4.8.1. Serviço de cache gerenciado deverá 

implementar uma solução baseada em 

estrutura de dados em memória, a exemplo de 

tecnologias Redis, MemCache ou equivalente. 

     

2.5.4.8.2.O serviço deverá conter no mínimo 

um nó principal e outro secundário ou réplica. 

     

2.5.4.8.3. Deverá ser possível implementar por 

meio do serviço de cache gerenciado: 

     

a.A criação de memória cache em banco de 

dados para aumento de desempenho, redução 

de latência de acesso e aumento de 

throughput; 

     

b. O gerenciamento de sessões;      

c.A implementar de mecanismos de limitação 

de consumo de recursos de memória. 

     

2.5.4.8.4.O serviço de cache gerenciado 

deverá ser ofertado nas seguintes 

configurações de memória RAM mínima: 6, 26 

e 52 GB 

     

2.5.4.9. Serviço de Computação sem 

servidor - Serverless (por demanda) 

     

2.5.4.9.2. Os serviços são contabilizados por 

número de chamadas (requisições) das 

funções e pela duração da execução das 

funções, ressalvadas as condições de 

gratuidade de cada provedor em que não 

haverá ônus à CONTRATANTE. 

     

2.5.4.9.3. Cada função deverá permitir no 

mínimo a alocação de 128 MB. 

     

2.5.4.9.4. Serverless - Requisições das      
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funções (Código 9.1) 

2.5.4.9.4.1. A unidade para cálculo da 

quantidade solicitações será contabilizada em 

milhões de requisições. 

     

2.5.4.9.5. Serverless - Tempo de 

Execução das funções (Código 9.2) 

     

2.5.4.9.5.1. A duração do tempo de execução 

deve ser calculada a partir do momento do 

início de execução até o encerramento ou 

retorno do resultado. 

     

2.5.4.9.5.2. Não deve ser considerado o tempo 

ocioso do código para fins de contabilização do 

tempo de execução. 

     

2.5.4.10. Ferramenta de Site Recovery 

(Código 10.1) 

     

2.5.4.10.1. Replicação de cargas de trabalho 

em execução em máquinas virtuais (VMs) de 

um local primário para um local secundário. 

     

2.5.4.10.2. Deve possibilitar, no momento que 

ocorrer uma interrupção no site principal, a 

possibilidade de realizar o failover para o local 

secundário e acessar os aplicativos a partir 

dele. 

     

2.5.4.10.3. Deve possibilitar, que 

depois que o local principal estiver em 

execução novamente, executar o failback. 

     

2.5.4.9.4. Serviço de Gateway de 

API (Códigos 11.1 e 11.2) 

     

2.5.4.9.4.1. Deverá ser disponibilizado serviço 

de gateway de API ("Application Programming 

Interface") gerenciado do tipo "serverless" 

escalável e resiliente. 

     

2.5.4.9.4.2. Deverá implementar mecanismo 

de controle de acesso baseado em políticas 

que atue como intermediário na invocação de 

chamadas de API provenientes de aplicações 

bem como atue como "proxy" para APIs 

remotas. 

     

2.5.4.9.4.3. O serviço de gateway de API      
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deverá suportar pelo menos o padrão OAuth 

2.0 e implementar mecanismo de "traffic-

shaping". 

2.5.4.9.5.Serviço de Envio de 

Notificações (Código 11.3 a 11.6) 

     

2.5.4.9.5.1.Deverá fornecer serviço de 

notificações gerenciado do tipo "serverless". 

     

2.5.4.9.6. Serviço de Fila de Mensagens 

(item 11.7) 

     

2.5.4.9.6.1. Deverá ser disponibilizado serviço 

de mensageria assíncrona gerenciado do tipo 

"serverless" escalável e resiliente que 

implemente mecanismo de fila de mensagens. 

     

2.5.5. Descrição dos Serviços de 

Computação em Nuvem – Software como 

Serviço – Tabela 4 

     

2.5.5.1. A CONTRATADA deverá apresentar 

uma composição de serviços da Tabela 4 que 

atenda as todas as condições a seguir: 

     

a. Ao menos um provedor deverá atender ao 

menos (50%) dos serviços da Tabela 4. 

     

b. Os demais (segundo, terceiro, quarto ...) 

não possuem limite mínimo de serviços. 

     

c. Será aceita a combinação de provedores 

distintos para alcance de 100% dos serviços da 

Tabela 4, devendo ser observado o previsto na 

alínea “a”. 

     

2.5.5.2. A CONTRATADA deverá ofertar 

100% dos itens da Tabela 4 por meios de 

diferentes provedores, conforme condições 

acima. 

     

(****) Os serviços de BI deverão ser 

prestados na métrica definida no código 11.1 

ou no código 11.2 a ser indicada pela 

CONTRATADA na proposta de preços para 

cada provedor ofertado. 

     

2.5.5.3. Serviços de Analytics (por 

demanda) – (Código 11.1 a 11.2) 
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2.5.5.3.1.  Serviço de BI - Visualização de 

Dados - adquiridos por usuário 

     

2.5.5.3.1.1. Serviço de análise de negócios 

baseado em nuvem com fornecimento de uma 

exibição de dados de negócios. 

     

2.5.5.3.1.2. Deverá permitir a implantação, 

distribuição e compartilhamento de relatórios 

interativos. 

     

2.5.5.3.1.3. Deverá permitir o acesso aos 

relatórios pela Web e aplicativos móveis. 

     

2.5.5.3.1.4. Deverá permitir conexão a 

diversas fontes de dados. 

     

2.5.5.3.1.5. Unidade usuário/mês equivale, no 

mínimo, a uma sessão de 30 minutos. 

     

2.5.5.3.2. Serviço de BI - Visualização de 

Dados - adquiridos por instância 

     

2.5.5.3.2.1. Serviço de análise de negócios 

baseado em nuvem com fornecimento de uma 

exibição de dados de negócios. 

     

2.5.5.3.2.2. Deverá permitir a implantação, 

distribuição e compartilhamento de relatórios 

interativos. 

     

2.5.5.3.2.3. Deverá permitir o acesso aos 

relatórios pela Web e aplicativos móveis. 

     

2.5.5.3.2.4. Deverá permitir conexão a 

diversas fontes de dados. 

     

2.5.5.4. Serviços de Distribuição de 

Conteúdo (por demanda) 

     

2.5.5.4.1. Tráfego de rede do CDN (Código 

12.1 a 12.2) 

     

2.5.5.4.2. Serviço de transmissão de dados de 

Rede de Distribuição de Conteúdo (Content 

Delivery Network – CDN) 

     

4.6.6.6. A solução deverá dispor de 

recursos que garantam a segurança da 

informação dos dados da CONTRATANTE, 

incluindo os seguintes itens: solução de 

controle de tráfego de borda do tipo 
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firewall (norte-sul,leste/oeste, e de 

aplicações), solução de prevenção e 

detecção de intrusão (IDS/IPS) e 

Solução anti-DDoS. 

 

15.1.5- ANEXO IV - MODELO DE TABELA DE CONFORMIDADE TÉCNICA DA PLATAFORMA DE GESTÃO DE 

MULTINUVEM E DO PORTAL DE GERENCIAMENTO ONLINE. 

 

Requisito Evidência Documento Página Item 

2.13. Da Plataforma de Gestão de MultiNuvem e do Portal de 

Gerenciamento online. 

    

2.13.1. A Plataforma de Gestão de Multinuvem deve ser disponibilizada pela 

CONTRATADA e deve ser capaz de realizar o provisionamento e orquestração, 

requisição de serviço, inventário e classificação, monitoramento e análise, 

gerenciamento de custos e otimização de carga de trabalho, migração em 

nuvem, backup e recuperação de desastres, gerenciamento de segurança, 

conformidade e identidade e deployment e implantação dos recursos nos 

provedores de nuvem ofertados. 

    

2.13.2. A CONTRATADA poderá utilizar uma ou mais ferramentas SaaS, 

comum de mercado, para disponibilizar uma plataforma de gestão de 

multinuvem conforme critérios mínimos estabelecidos neste Termo de 

Referência. 

    

2.13.3. A ferramenta deve prover as seguintes funcionalidades de 

Provisionamento e Orquestração de multinuvem: 

    

a. Aprovisionamento para o usuário final.     

b.  Permitir a utilização de modelos de provisionamento, incluindo modelos de 

provisionamento nativos da plataforma em multinuvem. 

    

c.Permitir a automação de provisionamento simultânea.     

d.  Permitir a adoção de políticas relacionadas a modelos de provisionamento.     

e.  Permitir um agendador de tarefas.     

f.  Implementar fluxos de trabalho de orquestração baseada em eventos.     

g.  Possibilitar a requisição de serviço.     

h.  Disponibilizar um catálogo de serviços compatível aos serviços previstos 

neste Termo de Referência. 

    

i.  Possibilitar a implantação de limites de gastos de itens de catálogo.     
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j. Solicitar fluxos de trabalho de aprovação.     

k.  Prover atendimento automatizado de pedidos.     

l. Realizar gerenciamento de identidade e acesso (IAM).     

m. Seja compatível às soluções de criação de infraestrutura por código (IaaC) 

adotadas pelos provedores de nuvem ofertados ou soluções IaaC compatíveis 

aos provedores de nuvem ofertados. 

    

2.13.4. A ferramenta deve prover as seguintes funcionalidades de 

Monitoramento e Análise em Multinuvem: 

    

a. Permitir o Monitoramento por meio de painéis customizáveis.     

b. Disponibilizar Relatórios de monitoramento de desempenho de recursos na 

nuvem. 

    

c. Realizar a coleta e monitoramento de logs.     

d. Possibilitar a Integração de monitoramento nativo das plataformas em 

nuvem. 

    

e. Implementar Políticas de monitoramento de alertas.     

f. Prover notificações de eventos de alerta multicanal.     

g. Permitir monitorar, no mínimo, as informações sobre a quantidade e o 

status das instâncias, bem como, o uso de seus recursos computacionais (CPU 

e RAM), tráfego de saída de rede, armazenamento e banco de dados, 

isoladamente por projeto.  

    

2.13.5. A ferramenta deve prover as seguintes funcionalidades de 

Inventário e Classificação em Multinuvem 

    

a. Possibilitar a descoberta de recursos nas nuvens.     

b. Disponibilizar um Inventário de recursos na nuvem.     

c. Possibilitar o Monitoramento de alterações na configuração de recursos na 

nuvem. 

    

d. Implementar Políticas de configuração de recursos na Plataforma de Gestão 

Multinuvem. 

    

e. Permitir ações de configuração de recursos na nuvem.     

f. Possibilitar a integração de marcação nativa das plataformas em nuvem.     

g. Disponibilizar um Editor de tags nativo das plataformas em nuvem.     

h.Possibilitar a Detecção de recursos sem etiqueta.     
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i.Permitir a tomada de Ações em recurso sem marcação.     

j.Possibilitar a criação de Grupos de recursos dinâmicos.     

2.13.6. A ferramenta deve prover as seguintes funcionalidades de 

Gerenciamento de custos e otimização de recursos em Multinuvem: 

    

a. Permitir Integração da API da lista de preços da plataforma em nuvem.     

b. Permitir Integração da API de cobrança da plataforma na nuvem.     

c. Disponibilizar Painéis de utilização de recursos.     

d. Disponibilizar Painéis de controle de custos.     

e. Disponibilizar Relatórios de acompanhamento de custos.     

f. Possibilitar a Previsões de custo.     

g. Permitir a Definição e visualização do orçamento.     

h. Políticas de alerta de orçamento.     

i. Possibilitar recurso de Detecção de anomalia nos gastos.     

j. Disponibilizar recomendações de dimensionamento de direitos - instâncias 

de computação 

    

k. Permitir isolar financeira e logicamente os recursos computacionais do 

provedor utilizados em diferentes projetos, de modo a não haver nenhum 

tipo de interferência entre os projetos. 

    

l. Definir centros de custos (unidades virtuais às quais podem ser atribuídos 

projetos, e às quais podem ser associadas despesas) e o orçamento para o 

projeto, e provisionar todos os recursos a serem utilizados, respeitando o 

orçamento atribuído 

    

2.13.7. A ferramenta deve prover as seguintes funcionalidades de 

Gerenciamento de segurança, conformidade e identidade: 

    

a. Disponibilizar mecanismos de single sign on (SSO) do console nativo das 

plataformas em nuvem. 

    

b. Permitir a criação, modificação e exclusão de usuários e grupos de 

usuários, aos quais poderão ser atribuídas permissões de acesso. 

    

c. Permitir criar Políticas do IAM.     

d. Permitir o Gerenciamento de configuração de segurança     

e. Disponibilizar notificações de eventos de segurança multicanal.     

f. Disponibilizar Log de atividades da plataforma em nuvem.     

20/06/2022 12:04:29 PROCERGS/SCP/49494 PUBLICAÇÃO DE ABERTURA 17/06 640

22048900010929



 

 
 

PROCERGS – CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A 
Praça dos Açorianos, s/nº – Centro Histórico – CEP 90.010-340 – Porto Alegre/RS – Brasil 

PABX + 55 51 3210-3100 – http://www.procergs.rs.gov.br – procergs@procergs.rs.gov.br 

2.13.8. A CONTRATADA deverá disponibilizar portal de 

gerenciamento online, que baseado nas informações geradas pela 

plataforma de gestão de multinuvem, seja capaz de: 

    

a. Emitir planilha de preços: valores praticados pela CONTRATADA com os 

preços de todos os serviços das Tabelas 2, 3 e 4 (em USN) com as 

identificações dos respectivos provedores, além de indicar quais serviços dos 

provedores serão gratuitos. 

    

b. Disponibilizar previsões de custo em USN baseado no perfil atual de 

consumo. 

    

c. Apresentar sugestão de redução de custos por meio da readequação dos 

tipos de máquinas virtuais ao perfil de consumo apurado 

    

d.Disponibilizar relatório de faturamento apresentando com consumo mensal 

de serviços dos provedores na métrica do item do serviço - USN. 
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15.1.6 ANEXO V – TABELA DE VOLUMETRIA DE ITENS POR PARTICIPANTE 

Tabela 8 

 

Serviço Celepar Ciasc Codata Copasa MTI Procempa Procergs Prodam Prodap Prodemge Sedi Total 
MÁQUINA 
VIRTUAL 
LINUX - 
PROVISIO
NADA 
COM 1 
VCPU 1 
GB DE 
MEMÓRIA 
RAM, 
RESERVA
DO POR 1 
ANO 0 0 96 0 0 0 289 0 0 0 0 385 
MÁQUINA 
VIRTUAL 
LINUX 
CORPORA
TIVO - 
PROVISIO
NADA 
COM 1 
VCPU 1 
GB DE 
MEMÓRIA 
RAM, 
RESERVA
DO POR 1 
ANO 0 0 0 0 0 0 1.699 0 0 2.831 0 4530 
MÁQUINA 
VIRTUAL 
LINUX 
CORPORA
TIVO 
COM 
SUPORTE 
DO CSP - 
PROVISIO
NADA 
COM 1 
VCPU 1 
GB DE 
MEMÓRIA 
RAM, 
RESERVA
DO POR 1 
ANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
MÁQUINA 
VIRTUAL 
WINDOW
S - 
PROVISIO
NADA 
COM 1 
VCPU 1 
GB DE 
MEMÓRIA 
RAM, 
RESERVA
DO POR 1 
ANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
MÁQUINA 
VIRTUAL 
LINUX - 
PROVISIO
NADO 
COM 1 
VCPUE 2 
GB DE 
MEMÓRIA 0 81 16 0 163 0 326 0 0 0 0 586 
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RAM, 
RESERVA
DA POR 1 
ANO 
MÁQUINA 
VIRTUAL 
LINUX 
CORPORA
TIVO- 
PROVISIO
NADO 
COM 1 
VCPU E 2 
GB DE 
MEMÓRIA 
RAM, 
RESERVA
DAPOR 1 
ANO 0 0 0 0 0 0 1.299 0 0 0 0 1299 
MÁQUINA 
VIRTUAL 
LINUX 
CORPORA
TIVO 
COM 
SUPORTE 
DO CSP - 
PROVISIO
NADO 
COM 1 
VCPU E 2 
GB DE 
MEMÓRIA 
RAM, 
RESERVA
DAPOR 1 
ANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
MÁQUINA 
VIRTUAL 
WINDOW
S - 
PROVISIO
NADO 
COM 
1VCPU E 2 
GB DE 
MEMÓRIA 
RAM, 
RESERVA
DA POR 
1ANO 0 251 0 0 251 0 502 0 0 0 0 1003 
MÁQUINA 
VIRTUAL 
LINUX - 
PROVISIO
NADA 
COM 2 
VCPU 2 
GB DE 
MEMÓRIA 
RAM, 
RESERVA
DO POR 1 
ANO 0 0 412 0 0 0 0 0 0 0 0 412 
MÁQUINA 
VIRTUAL 
LINUX 
CORPORA
TIVO - 
PROVISIO
NADA 
COM 2 
VCPU 2 
GB DE 
MEMÓRIA 
RAM, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.079 0 4079 
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RESERVA
DO POR 1 
ANO 

MÁQUINA 
VIRTUAL 
LINUX 
CORPORA
TIVO 
COM 
SUPORTE 
DO CSP - 
PROVISIO
NADA 
COM 2 
VCPU 2 
GB DE 
MEMÓRIA 
RAM, 
RESERVA
DO POR 1 
ANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
MÁQUINA 
VIRTUAL 
WINDOW
S - 
PROVISIO
NADA 
COM 2 
VCPU 2 
GB DE 
MEMÓRIA 
RAM, 
RESERVA
DO POR 1 
ANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.793 0 2793 
MÁQUINA 
VIRTUAL 
LINUX - 
PROVISIO
NADO 
COM 2 
VCPUE 4 
GB DE 
MEMÓRIA 
RAM, 
RESERVA
DA POR 1 
ANO 0 600 600 0 931 0 2.402 0 0 0 0 4533 
MÁQUINA 
VIRTUAL 
LINUX 
CORPORA
TIVO- 
PROVISIO
NADO 
COM 2 
VCPU E 4 
GB DE 
MEMÓRIA 
RAM, 
RESERVA
DAPOR 1 
ANO 0 0 0 0 0 0 924 0 0 0 0 924 
MÁQUINA 
VIRTUAL 
LINUX 
COM 
SUPORTE 
DO CSP - 
PROVISIO
NADO 
COM 2 
VCPUE 4 
GB DE 
MEMÓRIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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RAM, 
RESERVA
DA POR 1 
ANO 
MÁQUINA 
VIRTUAL 
WINDOW
S - 
PROVISIO
NADO 
COM 
2VCPU E 4 
GB DE 
MEMÓRIA 
RAM, 
RESERVA
DA POR 
1ANO 0 653 653 0 1.305 0 1.958 0 0 0 0 4569 
MÁQUINA 
VIRTUAL 
LINUX - 
PROVISIO
NADO 
COM 2 
VCPUE 8 
GB DE 
MEMÓRIA 
RAM, 
RESERVA
DA POR 1 
ANO 58 288 576 0 864 576 288 0 0 0 0 2649 
MÁQUINA 
VIRTUAL 
LINUX 
CORPORA
TIVO - 
PROVISIO
NADO 
COM 2 
VCPU E 8 
GB DE 
MEMÓRIA 
RAM, 
RESERVA
DAPOR 1 
ANO 0 0 0 0 0 0 582 0 0 2.326 0 2908 
MÁQUINA 
VIRTUAL 
LINUX 
CORPORA
TIVO 
SUPORTE 
DO CSP - 
PROVISIO
NADO 
COM 2 
VCPU E 8 
GB DE 
MEMÓRIA 
RAM, 
RESERVA
DAPOR 1 
ANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
MÁQUINA 
VIRTUAL 
WINDOW
S - 
PROVISIO
NADO 
COM 
2VCPU E 8 
GB DE 
MEMÓRIA 
RAM, 
RESERVA
DA POR 121 606 1.212 0 1.091 1.212 1.212 0 0 4.849 0 10304 
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1ANO 

MÁQUINA 
VIRTUAL 
LINUX - 
PROVISIO
NADA 
COM 4 
VCPU 8 
GB DE 
MEMÓRIA 
RAM, 
RESERVA
DO POR 1 
ANO 0 518 2.073 0 3.110 0 0 0 0 0 0 5702 
MÁQUINA 
VIRTUAL 
LINUX 
CORPORA
TIVO - 
PROVISIO
NADA 
COM 4 
VCPU 8 
GB DE 
MEMÓRIA 
RAM, 
RESERVA
DO POR 1 
ANO 0 0 0 0 0 0 0 0 1.784 0 1.784 3569 
MÁQUINA 
VIRTUAL 
LINUX 
CORPORA
TIVO 
SUPORTE 
DO CSP - 
PROVISIO
NADO 
COM 4 
VCPU E 8 
GB DE 
MEMÓRIA 
RAM, 
RESERVA
DAPOR 1 
ANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
MÁQUINA 
VIRTUAL 
WINDOW
S - 
PROVISIO
NADA 
COM 4 
VCPU 8 
GB DE 
MEMÓRIA 
RAM, 
RESERVA
DO POR 1 
ANO 0 441 882 0 3.307 0 2.205 0 2.205 0 2.205 11244 
MÁQUINA 
VIRTUAL 
LINUX - 
PROVISIO
NADO 
COM 4 
VCPUE 16 
GB DE 
MEMÓRIA 
RAM, 
RESERVA
DA POR 1 
ANO 38.931 1.298 3.893 0 2.595 0 1.298 0 1.298 0 0 49312 
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MÁQUINA 
VIRTUAL 
LINUX 
CORPORA
TIVO- 
PROVISIO
NADO 
COM 4 
VCPU E 16 
GB DE 
MEMÓRIA 
RAM, 
RESERVA
DAPOR 1 
ANO 0 0 0 0 0 0 694 0 1.388 2.221 1.388 5691 
MÁQUINA 
VIRTUAL 
LINUX 
CORPORA
TIVO 
SUPORTE 
DO CSP - 
PROVISIO
NADO 
COM 4 
VCPU E 16 
GB DE 
MEMÓRIA 
RAM, 
RESERVA
DAPOR 1 
ANO 0 0 0 0 0 0 0 5.130 0 0 0 5130 
MÁQUINA 
VIRTUAL 
WINDOW
S - 
PROVISIO
NADO 
COM 
4VCPU E 
16 GB DE 
MEMÓRIA 
RAM, 
RESERVA
DA POR 
1ANO 2.190 1.314 1.095 0 3.286 2.190 2.190 0 2.190 4.381 2.190 21029 
MÁQUINA 
VIRTUAL 
LINUX - 
PROVISIO
NADA 
COM 8 
VCPU 16 
GB DE 
MEMÓRIA 
RAM, 
RESERVA
DO POR 1 
ANO 2.058 0 2.058 0 1.235 2.058 2.058 0 2.058 0 0 11524 
MÁQUINA 
VIRTUAL 
LINUX 
CORPORA
TIVO - 
PROVISIO
NADA 
COM 8 
VCPU 16 
GB DE 
MEMÓRIA 
RAM, 
RESERVA
DO POR 1 
ANO 0 0 0 0 0 0 1.720 0 6.881 3.440 6.881 18923 
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MÁQUINA 
VIRTUAL 
LINUX 
CORPORA
TIVO 
SUPORTE 
DO CSP - 
PROVISIO
NADO 
COM 8 
VCPU E 16 
GB DE 
MEMÓRIA 
RAM, 
RESERVA
DAPOR 1 
ANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
MÁQUINA 
VIRTUAL 
WINDOW
S - 
PROVISIO
NADA 
COM 8 
VCPU 16 
GB DE 
MEMÓRIA 
RAM, 
RESERVA
DO POR 1 
ANO 0 0 1.751 0 1.313 0 4.378 0 4.378 0 4.378 16197 
MÁQUINA 
VIRTUAL 
LINUX - 
PROVISIO
NADO 
COM 8 
VCPUE 32 
GB DE 
MEMÓRIA 
RAM, 
RESERVA
DA POR 1 
ANO 3.077 1.539 3.077 0 2.154 3.077 0 0 0 0 0 12925 
MÁQUINA 
VIRTUAL 
LINUX 
CORPORA
TIVO- 
PROVISIO
NADO 
COM 8 
VCPU E 32 
GB DE 
MEMÓRIA 
RAM, 
RESERVA
DAPOR 1 
ANO 0 0 0 0 0 0 4.073 0 4.073 0 4.073 12218 
MÁQUINA 
VIRTUAL 
LINUX 
CORPORA
TIVO 
SUPORTE 
DO CSP - 
PROVISIO
NADO 
COM 8 
VCPU E 32 
GB DE 
MEMÓRIA 
RAM, 
RESERVA
DAPOR 1 
ANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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MÁQUINA 
VIRTUAL 
WINDOW
S - 
PROVISIO
NADO 
COM 
8VCPU E 
32 GB DE 
MEMÓRIA 
RAM, 
RESERVA
DA POR 
1ANO 4.456 891 0 0 1.337 4.456 2.228 891 0 0 4.456 18717 
MÁQUINA 
VIRTUAL 
LINUX - 
PROVISIO
NADO 
COM 16 
VCPU E 32 
GB DE 
MEMÓRIA 
RAM, 
RESERVA
DA POR 1 
ANO 4.097 0 0 0 1.639 4.097 4.097 0 0 0 0 13928 
MÁQUINA 
VIRTUAL 
LINUX 
CORPORA
TIVO- 
PROVISIO
NADO 
COM 16 
VCPU E 32 
GB DE 
MEMÓRIA 
RAM, 
RESERVA
DA POR 1 
ANO 0 0 0 0 0 0 4.684 0 5.856 0 0 10540 
MÁQUINA 
VIRTUAL 
LINUX 
CORPORA
TIVO 
SUPORTE 
DO CSP - 
PROVISIO
NADO 
COM 16 
VCPU E 32 
GB DE 
MEMÓRIA 
RAM, 
RESERVA
DAPOR 1 
ANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
MÁQUINA 
VIRTUAL 
WINDOW
S - 
PROVISIO
NADO 
COM 16 
VCPU E 32 
GB DE 
MEMÓRIA 
RAM, 
RESERVA
DA POR 1 
ANO 8.720 1.744 0 0 872 8.720 1.744 0 8.720 0 0 30520 
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MÁQUINA 
VIRTUAL 
LINUX - 
PROVISIO
NADO 
COM 
16VCPU E 
64 GB DE 
MEMÓRIA 
RAM, 
RESERVA
DA POR 
1ANO 4.622 0 0 0 0 4.622 2.311 0 1.849 0 0 13402 
MÁQUINA 
VIRTUAL 
LINUX 
CORPORA
TIVO- 
PROVISIO
NADO 
COM 16 
VCPU E 64 
GB DE 
MEMÓRIA 
RAM, 
RESERVA
DA POR 1 
ANO 0 0 0 0 0 0 3.315 3.978 0 0 0 7293 
MÁQUINA 
VIRTUAL 
LINUX 
CORPORA
TIVO 
SUPORTE 
DO CSP - 
PROVISIO
NADO 
COM 16 
VCPU E 64 
GB DE 
MEMÓRIA 
RAM, 
RESERVA
DAPOR 1 
ANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
MÁQUINA 
VIRTUAL 
WINDOW
S - 
PROVISIO
NADO 
COM 
16VCPU E 
64 GB DE 
MEMÓRIA 
RAM, 
RESERVA
DA POR 
1ANO 9.767 0 0 0 1.953 9.767 4.883 1.953 0 0 0 28324 
MÁQUINA 
VIRTUAL 
LINUX - 
PROVISIO
NADA 
COM 32 
VCPU 64 
GB DE 
MEMÓRIA 
RAM, 
RESERVA
DO POR 1 
ANO 0 0 0 0 0 0 4.301 0 0 0 0 4301 
MÁQUINA 
VIRTUAL 
LINUX 
CORPORA 0 0 0 0 0 0 5.566 0 0 0 0 5566 
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TIVO - 
PROVISIO
NADA 
COM 32 
VCPU 64 
GB DE 
MEMÓRIA 
RAM, 
RESERVA
DO POR 1 
ANO 
MÁQUINA 
VIRTUAL 
LINUX 
CORPORA
TIVO 
SUPORTE 
DO CSP - 
PROVISIO
NADO 
COM 32 
VCPU E 64 
GB DE 
MEMÓRIA 
RAM, 
RESERVA
DAPOR 1 
ANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
MÁQUINA 
VIRTUAL 
WINDOW
S - 
PROVISIO
NADA 
COM 32 
VCPU 64 
GB DE 
MEMÓRIA 
RAM, 
RESERVA
DO POR 1 
ANO 0 0 0 0 0 0 9.474 0 0 0 0 9474 
MÁQUINA 
VIRTUAL 
LINUX - 
PROVISIO
NADO 
COM 
32VCPU E 
128 GB DE 
MEMÓRIA 
RAM, 
RESERVA
DA POR 
1ANO 9.734 0 0 0 0 9.734 1.947 0 0 0 0 21414 
MÁQUINA 
VIRTUAL 
LINUX 
CORPORA
TIVO- 
PROVISIO
NADO 
COM 32 
VCPU E 
128 GB DE 
MEMÓRIA 
RAM, 
RESERVA
DA POR 1 
ANO 0 0 0 0 0 0 3.168 0 0 0 0 3168 
MÁQUINA 
VIRTUAL 
LINUX 
CORPORA
TIVO 
SUPORTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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DO CSP - 
PROVISIO
NADO 
COM 32 
VCPU E 
128 GB DE 
MEMÓRIA 
RAM, 
RESERVA
DAPOR 1 
ANO 
MÁQUINA 
VIRTUAL 
WINDOW
S - 
PROVISIO
NADO 
COM 
32VCPU E 
128 GB DE 
MEMÓRIA 
RAM, 
RESERVA
DA POR 
1ANO 0 0 0 0 4.141 0 12.422 0 0 0 0 16563 
MÁQUINA 
VIRTUAL 
LINUX - 
PROVISIO
NADA 
COM 64 
VCPU 256 
GB DE 
MEMÓRIA 
RAM, 
RESERVA
DO POR 1 
ANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
MÁQUINA 
VIRTUAL 
LINUX 
CORPORA
TIVA - 
PROVISIO
NADA 
COM 64 
VCPU 256 
GB DE 
MEMÓRIA 
RAM, 
RESERVA
DO POR 1 
ANO 0 0 0 0 0 0 0 0 14.276 0 14.276 28551 
MÁQUINA 
VIRTUAL 
LINUX 
CORPORA
TIVO 
SUPORTE 
DO CSP - 
PROVISIO
NADO 
COM 64 
VCPU E 
256 GB DE 
MEMÓRIA 
RAM, 
RESERVA
DAPOR 1 
ANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
MÁQUINA 
VIRTUAL 
WINDOW
S - 
PROVISIO
NADA 0 0 0 0 8.275 0 0 0 0 0 0 8275 

20/06/2022 12:04:29 PROCERGS/SCP/49494 PUBLICAÇÃO DE ABERTURA 17/06 652

22048900010929



 

 
 

PROCERGS – CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A 
Praça dos Açorianos, s/nº – Centro Histórico – CEP 90.010-340 – Porto Alegre/RS – Brasil 

PABX + 55 51 3210-3100 – http://www.procergs.rs.gov.br – procergs@procergs.rs.gov.br 

COM 64 
VCPU 256 
GB DE 
MEMÓRIA 
RAM, 
RESERVA
DO POR 1 
ANO 
MÁQUINA 
VIRTUAL 
LINUX - 
PROVISIO
NADO 
COM 1 
VCPU E 1 
GB DE 
MEMÓRIA 
RAM, POR 
DEMAND
A 0 0 0 0 0 0 499 0 0 0 0 499 
MÁQUINA 
VIRTUAL 
LINUX 
CORPORA
TIVO - 
PROVISIO
NADO 
COM 1 
VCPU E 1 
GB DE 
MEMÓRIA 
RAM, POR 
DEMAND
A 0 0 182 0 0 0 363 0 0 0 0 545 
MÁQUINA 
VIRTUAL 
LINUX 
CORPORA
TIVO 
SUPORTE 
DO CSP - 
PROVISIO
NADO 
COM 1 
VCPU E 1 
GB DE 
MEMÓRIA 
RAM, POR 
DEMAND
A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
MÁQUINA 
VIRTUAL 
WINDOW
S - 
PROVISIO
NADO 
COM 1 
VCPU E 1 
GB DE 
MEMÓRIA 
RAM, POR 
DEMAND
A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
MÁQUINA 
VIRTUAL 
LINUX - 
PROVISIO
NADO 
COM 1 
VCPU E 2 
GB DE 
MEMÓRIA 
RAM, POR 
DEMAND
A 0 0 15 0 0 0 770 0 0 0 0 786 
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MÁQUINA 
VIRTUAL 
LINUX 
CORPORA
TIVO- 
PROVISIO
NADO 
COM 1 
VCPU E 2 
GB DE 
MEMÓRIA 
RAM, POR 
DEMAND
A 0 0 0 0 0 0 1.588 0 0 0 0 1588 
MÁQUINA 
VIRTUAL 
LINUX 
CORPORA
TIVO 
SUPORTE 
DO CSP - 
PROVISIO
NADO 
COM 1 
VCPU E 2 
GB DE 
MEMÓRIA 
RAM, POR 
DEMAND
A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
MÁQUINA 
VIRTUAL 
WINDOW
S - 
PROVISIO
NADO 
COM 
1VCPU E 2 
GB DE 
MEMÓRIA 
RAM, POR 
DEMAND
A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
MÁQUINA 
VIRTUAL 
LINUX - 
PROVISIO
NADA 
COM 2 
VCPU 2 
GB DE 
MEMÓRIA 
RAM, POR 
DEMAND
A 0 0 398 0 0 0 0 0 0 0 0 398 
MÁQUINA 
VIRTUAL 
LINUX 
CORPORA
TIVO - 
PROVISIO
NADA 
COM 2 
VCPU 2 
GB DE 
MEMÓRIA 
RAM, POR 
DEMAND
A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 954 0 954 
MÁQUINA 
VIRTUAL 
LINUX 
CORPORA
TIVO 
SUPORTE 
DO CSP - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20/06/2022 12:04:29 PROCERGS/SCP/49494 PUBLICAÇÃO DE ABERTURA 17/06 654

22048900010929



 

 
 

PROCERGS – CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A 
Praça dos Açorianos, s/nº – Centro Histórico – CEP 90.010-340 – Porto Alegre/RS – Brasil 

PABX + 55 51 3210-3100 – http://www.procergs.rs.gov.br – procergs@procergs.rs.gov.br 

PROVISIO
NADO 
COM 2 
VCPU E 2 
GB DE 
MEMÓRIA 
RAM, POR 
DEMAND
A 
MÁQUINA 
VIRTUAL 
WINDOW
S - 
PROVISIO
NADA 
COM 2 
VCPU 2 
GB DE 
MEMÓRIA 
RAM, POR 
DEMAND
A 0 0 38 0 0 0 0 0 0 904 0 942 
MÁQUINA 
VIRTUAL 
LINUX - 
PROVISIO
NADO 
COM 2 
VCPUE 4 
GB DE 
MEMÓRIA 
RAM, POR 
DEMAND
A 0 267 801 0 0 0 1.336 0 534 0 0 2939 
MÁQUINA 
VIRTUAL 
LINUX 
CORPORA
TIVO- 
PROVISIO
NADO 
COM 2 
VCPU E 4 
GB DE 
MEMÓRIA 
RAM, POR 
DEMAND
A 0 0 0 0 0 0 1.061 0 0 3.184 0 4245 
MÁQUINA 
VIRTUAL 
LINUX 
CORPORA
TIVO 
SUPORTE 
DO CSP - 
PROVISIO
NADO 
COM 2 
VCPU E 4 
GB DE 
MEMÓRIA 
RAM, POR 
DEMAND
A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
MÁQUINA 
VIRTUAL 
WINDOW
S - 
PROVISIO
NADO 
COM 
2VCPU E 4 
GB DE 
MEMÓRIA 
RAM, POR 
DEMAND 0 0 231 0 0 0 2.310 0 0 739 924 4204 
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A 

MÁQUINA 
VIRTUAL 
LINUX - 
PROVISIO
NADO 
COM 2 
VCPUE 8 
GB DE 
MEMÓRIA 
RAM, POR 
DEMAND
A 828 414 621 828 0 828 828 0 0 2.649 0 6994 
MÁQUINA 
VIRTUAL 
LINUX 
CORPORA
TIVO- 
PROVISIO
NADO 
COM 2 
VCPU E 8 
GB DE 
MEMÓRIA 
RAM, POR 
DEMAND
A 0 0 0 0 0 0 2.534 0 1.408 2.252 1.408 7601 
MÁQUINA 
VIRTUAL 
LINUX 
CORPORA
TIVO 
SUPORTE 
DO CSP - 
PROVISIO
NADO 
COM 2 
VCPU E 8 
GB DE 
MEMÓRIA 
RAM, POR 
DEMAND
A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
MÁQUINA 
VIRTUAL 
WINDOW
S - 
PROVISIO
NADO 
COM 
2VCPU E 8 
GB DE 
MEMÓRIA 
RAM, POR 
DEMAND
A 1.354 677 135 6.768 0 1.354 4.061 0 1.354 0 1.354 17056 
MÁQUINA 
VIRTUAL 
LINUX - 
PROVISIO
NADA 
COM 4 
VCPU 8 
GB DE 
MEMÓRIA 
RAM, POR 
DEMAND
A 0 0 1.045 0 0 0 1.393 0 0 0 0 2437 
MÁQUINA 
VIRTUAL 
LINUX 
CORPORA
TIVO - 0 0 0 0 0 0 1.068 0 2.137 0 2.137 5342 
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PROVISIO
NADA 
COM 4 
VCPU 8 
GB DE 
MEMÓRIA 
RAM,POR 
DEMAND
A 
MÁQUINA 
VIRTUAL 
LINUX 
CORPORA
TIVO 
COM 
SUPORTE 
DO CSP- 
PROVISIO
NADA 
COM 4 
VCPU 8GB 
DE 
MEMÓRIA 
RAM, POR 
DEMAND
A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
MÁQUINA 
VIRTUAL 
WINDOW
S - 
PROVISIO
NADA 
COM 4 
VCPU 8 
GB DE 
MEMÓRIA 
RAM, POR 
DEMAND
A 0 0 516 0 0 0 3.869 0 2.579 0 2.579 9544 
MÁQUINA 
VIRTUAL 
LINUX - 
PROVISIO
NADO 
COM 4 
VCPUE 16 
GB DE 
MEMÓRIA 
RAM, POR 
DEMAND
A 0 735 0 1.471 0 1.471 1.471 0 0 0 0 5148 
MÁQUINA 
VIRTUAL 
LINUX 
CORPORA
TIVO- 
PROVISIO
NADO 
COM 4 
VCPU E 16 
GB DE 
MEMÓRIA 
RAM, POR 
DEMAND
A 2.219 0 4.438 4.438 0 0 2.219 0 4.438 0 22.190 39941 
MÁQUINA 
VIRTUAL 
LINUX 
CORPORA
TIVO 
COM 
SUPORTE 
DO CSP- 
PROVISIO
NADA 
COM 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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VCPU 16 
GB DE 
MEMÓRIA 
RAM, POR 
DEMAND
A 
MÁQUINA 
VIRTUAL 
WINDOW
S - 
PROVISIO
NADO 
COM 
4VCPU E 
16 GB DE 
MEMÓRIA 
RAM, POR 
DEMAND
A 2.333 1.166 1.166 11.663 0 2.333 2.333 0 4.665 0 11.663 37321 
MÁQUINA 
VIRTUAL 
LINUX - 
PROVISIO
NADA 
COM 8 
VCPU 16 
GB DE 
MEMÓRIA 
RAM, POR 
DEMAND
A 2.768 1.384 2.076 2.768 0 0 1.384 0 0 0 0 10380 
MÁQUINA 
VIRTUAL 
LINUX 
CORPORA
TIVO - 
PROVISIO
NADA 
COM 8 
VCPU 16 
GB DE 
MEMÓRIA 
RAM, POR 
DEMAND
A 0 0 0 8.291 0 4.146 0 0 0 0 4.146 16582 
MÁQUINA 
VIRTUAL 
LINUX 
CORPORA
TIVO 
COM 
SUPORTE 
DO CSP- 
PROVISIO
NADA 
COM 8 
VCPU 16 
GB DE 
MEMÓRIA 
RAM, POR 
DEMAND
A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
MÁQUINA 
VIRTUAL 
WINDOW
S - 
PROVISIO
NADA 
COM 8 
VCPU 16 
GB DE 
MEMÓRIA 
RAM, POR 
DEMAND
A 5.124 0 769 20.495 0 0 2.562 0 5.124 0 0 34072 
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MÁQUINA 
VIRTUAL 
LINUX - 
PROVISIO
NADO 
COM 8 
VCPUE 32 
GB DE 
MEMÓRIA 
RAM, POR 
DEMAND
A 3.348 0 2.009 0 0 3.348 3.348 0 0 0 0 12053 
MÁQUINA 
VIRTUAL 
LINUX 
CORPORA
TIVO- 
PROVISIO
NADO 
COM 8 
VCPU E 32 
GB DE 
MEMÓRIA 
RAM, POR 
DEMAND
A 0 0 0 9.638 0 0 4.819 0 0 0 0 14456 
MÁQUINA 
VIRTUAL 
LINUX 
CORPORA
TIVO 
COM 
SUPORTE 
DO CSP- 
PROVISIO
NADA 
COM 8 
VCPU32 
GB DE 
MEMÓRIA 
RAM, POR 
DEMAND
A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
MÁQUINA 
VIRTUAL 
WINDOW
S - 
PROVISIO
NADO 
COM 
8VCPU E 
32 GB DE 
MEMÓRIA 
RAM, POR 
DEMAND
A 5.258 0 789 0 0 5.258 2.629 0 0 0 0 13935 
MÁQUINA 
VIRTUAL 
LINUX - 
PROVISIO
NADA 
COM 16 
VCPU 32 
GB DE 
MEMÓRIA 
RAM, POR 
DEMAND
A 0 0 2.759 0 0 5.518 2.759 0 0 0 0 11036 
MÁQUINA 
VIRTUAL 
LINUX 
CORPORA
TIVO - 
PROVISIO
NADA 
COM 16 0 0 0 14.534 0 0 3.634 0 0 0 0 18168 
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VCPU 32 
GB DE 
MEMÓRIA 
RAM, POR 
DEMAND
A 
MÁQUINA 
VIRTUAL 
LINUX 
CORPORA
TIVO 
COM 
SUPORTE 
DO CSP- 
PROVISIO
NADA 
COM 16 
VCPU 32 
GB DE 
MEMÓRIA 
RAM, POR 
DEMAND
A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
MÁQUINA 
VIRTUAL 
WINDOW
S - 
PROVISIO
NADA 
COM 16 
VCPU 32 
GB DE 
MEMÓRIA 
RAM, POR 
DEMAND
A 10.212 0 2.553 20.424 0 10.212 5.106 0 0 0 0 48508 
MÁQUINA 
VIRTUAL 
LINUX - 
PROVISIO
NADO 
COM 
16VCPU E 
64 GB DE 
MEMÓRIA 
RAM, POR 
DEMAND
A 0 0 1.341 0 0 6.707 3.354 20.121 0 0 0 31524 
MÁQUINA 
VIRTUAL 
LINUX 
CORPORA
TIVO- 
PROVISIO
NADO 
COM 16 
VCPU E 64 
GB DE 
MEMÓRIA 
RAM, POR 
DEMAND
A 0 0 0 8.625 0 0 4.313 0 0 0 0 12938 
MÁQUINA 
VIRTUAL 
LINUX 
CORPORA
TIVO 
COM 
SUPORTE 
DO CSP- 
PROVISIO
NADA 
COM 16 
VCPU 64 
GB DE 
MEMÓRIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20/06/2022 12:04:29 PROCERGS/SCP/49494 PUBLICAÇÃO DE ABERTURA 17/06 660

22048900010929



 

 
 

PROCERGS – CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A 
Praça dos Açorianos, s/nº – Centro Histórico – CEP 90.010-340 – Porto Alegre/RS – Brasil 

PABX + 55 51 3210-3100 – http://www.procergs.rs.gov.br – procergs@procergs.rs.gov.br 

RAM, POR 
DEMAND
A 

MÁQUINA 
VIRTUAL 
WINDOW
S - 
PROVISIO
NADO 
COM 
16VCPU E 
64 GB DE 
MEMÓRIA 
RAM, POR 
DEMAND
A 11.776 0 0 0 0 11.776 5.888 35.327 0 0 0 64766 
MÁQUINA 
VIRTUAL 
LINUX - 
PROVISIO
NADA 
COM 32 
VCPU 64 
GB DE 
MEMÓRIA 
RAM, POR 
DEMAND
A 0 0 1.857 0 16.097 0 0 0 0 0 0 17955 
MÁQUINA 
VIRTUAL 
LINUX 
CORPORA
TIVO - 
PROVISIO
NADA 
COM 32 
VCPU 64 
GB DE 
MEMÓRIA 
RAM, POR 
DEMAND
A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
MÁQUINA 
VIRTUAL 
LINUX 
CORPORA
TIVO 
COM 
SUPORTE 
DO CSP- 
PROVISIO
NADA 
COM 32 
VCPU 64 
GB DE 
MEMÓRIA 
RAM, POR 
DEMAND
A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
MÁQUINA 
VIRTUAL 
WINDOW
S - 
PROVISIO
NADA 
COM 32 
VCPU 64 
GB DE 
MEMÓRIA 
RAM, POR 
DEMAND
A 0 0 3.376 0 0 0 0 0 0 0 0 3376 
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MÁQUINA 
VIRTUAL 
LINUX - 
PROVISIO
NADO 
COM 
32VCPU E 
128 GB DE 
MEMÓRIA 
RAM, POR 
DEMAND
A 42.990 717 1.433 0 0 14.330 7.165 0 0 0 0 66635 
MÁQUINA 
VIRTUAL 
LINUX 
CORPORA
TIVO- 
PROVISIO
NADO 
COM 32 
VCPU E 
128 GB DE 
MEMÓRIA 
RAM, POR 
DEMAND
A 0 0 0 9.081 0 0 3.632 0 0 0 0 12713 
MÁQUINA 
VIRTUAL 
LINUX 
CORPORA
TIVO 
COM 
SUPORTE 
DO CSP- 
PROVISIO
NADA 
COM 32 
VCPU 128 
GB DE 
MEMÓRIA 
RAM, POR 
DEMAND
A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
MÁQUINA 
VIRTUAL 
WINDOW
S - 
PROVISIO
NADO 
COM 
32VCPU E 
128 GB DE 
MEMÓRIA 
RAM, POR 
DEMAND
A 0 0 0 0 0 0 4.971 0 0 0 0 4971 
MÁQUINA 
VIRTUAL 
LINUX - 
PROVISIO
NADA 
COM 64 
VCPU 256 
GB DE 
MEMÓRIA 
RAM, POR 
DEMAND
A 0 0 0 0 0 0 0 0 14.573 0 0 14573 
MÁQUINA 
VIRTUAL 
LINUX 
CORPORA
TIVO - 
PROVISIO
NADA 
COM 64 0 0 0 18.325 0 0 0 0 0 0 18.325 36651 
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VCPU 256 
GB DE 
MEMÓRIA 
RAM, POR 
DEMAND
A 
MÁQUINA 
VIRTUAL 
LINUX 
CORPORA
TIVO 
COM 
SUPORTE 
DO CSP- 
PROVISIO
NADA 
COM 64 
VCPU 256 
GB DE 
MEMÓRIA 
RAM, POR 
DEMAND
A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
MÁQUINA 
VIRTUAL 
WINDOW
S - 
PROVISIO
NADO 
COM 
64VCPU E 
256 GB DE 
MEMÓRIA 
RAM, POR 
DEMAND
A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.942 25942 
Total 
Serviços de 

Computaç

ão 176.040 15.585 46.943 137.349 55.919 117.789 173.499 67.401 93.765 37.603 132.297 1.054.190 

SERVIÇO 
DE 
ARMAZE
NAMENT
O DE 
BLOCOS 
(SSD) 24.215 7.207 9.609 19.218 7.207 72.069 24.023 3.603 72.069 2.402 72.069 313691 
SERVIÇO 
DE 
ARMAZE
NAMENT
O DE 
BLOCOS 
(HDD) 3.034 4.214 21.071 0 2.529 0 16.857 1.264 12.643 8.428 4.214 71219 
SERVIÇO 
DE 
ARMAZE
NAMENT
O DE 
OBJETOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SERVIÇO 
DE 
ARMAZE
NAMENT
O DE 
OBJETOS 
- DADOS 
COM 
MAIOR 
FREQUÊN
CIA DE 
USO 0 2.005 0 1.337 1.437 0 3.342 0 0 167 0 8287 
SERVIÇO 
DE 
ARMAZE 0 0 0 0 0 0 1.700 0 0 0 0 1700 
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NAMENT
O DE 
OBJETOS 
- DADOS 
COM 
ACESSO 
INFREQU
ENTE 
SERVIÇO 
DE 
ARMAZE
NAMENT
O DE 
OBJETOS 
- DADOS 
COM 
MENOR 
FREQUÊN
CIA DE 
USO 0 0 0 0 0 0 690 0 0 0 0 690 
SERVIÇO 
DE 
RECUPER
AÇÃO DE 
OBJETOS 
- DADOS 
COM 
ACESSO 
INFREQU
ENTE 0 0 0 0 0 0 210 0 0 0 0 210 
SERVIÇO 
DE 
RECUPER
AÇÃO DE 
OBJETOS 
ARMAZE
NADOS 
EM 
LONGA 
DURAÇÃ
O 0 0 0 0 0 0 210 0 0 0 0 210 
SERVIÇO 
DE 
ARMAZE
NAMENT
O DE 
REDE 
(NAS) 17.478 9.710 29.858 9.710 0 24.275 0 0 7.283 121 7.283 88240 
Total 

Serviços de 
Armazena

mento 44.727 23.136 60.538 30.265 11.172 96.344 47.031 4.868 91.994 11.119 83.565 504.760 

TRÁFEGO 
DE SAÍDA 
DA REDE 2.525 1.263 1.263 0 1.263 6.313 25.253 253 6.313 1.136 6.313 51896 
TRÁFEGO 
DE REDE 
INTERNA 
ENTRE 
ZONAS 987 494 494 0 494 2.468 494 49 2.468 0 2.468 10415 
TRÁFEGO 
DE REDE 
DO 
BALANCE
ADOR DE 
CARGA 178 149 149 0 149 476 1.486 30 1.486 149 1.486 5737 
SERVIÇO 
DE 
BALANCE
AMENTO 
DE 
CARGA 3.710 18.550 18.550 0 29.680 9.275 5.565 3.710 14.840 2.783 14.840 121503 

SERVIÇO 
DE 
BALANCE 1 5 5 0 0 3 306 0 3 0 3 326 
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AMENTO 
DE 
CARGA 
UTILIZAN
DO 
GERENCI
ADOR DE 
TRÁFEGO 
POR DNS* 
SERVIÇO 
DE 
BALANCE
AMENTO 
DE 
CARGA 
UTILIZAN
DO 
GERENCI
ADOR DE 
TRÁFEGO 
POR 
ENDPOIN
T* 3.437 0 0 0 0 7.366 246 0 4.911 0 4.911 20870 
PORTA 
DE 
CONEXÃ
O 
DEDICAD
A 50MBPS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
PORTA 
DE 
CONEXÃ
O 
DEDICAD
A 
100MBPS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
PORTA 
DE 
CONEXÃ
O 
DEDICAD
A 
200MBPS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
PORTA 
DE 
CONEXÃ
O 
DEDICAD
A 
500MBPS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
PORTA 
DE 
CONEXÕE
O 
DEDICAD
A 1GBPS 496 248 248 1.240 248 496 496 0 496 496 496 4960 
PORTA 
DE 
CONEXÃ
O 
DEDICAD
A 2GBPS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
PORTA 
DE 
CONEXÃ
O 
DEDICAD
A 5GBPS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
PORTA 
DE 
CONEXÕE
O 
DEDICAD
A 10GBPS 3.730 0 0 3.730 1.865 3.730 3.730 0 3.730 3.730 3.730 27976 

SERVIÇO 4 4 4 2 0 4 44 4 4 0 4 77 
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DE DNS - 
HOSPEDA
GEM DE 
ZONAS 
SERVIÇO 
DE DNS - 
CONSULT
AS 3 3 3 5 0 3 10 3 3 0 3 34 
SERVIÇO 
DE VPN  33 41 41 2 16 82 4.087 41 41 4 41 4428 
VPN 
GATEWA
Y  117 781 781 1.172 781 117 2.031 781 78 39 78 6756 
IP 
PÚBLICO 0 64 64 40 4.095 40 3.999 48 48 200 48 8646 
SERVIÇO 
DE 
TRADUÇÃ
O DO 
ENDEREÇ
O DE 
REDE 
(NAT) - 
GATEWA
Y 1.559 0 0 0 0 0 7.793 0 0 0 0 9352 
SERVIÇO 
DE 
TRADUÇÃ
O DO 
ENDEREÇ
O DE 
REDE 
(NAT) - 
TRANSFE
RÊNCIA 0 0 0 0 0 0 485 0 0 0 0 485 
SERVIÇO 
DE 
TRÁFEGO 
ENTRE 
CLOUDS 
PRIVADA
S 
VIRTUAIS 0 0 0 0 0 0 187 0 0 0 0 187 
SERVIÇO 
DE 
CONEXÃ
O ENTRE 
CLOUDS 
PRIVADA
S 
VIRTUAIS 0 0 0 0 0 0 4.660 0 0 0 0 4660 
Total 
Serviços de 

Rede 16.781 21.601 21.601 6.191 38.590 30.373 60.871 4.919 34.421 8.537 34.421 278.305 

SERVIÇO 
DE COFRE 
DE 
SENHAS 1.460 58 58 58 0 1.460 29 58 1.460 0 876 5519 
SERVIÇO 
WEB 
APLICATI
ON 
FIREWAL
L POR 
ACL ** 780 7.800 3.900 0 0 1.950 1.950 3.900 1.560 10.530 1.560 33930 
SERVIÇO 
WEB 
APLICATI
ON 
FIREWAL
L POR 
REGRA ** 315 788 788 0 0 788 79 788 5.513 0 394 9450 
SERVIÇO 
WEB 
APLICATI 1.705 388 388 0 0 7.752 1.938 388 3.876 0 5.814 22248 
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ON 
FIREWAL
L POR 
HORA ** 
SERVIÇO 
DE 
BACKUP 22 1.115 1.115 1.115 1.093 56 390 836 33 558 33 6367 
SERVIÇO 
DE 
ARMAZE
NAMENT
O DE 
BACKUP 4.786 3.419 3.419 2.735 342 10.256 342 3.077 27 6.837 17 35257 
SERVIÇO 
DE 
AUTENTI
CAÇÃO 
(INTEGRA
ÇÃO COM 
AD) 
ADQUIRI
DO POR 
USUÁRIO 
*** 7.500 5.000 5.000 37.500 0 22.500 375 5.000 0 0 12.500 95375 
SERVIÇO 
DE 
AUTENTI
CAÇÃO 
(INTEGRA
ÇÃO COM 
AD) 
ADQUIRI
DO POR 
DOMÍNIO
*** 752 1.879 940 0 0 1.879 9.396 940 0 0 1.128 16913 
SERVIÇO 
DE 
AUDITORI
A E 
ANÁLISE 
DE LOGS 435 43.499 43.499 10.875 54.374 1.087 10.875 21.750 1.087 109 1.087 188677 
SERVIÇO 
DE 
AUTENTI
CAÇÃO 
INTEGRA
DA 
(SINGLE 
SIGNON) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 

Serviços de 
Segurança 17.756 63.945 59.106 52.283 55.808 47.728 25.374 36.736 13.557 18.034 23.409 413.735 
Total 
Serviços  

IaaS 

mensal 255.304 124.267 188.188 226.088 161.490 292.233 306.774 113.923 233.737 75.293 273.693 2.250.990 
Total 

Serviço 

Iaas – 36 
meses 9.190.928 4.473.604 6.774.766 8.139.184 5.813.631 10.520.399 11.043.877 4.101.239 8.414.520 2.710.535 9.852.955 81.035.638 
SERVIÇO 
GERENCI
ADO DE 
BANCO 
DE 
DADOS 
MYSQL 
COM 4 
VCPU E 16 
GB DE 
MEMÓRIA 
RAM 0 412 2.884 0 2.472 0 2.060 0 824 8.241 824 17719 
SERVIÇO 
GERENCI
ADO DE 0 0 0 0 1.646 1.646 3.292 0 1.646 0 1.646 9875 

20/06/2022 12:04:29 PROCERGS/SCP/49494 PUBLICAÇÃO DE ABERTURA 17/06 667

22048900010929



 

 
 

PROCERGS – CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A 
Praça dos Açorianos, s/nº – Centro Histórico – CEP 90.010-340 – Porto Alegre/RS – Brasil 

PABX + 55 51 3210-3100 – http://www.procergs.rs.gov.br – procergs@procergs.rs.gov.br 

BANCO 
DE 
DADOS 
MYSQL 
COM 8 
VCPU E 32 
GB DE 
MEMÓRIA 
RAM 
SERVIÇO 
GERENCI
ADO DE 
BANCO 
DE 
DADOS 
MYSQL 
COM 16 
VCPU E 64 
GB DE 
MEMÓRIA 
RAM 2.999 0 0 0 2.999 0 5.998 0 2.999 0 2.999 17993 
SERVIÇO 
GERENCI
ADO DE 
BANCO 
DE 
DADOS 
MYSQL 
COM 32 
VCPU E 
128 DE GB 
MEMÓRIA 
RAM 0 0 0 0 0 0 5.998 0 5.998 0 5.998 17993 
SERVIÇO 
GERENCI
ADO DE 
BANCO 
DE 
DADOS 
POSTGRE
SQL COM 
4 VCPU E 
16 DE 
MEMÓRIA 
RAM 0 327 327 0 1.307 0 1.307 0 654 0 654 4576 
SERVIÇO 
GERENCI
ADO DE 
BANCO 
DE 
DADOS 
POSTGRE
SQL COM 
8 VCPU E 
32 DE 
MEMÓRIA 
RAM 5.220 0 3.263 0 2.610 0 2.610 0 1.305 6.525 1.305 22839 
SERVIÇO 
GERENCI
ADO DE 
BANCO 
DE 
DADOS 
POSTGRE
SQL COM 
16 VCPU E 
64 DE 
MEMÓRIA 
RAM 4.635 0 0 0 5.793 2.317 2.317 9.269 2.317 0 2.317 28967 
SERVIÇO 
GERENCI
ADO DE 
BANCO 
DE 
DADOS 
POSTGRE 0 0 0 0 6.952 0 1.159 0 4.635 0 4.635 17380 
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SQL COM 
32 VCPU E 
128 DE 
MEMÓRIA 
RAM 
SERVIÇO 
GERENCI
ADO DE 
BANCO 
DE 
DADOS 
SQLSERV
ER  COM 4 
VCPU E 16 
DE 
MEMÓRIA 
RAM 0 1.261 6.305 6.305 0 0 2.522 0 0 0 0 16392 
SERVIÇO 
GERENCI
ADO DE 
BANCO 
DE 
DADOS 
SQLSERV
ER  COM 8 
VCPU E 32 
DE 
MEMÓRIA 
RAM 10.081 0 0 0 0 5.040 2.520 0 0 0 10.081 27722 
SERVIÇO 
GERENCI
ADO DE 
BANCO 
DE 
DADOS 
SQLSERV
ER  COM 
16 VCPU E 
64 DE 
MEMÓRIA 
RAM 0 0 5.042 0 0 0 5.042 10.084 0 50.419 20.168 90754 
SERVIÇO 
GERENCI
ADO DE 
BANCO 
DE 
DADOS 
SQLSERV
ER  COM 
32 VCPU E 
128 DE 
MEMÓRIA 
RAM 20.166 0 0 0 0 20.166 0 0 0 0 60.497 100829 
SERVIÇO 
GERENCI
ADO DE 
BANCO 
DE 
ORACLE 
STANDAR
D  COM 4 
VCPU E 16 
DE 
MEMÓRIA 
RAM 0 506 506 0 0 0 2.531 0 0 0 0 3543 
SERVIÇO 
GERENCI
ADO DE 
BANCO 
DE 
ORACLE 
STANDAR
D  COM 8 
VCPU E 32 
DE 
MEMÓRIA 0 0 0 10.123 0 4.049 2.025 0 4.049 0 2.025 22271 
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RAM 

SERVIÇO 
GERENCI
ADO DE 
BANCO 
DE 
ORACLE 
STANDAR
D  COM 16 
VCPU E 64 
DE 
MEMÓRIA 
RAM 0 0 2.025 0 0 8.099 4.049 24.296 8.099 20.246 4.049 70862 
SERVIÇO 
DE 
BANCO 
DE 
DADOS 
GERENCI
ADO 
NÃO-
RELACIO
NAL 
(NOSQL/N
EWSQL) 0 0 0 0 0 0 2.913 0 0 0 0 2913 
SERVIÇO 
DE 
BANCO 
DE 
DADOS 
GERENCI
ADO 
NÃO-
RELACIO
NAL 
(NOSQL/N
EWSQL) 0 0 0 0 0 0 1.648 0 0 0 0 1648 
Total 

Serviço de 

Banco de 
Dados 43.100 2.506 20.351 16.428 23.780 41.317 47.991 43.649 32.525 85.432 117.197 474.277 

ARMAZE
NAMENT
O DE 
BANCO 
DE 
DADOS 
MYSQL 3.060 153 122 0 612 1.530 1.530 0 1.530 918 1.530 10986 
ARMAZE
NAMENT
O DE 
BANCO 
DE 
DADOS 
POSTGRE
SQL 6.121 153 4.563 0 3.060 1.530 1.530 3.060 153 918 1.530 22619 
ARMAZE
NAMENT
O DE 
BANCO 
DE 
DADOS 
SQLSERV
ER 6.217 155 1.021 311 0 3.108 1.554 3.108 1.554 933 1.554 19517 
ARMAZE
NAMENT
O DE 
BANCO 
DE 
DADOS 
ORACLE 0 89 621 355 0 1.775 888 888 444 266 444 5769 
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ARMAZE
NAMENT
O DE 
BANCO 
DE 
DADOS 
GERENCI
ADO 
NÃO-
RELACIO
NAL 
(NOSQL/N
EWSQL) 0 0 0 0 0 0 1.706 0 0 0 0 1706 
Total 

Serviço de 
Armazena

mento de 

Banco de 
Dados 15.398 550 6.328 666 3.672 7.944 7.208 7.056 3.681 3.035 5.058 60.597 

SERVIÇO 
GERENCI
ADO DE 
EXECUÇÃ
O DE 
CONTAIN
ERS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SERVIÇO 
GERENCI
ADO DE 
KUBERNE
TES 655 0 0 0 0 1.034 0 0 328 197 517 0 
SERVIÇOS 
DE 
REPOSITÓ
RIO DE 
IMAGEM 
DE 
CONTAIN
ER - 
ARMAZE
NAMENT
O 0 976 195 0 0 0 0 0 0 10 976 0 
SERVIÇO 
DE 
REPOSITÓ
RIO DE 
IMAGEM 
DE 
CONTAIN
ER - 
TRANSFE
RÊNCIA 
DE 
DADOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SERVIÇO 
GERENCI
ADO DE 
EXECUÇÃ
O DE 
CONTAIN
ERS SEM 
SERVIDO
RES - 
PROCESS
AMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SERVIÇO 
GERENCI
ADO DE 
EXECUÇÃ
O DE 
CONTAIN
ERS SEM 
SERVIDO
RES - 
MEMÓRIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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SERVIÇO 
GERENCI
ADO DE 
EXECUÇÃ
O DE 
CONTAIN
ERS SEM 
SERVIDO
RES - 
ARMAZE
NAMENT
O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 

Serviço de 

Container 655 976 195 0 0 1.034 0 0 328 206 1.493 4.888 

SERVIÇO 
DE 
CACHE 
GERENCI
ADO DE 
MEMÓRIA 
RAM, 
COM NO 
MÍNIMO 
6GB 366 0 0 0 0 366 915 0 732 1.829 366 4573 
SERVIÇO 
DE 
CACHE 
GERENCI
ADO DE 
MEMÓRIA 
RAM, 
COM NO 
MÍNIMO 
26GB 1.273 0 0 0 0 1.273 1.273 0 2.546 6.364 1.273 14001 
SERVIÇO 
DE 
CACHE 
GERENCI
ADO DE 
MEMÓRIA 
RAM, 
COM NO 
MÍNIMO 
52GB 0 0 0 0 0 0 2.335 0 0 0 0 2335 
Total 

Serviço de 
Cache 

Gerenciad

o 1.639 0 0 0 0 1.639 4.523 0 3.277 8.193 1.639 20.909 

SERVERL
ESS - 
REQUISIÇ
ÕES DAS 
FUNÇÕES 0 0 0 0 0 12 1.246 0 0   2 1260 
SERVERL
ESS - 
TEMPO 
DE 
EXECUÇÃ
O DAS 
FUNÇÕES 0 0 0 0 0 242 3.633 0 0 0 1 3876 
Total 
Serviço de 

Computaç

ão sem 
Servidor 0 0 0 0 0 255 4.879 0 0 0 3 5.137 

FERRAME
NTA DE 
SITE 
RECOVER
Y 0 0 0 0 0 0 3.936 0 0 0 0 3936 
Total 
Serviço de 

Site 0 0 0 0 0 0 3.936 0 0 0 0 3.936 
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Recovery 

SERVIÇO 
DE 
GATEWA
Y DE API - 
HTTP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SERVIÇO 
DE 
GATEWA
Y DE API - 
REST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SERVIÇO 
DE ENVIO 
DE 
NOTIFICA
ÇÕES 
PARA 
DISPOSITI
VOS E/OU 
OUTROS 
SERVIÇOS
/BARRAM
ENTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SERVIÇO 
DE ENVIO 
DE 
NOTIFICA
ÇÕES POR 
SMS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SERVIÇO 
DE ENVIO 
DE 
NOTIFICA
ÇÕES POR 
REQUISIÇ
ÃO/CHAM
ADA 
HTTP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SERVIÇO 
DE ENVIO 
DE 
NOTIFICA
ÇÕES POR 
E-MAIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SERVIÇO 
DE FILA 
DE 
MENSAGE
NS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 

Serviço de 
Desenvolvi

mento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 
Serviços de 

PaaS 60.792 4.032 26.875 17.094 27.452 52.188 68.536 50.705 39.811 96.866 125.390 569.743 

Total PaaS 
36 Meses 2.188.513 145.161 967.497 615.378 988.281 1.878.781 2.467.303 1.825.382 1.433.202 3.487.176 4.514.053 20.510.732 

SERVIÇO 
DE BI 
(VISUALI
ZAÇÃO 
DE 
DADOS) - 
ADQUIRI
DO POR 
USUÁRIO 0 1.538 1.538 0 1.538 154 0 46 0 77 7.691 12583 
SERVIÇO 
DE BI 
(VISUALI
ZAÇÃO 
DE 
DADOS) - 
ADQUIRI
DO POR 0 0 0 0 0 29.371 0 35.245 0 11.748 29.371 105735 
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INSTÂNCI
A 

Total 

Serviços de 
BI 0 1.538 1.538 0 1.538 29.525 0 35.291 0 11.825 37.062 118.318 

TRÁFEGO 
DE REDE 
DO CDN 0 0 0 0 0 0 3.220 0 0 161 0 3381 
CONSULT
AS E 
OPERAÇÕ
ES DA 
REDE 
CDN 0 0 0 0 0 0 5.388 0 0 0 0 5388 
Total 

Serviço 

CDN 0 0 0 0 0 0 8.608 0 0 161 0 8.769 
Total 

Serviço de 

SaaS 0 1.538 1.538 0 1.538 29.525 8.608 35.291 0 11.986 37.062 127.087 
Total 

Serviço 

SaaS - 36 
Meses 0 55.377 55.377 0 55.377 1.062.892 309.887 1.270.487 0 431.507 1.334.237 4.575.141 
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ANEXO 2 
 
O presente Termo de Referência estabelece as características técnicas mínimas obrigatórias para atendimento 
desta licitação. 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

LOTE 2 
 
 

1. Objeto da Contratação  

1.1. Empresa especializada na prestação de serviços gerenciados de computação em nuvem a serem 

executados no Provedor Oracle Cloud Infrastructure, que inclui o fornecimento de serviços de 

IaaS, SaaS e PaaS além da concepção, projeto, provisionamento, configuração, migração, suporte, 

manutenção e gestão de serviços, conforme especificações, condições, quantidades e exigências 

estabelecidas neste Termo de Referência, Edital e seus anexos. 

 

1.1.1. Justificativa 

Durante o processo de análise de demandas por serviços de computação em nuvem, foi 

identificado que alguns participantes deste edital, necessitavam do serviço de Banco de dados 

Oracle Enterprise, devido a implementação de projetos de migração ou expansão dos atuais 

serviços legados já implementados nos data centers on-premisse para a nuvem pública. 

Considerando o nível de criticidade das soluções, a dependência e o acoplamento  entre  os  

componentes,  e que uma mesma  solução não  deverá ser  segmentada em  nuvens  diferentes,  

este lote   visa agrupar as soluções que utilizam os  serviços de Banco de Dados Oracle Enterprise 

e que necessariamente devem ser consumidos do CSP Oracle Cloud Infrastructure, por ser o único 

CSP que oferece este serviço. 

 

1.2.  Tabela 1 – Itens da Contratação 

 

LOTE 2 

Item Descrição Unidade Volume Total 

Estimado 

Prazo de 36 

meses 

1 Prestação de serviços de 

computação em nuvem na Oracle 

Cloud Infrastructrure – 

Infraestrutura como serviço 

(IaaS) 

 

 

USN 

 

 

11.512.181 
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2 Prestação de serviços de 

computação em nuvem, na Oracle 

Cloud Infrastructrure – Plataforma 

como serviço (PaaS)  

 

USN 

 

12.647.680 

3 Prestação de serviços de 

computação em nuvem na Oracle 

Cloud Infrastructrure - Software 

como Serviço (SaaS) 

 

USN 

 

691.200 

 

4 Serviço de Gerenciamento e 

Operação de recursos na Oracle 

Cloud Infrastructure 

 

Instância gerenciada por mês 

 

3.168  

 

5 Serviço de Migração de Recursos 

Computacionais para a Oracle 

Cloud Infrastructure 

 

Instância de Computação 

Migrada 

 

88  

 

6 Serviço de Migração de Banco de 

dados para a Oracle Cloud 

Infrastructure 

Instância de Banco de Dados 

Migrada 

 

40  

7 Treinamento para Oracle Cloud 

Infrastructure 

 

Turma de treinamento 

 

17  

8 Serviço Especializado de Suporte 

Técnico para a Oracle Cloud 

Infrastructure por Demanda 

 

UST 

 

18.292  

9 Serviço Especializado de 

Consultoria Técnica para a Oracle 

Cloud Infrastructure 

 

UST 

 

9.472 

 

1.3. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES  

1.3.1. DO ÓRGÃO GERENCIADOR 

O órgão gerenciador é a PROCERGS - Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do 

Estado do Rio Grande do Sul S.A.  

 

1.3.2. ÓRGÃOS PARTICIPANTES 

Serão participantes os órgãos a seguir informados:  

 

ÓRGÃO CIDADE/ESTADO 

CELEPAR – COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E Curitiba - PR 
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COMUNICAÇÃO DO PARANÁ 

MTI – EMPRESA MATO GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO 

Cuiabá - MT 

PROCEMPA – COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS 

DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE 

Porto Alegre - RS 

PRODEMGE – COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

Belo Horizonte - MG 

 

 

1.4. DA PREVISÃO DOS QUANTITATIVOS DETALHADOS 

1.4.1. QUANTITATIVO DO ÓRGÃO GERENCIADOR: PROCERGS 

ITEM UNIDADE 
Quantidades Estimadas por 

Mês 
Total 36 Meses 

1 - Serviços de Computação em nuvem – 

Infraestrutura como Serviço (IaaS) 

Unidade de Serviço de 

Computação em Nuvem -USN 
31.164 1.121.894 

2- Serviços de Computação em nuvem – 

Plataforma como Serviço (PaaS) 

Unidade de Serviço de 

Computação em Nuvem -USN 
84.054  

 

3.025.926 

 

3 - Serviços de Computação em nuvem – 

Software como Serviço (SaaS) 

Unidade de Serviço de 

Computação em Nuvem -USN 
5.400 194.400 

4 – Serviço de Gerenciamento e Operação 

de recursos em nuvem 
Instância gerenciada por mês 0 0 

5 - Serviço de Migração de Recursos 

Computacionais 

Instância de Computação 

migrada 
10 10 

6 - Serviço de Migração de Banco de 

dados 

Instância de Banco de Dados 

migrada 
20 20 

7 - Treinamento Turma de treinamento 2 2 

8  - Serviço Especializado de Suporte 

Técnico por Demanda 
UST 40 1.440 

9 - Serviço Especializado de Consultoria 

Técnica 
UST 80 2.880 

 

1.4.2. QUANTITATIVOS DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES 

 

1.4.2.1. QUANTITATIVO DO ÓRGÃO PARTICIPANTE: CELEPAR  

ITEM UNIDADE 
Quantidades Estimadas 

por Mês 
Total 36 Meses 

1 - Serviços de Computação em nuvem – 

Infraestrutura como Serviço (IaaS) 

Unidade de Serviço de Computação 

em Nuvem -USN 
117.640 4.235.031 

2- Serviços de Computação em nuvem – 

Plataforma como Serviço (PaaS) 

Unidade de Serviço de Computação 

em Nuvem -USN 
87.820 3.161.513 
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3 - Serviços de Computação em nuvem – 

Software como Serviço (SaaS) 

Unidade de Serviço de Computação 

em Nuvem -USN 
0 0 

4 – Serviço de Gerenciamento e 

Operação de recursos em nuvem 
Instância gerenciada por mês 0 0 

5 - Serviço de Migração de Recursos 

Computacionais 
Instância de Computação migrada 0 0 

6 - Serviço de Migração de Banco de 

dados 
Instância de Banco de Dados migrada 0 0 

7 - Treinamento Turma de treinamento 2 2 

8  - Serviço Especializado de Suporte 

Técnico por Demanda 
UST 393 14.144 

9 - Serviço Especializado de Consultoria 

Técnica 
UST 131 4.714 

 

1.4.2.2. QUANTITATIVO DO ÓRGÃO PARTICIPANTE: MTI 

ITEM UNIDADE Quantidades Estimadas por Mês Total 36 Meses 

1 - Serviços de Computação em 

nuvem – Infraestrutura como 

Serviço (IaaS) 

Unidade de Serviço de 

Computação em Nuvem -USN 
65.344 2.352.397 

2- Serviços de Computação em 

nuvem – Plataforma como Serviço 

(PaaS) 

Unidade de Serviço de 

Computação em Nuvem -USN 
75.954 2.734.330 

3 - Serviços de Computação em 

nuvem – Software como Serviço 

(SaaS) 

Unidade de Serviço de 

Computação em Nuvem -USN 
6.000 21.600 

4 – Serviço de Gerenciamento e 

Operação de recursos em nuvem 
Instância gerenciada por mês 78 2.808 

5 - Serviço de Migração de Recursos 

Computacionais 

Instância de Computação 

migrada 
68 68 

6 - Serviço de Migração de Banco de 

dados 

Instância de Banco de Dados 

migrada 
10 10 

7 - Treinamento Turma de treinamento 10 10 

8  - Serviço Especializado de 

Suporte Técnico por Demanda 
UST 29 1.076 

9 - Serviço Especializado de 

Consultoria Técnica 
UST 

10,66 

 
384 

 

 

1.4.2.3. QUANTITATIVO DO ÓRGÃO PARTICIPANTE: PROCEMPA 

ITEM UNIDADE Quantidades Estimadas por Mês Total 36 Meses 

1 - Serviços de Computação em 

nuvem – Infraestrutura como 

Unidade de Serviço de 

Computação em Nuvem -USN 
101.284 3.646.206 
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Serviço (IaaS) 

2- Serviços de Computação em 

nuvem – Plataforma como Serviço 

(PaaS) 

Unidade de Serviço de 

Computação em Nuvem -USN 
32.683 1.176.590 

3 - Serviços de Computação em 

nuvem – Software como Serviço 

(SaaS) 

Unidade de Serviço de 

Computação em Nuvem -USN 
5.200 187.200 

4 – Serviço de Gerenciamento e 

Operação de recursos em nuvem 
Instância gerenciada por mês 3 108 

5 - Serviço de Migração de Recursos 

Computacionais 

Instância de Computação 

migrada 
3 3 

6 - Serviço de Migração de Banco de 

dados 

Instância de Banco de Dados 

migrada 
3 3 

7 - Treinamento Turma de treinamento 2 2 

8  - Serviço Especializado de 

Suporte Técnico por Demanda 
UST 36 1.296 

9 - Serviço Especializado de 

Consultoria Técnica 
UST 36 1.296 

 

 

1.4.2.4. QUANTITATIVO DO ÓRGÃO PARTICIPANTE:  PRODEMGE 

ITEM UNIDADE Quantidades Estimadas por Mês Total 36 Meses 

1 - Serviços de Computação em nuvem – 

Infraestrutura como Serviço (IaaS) 

Unidade de Serviço de 

Computação em Nuvem -USN 
4.351 156.653 

2- Serviços de Computação em nuvem – 

Plataforma como Serviço (PaaS) 

Unidade de Serviço de 

Computação em Nuvem -USN 
70.815 2.549.321 

3 - Serviços de Computação em nuvem – 

Software como Serviço (SaaS) 

Unidade de Serviço de 

Computação em Nuvem -USN 
8.000 288.000 

4 – Serviço de Gerenciamento e Operação 

de recursos em nuvem 
Instância gerenciada por mês 7 252 

5 - Serviço de Migração de Recursos 

Computacionais 

Instância de Computação 

migrada 
7 7 

6 - Serviço de Migração de Banco de 

dados 

Instância de Banco de Dados 

migrada 
7 7 

7 - Treinamento Turma de treinamento 1 1 

8  - Serviço Especializado de Suporte 

Técnico por Demanda 
 UST 9,3 336 

9 - Serviço Especializado de Consultoria 

Técnica 
UST 5,5 198 

2. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO 

2.1. DAS CARACTERÍSTICAS GERAIS 
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2.1.1. A CONTRATADA deverá atuar com INTEGRADOR, entre a CONTRATANTE e o provedor de 

serviços de computação em nuvem Oracle Cloud Infrastructure, em conformidade com as 

características básicas e definições dispostas neste Termo de Referência.  

2.1.2. A solução consiste na intermediação dos serviços de computação em nuvem com agregação de 

valor com vistas a atender as necessidades da CONTRATANTE no tocante ao uso, gerenciamento, 

monitoramento, interoperabilidade, portabilidade, continuidade dos serviços e suporte à gestão de 

custos dos recursos de computação em nuvem. 

2.1.3. Caberá à CONTRATADA firmar os contratos associados com o provedor de nuvem Oracle Cloud 

Infrastructure para utilização dos serviços de computação em nuvem que venham a ser utilizados 

pela CONTRATANTE. 

2.1.4. A CONTRATADA deve garantir que todos os dados e informações pertencentes à CONTRATANTE, 

ou por esta detidos, e relacionados à execução do objeto contratual sejam armazenados em 

datacenters localizados no território nacional (Brasil). 

2.1.4.1. Armazenamento em datacenter no exterior somente com a autorização expressa da 

CONTRATANTE.  

2.1.5. A CONTRATANTE no momento da execução dos serviços, deverá para cada serviço solicitado 

observar: 

2.1.5.1. As características técnicas das cargas de trabalho (workload) que forem mais adequadas às 

necessidades da CONTRATANTE. 

2.1.5.2. A análise de custo total dos serviços considerando custos de migração, licenciamento, operação, 

entre outros. 

2.1.5.3. As características não funcionais tais como: condições dos serviços ofertadas pelo provedor, 

integração e compatibilidade. 

2.1.6. São responsabilidades diretas da CONTRATADA, no papel de integrador de serviço de nuvem: 

viabilizar, suportar e auxiliar o uso dos serviços de computação em nuvem. 

2.1.7. Os serviços serão prestados sob demanda por Ordem de Serviço (OS) que podem abranger: 

2.1.7.1. A disponibilização de recursos de infraestrutura computacional por intermédio do provedor de 

computação em nuvem Oracle Cloud Infrastructrure. 

2.1.7.2. Projeto, criação, gerenciamento e operação dos recursos de computação em nuvem alocados. 

2.1.7.3. Planejamento e migração dos recursos de computação disponíveis em ambiente on-premises ou 

em nuvem para o ambiente de nuvem do provedor de computação em nuvem Oracle Cloud 

Infrastructure. 

2.1.7.4. Treinamento. 

2.1.7.5. Serviços de operação sob demanda. 

2.1.7.6. Consultoria especializada em computação em nuvem sob demanda. 
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2.1.8. A CONTRATANTE não assume o compromisso de utilizar a totalidade ou uma determinada 

quantidade mínima de serviços do objeto, consistindo esta, apenas em uma estimativa máxima de 

alocação de serviços no intervalo temporal de 36 (trinta e seis) meses e por consequência, a 

demanda real e a execução dos serviços no decorrer do período de vigência do contrato poderão 

ser inferiores a essa quantidade projetada, estando a CONTRATANTE desobrigada a executá-la em 

sua totalidade.  

2.2. DOS TERMOS E DEFINIÇÕES UTILIZADOS NA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

2.2.1. Para definir um vocabulário comum às empresas interessadas na entrega do objeto a ser 

contratado, será descrito a seguir o significado dos termos técnicos utilizados neste termo de 

referência. 

2.2.2. Computação em nuvem: é um modelo para permitir que o provisionamento de recursos e 

serviços possam ser realizados de qualquer lugar e a qualquer momento, de maneira conveniente, 

com acesso por meio de rede a recursos computacionais configuráveis (ex.: redes, servidores, 

armazenamento, aplicações e serviços) que podem ser rapidamente provisionados e devolvidos 

com o mínimo de esforço em gerenciamento ou interatividade com o provedor de serviços.  

2.2.3. Características essenciais da computação em nuvem: 

2.2.3.1. Autoserviço sob demanda: O cliente pode unilateralmente provisionar a capacidade 

computacional necessária, como servidores e redes de armazenamento, de maneira automática, 

sem precisar de interação humana com cada provedor de serviços em nuvem. 

2.2.3.2. Amplo acesso à rede: Os recursos computacionais estarão disponíveis por meio da rede e 

acessados por meio de mecanismos padrões que promovem o uso heterogêneo de plataformas 

clientes (ex.: smartphones, tablets, laptops, estações de trabalho). 

2.2.3.3. Grupo de recursos: Os recursos do provedor de serviços em nuvem são agrupados para servir 

múltiplos clientes usando o modelo multi-tenant, com diferentes recursos físicos e virtuais, 

dinamicamente alocados e realocados conforme demanda. Como exemplos de recursos, podemos 

citar armazenamento, processamento, memória, e largura de banda de rede. 

2.2.3.4. Rápida Elasticidade: As capacidades podem ser elasticamente aumentadas ou diminuídas de 

acordo com a demanda atual e o perfil de uso das aplicações. Essas alterações podem ser 

realizadas a qualquer momento, possibilitando otimização do uso de recursos e consequente 

economia de valores. 

2.2.3.5. Serviço mensurado: Os sistemas em nuvem automaticamente controlam e otimizam o uso de 

recursos, levando em consideração capacidades de monitoramento em um nível apropriado para o 

tipo de serviço (ex.: armazenamento, processamento, largura de banda, e usuários ativos por 

contas.). O uso de recursos pode ser monitorado, controlado e reportado, provendo transparência 

tanto para o provedor quanto para o consumidor do serviço utilizado. 

2.2.4. Modelos de Serviços em nuvem: 

20/06/2022 12:04:29 PROCERGS/SCP/49494 PUBLICAÇÃO DE ABERTURA 17/06 682

22048900010929



 

 
 

PROCERGS – CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A 
Praça dos Açorianos, s/nº – Centro Histórico – CEP 90.010-340 – Porto Alegre/RS – Brasil 

PABX + 55 51 3210-3100 – http://www.procergs.rs.gov.br – procergs@procergs.rs.gov.br 

2.2.4.1. IaaS (Infrastructure as a Service - Infraestrutura como Serviço): Capacidade fornecida ao 

cliente para provisionar processamento, armazenamento, comunicação de rede e outros recursos 

de computação fundamentais nos quais o cliente pode instalar e executar softwares em geral, 

incluindo sistemas operacionais e aplicativos. O cliente não gerencia nem controla a infraestrutura 

na nuvem subjacente, mas tem controle sobre os sistemas operacionais, armazenamento e 

aplicativos instalados, e possivelmente um controle limitado de alguns componentes de rede. 

2.2.4.2. Paas (Platform as a Service – Plataforma como Serviço): capacidade fornecida ao cliente 

para provisionar na infraestrutura de nuvem aplicações adquiridas ou criadas para o cliente, 

desenvolvidas com linguagens de programação, bibliotecas, serviços e ferramentas suportados 

pelo provedor de serviços em nuvem. A CONTRATANTE não gerencia nem controla a infraestrutura 

na nuvem subjacente incluindo rede, servidores, sistema operacional ou armazenamento, mas tem 

controle sobre as aplicações instaladas e possivelmente sobre as configurações do ambiente de 

hospedagem de aplicações. 

2.2.4.3. SaaS (Software como Serviço): capacidade de fornecer uma solução de software completa que 

pode ser contratada de um provedor de serviços em nuvem. Toda a infraestrutura subjacente, 

middleware, software de aplicativo e dados de aplicativo ficam no datacenter do provedor de 

serviços. O provedor de serviço gerencia hardware, software, garante a disponibilidade e a 

segurança do aplicativo e de seus dados. 

2.2.5. Provedor de Serviços em Nuvem ou CSP: Empresa que possui infraestrutura de tecnologia da 

informação (TI) destinada ao fornecimento de infraestrutura, plataformas e aplicativos baseados 

em computação em nuvem. 

2.2.6. Integrador de Serviços de Nuvem: Parceiro de Serviço de Nuvem, que oferece serviços 

profissionais e gerenciados relacionados a operações de infraestrutura de um ou mais provedores 

de nuvem pública. 

2.2.7. Datacenter: Instalação construída com o objetivo de alojar recursos em nuvem, como servidores 

e outros equipamentos baseados no modelo “como Serviço - as a Service”. Um datacenter é uma 

infraestrutura que centraliza as operações e os equipamentos de TI de um provedor de serviços 

em nuvem e onde ele armazena e gerencia os dados de seus clientes. 

2.2.8. Solução de Tecnologia da Informação: Conjunto de bens e/ou serviços de TI e automação 

que se integram para o alcance dos resultados pretendidos com a contratação. Fazem parte da 

Solução: os recursos de computação em nuvem, a plataforma de gestão de nuvem, os serviços de 

gerenciamento, migração e treinamento. 

2.2.9. Orquestração: habilidade de coordenar e gerenciar recursos em provedores de nuvem pública. 

2.2.10. Nuvem pública: infraestrutura de computação em nuvem pertencente a um provedor de serviços 

em nuvem e gerenciada por ele. Os recursos computacionais são baseados em virtualização, 

agrupados e compartilhados entre clientes, e acessados via Internet ou uma conexão de rede 

dedicada. O uso dos recursos é monitorado e pago conforme o uso. 

2.2.11. Serviço na modalidade por reserva de recurso: serviços reservados previamente por um 

período de um ano e com faturamento mensal. 
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2.2.12. Serviço na modalidade por demanda: serviços alocados por demanda, sem um período 

predeterminado de alocação dos recursos e com faturamento periódico. 

2.2.13. Máquina virtual: ambiente computacional implementado em uma máquina física, a partir de 

tecnologias de virtualização. Este ambiente possui, minimamente, seu próprio processador, 

memória RAM e interface de rede, podendo a ele ser agregados outros componentes como, por 

exemplo, volumes de armazenamento (storage).  

2.2.14. Carga de trabalho (Workload): conjunto de recursos que compõem uma arquitetura técnica 

destinada a suportar um ou mais serviços de TI. As cargas de trabalho podem requerer uma ou 

mais instâncias e recursos de computação para agregar valor ao negócio por meio de serviços de 

TI. 

2.2.15. Região: Considera-se, para efeito deste Termo de Referência, que todo território brasileiro está 

localizado em uma única região, que consiste em um agrupamento de Zonas de Disponibilidades, 

com os data centers localizados dentro de uma mesma área geográfica, mesmo que o provedor 

tenha mais de uma região no país 

2.2.16.  Zona de Disponibilidade:  Para este Termo de Referência, uma Zona de Disponibilidade é 

projetada para ser operacionalmente autônoma, podendo ser composta por um ou mais data 

centers distintos, fisicamente separados, com energia, rede e demais recursos de infraestrutura 

independentes, conectados em uma rede de baixa latência, com capacidade de hospedar sistemas 

de informações em alta disponibilidade. 

2.2.17. Multinuvem: uma estratégia de utilização dos serviços de computação em nuvem por meio de 

dois ou mais provedores de nuvem pública. 

2.2.18. Metadado: Dados estruturados que descrevem e permitem encontrar, gerenciar, compreender 

e/ou preservar documentos arquivísticos ao longo do tempo. 

2.2.19. Instância de Computação: Corresponde a um componente de computação em nuvem composto 

de máquina virtual e serviços agregados, como exemplo, armazenamento, componentes de rede e 

demais serviços que mantenham essa máquina virtual em operação. 

2.2.20. Instância de Banco de Dados: corresponde a uma plataforma de banco de dados gerenciado. 

Uma instância de banco de dados pode conter várias bases de dados de um mesmo tipo criadas 

pelo usuário. É possível acessar a instância de banco de dados usando as mesmas ferramentas e 

os mesmos aplicativos. 

2.2.21. Marketplace: Loja online operada por um provedor de nuvem que oferece acesso a aplicativos de 

software e serviços que são desenvolvidos, se integram ou complementam as soluções 

disponibilizadas pelo provedor de nuvem. 

2.2.22. Bare-metal Server: consiste em servidor físico sem virtualização. 

 

2.3. DO PROVEDOR DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (CSP) ORACLE CLOUD 

INFRASTRUCTURE 

2.3.1. Deverá ofertar os serviços de computação em nuvem em REGIÃO localizada no território brasileiro. 

20/06/2022 12:04:29 PROCERGS/SCP/49494 PUBLICAÇÃO DE ABERTURA 17/06 684

22048900010929



 

 
 

PROCERGS – CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A 
Praça dos Açorianos, s/nº – Centro Histórico – CEP 90.010-340 – Porto Alegre/RS – Brasil 

PABX + 55 51 3210-3100 – http://www.procergs.rs.gov.br – procergs@procergs.rs.gov.br 

2.3.1.1. A utilização de datacenter no exterior deverá ser de prévio conhecimento e acordado com a 

CONTRATANTE.  

2.3.2. Deverá oferecer calculadora ou simulador público de preços. 

2.3.3. Deverá fornecer, mediante solicitação da CONTRATANTE, backup das aplicações, dados e scripts 

de configuração que estiverem disponíveis em nuvem, o que inclui as imagens das máquinas 

virtuais de aplicação, cópias dos dados armazenados em dispositivos de armazenamento em 

nuvem, cópias dos bancos de dados que fazem parte das topologias das aplicações da 

CONTRATANTE provisionadas em nuvem. 

2.3.4. Deverá prover mecanismos que permitam a portabilidade e a elasticidade de aplicações e dados, 

assim como autenticidade, integridade, confidencialidade e disponibilidade das informações 

trafegadas na comunicação entre o provedor de nuvem e o datacenter da CONTRATANTE. 

2.3.5. Deverá garantir mecanismos que permitam à CONTRATANTE, via on-line, verificar a situação de 

determinado serviço contratado, de forma a oferecer rastreabilidade, monitoramento e 

provisionamento do mesmo. 

2.4. DOS SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (ITENS 1, 2, 3 da Tabela 1 do Objeto) 

2.4.1. Os serviços de computação em nuvem (IaaS, PaaS e SaaS) constantes das Tabelas 2, 3 e 4 

respectivamente, são contabilizados por meio de USN (Unidade de Serviço em Nuvem). A USN visa 

estabelecer-se como método previsível e linear para obtenção de uma quantidade objetivamente 

definida a ser cobrada pelos serviços de computação em nuvem. 

2.4.2. A métrica de USN consiste no estabelecimento de fator de referência específico para cada tipo de 

serviço de nuvem fornecido (fator da USN), conforme métrica individual associada ao consumo dos 

recursos ou esforços computacionais. 

2.4.3. O fator da USN, que é utilizado neste Termo de Referência, é o valor em dólar praticado pelo CSP 

Oracle Cloud Infrastructure na região de hospedagem localizada ao Brasil. Ressalta-se que esse 

fator (USN) é um valor adimensional que diferencia o peso de um recurso/serviço frente aos 

demais constantes no catálogo de USN. Logo, não se deve confundir essa medida de esforço 

computacional, que representa os recursos envolvidos para a prestação do serviço, com os valores 

para cada unidade de USN, que será ofertado em reais (R$) pelo integrador oportunamente no 

momento do pregão. 

2.4.4. Os serviços ou recursos, condições, bem como suas faixas e franquias, declarados como gratuitos 

na política de preços praticada pelo provedor de serviços em nuvem, deverão ser disponibilizados 

sem ônus à CONTRATANTE. 

2.4.5. A CONTRATANTE fará uso e efetuará o pagamento apenas das USNs relativas aos serviços 

solicitados à CONTRATADA, até o limite máximo das USNs estimadas. 

2.4.6. A CONTRATADA deverá disponibilizar todos os serviços listados nas Tabelas 2, 3 e 4 de acordo 

com as descrições e níveis mínimos de serviço, por meio do uso de soluções constantes no 

catálogo do provedor ou em ferramenta de marketplace do provedor. 
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2.4.7. No caso do fornecimento do serviço por meio de ferramenta de marketplace do provedor, a 

referida ferramenta deve ser passível de mensuração na mesma métrica definida para o serviço 

das Tabelas 2, 3 e 4 para fins de medição e cobrança do quantitativo de USN consumido pelo 

serviço. 

2.4.8. A CONTRATADA deverá providenciar os recursos tecnológicos e humanos necessários à execução 

dos serviços de computação em nuvem, que incluem no mínimo as seguintes ações: 

2.4.8.1. Elaboração de projeto da arquitetura dos serviços de computação solicitados. 

2.4.8.2. Provisionamento, configuração, atualização, otimização e documentação dos serviços de 

computação. 

2.4.8.3. Gerenciamento proativo baseado em monitoramento 24x7 com registro e resolução de problemas 

durante o período contratado. 

2.4.8.4. Implementação de mecanismo de detecção e resposta incidentes no ambiente da solução. 

2.4.8.5. Disponibilização de plataforma de gestão de serviços em nuvem, que poderá ser utilizada a critério 

da CONTRATANTE, capaz de realizar a administração dos serviços de computação. 

2.4.9. A CONTRATADA deverá disponibilizar uma conta no CSP Oracle Cloud Infrastructure em nome da 

CONTRATANTE, por meio da qual poderão ser provisionados os serviços descritos nas Tabela 2, 3 

e 4 deste Termo de Referência. 

2.4.10. A CONTRATADA deverá disponibilizar tantas contas quantas forem solicitadas pela CONTRATANTE, 

com acesso irrestrito via API e WEB, a todos os serviços especificados nas Tabelas 2, 3 e 4 nos 

portais dos CSPs e que possibilite o completo acesso a todas as funcionalidades oferecidas e 

necessárias para automatização de processos. 

2.4.11. A CONTRATADA deverá disponibilizar acesso total e irrestrito ao Portal Administrativo do CSP 

Oracle Cloud Infrastructure, para acesso a todos os serviços e funcionalidades constantes nas 

Tabelas 2, 3 e 4 através do.  

2.4.12. Os serviços descritos nas Tabelas 2, 3 e 4 quando couber, poderão ser demandados pela 

CONTRATANTE no modelo de reserva, pelo período de um ano. Quando houver alteração na forma 

de contratação no modelo sob demanda para reserva, não poderá haver qualquer tipo de alteração 

na infraestrutura. Ao final do período de utilização dos recursos na modalidade de reserva, a 

máquina virtual, a critério da CONTRATANTE poderá ser definida no modelo sob demanda. 

2.4.13. Todos os dados decorrentes de serviços solicitados pela CONTRATANTE e operacionalizados na 

CONTRATADA serão de propriedade apenas da CONTRATANTE, a quem deverá ser assegurado 

acesso irrestrito a qualquer momento do contrato, sendo vedado à CONTRATADA extrair qualquer 

tipo de informação dos dados da composição de relatórios financeiros, somente após prévia 

concessão de acesso por parte da CONTRATANTE. 

2.4.14. O serviço de conexão inicial entre o CSP Oracle Cloud Infrastructure e o Datacenter da 

CONTRATANTE, será realizada através de conexão privada, por meio da internet através de VPN. 

Esta configuração será realizada uma única vez, sendo de responsabilidade da CONTRATADA o 

planejamento e a execução do projeto. 
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2.4.15. A alocação ou provisionamento, execução e configuração de recursos poderá ser realizada pela 

CONTRATANTE, referendando o modelo de responsabilidade compartilhada em que, o que for 

oferecido pelo PROVEDOR será de responsabilidade da CONTRATADA e o que for implantado pela 

CONTRATANTE será gerido por ela. 

2.5. DOS SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM 

2.5.1. A CONTRATADA deverá disponibilizar os recursos de IaaS - Infraestrutura como Serviço descritos 

na Tabela 2, de PaaS – Plataforma como Serviço descritos na Tabela 3 e SaaS – Plataforma como 

Serviço descritos na Tabela 4.  

2.5.2. Além dos itens disponibilizados nas Tabelas 2, 3 e 4    a CONTRATANTE deverá ter acesso a todos 

os serviços gratuitos disponibilizados pelo PROVEDOR DE NUVEM.  

2.5.3. Descrição dos Serviços de Computação em Nuvem – Infraestrutura como Serviço 

(IaaS) – Item 1 da Tabela 1 

2.5.3.1. Todos os serviços deverão ser atendidos em Datacenter localizado em território brasileiro, 

ressalvado o previsto no item 2.1.4.1. 

2.5.3.2. A contratada deverá disponibilizar os recursos de IaaS, descritos na Tabela 2 a seguir, por 

intermédio do CSP Oracle Cloud Infrastructure. 

 

Tabela 2 - Infraestrutura como Serviço (IaaS) 

Código Recurso de Computação Métrica 

Valor 

(USN) Oracle Part Number 

1. Serviços de Computação 

1.1 Serviço de Computação com Processador AMD 

1.1.1 

MÁQUINA VIRTUAL LINUX  - PROVISIONADA COM 
1 VCPU 1 GB DE MEMÓRIA RAM 

instância/hora 0,02650 

B93113 (compute - standard - E4 - 
OCPU) + B93114 (compute - 
standard - E4 - memory) 

1.1.2 

MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADA 
COM 1 VCPU 1 GB DE MEMÓRIA RAM 

instância/hora 0,11850 

B93113 (compute - standard - E4 - 
OCPU) + B93114 (compute - 
standard - E4 - memory) + B88318 
(Windows OS) 

1.1.3 

MÁQUINA VIRTUAL LINUX - PROVISIONADA COM 
2 VCPU 2 GB DE MEMÓRIA RAM 

instância/hora 0,02800 

B93113 (compute - standard - E4 - 
OCPU) + B93114 (compute - 
standard - E4 - memory) 

1.1.4 

MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADA 
COM 2 VCPU 2 GB DE MEMÓRIA RAM 

instância/hora 0,12000 

B93113 (compute - standard - E4 - 
OCPU) + B93114 (compute - 
standard - E4 - memory) + B88318 
(Windows OS) 

1.1.5 

MÁQUINA VIRTUAL LINUX - PROVISIONADO COM 
2 VCPUE 4 GB DE MEMÓRIA RAM 

instância/hora 0,03100 

B93113 (compute - standard - E4 - 
OCPU) + B93114 (compute - 
standard - E4 - memory) 

1.1.6 

MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADO 
COM 2VCPU E 4 GB DE MEMÓRIA RAM 

instância/hora 0,12300 

B93113 (compute - standard - E4 - 
OCPU) + B93114 (compute - 
standard - E4 - memory) + B88318 
(Windows OS) 

1.1.7 

MÁQUINA VIRTUAL LINUX - PROVISIONADO COM 
2 VCPUE 8 GB DE MEMÓRIA RAM 

instância/hora 0,03700 

B93113 (compute - standard - E4 - 
OCPU) + B93114 (compute - 
standard - E4 - memory) 

1.1.8 

MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADO 
COM 2VCPU E 8 GB DE MEMÓRIA RAM 

instância/hora 0,12900 

B93113 (compute - standard - E4 - 
OCPU) + B93114 (compute - 
standard - E4 - memory) + B88318 
(Windows OS) 

1.1.9 

MÁQUINA VIRTUAL LINUX - PROVISIONADA COM 
4 VCPU 8 GB DE MEMÓRIA RAM instância/hora 0,06200 

B93113 (compute - standard - E4 - 
OCPU) + B93114 (compute - 
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standard - E4 - memory) 

1.1.10 

MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADA 
COM 4 VCPU 8 GB DE MEMÓRIA RAM 

instância/hora 0,24600 

B93113 (compute - standard - E4 - 
OCPU) + B93114 (compute - 
standard - E4 - memory) + B88318 
(Windows OS) 

1.1.11 

MÁQUINA VIRTUAL LINUX - PROVISIONADO COM 
4 VCPUE 16 GB DE MEMÓRIA RAM 

instância/hora 0,07400 

B93113 (compute - standard - E4 - 
OCPU) + B93114 (compute - 
standard - E4 - memory) 

1.1.12 

MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADO 
COM 4VCPU E 16 GB DE MEMÓRIA RAM 

instância/hora 0,25800 

B93113 (compute - standard - E4 - 
OCPU) + B93114 (compute - 
standard - E4 - memory) + B88318 
(Windows OS) 

1.1.13 

MÁQUINA VIRTUAL LINUX - PROVISIONADA COM 
8 VCPU 16 GB DE MEMÓRIA RAM 

instância/hora 0,12400 

B93113 (compute - standard - E4 - 
OCPU) + B93114 (compute - 
standard - E4 - memory) 

1.1.14 

MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADA 
COM 8 VCPU 16 GB DE MEMÓRIA RAM 

instância/hora 0,49200 

B93113 (compute - standard - E4 - 
OCPU) + B93114 (compute - 
standard - E4 - memory) + B88318 
(Windows OS) 

1.1.15 

MÁQUINA VIRTUAL LINUX - PROVISIONADO COM 
8 VCPUE 32 GB DE MEMÓRIA RAM 

instância/hora 0,14800 

B93113 (compute - standard - E4 - 
OCPU) + B93114 (compute - 
standard - E4 - memory) 

1.1.16 

MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADO 
COM 8VCPU E 32 GB DE MEMÓRIA RAM 

instância/hora 0,51600 

B93113 (compute - standard - E4 - 
OCPU) + B93114 (compute - 
standard - E4 - memory) + B88318 
(Windows OS) 

1.1.17 

MÁQUINA VIRTUAL LINUX - PROVISIONADO COM 
16 VCPU E 32 GB DE MEMÓRIA RAM 

instância/hora 0,24800 

B93113 (compute - standard - E4 - 
OCPU) + B93114 (compute - 
standard - E4 - memory) 

1.1.18 

MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADO 
COM 16 VCPU E 32 GB DE MEMÓRIA RAM 

instância/hora 0,98400 

B93113 (compute - standard - E4 - 
OCPU) + B93114 (compute - 
standard - E4 - memory) + B88318 
(Windows OS) 

1.1.19 

MÁQUINA VIRTUAL LINUX  PROVISIONADO COM 
16 VCPU E 64 GB DE MEMÓRIA RAM 

instância/hora 0,29600 

B93113 (compute - standard - E4 - 
OCPU) + B93114 (compute - 
standard - E4 - memory) 

1.1.20 

MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADO 
COM 16VCPU E 64 GB DE MEMÓRIA RAM 

instância/hora 1,03200 

B93113 (compute - standard - E4 - 
OCPU) + B93114 (compute - 
standard - E4 - memory) + B88318 
(Windows OS) 

1.1.21 

MÁQUINA VIRTUAL LINUX PROVISIONADO COM 
32 VCPU E 64 GB DE MEMÓRIA RAM 

instância/hora 0,49600 

B93113 (compute - standard - E4 - 
OCPU) + B93114 (compute - 
standard - E4 - memory) 

1.1.22 

MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADA 
COM 32 VCPU 64 GB DE MEMÓRIA RAM 

instância/hora 1,96800 

B93113 (compute - standard - E4 - 
OCPU) + B93114 (compute - 
standard - E4 - memory) + B88318 
(Windows OS) 

1.1.23 

MÁQUINA VIRTUAL LINUX - PROVISIONADO COM 
32VCPU E 128 GB DE MEMÓRIA RAM 

instância/hora 0,59200 

B93113 (compute - standard - E4 - 
OCPU) + B93114 (compute - 
standard - E4 - memory) 

1.1.24 

MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADO 
COM 32VCPU E 128 GB DE MEMÓRIA RAM 

instância/hora 2,06400 

B93113 (compute - standard - E4 - 
OCPU) + B93114 (compute - 
standard - E4 - memory) + B88318 
(Windows OS) 

1.1.25 

MÁQUINA VIRTUAL LINUX - PROVISIONADA COM 
64 VCPU 256 GB DE MEMÓRIA RAM 

instância/hora 1,18400 

B93113 (compute - standard - E4 - 
OCPU) + B93114 (compute - 
standard - E4 - memory) 

1.1.26 

MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADA 
COM 64 VCPU 256 GB DE MEMÓRIA RAM 

instância/hora 4,12800 

B93113 (compute - standard - E4 - 
OCPU) + B93114 (compute - 
standard - E4 - memory) + B88318 
(Windows OS) 

1.2 Serviço de Computação com Processador Intel 

  

1.2.1 

MÁQUINA VIRTUAL LINUX  - PROVISIONADA COM 
1 VCPU 1 GB DE MEMÓRIA RAM 

instância/hora 0,04150 

B94176 "Compute - Standard - X9 - 
OCPU (OCPU Per Hour) + B94177 
"Compute - Standard - X9 - Memory 
(Gigabyte Per Hour) 
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1.2.2 

MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADA 
COM 1 VCPU 1 GB DE MEMÓRIA RAM 

instância/hora 0,13350 

B94176 "Compute - Standard - X9 - 
OCPU (OCPU Per Hour) + B94177 
"Compute - Standard - X9 - Memory 
(Gigabyte Per Hour) + B88318 
(Windows OS) 

1.2.3 

MÁQUINA VIRTUAL LINUX - PROVISIONADA COM 
2 VCPU 2 GB DE MEMÓRIA RAM 

instância/hora 0,04300 

B94176 "Compute - Standard - X9 - 
OCPU (OCPU Per Hour) + B94177 
"Compute - Standard - X9 - Memory 
(Gigabyte Per Hour) 

1.2.4 

MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADA 
COM 2 VCPU 2 GB DE MEMÓRIA RAM 

instância/hora 0,13500 

B94176 "Compute - Standard - X9 - 
OCPU (OCPU Per Hour) + B94177 
"Compute - Standard - X9 - Memory 
(Gigabyte Per Hour) + B88318 
(Windows OS) 

1.2.5 

MÁQUINA VIRTUAL LINUX - PROVISIONADO COM 
2 VCPUE 4 GB DE MEMÓRIA RAM 

instância/hora 0,04600 

B94176 "Compute - Standard - X9 - 
OCPU (OCPU Per Hour) + B94177 
"Compute - Standard - X9 - Memory 
(Gigabyte Per Hour) 

1.2.6 

MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADO 
COM 2VCPU E 4 GB DE MEMÓRIA RAM 

instância/hora 0,13800 

B94176 "Compute - Standard - X9 - 
OCPU (OCPU Per Hour) + B94177 
"Compute - Standard - X9 - Memory 
(Gigabyte Per Hour) + B88318 
(Windows OS) 

1.2.7 

MÁQUINA VIRTUAL LINUX - PROVISIONADO COM 
2 VCPUE 8 GB DE MEMÓRIA RAM 

instância/hora 0,05200 

B94176 "Compute - Standard - X9 - 
OCPU (OCPU Per Hour) + B94177 
"Compute - Standard - X9 - Memory 
(Gigabyte Per Hour) 

1.2.8 

MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADO 
COM 2VCPU E 8 GB DE MEMÓRIA RAM 

instância/hora 0,14400 

B94176 "Compute - Standard - X9 - 
OCPU (OCPU Per Hour) + B94177 
"Compute - Standard - X9 - Memory 
(Gigabyte Per Hour) + B88318 
(Windows OS) 

1.2.9 

MÁQUINA VIRTUAL LINUX - PROVISIONADA COM 
4 VCPU 8 GB DE MEMÓRIA RAM 

instância/hora 0,09200 

B94176 "Compute - Standard - X9 - 
OCPU (OCPU Per Hour) + B94177 
"Compute - Standard - X9 - Memory 
(Gigabyte Per Hour) 

1.2.10 

MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADA 
COM 4 VCPU 8 GB DE MEMÓRIA RAM 

instância/hora 0,27600 

B94176 "Compute - Standard - X9 - 
OCPU (OCPU Per Hour) + B94177 
"Compute - Standard - X9 - Memory 
(Gigabyte Per Hour) + B88318 
(Windows OS) 

1.2.11 

MÁQUINA VIRTUAL LINUX - PROVISIONADO COM 
4 VCPUE 16 GB DE MEMÓRIA RAM 

instância/hora 0,10400 

B94176 "Compute - Standard - X9 - 
OCPU (OCPU Per Hour) + B94177 
"Compute - Standard - X9 - Memory 
(Gigabyte Per Hour) 

1.2.12 

MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADO 
COM 4VCPU E 16 GB DE MEMÓRIA RAM 

instância/hora 0,28800 

B94176 "Compute - Standard - X9 - 
OCPU (OCPU Per Hour) + B94177 
"Compute - Standard - X9 - Memory 
(Gigabyte Per Hour) + B88318 
(Windows OS) 

1.2.13 

MÁQUINA VIRTUAL LINUX - PROVISIONADA COM 
8 VCPU 16 GB DE MEMÓRIA RAM 

instância/hora 0,18400 

B94176 "Compute - Standard - X9 - 
OCPU (OCPU Per Hour) + B94177 
"Compute - Standard - X9 - Memory 
(Gigabyte Per Hour) 

1.2.14 

MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADA 
COM 8 VCPU 16 GB DE MEMÓRIA RAM 

instância/hora 0,55200 

B94176 "Compute - Standard - X9 - 
OCPU (OCPU Per Hour) + B94177 
"Compute - Standard - X9 - Memory 
(Gigabyte Per Hour) + B88318 
(Windows OS) 

1.2.15 

MÁQUINA VIRTUAL LINUX - PROVISIONADO COM 
8 VCPUE 32 GB DE MEMÓRIA RAM 

instância/hora 0,20800 

B94176 "Compute - Standard - X9 - 
OCPU (OCPU Per Hour) + B94177 
"Compute - Standard - X9 - Memory 
(Gigabyte Per Hour) 

1.2.16 

MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADO 
COM 8VCPU E 32 GB DE MEMÓRIA RAM 

instância/hora 0,57600 

B94176 "Compute - Standard - X9 - 
OCPU (OCPU Per Hour) + B94177 
"Compute - Standard - X9 - Memory 
(Gigabyte Per Hour) + B88318 
(Windows OS) 
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1.2.17 

MÁQUINA VIRTUAL LINUX - PROVISIONADO COM 
16 VCPU E 32 GB DE MEMÓRIA RAM 

instância/hora 0,36800 

B94176 "Compute - Standard - X9 - 
OCPU (OCPU Per Hour) + B94177 
"Compute - Standard - X9 - Memory 
(Gigabyte Per Hour) 

1.2.18 

MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADO 
COM 16 VCPU E 32 GB DE MEMÓRIA RAM 

instância/hora 1,10400 

B94176 "Compute - Standard - X9 - 
OCPU (OCPU Per Hour) + B94177 
"Compute - Standard - X9 - Memory 
(Gigabyte Per Hour) + B88318 
(Windows OS) 

1.2.19 

MÁQUINA VIRTUAL LINUX  PROVISIONADO COM 
16 VCPU E 64 GB DE MEMÓRIA RAM 

instância/hora 0,41600 

B94176 "Compute - Standard - X9 - 
OCPU (OCPU Per Hour) + B94177 
"Compute - Standard - X9 - Memory 
(Gigabyte Per Hour) 

1.2.20 

MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADO 
COM 16VCPU E 64 GB DE MEMÓRIA RAM 

instância/hora 1,15200 

B94176 "Compute - Standard - X9 - 
OCPU (OCPU Per Hour) + B94177 
"Compute - Standard - X9 - Memory 
(Gigabyte Per Hour) + B88318 
(Windows OS) 

1.2.21 

MÁQUINA VIRTUAL LINUX PROVISIONADO COM 
32 VCPU E 64 GB DE MEMÓRIA RAM 

instância/hora 0,73600 

B94176 "Compute - Standard - X9 - 
OCPU (OCPU Per Hour) + B94177 
"Compute - Standard - X9 - Memory 
(Gigabyte Per Hour) + B88318 
(Windows OS) 

1.2.22 

MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADA 
COM 32 VCPU 64 GB DE MEMÓRIA RAM 

instância/hora 2,20800 

B94176 "Compute - Standard - X9 - 
OCPU (OCPU Per Hour) + B94177 
"Compute - Standard - X9 - Memory 
(Gigabyte Per Hour) 

1.2.23 

MÁQUINA VIRTUAL LINUX - PROVISIONADO COM 
32VCPU E 128 GB DE MEMÓRIA RAM 

instância/hora 0,83200 

B94176 "Compute - Standard - X9 - 
OCPU (OCPU Per Hour) + B94177 
"Compute - Standard - X9 - Memory 
(Gigabyte Per Hour) 

1.2.24 

MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADO 
COM 32VCPU E 128 GB DE MEMÓRIA RAM 

instância/hora 2,30400 

B94176 "Compute - Standard - X9 - 
OCPU (OCPU Per Hour) + B94177 
"Compute - Standard - X9 - Memory 
(Gigabyte Per Hour) + B88318 
(Windows OS) 

1.2.25 

MÁQUINA VIRTUAL LINUX - PROVISIONADA COM 
64 VCPU 256 GB DE MEMÓRIA RAM 

instância/hora 1,66400 

B94176 "Compute - Standard - X9 - 
OCPU (OCPU Per Hour) + B94177 
"Compute - Standard - X9 - Memory 
(Gigabyte Per Hour) 

1.2.26 

MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADA 
COM 64 VCPU 256 GB DE MEMÓRIA RAM 

instância/hora 4,60800 

B94176 "Compute - Standard - X9 - 
OCPU (OCPU Per Hour) + B94177 
"Compute - Standard - X9 - Memory 
(Gigabyte Per Hour) + B88318 
(Windows OS) 

2. Armazenamento (por demanda)  

2.1 

SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO DE BLOCOS (SSD) Gigabyte/Mês 
0,04250 

 

B91961 - Storage - Block Volume - 
Storage (Gigabyte Storage Capacity 
Per Month + B91962 - Storage - 
Block Volume - Performance Units 
(Performance Units Per Gigabyte 
Per Month) 

2.2 

SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO DE BLOCOS (HDD) Gigabyte/Mês 0,02550 

B91961 - Storage - Block Volume - 
Storage (Gigabyte Storage Capacity 
Per Month + B91962 - Storage - 
Block Volume - Performance Units 
(Performance Units Per Gigabyte 
Per Month) 

2.3.1 

SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO DE OBJETOS - 
DADOS COM MAIOR FREQUÊNCIA DE USO 

Gygabite/Mês 0,02550 

B91628 - Object Storage - Storage 
(Gigabyte Storage Capacity Per 
Month) 

2.3.2 

SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO DE OBJETOS - 
DADOS COM ACESSO INFREQUENTE 

Gygabite/Mês 0,01000 

B93000 - Infrequent Access Storage 
- Storage (Gigabyte Storage 
Capacity Per Month) 

2.3.3 

SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO DE OBJETOS - 
DADOS COM MENOR FREQUÊNCIA DE USO 

Gigabyte Mês 0,00260 

B91633 - Archive Storage - Storage 
(Gigabyte Storage Capacity Per 
Month) 

2.3.4 

SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE OBJETOS - DADOS 
COM ACESSO INFREQUENTE 

Gigabyte Mês 0,01000 

B93001 - Infrequent Access Storage 
- Data Retrieval (GB Storage 
Retrieved Per Month) 
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2.4 

SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO DE REDE (FILE 
STORAGE) Gigabyte/Mês 0,30000 

B89057 - Oracle Cloud 
Infrastructure - File Storage 

3.Rede (por demanda)  

3.1 

TRÁFEGO DE SAÍDA DA REDE 

Gigabyte/Mês 0,02500 

B93455 - Oracle Cloud 
Infrastructure - Outbound Data 
Transfer - Originating in APAC, 
Japan, and South America (Over 10 
terabytes per month) 

3.2 TRÁFEGO DE REDE INTERNA ENTRE ZONAS Gigabyte/Mês 0 nao é cobrado 

3.3 

TRÁFEGO DE REDE DO BALANCEADOR DE CARGA 

Gigabyte/Mês 0,02500 

B93455 - Oracle Cloud 
Infrastructure - Outbound Data 
Transfer - Originating in APAC, 
Japan, and South America (Over 10 
terabytes per month) 

3.4 
SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE CARGA 

Instância/Por Hora 0,01130 

B93030 - Load Balancer Base (Load 
Balancer)(Flexible Load Balancer 
instances.) 

3.5 

SERVÇO DE BALANCEAMENTO DE CARGA - 
TRÁFEGO DE REDE 

Mbps/hora 0,00010 

B93031 - Load Balancer 
Bandwidth(Cumulative bandwidth 
for all Load Balancer instances.) 

3.6 

SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE CARGA 
UTILIZANDO GERENCIADOR DE TRÁFEGO POR DNS 

DNS Queries 
Milhões/Mês 4,00000 

B90327 - Oracle Cloud 
Infrastructure - DNS Traffic 
Management 

3.7 
PORTA DE CONEXÕEO DEDICADA 1GBPS 

Unidade/hora 0,21250 

B88325 - Oracle Cloud 
Infrastructure - FastConnect 1 Gbps 

3.8 
PORTA DE CONEXÕEO DEDICADA 10GBPS 

Unidade/hora 1,27500 

B88326 - Oracle Cloud 
Infrastructure - FastConnect 10 
Gbps 

3.9 
SERVIÇO DE DNS - HOSPEDAGEM DE ZONAS 

Zona/Mês 
- 

Não é cobrado por zonas. Há um 
limite de 1000 zonas por tenancy -  

3.10 
SERVIÇO DE DNS - CONSULTAS 

Milhões de 
Consultas/Mês 0,85000 

B88525 - Oracle Cloud 
Infrastructure – DNS 

3.11 SERVIÇO DE VPN  Gigabyte/Mês   nao é cobrado 

3.12 VPN GATEWAY  Túnel/hora   nao é cobrado 

3.13 IP PÚBLICO Unidade/Hora   nao é cobrado 

3.14 
SERVIÇO DE TRADUÇÃO DO ENDEREÇO DE REDE 
(NAT) - GATEWAY Gateway/hora   

nao é cobrado 

3.15 

SERVIÇO DE TRADUÇÃO DO ENDEREÇO DE REDE 
(NAT) - TRANSFERÊNCIA 

GB/mês 0,02500 

B93455 - Oracle Cloud 
Infrastructure - Outbound Data 
Transfer - Originating in APAC, 
Japan, and South America (Over 10 
terabytes per month) 

3.16 

SERVIÇO DE TRÁFEGO ENTRE CLOUDS PRIVADAS 
VIRTUAIS 

Gigabyte/Mês 0,02500 

B93455 - Oracle Cloud 
Infrastructure - Outbound Data 
Transfer - Originating in APAC, 
Japan, and South America (Over 10 
terabytes per month) 

3.17 
SERVIÇO DE CONEXÃO ENTRE CLOUDS PRIVADAS 
VIRTUAIS Conexões/hora   

não é cobrado 

4.Segurança (por demanda)   

4.1 
SERVIÇO DE COFRE DE SENHAS 

Por Chave/Mês 0,53340 

B92092 - Oracle Cloud 
Infrastructure - KMS Vault - Next 20 
Key Versions Per Month 

4.2 
WEB APPLICATION FIREWALL - Instância  

Instância/Por mês 5,00 

B94579 - Web Application Firewall - 
Instance 

4.3 
WEB APPLICATION FIREWALL - Requisições  

Milhões de 
requisições/mês 0,60000 

B94277 - Web Application Firewall - 
Requests 

4.4 SERVIÇO DE BACKUP Instância/Mês - nao é cobrado 

4.5 

SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO DE BACKUP 

Gigabyte/Mês 0,02550 

B91628 - Oracle Cloud 
Infrastructure - Object Storage - 
Storage (Over 10 GB Storage 
Capacity per Month) 

4.6 
SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO (INTEGRAÇÃO COM 
AD) ADQUIRIDO POR USUÁRIO  Usuário / Mês 

0,01600 
B90556 - Oracle Identity Cloud 
Service - Consumer User.  
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2.5.3.3. Máquinas Virtuais – Item 1 (Código entre 1.1.1 a 1.1.26 e entre 1.2.1 a 1.2.26) 

2.5.3.3.1. As máquinas virtuais consistem na disponibilização de recursos de processamento de dados a 

serem provisionadas com diferentes capacidades em termos de vCPU e Memória RAM. 

2.5.3.3.2. Eventuais descontos comerciais automáticos, oriundos do uso sustentado e/ou continuado de 

serviços contratados sob demanda não serão aceitos como mecanismo de desconto para esta 

modalidade. 

2.5.3.3.3. As máquinas virtuais deverão utilizar processadores Intel ou AMD em suas versões recentes, 

sendo vedada a utilização de máquinas virtuais com processadores em EOS (End of Sale), ou 

seja, com data fim de comercialização anunciada. 

2.5.3.3.4. A razão vCPU:pCPU máxima admitida deve ser de 3:1. 

2.5.3.3.5. As máquinas virtuais serão ofertadas com pelo menos os seguintes sistemas operacionais 

instalados: 

2.5.3.3.5.1. Máquinas Virtuais Linux 

2.5.3.3.5.2. Máquinas Virtuais Windows 

2.5.3.3.5.3. Os sistemas operacionais devem estar devidamente licenciados e aptos para uso, salvo nos 

casos de aplicação das condições de uso de licenciamento próprio BYOL descritas no item 

2.12 do uso de licenciamento próprio (Bring Your Own License – BYOL) 

2.5.3.3.6. As máquinas virtuais devem ser fornecidas com disco destinado ao boot e hospedagem do 

sistema operacional. A capacidade mínima do disco deve ser de 10GB para sistemas 

operacionais Linux e 100GB para Windows.  

2.5.3.3.7. O disco destinado ao boot deve apresentar proteção contra a perda de seus dados em caso de 

encerramento da máquina virtual. 

2.5.3.3.8. As máquinas virtuais devem oferecer capacidade elástica de recursos, ou seja, que permita 

aumentar e/ou diminuir seus recursos de acordo com a demanda de trabalho em andamento. 

2.5.3.3.9. As máquinas virtuais podem ter seus próprios recursos de configuração modificados (como por 

exemplos: memória, processador, capacidade de armazenamento), o que se define como 

elasticidade vertical. 

2.5.3.3.10. As máquinas virtuais deverão permitir replicação em um modelo de agrupamento, aumentando 

ou diminuindo o número total de instâncias do agrupamento de acordo com parâmetros de 

gatilho, o que se define como elasticidade horizontal. 

2.5.3.3.11. Todas as máquinas virtuais, com capacidade de processamento a partir de 4vcpus, devem 

possuir uma banda mínima de rede de 1 Gbps, sendo que esta característica deve ser 

informada publicamente nos portais do serviço da CONTRATADA. 

4.7 SERVIÇO DE AUDITORIA E ANÁLISE DE LOGS 300Gigabyte/hr 0,32260  

 B92939 - Oracle Cloud 
Infrastructure Logging Analytics - 
Active Storage (Logging Analytics 
Storage Unit Per Hour: is defined as 
300 GB of logs stored during an 
hour of the service. The units of 
storage are evaluated hourly.) 

4.8 
SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO INTEGRADA (SINGLE 
SIGNON) Usuários/Mês   

não é cobrado 

20/06/2022 12:04:29 PROCERGS/SCP/49494 PUBLICAÇÃO DE ABERTURA 17/06 692

22048900010929



 

 
 

PROCERGS – CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A 
Praça dos Açorianos, s/nº – Centro Histórico – CEP 90.010-340 – Porto Alegre/RS – Brasil 

PABX + 55 51 3210-3100 – http://www.procergs.rs.gov.br – procergs@procergs.rs.gov.br 

2.5.3.3.12. Deverá disponibilizar instâncias que permitam o provisionamento self-service de instâncias 

concorrentes, seja esta via API ou console de administração. 

2.5.3.3.13. Deverá permitir uso de mecanismo de afinidade entre instâncias, de tal forma que estas 

possam ser agrupadas logicamente dentro de um mesmo datacenter para aplicações que 

exijam baixa latência e altas taxas de transferência. 

2.5.3.3.14. Deverá possibilitar uso de mecanismo de anti-afinidade de instâncias, de tal forma que estas 

possam ser segregadas entre diferentes datacenters físicos com o intuito de evitar pontos 

únicos de falha e descontinuidade de serviços. 

2.5.3.3.15. Deverá fornecer um serviço que possibilite a reinicialização automática de instâncias num host 

operacional caso o host físico apresente falhas. 

2.5.3.3.16. Deverá fornecer um serviço que possibilite o agendamento de operações tais como reboot, 

inicialização, desligamento e retirement. Dependendo do tipo do evento o usuário poderá ter a 

possibilidade de controlar o tempo de realização da operação. 

2.5.3.3.17. As máquinas virtuais não podem variar o desempenho de cpu, memória, banda de rede e 

disco. A alocação destes recursos não pode ser flexível, sendo obrigatório que a 

disponibilidade e o desempenho dos mesmos, sejam constantes durante a sua utilização. 

2.5.3.4. Armazenamento sob demanda- Item 2 (Códigos de 2.1 a 2.4) 

2.5.3.4.1. Serviço de Armazenamento de blocos SSD (Código 2.1) 

2.5.3.4.1.1. Os volumes de bloco SSD deverão ter uma disponibilidade de 99,5%. 

2.5.3.4.1.2. Deverá ser baseado em discos de estado sólido (SSD) ou tecnologia superior em termos de 

performance. 

2.5.3.4.1.3. Deverá possibilitar que o volume criado seja anexado às máquinas virtuais e reconhecido pelo 

SO como um dispositivo físico e local. 

2.5.3.4.1.4. Deverá permitir a definição de nomes ou identificadores de volume de armazenamento. 

2.5.3.4.1.5. Deverá possuir função de criptografia do volume com mudança de chave gerenciada pela 

CONTRATADA ou pela CONTRATANTE. 

2.5.3.4.1.6. O desempenho informado pela CONTRATADA para o volume provisionado deve se manter ao 

longo do contrato, podendo ser comprovado por meio de benchmark definido a critério da 

CONTRATANTE. 

2.5.3.4.1.7. Permitir o redimensionamento do tamanho do disco. 

2.5.3.4.1.8. Os volumes de SSD, configurados com tamanho a partir de 100GB, devem apresentar taxa de 

leitura provisionada de pelo menos 60 MB/s (megabits por segundo). 

2.5.3.4.1.9. Os volumes de SSD, configurados com tamanho a partir de 100GB, devem possuir uma 

capacidade provisionada de pelo menos 500 IOPS (operações de entrada/saída por segundo). 

2.5.3.4.2. Serviço de armazenamento de blocos HDD (código 2.2). 

2.5.3.4.2.1. Serviços para utilização de volume de armazenamento block-level. 

2.5.3.4.2.2. Deverá ser baseado em discos magnéticos (HDD) ou superior. 

2.5.3.4.2.3. Deverá possibilitar que o volume criado seja anexado às máquinas virtuais e reconhecido pelo 

SO como um dispositivo físico e local. 
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2.5.3.4.2.4. Deverá permitir a definição de nomes ou identificadores de volume de armazenamento. 

2.5.3.4.2.5. Deverá possuir função de criptografia do volume com mudança de chave gerenciada pela 

CONTRATADA ou pela CONTRATANTE. 

2.5.3.4.2.6. O desempenho informado pela CONTRATADA para o volume provisionado deve se manter ao 

longo do contrato, podendo ser comprovado por meio de benchmark definido a critério da 

CONTRATANTE. 

2.5.3.4.2.7. Deve suportar taxa de IOPs, que permita atingir no mínimo  100 Mbps. 

2.5.3.4.3. Serviço de armazenamento de objetos (código 2.3 a 2.6) 

2.5.3.4.3.1. Deverá ser durável, escalável e seguro. 

2.5.3.4.3.2. Deverá possuir recurso de versionamento ou de snapshot. 

2.5.3.4.3.3. Deverá possuir interface web para inclusão, exclusão e consultas de informações. 

2.5.3.4.3.4. Deverá possuir função de criptografia do volume com mudança de chave gerenciada pela 

CONTRATADA ou pela CONTRATANTE. 

2.5.3.4.3.5. Deverá possuir API para upload de arquivos via aplicações desenvolvidas por terceiros. 

2.5.3.4.3.6. Deverá possuir função de criptografia do volume com mudança de chave gerenciada pela 

CONTRATADA ou pela CONTRATANTE. 

2.5.3.4.3.7. Deverá realizar, no mesmo datacenter, pelo menos 3 cópias dos objetos armazenados, de 

modo a garantir maior disponibilidade e durabilidade para os objetos armazenados. Caso a 

contratada faça a opção de implementar em mais de um datacenter, não serão admitidos 

custos adicionais. 

2.5.3.4.3.8. Deverá oferecer os seguintes modelos de segmentação dos objetos em diferentes camadas, 

de modo a permitir que objetos usados com menos frequência sejam movimentados para 

camadas de menor desempenho e custo: 

2.5.3.4.3.8.1. Serviço de Armazenamento de Objetos - dados com maior frequência de uso 

(código 2.3) 

2.5.3.4.3.8.1.1. Serviço para utilização de volumes de armazenamento de objetos que exigem menor 

tempo de acesso. 

2.5.3.4.3.8.1.2. Deve garantir o tempo de recuperação do primeiro byte em até 0,5 segundos. 
2.5.3.4.3.8.2. Serviço de armazenamento de Objetos – dados com acesso infrequente (código 

2.4) 

2.5.3.4.3.8.2.1. Modelo de segmentação utilizada para a execução de cópias de segurança. 

2.5.3.4.3.8.3. Serviço de Armazenamento de Objetos - dados com menor frequência de uso 

(código 2.5) 

2.5.3.4.3.8.3.1. Serviço gerenciado de armazenamento otimizado para dados com baixa frequência de uso 

("dados frios") com menor custo, oferecendo capacidade para arquivamento de dados e 

backup. 

2.5.3.4.3.8.3.2. Permite o armazenamento de arquivos com longa duração 

2.5.3.4.3.8.3.3. Serviço de recuperação de objetos - dados com acesso infrequente (código 2.6) 

2.5.3.4.3.8.3.3.1. Deve garantir o tempo de recuperação em até 15 horas. 
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2.5.3.4.4. Serviços para utilização de Volume de Armazenamento de Rede “NAS” (código 

2.7) 

2.5.3.4.4.1. Serviço gerenciado pela própria CONTRATADA que deve proporcionar o compartilhamento de 

arquivos entre servidores. 

2.5.3.4.4.2. O armazenamento deve ser gerenciado pela CONTRATADA, sem a necessidade de provisionar 

o tamanho total do espaço adquirido, crescendo conforme demanda. 

2.5.3.4.4.3. Deverá ter a possibilidade de integração com ambiente on-premises. 

2.5.3.4.4.4. Deverá ter a possibilidade de integrar com servidores gerenciados de containers, para 

compartilhamento de volumes entre os nós dos clusters.  

2.5.3.4.4.5. Deverá ser compatível com NFS v4.0 ou v4.1. 

2.5.3.4.4.6. Deverá ter a possibilidade de criptografar os arquivos que estarão dentro dele. 

2.5.3.4.4.7. A CONTRATADA deverá prover um serviço de backup dos arquivos que estarão hospedados 

nesse serviço. 

2.5.3.5. Rede por demanda (Código 3.1 a 3.17) 

2.5.3.5.1. Tráfego de saída de rede (Código 3.1) 

2.5.3.5.1.1. Serviço de transmissão de dados de saída da rede, cuja origem é o datacenter do provedor de 

nuvem e o destino é a Internet ou a rede local da CONTRATANTE. Será considerada saída de 

rede o tráfego entre regiões. 

2.5.3.5.1.2. Será considerada saída de rede o tráfego entre regiões, desde que pelo menos uma das 

regiões não esteja localizada no Brasil. 

2.5.3.5.1.3. O tráfego de dados entre máquinas virtuais e entre as máquinas virtuais e as áreas de 

armazenamento de dados do PROVEDOR de nuvem, dentro do mesmo datadenter, não 

devem ser contabilizados como tráfego de saída de rede. 

2.5.3.5.1.4. Deverão ser ilimitados e sem custos para a CONTRATANTE, o tráfego de entrada de dados. 

2.5.3.5.2. Tráfego de rede interna entre zonas (Código 3.2) 

2.5.3.5.2.1. Serviço de transmissão de dados entre zonas do provedor quando as estruturas utilizadas 

estiverem separadas geograficamente. 

2.5.3.5.3. Tráfego de rede do balanceador de carga (Código 3.3) 

2.5.3.5.3.1. Serviço de transmissão de dados do balanceador de carga. 

2.5.3.5.4. Serviço de balanceamento de carga (Código 3.4) 

2.5.3.5.4.1. Serviço para utilização de balanceamento de carga, que distribuirá o tráfego de entrada para 

as máquinas virtuais. 

2.5.3.5.4.2. Deverá ser escalável, de maneira a crescer ou diminuir seu poder de processamento, em 

função do fluxo de dados que por ele trafegar. 

2.5.3.5.5. A CONTRATADA deverá definir as regras de escalabilidade de acordo com as necessidades 

da CONTRATANTE.  

2.5.3.5.6. Serviço de balanceamento de carga utilizando gerenciador de tráfego por 

endpoint (Código 3.5)  
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2.5.3.5.6.1. Serviço para controlar a distribuição do tráfego do usuário para os pontos de extremidade da 

aplicação sendo contabilizado por tráfego de rede na métrica de Mbps/hora.  

2.5.3.5.7. Serviço de balanceamento de carga utilizando gerenciador de tráfego por DNS 

(Código 3.6) 

2.5.3.5.7.1. Serviço para controlar a distribuição do tráfego do usuário para pontos de extremidade da 

aplicação. 

2.5.3.5.7.2. Deverá fornecer failover automático quando um ponto de extremidade ficar inativo. 

2.5.3.5.7.3. Deverá permitir a melhora da capacidade de resposta do aplicativo direcionando o tráfego 

para o ponto de extremidade com a menor latência de rede para o cliente, em nível de 

região. 

2.5.3.5.7.4. Deverá permitir operações de manutenção planejada nas aplicações sem tempo de 

inatividade. 

2.5.3.5.7.5. Deverá suportar o tráfego para pontos de extremidade externos de outras nuvens, 

habilitando seu uso com implantações locais, inclusive de nuvem híbrida. 

2.5.3.6. Porta de conexão dedicada – (Código de 3.7 ao 3.8) 

2.5.3.6.1. Serviço de conexão dedicada entre a infraestrutura de rede da CONTRATANTE e uma porta 

de conexão do provedor ou entre provedores, visando a interconexão segura e rápida entre 

os dois, sem tráfego pela internet.  

2.5.3.6.2. A porta do provedor deverá estar localizada em território nacional, quando se tratar de 

conexão direta ao ambiente da CONTRATANTE. 

2.5.3.6.3. Deverão ser oferecidas e precificadas as seguintes velocidades: 1 Gbps e 10 Gbps. 

2.5.3.6.4. Todos os custos de conexão referente aos meios de comunicação da CONTRATANTE até a 

porta de conexão do provedor serão de responsabilidade da CONTRATANTE. 

2.5.3.7. Serviço de DNS – Hospedagem de zonas (Código 3.9)  

2.5.3.7.1.1. O Serviço consiste em um espaço de gerenciamento no qual é possível criar, alterar e excluir 

entradas no DNS. Cada zona DNS representa um limite de autoridade sujeito à gestão por 

determinadas entidades 

2.5.3.8. Serviço de DNS - Consultas (Código 3.10) 

2.5.3.8.1. O Serviço consiste em realizar consultas DNS que representa a ação de um host buscar um 

registro específico que está exposto na zona DNS. Para realizar essa consulta o host 

percorre toda a árvore hierárquica até achar o registro específico. 

2.5.3.8.2. Deverá ser possível realizar buscas nos registros disponíveis, quais sejam do tipo A, AAAA, 

CNAME, MX, PTR, NS, SOA, SRV e TXT, sendo cada um específico para cada finalidade. 

 

2.5.3.9. Serviço de VPN (Código 3.11) 

2.5.3.9.1. Serviço para uso de Rede Privada Virtual (Virtual Private Network – VPN); 

2.5.3.9.2. Deve permitir a criação de conexões site-to-site e client-to-site entre as mesmas redes locais 

e na nuvem e fornecer scripts e/ou software para a criação dessas conexões. 

2.5.3.9.3. Somente o tráfego de saída será contabilizado para cobrança do serviço: 
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2.5.3.9.4. O tráfego de saída para o serviço de VPN não se confunde nem poderá ser cobrado em 

duplicidade com o tráfego de saída de rede descrito no Código 2.5.3.5.1. 

2.5.3.9.5. O tráfego de dados através de conexão deve ser por túnel VPN utilizando o protocolo IPSec 

para conexões site-to-site e client-to-site. Alternativamente, as conexões cliente-to-site 

poderão utilizar o protocolo SSL. 

2.5.3.10. Serviço de VPN Gateway (Código 3.12) 

2.5.3.10.1. Serviço para uso de Rede Privada Virtual (Virtual Private Network – VPN). 

2.5.3.10.2. A CONTRATADA deverá prover gateways de VPN para as redes da CONTRATANTE. 

2.5.3.10.3. Possibilitar o envio do tráfego criptografado em uma conexão pública. 

2.5.3.10.4. Permitir a criação de VPN conforme descrito no Serviço de VPN. 

2.5.3.10.5. Estão inclusos nesse serviço os custos do gateway por hora de conexão da VPN. 

2.5.3.11. IP Público (Código 3.13) 

2.5.3.11.1. Serviço de atribuição de endereço IP público (estático ou dinâmico), dedicado, até que seja 

liberado pela CONTRATADA a pedido da CONTRATANTE, ou no caso de ser dinâmico, até 

que o recurso seja desligado. 

2.5.3.12. Serviço de Tradução do endereço de rede (NAT) – (Código 3.14 e 3.15)  

2.5.3.12.1. Serviço para distribuir tráfico de instâncias computacionais internas em direção à Internet, 

permitindo que instâncias computacionais que possuem apenas endereços IP privados se 

conectem a dispositivos com endereços IP públicos por  

2.5.3.13. Serviço de tráfego entre clouds privadas virtuais – Gigabyte /Mês (Código 3.16) 

2.5.3.13.1. Deve permitir tráfego entre as clouds privadas virtuais dentro de um mesmo PROVEDOR DE 

NUVEM, dentro da mesma região, dentro da mesma conta, restritos aos endereçamentos IP 

privados 

2.5.3.13.2. Este item refere-se à contabilização e cobrança do tráfego gerado na conexão em questão. 

Deverá se dar por gigabyte/mês.  Caso não haja tarifação informar o valor zerado. 

2.5.3.14. Serviço de conexão entre clouds privadas virtuais -  Conexões por hora (Código 

3.17)  

2.5.3.14.1. Deve permitir a criação de conexões para envio de tráfego entre as clouds privadas virtuais 

dentro de um mesmo PROVEDOR DE NUVEM, dentro da mesma região, dentro da mesma 

conta, restritos aos endereçamentos IP privados. 

2.5.3.14.2. Este item refere-se à contabilização e cobrança das conexões efetuadas entre as redes 

privadas virtuais.  Deverá se dar por conexões/hora. Caso não haja tarifação informar o 

valor zerado 

2.5.3.14.3. A cobrança deverá se dar por cada conexão estabelecida com o gateway de trânsito por 

hora. 

 

2.5.3.15. Segurança por demanda – (Códigos 4.1 a 4.9) 

2.5.3.15.1. Serviço de Cofre de Senhas – (Código 4.1) 
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2.5.3.15.1.1. Serviço para controle de chaves criptográficas e outros segredos usados por aplicativos e 

serviços. 

2.5.3.15.1.2. Deverá criptografar chaves e segredos, como chaves de autenticação, chaves de conta de 

armazenamento, chaves de criptografia de dados, arquivos .PFX e senhas. 

2.5.3.15.1.3. Deverá permitir a criação ou importação de uma chave ou segredo. 

2.5.3.15.1.4. Deverá permitir usuários ou aplicativos a acessar o cofre da chave para que eles possam 

gerenciar ou usar suas chaves e segredos. 

2.5.3.15.1.5. Deverá fornecer o log de uso do Cofre da Chave. 

2.5.3.15.1.6. Cada chave deverá permitir no mínimo 10.000 operações. 

2.5.3.16. Serviço Web Application Firewall adquirido por Instância – (Código 4.2) 

2.5.3.16.1. Serviço para fornecer proteção centralizada dos aplicativos Web, contra vulnerabilidades e 

eventuais ataques. 

2.5.3.16.2. O serviço será remunerado por instância/mês 

2.5.3.16.3. Deverá fornecer proteção sem modificar o código de back-end. 

2.5.3.16.4. Deverá proteger vários aplicativos Web ao mesmo tempo por trás de um gateway de 

aplicativo. 

2.5.3.16.5. Deverá fornecer monitoramento das aplicações Web contra-ataques usando um log em 

tempo real. 

2.5.3.16.6. Deverá permitir personalização de regras e grupos de regras, a fim de atender as 

necessidades das aplicações e eliminar falsos positivos. 

2.5.3.17. Serviço Web Application Firewall adquirido por Requisições – (Código 4.3) 

2.5.3.17.1. Serviço para fornecer proteção centralizada dos aplicativos Web contendo as mesmas 

características do serviço previsto no código 4.2 e sendo contabilizado por requisições 

atendidas. 

2.5.3.18. Serviço de backup (Código 4.4) 

2.5.3.18.1. Serviço para fornecer backup (ou proteção) e restauração de dados na nuvem. 

2.5.3.18.2. Deverá alocar e gerenciar automaticamente o armazenamento de backup. 

2.5.3.18.3. Deverá permitir a transmissão segura e o armazenamento dos dados criptografados. 

2.5.3.18.4. Deverá fornecer backups consistentes, garantindo que correções adicionais não sejam 

necessárias para restaurar os dados. 

2.5.3.18.5. Deverá permitir retenção dos backups durante a vigência do contrato. 

2.5.3.18.6. Deverá permitir transferência de dados ilimitada, tanto para backup quanto para restore, 

dentro da região ou do próprio datacenter do provedor. 

2.5.3.18.7. Deverá fornecer sistema de alertas para falhas no processo de backup, ou consistência dos 

arquivos. 

2.5.3.19. Serviço de Armazenamento de Backup – (Código 4.5) 

2.5.3.19.1. Serviço de armazenamento em nuvem, de cópias de segurança. 
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2.5.3.19.2. O serviço de armazenamento de backup em nuvem, deve prover escala ilimitada e 

proporcionar alta disponibilidade, sem necessidade de manutenção ou sobrecarga de 

monitoramento. 

2.5.3.19.3. Os dados devem ser persistidos com redundância, em equipamentos de hardware 

diferentes, de forma a prevenir perda de dados com falhas de hardware. 

2.5.3.19.4. Deverá permitir retenção de dados limitado ao prazo de vigência do contrato. 

2.5.3.19.5. Deverá permitir a criptografia dos dados. 

2.5.3.20. Serviço de Autenticação (Integração com AD) adquirido por usuário – (Código 

4.6) 

2.5.3.20.1. Serviço para fornecer uma identidade comum para acesso aos recursos na nuvem. 

2.5.3.20.2. O serviço será remunerado por usuário. 

2.5.3.20.3. Deverá sincronizar o serviço de diretório local com o serviço de diretório da nuvem. 

2.5.3.20.4. Deverá garantir que as informações de identidade dos usuários e grupos locais 

correspondam às da nuvem, respeitando o licenciamento previamente contratado pelo 

cliente. 

2.5.3.20.5. Deverá permitir aos usuários alterar e redefinir suas senhas na nuvem e ter sua política de 

senha local aplicada, respeitando o licenciamento previamente contratado pelo cliente. 

2.5.3.20.6. Deverá permitir a escolha de quais objetos serão sincronizados. 

2.5.3.21. Serviço de Auditoria e Análise de Logs (Código 4.7) 

2.5.3.21.1. Serviço de coleta e análise de dados de monitoramento. 

2.5.3.21.2. Deverá permitir a construção de consultas para analisar os dados coletados. 

2.5.3.21.3. Deverá permitir o armazenamento dos logs por períodos de no mínimo 3 meses, com a 

permissão de transferência para uma área de armazenamento definida pela CONTRATANTE. 

2.5.3.21.4. Serviço de autenticação integrada (SINGLE SIGNON) – (Código 4.8) 

2.5.3.21.4.1. Deverá fornecer serviço de gerenciamento de acesso e identidades (IAM - "Identity and 

Access Management") que deverá suportar a federação de identidades entre contas criadas 

no ambiente "on premises" e contas criadas no ambiente de nuvem,  

exigindo que seja necessário apenas um login ("single sign-on") para habilitar o uso do portal, 

CLI e API. 

 

2.5.4. Descrição dos Serviços de Computação em Nuvem – Plataforma como Serviço – 

Tabela 3  

2.5.4.1. A contratada deverá disponibilizar os recursos de IaaS, descritos na Tabela 3 a seguir, por 

intermédio do CSP Oracle Cloud Infrastructure. 

2.5.4.2. Os serviços constantes da Tabela 3 são independentes dos serviços de gerenciamento e 

operação de recursos de nuvem (item 4 da Tabela 1 do objeto). 
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Tabela 3 - Plataforma como Serviço (PaaS) 

Código Recurso de Computação Métrica Valor   USN Part Number Oracle 

5.Banco de Dados 

5.1 
Serviço Gerenciado de Banco de Dados Oracle Enterprise 
com 2 vCPU e 15 GB de memória RAM 

Instâncias/Hora 
 

0,43010 

B9570 - Oracle Database Cloud 

Service   Enterprise Edition  (OCPU 

Per Hour) 

5.2 
Serviço Gerenciado de Banco de Dados Oracle Enterprise 
com 4 vCPU e 30 GB de memória RAM 

 
Instâncias/Hora 

0,86020 
B9570 - Oracle Database Cloud 
Service   Enterprise Edition  (OCPU 
Per Hour) 

5.3 
Serviço Gerenciado de Banco de Dados Oracle Enterprise 
com 8 vCPU e 60 GB de memória RAM 

 
Instâncias/Hora 

1,72040 
B9570 - Oracle Database Cloud 
Service   Enterprise Edition  (OCPU 
Per Hour) 

5.4 
Serviço Gerenciado de Banco de Dados Oracle Enterprise 
com 16 vCPU e 120 GB de memória RAM 

 
Instâncias/Hora 

3,44080 
B9570 - Oracle Database Cloud 
Service  Enterprise Edition  (OCPU 
Per Hour) 

5.5 
Serviço Gerenciado de Banco de Dados Oracle Enterprise 
com 32 vCPU e 240 GB de memória RAM 

 
Instâncias/Hora 

6,88160 
B9570 - Oracle Database Cloud 
Service  Enterprise Edition  (OCPU 
Per Hour) 

5.6 
Serviço Gerenciado de Banco de Dados Oracle Enterprise 
com 48 vCPU e 320 GB de memória RAM 

 
Instâncias/Hora 

10,32240 
B9570 - Oracle Database Cloud 
Service  Enterprise Edition  (OCPU 
Per Hour) 

5.7 
Serviço Gerenciado de Banco de Dados Oracle Enterprise 
High Performance com 2 vCPU e 15 GB de memória RAM 

 
Instâncias/Hora 

0,88710 

B90571 - Oracle Database Cloud 

Service  -  Enterprise Edition  High 

Performance  (OCPU Per Hour) 

 

5.8 
Serviço Gerenciado de Banco de Dados Oracle Enterprise 
High Performance com 4 vCPU e 30 GB de memória RAM 

 
Instâncias/Hora 

1,77420 

B90571 - Oracle Database Cloud 

Service  -  Enterprise Edition  High 

Performance  (OCPU Per Hour) 

 

5.9 
Serviço Gerenciado de Banco de Dados Oracle Enterprise 
High Performance com 8 vCPU e 60 GB de memória RAM 

 
Instâncias/Hora 

3,54840 

B90571 - Oracle Database Cloud 

Service  -  Enterprise Edition  High 

Performance  (OCPU Per Hour) 

 

5.10 
Serviço Gerenciado de Banco de Dados Oracle Enterprise 
High Performance com 16 vCPU e 120 GB de memória 
RAM 

 
Instâncias/Hora 

7,09680 

B90571 - Oracle Database Cloud 

Service  -  Enterprise Edition  High 

Performance  (OCPU Per Hour) 

 

5.11 
Serviço Gerenciado de Banco de Dados Oracle Enterprise 
High Performance com 32 vCPU e 240 GB de memória 
RAM 

 
Instâncias/Hora 

14,19360 

B90571 - Oracle Database Cloud 

Service  -  Enterprise Edition  High 

Performance  (OCPU Per Hour) 
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5.12 
Serviço Gerenciado de Banco de Dados Oracle Enterprise 
High Performance com 48 vCPU e 320 GB de memória 
RAM 

 
Instâncias/Hora 

21,29040 

B90571 - Oracle Database Cloud 

Service  -  Enterprise Edition  High 

Performance  (OCPU Per Hour) 

 

5.13 
Serviço Gerenciado de Banco de Dados Oracle Enterprise 
Extreme Performance com 2 vCPU e 15 GB de memória 
RAM 

 
Instâncias/Hora 

1,34410 

B90572 - Oracle Database Cloud 

Service  -  Enterprise Edition  

Extreme Performance  (OCPU Per 

Hour) 

 

5.14 
Serviço Gerenciado de Banco de Dados Oracle Enterprise 
Extreme Performance com 4 vCPU e 30 GB de memória 
RAM 

 
Instâncias/Hora 

 
2,68820 

B90572 - Oracle Database Cloud 
Service  -  Enterprise Edition  
Extreme Performance  (OCPU Per 
Hour) 

5.15 
Serviço Gerenciado de Banco de Dados Oracle Enterprise 
Extreme Performance com 8 vCPU e 60 GB de memória 
RAM 

 
Instâncias/Hora 

5,37640 

B90572 - Oracle Database Cloud 
Service  -  Enterprise Edition  
Extreme Performance  (OCPU Per 
Hour) 

5.16 
Serviço Gerenciado de Banco de Dados Oracle Enterprise 
Extreme Performance com 16 vCPU e 120 GB de 
memória RAM 

 
Instâncias/Hora 

10,75280 

B90572 - Oracle Database Cloud 
Service  -  Enterprise Edition  
Extreme Performance  (OCPU Per 
Hour) 

5.17 
Serviço Gerenciado de Banco de Dados Oracle Enterprise 
Extreme Performance com 32 vCPU e 240 GB de 
memória RAM 

 
Instâncias/Hora 

21,50560 

B90572 - Oracle Database Cloud 
Service  -  Enterprise Edition  
Extreme Performance  (OCPU Per 
Hour) 

5.18 
Serviço Gerenciado de Banco de Dados Oracle Enterprise 
Extreme Performance com 48 vCPU e 320 GB de 
memória RAM 

 
Instâncias/Hora 

32,25840 

B90572 - Oracle Database Cloud 
Service  -  Enterprise Edition  
Extreme Performance  (OCPU Per 
Hour) 

6.Armazenamento de Banco de Dados 

6.4 ARMAZENAMENTO DE BANCO DE DADOS ORACLE GB/Mês 0,0272 

B91961 - Storage - Block Volume - 
Storage (Gigabyte Storage Capacity 
Per Month + B91962 - Storage - 
Block Volume - Performance Units 
(Performance Units Per Gigabyte 
Per Month) 

7.Container por Demanda 

7.1 SERVIÇO GERENCIADO DE EXECUÇÃO DE CONTAINERS Instância de Contêiner - não é cobrado. 

7.2 SERVIÇO GERENCIADO DE KUBERNETES Cluster/hora 
- não é cobrado pelo serviço, apenas 

pela infraestrutura. 

7.3 
SERVIÇOS DE REPOSITÓRIO DE IMAGEM DE CONTAINER - 
ARMAZENAMENTO 

GB/Mês 0,0255 
B91628 - Object Storage - Storage 
(Gigabyte Storage Capacity Per 
Month) 

7.4 
SERVIÇO DE REPOSITÓRIO DE IMAGEM DE CONTAINER - 
TRANSFERÊNCIA DE DADOS 

GB/Mês 0,025 

B93455 - Oracle Cloud 
Infrastructure - Outbound Data 
Transfer - Originating in APAC, 
Japan, and South America (Over 10 
terabytes per month) 

8.Serviço de Cache Gerenciado 
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2.5.4.3. Descrição dos Serviços de Banco de Dados Relacional por demanda (Código 5.1 a 

5.18) 

Os serviços de banco de dados fornecem plataformas de bancos de dados escaláveis, com 
dimensionamento dinâmico e automação da administração, provisionamento, configuração, 
atualização e backup. 

2.5.4.3.1. Os serviços de banco de dados consistem na disponibilização de uma plataforma web 

integrada a nuvem pública capaz de: 

I - permitir a criação de instâncias de banco de dados; 

II- atribuir o tipo de recurso computacional que suportará o banco de dados; 

III- implementar recursos de segurança relacionados ao controle de acesso; 

8.1 
SERVIÇO DE CACHE GERENCIADO DE MEMÓRIA RAM, 
COM NO MÍNIMO 6GB 

Unidade/hora  0,7227 

B91347 - Oracle WebLogic Suite for 
Oracle Cloud Infrastructure (This 
cloud service is available on the 
Oracle Cloud Marketplace. For 
additional detail, see the "Cloud 
Marketplace" section in the Oracle 
PaaS and IaaS Universal Credits 
Service Descriptions document at 
Oracle.com: 
Oracle PaaS and IaaS Universal 
Credits Service Descriptions 
document at Oracle.com: 
https://docs.cloud.oracle.com/en-
us/iaas/Content/FreeTier/freetier.h
tm) 

9. Serviço de Computação sem Servidor 

9.1 

SERVERLESS - REQUISIÇÕES DAS FUNÇÕES Milhões de 
Requisições/Mês 

0,2 B90618 - Oracle Functions - 
Invocations (cobrado apenas a 
partir de 2,000,000 Function 
Invocations Per Month) 

9.2 

SERVERLESS - TEMPO DE EXECUÇÃO DAS FUNÇÕES GB/segundo 0,1417 B90617 - Oracle Functions - 
Execution Time (cobrado apenas a 
partir de  400,000 Gigabyte 
Memory-Seconds Per Month) 

10. Serviço de Desenvolvimento 

10.1 SERVIÇO DE GATEWAY DE API - HTTP 
Requisições (a cada 1 
milhão) 

3 

B92072 - API Gateway - 1,000,000 
API Calls (1,000,000 API Calls Per 
Month) 

10.2 SERVIÇO DE GATEWAY DE API - REST 
Requisições (a cada 1 
milhão) 

3 

B92072 - API Gateway - 1,000,000 
API Calls (1,000,000 API Calls Per 
Month) 

10.3 SERVIÇO DE ENVIO DE NOTIFICAÇÕES POR SMS Por mensagem enviada 0,24 

B90941 - Oracle Cloud 
Infrastructure - Notifications - Email 
Delivery (Over 1,000 Emails Sent 
Per Month) 

10.4 
SERVIÇO DE ENVIO DE NOTIFICAÇÕES POR 
REQUISIÇÃO/CHAMADA HTTP 

Requisições (a cada 1 
milhão) 

0,6 

B90940 - Notifications - HTTPS 
Delivery (Million Delivery 
Operations) 

10.5 SERVIÇO DE ENVIO DE NOTIFICAÇÕES POR E-MAIL Mensagens (a cada 1 mil) 0,02 
B90941 - Notifications - Email 
Delivery (1,000 Emails Sent) 
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IV- implementar recursos de detecção de falhas e recuperação dos recursos 

computacionais e aplicações; e 

V- permitir o monitoramento do banco de dados.   

2.5.4.3.2.  Os sistemas de gerenciamento de banco de dados devem estar devidamente licenciados e 

aptos para uso. 

2.5.4.4. Serviço de Armazenamento de Banco de Dados (Código 6.1) 

2.5.4.4.1. Serviço para armazenamento de Banco de Dados Relacional  Oracle 

2.5.4.5. Serviço Container por demanda (Código 7) 

2.5.4.5.1. Serviço gerenciado de execução de containers (Código 7.1) 

2.5.4.5.1.1. Serviço que permite a execução e manutenção de um número especificado de tarefas 

simultaneamente em um cluster. 

2.5.4.5.1.2. As tarefas e serviços são executadas em uma infraestrutura sem servidor. 

2.5.4.5.1.3. Permite a inicialização e parada de aplicativos baseados em containeres usando chamadas de 

API. 

2.5.4.5.2. Serviço gerenciado de Kubernetes (Código 7.2) 

2.5.4.5.2.1. Serviço para orquestração e gerenciamento de aplicações em containers através de múltiplos 

clusters. 

2.5.4.5.2.2. O serviço é mensurado por instância de cluster por hora. As instâncias relacionadas aos nós, 

bem como o armazenamento e recursos de redes consumidos pelos clusters são 

contabilizados nos respectivos itens de IAAS, não havendo contabilização na métrica 

associada ao serviço de Container (código 7.1). 

2.5.4.5.2.3. Deverá permitir no mínimo 50 nós por cluster. 

2.5.4.5.2.4. Deverá permitir o monitoramento dos recursos e o gerenciamento do Kubernetes via console. 

2.5.4.5.2.5. Deverá prever o serviço de orquestração de containers que permita administração por meio 

de REST API. 

2.5.4.5.2.6. Deverá disponibilizar serviço de orquestração de containers que permita integração com 

ferramentas de integração contínua e de entrega contínua. 

2.5.4.5.3. Serviços de Repositório de Imagem de Container (Código 7.3 e 7.4) 

2.5.4.5.4. Registro de container totalmente gerenciado para o armazenamento, o gerenciamento, o 

compartilhamento e a implantação de imagens e artefatos de container. 

2.5.4.5.5. Serviço contabilizado pela quantidade de dados armazenados nos seus repositórios e pelos 

dados transferidos para a Internet 

2.5.4.6. Serviço de Cache gerenciado (por demanda) – (Código 8.1 a 8.3) 

2.5.4.6.1. Serviço de cache gerenciado deverá implementar uma solução baseada em estrutura de 

dados em memória, a exemplo de tecnologias Redis, MemCache ou equivalente. 

2.5.4.6.2. O serviço deverá conter no mínimo um nó principal e outro secundário ou réplica. 

2.5.4.6.3. Deverá ser possível implementar por meio do serviço de cache gerenciado: 

a. criação de memória cache em banco de dados para aumento de desempenho, redução 
de latência de acesso e aumento de throughput; 
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b. gerenciamento de sessões; e 
c. implementar mecanismos de limitação de consumo de recursos de memória. 

2.5.4.6.4. O serviço de cache gerenciado deverá ser ofertado nas seguintes configurações de memória 

RAM mínima: 6, 26 e 52 GB. 

2.5.4.7. Serviço de Computação sem servidor - Serverless (por demanda) 

2.5.4.7.1. Os serviços de computação sem servidor (Serverless) consistem no fornecimento de uma 

plataforma de função como serviço capaz de construir código que utilizem e integre os 

diversos serviços de infraestrutura do provedor sem a necessidade de configuração, 

provisionamento e gerenciamento de infraestrutura. 

2.5.4.7.2. Os serviços são contabilizados por número de chamadas (requisições) das funções e pela 

duração da execução das funções, ressalvadas as condições de gratuidade de cada provedor 

em que não haverá ônus à CONTRATANTE. 

2.5.4.7.3. Cada função deverá permitir no mínimo a alocação de 128 MB. 

2.5.4.7.4. Serverless - Requisições das funções (Código 9.1) 

2.5.4.7.4.1. A unidade para cálculo da quantidade solicitações será contabilizada em milhões de 

requisições. 

2.5.4.7.5. Serverless - Tempo de Execução das funções (Código 9.2) 

2.5.4.7.5.1. A duração do tempo de execução deve ser calculada a partir do momento do início de 

execução até o encerramento ou retorno do resultado. 

2.5.4.7.5.2. Não deve ser considerado o tempo ocioso do código para fins de contabilização do tempo de 

execução. 

2.5.4.8. Serviços de Desenvolvimento  

2.5.4.8.1. Serviço de Gateway de API (Códigos 10.1 e 10.2) 

2.5.4.8.1.1. Deverá ser disponibilizado serviço de gateway de API ("Application Programming Interface") 

gerenciado do tipo "serverless" escalável e resiliente. 

2.5.4.8.1.2. Deverá implementar mecanismo de controle de acesso baseado em políticas que atue como 

intermediário na invocação de chamadas de API provenientes de aplicações bem como atue 

como "proxy" para APIs remotas. 

2.5.4.8.1.3. O serviço de gateway de API deverá suportar pelo menos o padrão OAuth 2.0 e implementar 

mecanismo de "traffic-shaping". 

2.5.4.8.2.    Serviço de Envio de Notificações (Código 10.3 a 10.5) 

2.5.4.8.2.1. Deverá fornecer serviço de notificações gerenciado do tipo "serverless". 
 

2.5.5. Descrição dos Serviços de Computação em Nuvem – Software como Serviço – 

Tabela 4 

2.5.5.1. A CONTRATADA deverá apresentar os serviços listados na Tabela 4, por intermédio do CSP 

Oracle Cloud Infrastructure. 
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Tabela 4 - Software como Serviço (SaaS) 

Código Recurso de Computação Métrica Valor USN  Part Number Oracle 

11. Serviços de Analytics (por demanda) 

11.1 
SERVIÇO DE BI  ADQUIRIDO POR USUÁRIO - ORACLE ANALYTICS 
PROFESSIONAL 

usuário/Mês 16,00 

B92682 - Oracle Analytics - 
Professional 

    

 

11,2 
SERVIÇO DE BI  ADQUIRIDO POR USUÁRIO  - ORACLE ANALYTICS  
ENTERPRISE 

usuário/Mês 80,00 

B92683 - Oracle Analytics - 
Enterprise 

11,3 
SERVIÇO DE BI ADQUIRIDO POR INSTÂNCIA - ORACLE ANALYTICS 
CLOUD - PROFESSIONAL 

instância/Mês 1,0753 

B89630 - Oracle Analytics Cloud - 
Professional) 

11.4 
SERVIÇO DE BI ADQUIRIDO POR INSTÂNCIA  - ORACLE ANALYTICS 
CLOUD - ENTERPRISE 

instância/Mês 2,1506 

B89631 - Oracle Analytics 
Cloud - Enterprise 

 

2.5.5.2. Serviços de Analytics (por demanda) – (Código 11.1 a 11.4) 

2.5.5.2.1.  Serviço de BI adquiridos por usuário – (Códigos 11.1 e 11.2) 

2.5.5.2.1.1. Serviço de análise de negócios baseado em nuvem com fornecimento de uma exibição de 

dados de negócios. 

2.5.5.2.1.2. Deverá permitir a implantação, distribuição e compartilhamento de relatórios interativos. 

2.5.5.2.1.3. Deverá permitir o acesso aos relatórios pela Web e aplicativos móveis. 

2.5.5.2.1.4. Deverá permitir conexão a diversas fontes de dados. 

2.5.5.2.2. Serviço de BI adquiridos por instância – (Códigos 11.3 e 11.4) 

2.5.5.2.2.1. Serviço de análise de negócios baseado em nuvem com fornecimento de uma exibição de 

dados de negócios. 

2.5.5.2.2.2. Deverá permitir a implantação, distribuição e compartilhamento de relatórios interativos. 

2.5.5.2.2.3. Deverá permitir o acesso aos relatórios pela Web e aplicativos móveis. 

2.5.5.2.2.4. Deverá permitir conexão a diversas fontes de dados. 

 

2.6. DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E OPERAÇÃO DE NUVEM (ITEM 4 da Tabela 1 

do Objeto) 

2.6.1. Os serviços de gerenciamento de recursos em nuvem consistem no planejamento, projeto, 

construção, execução, operação, monitoramento e otimização dos recursos computacionais 

mantidos em nuvem, objeto deste Termo de Referência. 

2.6.2. A execução dos serviços de gerenciamento de recursos em nuvem possui escopo definido na 

Ordem de Serviço (OS) que deverá abranger uma ou mais instâncias de computação e de 

banco de dados. 
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2.6.3. O serviço de gerenciamento e operação de nuvem relacionados às instâncias de computação e 

instâncias de banco de dados escopo da ordem de serviço, doravante denominado de Solução 

Gerenciada, será aferido mensalmente por Instância de Computação e por instância de Banco 

de Dados. 

2.6.4. O escopo das atividades de gerenciamento deve abranger todos os recursos de rede, de 

segurança e de armazenamento utilizados pelas instâncias identificadas na ordem de serviço. 

2.6.5. A CONTRATADA deverá providenciar os recursos tecnológicos e humanos necessários à 

execução dos serviços de gerenciamento dos recursos em nuvem, que incluem no mínimo as 

seguintes ações: 

2.6.5.1. Elaboração de Projeto e Design da arquitetura da solução gerenciada. 

2.6.5.2. Provisionamento de recursos e serviços de computação em nuvem constantes das Tabelas 2, 

3 e 4, incluindo o dimensionamento, alocação, automação, parametrização no provedor, 

atribuição de tags, catalogação e elaboração e execução dos Scripts necessários para a 

disponibilização em produção. 

2.6.5.3. Atualização dos recursos e serviços de computação em nuvem conforme necessidades de 

negócio da CONTRATANTE. 

2.6.5.4. Otimização dos recursos e serviços de computação em nuvem no tocante ao desempenho 

operacional e ao consumo financeiro. 

2.6.5.5. Documentação da solução gerenciada incluindo a disponibilização à CONTRATANTE dos 

registros, scripts, mapeamento e outros insumos necessários a identificação dos recursos em 

relação à necessidade de negócio constante da ordem de serviço. 

2.6.5.6. Realizar a configuração e o gerenciamento das aplicações, soluções e softwares em relação 

aos recursos computacionais alocados na solução gerenciada. 

2.6.5.7. Apoio na implantação (deployment) de aplicações, softwares e soluções de acordo com as 

melhores práticas disponibilizadas pelo provedor de nuvem adotado. 

2.6.5.8. Gerenciamento de mudanças nas cargas de trabalhos (workloads) relacionadas à solução 

gerenciada por meio do uso de metodologias ágeis e de recursos de automação capazes de 

implementar um processo de controle e implementação de mudanças compatível a cenários 

de frequentes e constantes modificações e otimizações. 

2.6.5.9. Garantia da segurança lógica dos recursos da solução gerenciada. 

2.6.5.10. Criação e implantação de ambiente de integração contínua. 

2.6.5.11. Automatizar o processo de gerenciamento dos recursos em nuvem por meio de ferramentas 

de IaC (Infraestrutura como Código). 

2.6.5.12. Gerenciamento proativo baseado em monitoramento 24x7 com registro e resolução de 

problemas durante o período contratado. 

2.6.5.13. Implementar mecanismo de detecção e resposta de incidentes no ambiente da solução 

gerenciada. 

2.6.6. A CONTRATADA deverá executar ações preventivas e proativas com vistas à otimização e 

garantia da disponibilidade e eficiência da solução gerenciada. 
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2.6.7. A CONTRATADA quando demandada na criação de ambientes, implementação de soluções 

que envolvam estruturas de Iaas, deve comprovar a utilização racional dos recursos 

ofertados, evitando assim desperdícios de USNs em Infraestrutura subutilizada. Cada 

arquitetura ou projeto será implementado e monitorado mensalmente, e caso haja a 

necessidade de alteração da infraestrutura para otimização de recursos, esses serão 

realizados sem ônus para a CONTRATANTE.  

2.6.8. O registro diário das ações executadas com vistas a manutenção da saúde da solução 

gerenciada deverá estar disponível mensalmente e adicionalmente quando solicitado pela 

CONTRATANTE. 

2.6.9. A CONTRATADA deverá executar ações sob demanda por meio de abertura de chamados com 

vistas a atender as exigências de adequação dos recursos às necessidades da CONTRATANTE. 

2.6.10. A CONTRATADA deverá utilizar os recursos tecnológicos necessários para execução dos 

serviços de gerenciamento sem ônus adicional à CONTRATANTE. 

2.6.11. Os recursos do provedor utilizados exclusivamente para a prestação dos serviços de 

gerenciamento deverão ser fornecidos pela CONTRATADA, sem ônus adicional à 

CONTRATANTE. 

2.6.12. Os recursos tecnológicos utilizados pela CONTRATADA exclusivamente para gerenciamento 

não estão limitados aos recursos constantes das Tabelas 2, 3 e 4. 

2.6.13. A execução dos serviços de gerenciamento deverá observar os seguintes prazos máximos, 

conforme descritos na Tabela 5. 

Tabela 5 – PRAZOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E OPERAÇÃO 

Item Descrição do Serviço  Prazo Máximo 

de Execução 

(em horas 

úteis) 

1 Criação de instâncias de computação 0,5 

2 Criação de instâncias de banco de dados 1 

3 Configuração ou alteração de atributos em instâncias de 

computação 

0,25 

4 Configuração ou alteração de atributos em instâncias de 

banco de dados 

0,5 

5 Configuração de VPN Site-to-Site 4 

6 Configuração de Regra de Filtragem em Firewall 2 

7 Configuração de Rede Virtual 4 

8 Configuração de Sub-Rede de Rede Virtual 2 

9 Configuração de IP Público 0,5 

10 Configuração de Domínio de DNS 2 

11 Configuração de Balanceador de Carga 3 
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12 Configuração de Certificado SSL 1 

13 Configuração de Disco Customizado de Sistema 

Operacional de Máquina Virtual 

3 

14 Configuração de Disco com Provisionamento de IOPS 1 

15 Criptografia de Dados e Discos 3 

16 Configuração de Sistema de Arquivos em Rede 2 

17 Implantar Serviço de Backup 2 

18 Configuração de Escalabilidade Automática (Autoscaling) 3 

19 Hospedagem de Containers 5 

20 Migração de Ambientes ao Término do Contrato 14 

21 Serviço de Aplicações Gerenciadas 8 

22 Serviço de Banco de Dados Gerenciado 7 

23 Serviço de Gerenciamento de Cache em Memória 4 

24 Configuração de Gestão de Identidade, Permissões e 

Acessos 

2 

25 Configuração de Operação Assistida 20 

26 Serviço de Monitoramento 2 

27 Implantar Cofre de Senhas 2 

28 Configuração de Serviço de Autenticação Integrado com 

Microsoft ADS 

16 

29 Implantação de Auditoria e Análise de Logs 4 

30 Configuração de Sistema de Repositório de Objetos 4 

31 Configuração de Gateway NAT 4 

32 Serviço Gerenciado de Data Warehouse 15 

33 Serviço de Banco de Dados não Gerenciado 7 

34 Configuração de Firewall de Aplicação Web 4 

35 Configuração de Proteção contra Ataques DDOS 4 

36 Serviço de Indexação e Pesquisa de Documentos 4 

37 Serviço de Avaliação de Vulnerabilidades 7 

38 Serviço Gerenciado de Execução de Funções 5 

39 Serviço de Migração de Banco de Dados 10 

40 Serviço de Gateway de API 4 

41 Serviço de Análise de Dados 15 

42 Serviço de Importação e Exportação de Dados 15 

43 Serviço de Execução de Cargas de Trabalho de 

Computação em Lote 

4 

44 Serviço de Rede de Entrega de Conteúdo 4 
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45 Serviço de Codificação de Vídeo 5 

46 Serviço de Gateway de Armazenamento 12 

47 Serviço Gerenciado de Publicação de Aplicações Web 10 

48 Serviço de Gerenciamento de Segredos para Aplicações e 

APIs 

4 

49 Serviço de Gerenciamento de Chaves 6 

50 Serviço de Configuração de IPS 4 

 

2.6.14. A CONTRATADA deverá assegurar a alta disponibilidade, a segurança das soluções, o pleno 

funcionamento dos mecanismos de backup e de recuperação de desastres. 

2.6.15. Os serviços de gerenciamento deverão ser executados por profissionais especializados no 

provedor de nuvem ofertado conforme critérios definidos nas seções de requisitos de 

experiência profissional e de formação de equipe. 

2.6.16. A CONTRATADA deverá disponibilizar, por meio do serviço de gerenciamento e operação, as 

instâncias em regime de 365x24x7 e adotar o processo de registro e execução de demandas 

descrito no modelo de execução deste Termo de Referência. 

2.6.17. Segue abaixo a descrição de cada serviço listado na Tabela 5 

2.6.17.1. Criação de instâncias de computação - consiste no provisionamento e configuração de 

instância de máquina virtual na infraestrutura de nuvem do provedor, abrangendo, conforme 

o caso: instalação e atualização do sistema operacional, associação de disco(s) de 

armazenamento, configurações básicas de rede e outras atividades necessárias para que uma 

instância entre em operação. 

2.6.17.2. Configuração ou alteração de atributos em instâncias de computação – Consiste na 

alteração de configuração de algum tipo de recurso de uma instância de computação como 

vCPU, Memória RAM, área de armazenamento. 

2.6.17.3. Criação de instâncias de banco de dados - consiste no provisionamento e configuração 

de instância de banco de dados na infraestrutura de nuvem do provedor. 

2.6.17.4. Configuração ou alteração de atributos em instâncias se banco de dados Consiste na 

operação, configuração, automação, otimização e monitoramento dos bancos de dados, 

incluindo no mínimo as seguintes ações: 

a. gerenciamento das configurações da plataforma de banco de dados. 

b. gerenciamento e aplicação da política de backup. 

c. execução de rotinas de desempenho e tunning. 

d. atualização e gerenciamento de patches e versões. 

e. resolução de problemas e incidentes. 

f. redimensionamento de capacidade 

g. gerenciamento dos recursos associados aos bancos de dados. 
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2.6.17.5. Configuração de VPN Site-to-Site - consiste na configuração de VPN IPSEC que conecte 

os datacenters do CONTRATANTE ao provedor de nuvem. 

2.6.17.6. Configuração de Regra de Filtragem em Firewall - consiste na implementação de regra 

de firewall (NACL, InBound/OutBound) nativo do cloud provider, operando nas camadas 3 e 4. 

2.6.17.7. Configuração de Rede Virtual - criar estrutura de rede virtual no provedor. 

2.6.17.8. Configuração de Sub-Rede de Rede Virtual - criar estrutura de sub-rede de rede virtual 

no provedor. 

2.6.17.9. Configuração de IP Público - configurar IP público. 

2.6.17.10. Configuração de Domínio de DNS - configurar zona em serviço de DNS no provedor. 

2.6.17.11. Configuração de Balanceador de Carga - implementar balanceador de carga no provedor. 

Criação e gerenciamento dos balanceadores adequados para cada aplicação, definindo as 

regras de balanceamento e encaminhamento de tráfego adequadas para cada perfil de 

aplicação. 

2.6.17.12. Configuração de Certificado SSL – gerar certificado digital válido internacionalmente para 

um domínio especifico (multdomain ou wildcard). 

2.6.17.13. Configuração de Disco Customizado de Sistema Operacional de Máquina Virtual - 

customizar disco com propósito genérico no provedor. 

2.6.17.14. Configuração de Disco com Provisionamento de IOPS - customizar disco especializado 

para alto desempenho no provedor, sendo que o desempenho informado pela CONTRATADA 

para o volume provisionado deverá se manter ao longo do contrato, podendo ser comprovado 

por meio de benchmark definido a critério da CONTRATANTE. 

2.6.17.15. Criptografia de Dados e Discos - implementar serviço de criptografia de dados e discos no 

provedor. 

2.6.17.16. Configuração de Sistema de Arquivos em Rede - implementar sistema de arquivos 

distribuído (tipo NFS ou SMB) no provedor. 

2.6.17.17. Implantar Serviço de Backup – implementar rotina de backup no provedor de nuvem. 

2.6.17.18. Configuração de Escalabilidade Automática (Autoscaling) - implementar 

funcionalidade de escalabilidade automática em serviço de nuvem em operação no provedor. 

2.6.17.19. Hospedagem de Containers - implementar serviço de cluster de containers no provedor de 

nuvem, permitindo orquestração de containers Docker ou similar, com gerenciamento e 

controles de segurança. 

2.6.17.20. Migração de Ambientes ao Término do Contrato - atividade de execução da transição da 

infraestrutura empregada pelas aplicações para outro provedor de nuvem ao final do contrato, 

caso uma das partes opte pela troca de provedor, ou quando houver necessidade de 

internalização de aplicações na infraestrutura local do CONTRATANTE. 

2.6.17.21. Serviço de Aplicações Gerenciadas - implementar aplicações baseadas no modelo de 

serviços gerenciado a partir do emprego da arquitetura de referência recomendada pelo 

provedor de nuvem no qual os serviços forem implementados. 

20/06/2022 12:04:29 PROCERGS/SCP/49494 PUBLICAÇÃO DE ABERTURA 17/06 710

22048900010929



 

 
 

PROCERGS – CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A 
Praça dos Açorianos, s/nº – Centro Histórico – CEP 90.010-340 – Porto Alegre/RS – Brasil 

PABX + 55 51 3210-3100 – http://www.procergs.rs.gov.br – procergs@procergs.rs.gov.br 

2.6.17.22. Serviço de Banco de Dados Gerenciado - implementar banco de dados gerenciado no 

provedor de nuvem. 

2.6.17.23. Serviço de Gerenciamento de Cache em Memória - implementar serviço de cache em 

memória no provedor de nuvem. Configuração inicial dos caches e dos clusters de cache para 

atender as necessidades das aplicações da CONTRATANTE. Criação e gerenciamento das 

políticas de segurança dos cache. 

2.6.17.24. Configuração de Gestão de Identidade, Permissões e Acessos - gerenciar usuários, 

permissões e acessos dos usuários e papéis utilizados no uso e na administração dos serviços 

do provedor de nuvem - a gestão a que este item se refere as ferramentas que administram a 

nuvem do provedor bem como os serviços nela executados, como sistemas operacionais, 

bancos de dados e outros. 

2.6.17.25. Configuração de Operação Assistida - atendimento em caráter de urgência para situações 

onde a CONTRATANTE necessita de apoio consultivo/operacional na resolução de problemas 

afetos à infraestrutura de nuvem, quando estes tenham sido causados pela intervenção da 

equipe técnica da CONTRATANTE, sem o assessoramento ou acompanhamento da 

CONTRATADA - poderá ainda ser utilizada na migração de recursos para outro provedor, em 

caso de transição contratual. 

2.6.17.26. Serviço de Monitoramento - implementação de indicadores/métricas dos serviços da 

infraestrutura com geração de alertas - o serviço deverá ser capaz de distinguir entre 

problemas internos, na rede do provedor, ou fora do seu escopo. 

2.6.17.27. Implantar Cofre de Senhas - consiste no provisionamento e configuração de um 

repositório para armazenamento de chaves criptográficas e senhas a serem utilizadas pelas 

aplicações em ambiente de nuvem. 

2.6.17.28. Configuração de Serviço de Autenticação Integrado com Microsoft ADS - consiste na 

configuração do serviço de autenticação da nuvem e na integração com o serviço de diretório 

local do contratante (Microsoft Active Directory). 

2.6.17.29. Implantação de Auditoria e Análise de Logs - consiste na implementação de repositório 

central possibilitando a coleta e análise de logs de aplicação. 

2.6.17.30. Configuração Sistemas de repositório de Objetos – provisionar estrutura de repositório/ 

bucket de objetos acessível via protocolo/API S3 ou equivalente no provedor de nuvem.  

2.6.17.31. Configuração de Gateway NAT - configurar gateway NAT. 

2.6.17.32. Serviço Gerenciado de Data Warehouse - implementar data warehouse gerenciado no 

provedor de nuvem. 

2.6.17.33. Serviço de Banco de Dados não Gerenciado - implementar banco de dados não 

gerenciado no provedor de nuvem. 

2.6.17.34. Configuração de Firewall de Aplicação Web - consiste na implementação de regra de 

firewall de aplicação web. 

2.6.17.35. Configuração de Proteção contra ataques DDOS - consiste na implementação de regras 

em camada 4 ou 7 mitigando ataques DDOS. 
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2.6.17.36. Serviço de Indexação e Pesquisa de Documentos - implementar serviço de indexação 

de documentos gerenciado no provedor de nuvem. 

2.6.17.37. Serviço de Avaliação de Vulnerabilidades - implementar serviço gerenciado de avaliação 

de vulnerabilidades no provedor de nuvem. 

2.6.17.38. Serviço Gerenciado de Execução de Funções - implementar serviço gerenciado de 

execução de funções no provedor de nuvem. 

2.6.17.39. Serviço de Migração de Banco de Dados - implementar serviço gerenciado de migração 

de banco de dados no provedor de nuvem. 

2.6.17.40. Serviço de Gateway de API - implementar serviço gerenciado de gateway de API no 

provedor de nuvem. 

2.6.17.41. Serviço de Análise de Dados - implementar serviço gerenciado de análise de dados no 

provedor de nuvem. 

2.6.17.42. Serviço de Importação e Exportação de Dados - implementar serviço gerenciado de 

importação e exportação de dados no provedor de nuvem. 

2.6.17.43. Serviço de Execução de Cargas de Trabalho de Computação em Lote - implementar 

serviço gerenciado de execução de cargas de trabalho de computação em lote no provedor de 

nuvem. 

2.6.17.44. Serviço de Codificação de Vídeo - implementar serviço gerenciado de codificação de vídeo 

no provedor de nuvem. 

2.6.17.45. Serviço de Rede de Entrega de Conteúdo - implementar serviço gerenciado de rede de 

entrega de conteúdo no provedor de nuvem. 

2.6.17.46. Serviço de Gateway de Armazenamento - implementar serviço gerenciado de rede de 

gateway de armazenamento conectando o ambiente on-premises ao ambiente do provedor de 

nuvem. 

2.6.17.47. Serviço Gerenciado de Publicação de Aplicações Web - implementar serviço gerenciado 

de publicação de aplicações web. 

2.6.17.48. Serviço de Gerenciamento de Segredos para Aplicações e APIs - implementar serviço 

de gerenciamento de segredos para aplicações e APIs. 

2.6.17.49. Serviço de Gerenciamento de Chaves - implementar serviço de gerenciamento de chaves.  

2.6.17.50. Serviço de Configuração de IPS – implementar o serviço de IPS nativa do provedor. 

2.7. DO SERVIÇO DE MIGRAÇÃO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS (ITEM 5 da Tabela 1 

do objeto) 

2.7.1. O escopo do serviço abrange a migração de ambiente de datacenter da CONTRATANTE (on-

premisses to cloud) ou de outro ambiente em nuvem utilizado pela CONTRATANTE diferente da 

nuvem fornecida pela CONTRATADA (cloud to cloud). 

2.7.2. O serviço migração de máquinas virtuais ou imagens de instâncias deverá ser executado pela 

CONTRATADA, preferencialmente de forma remota, sob demanda por meio de ordem de 

serviço especifica com escopo previamente definido. 
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2.7.3. A migração envolve ao menos as seguintes ações: diagnóstico, planejamento, identificação das 

máquinas e/ou imagens de instâncias, avaliação, preparação dos ambientes, execução, backup 

ou criação de condição de retorno em caso de falha, testes e estabilização do ambiente migrado 

em nuvem. 

2.7.4. A métrica adotada para o serviço de migração é a instância migrada para o ambiente de 

nuvem, cujo valor é fixo por instância independentemente da quantidade ou configuração de 

máquinas adotadas no ambiente original. 

2.7.5. São consideradas instâncias migradas para efeitos de contabilização da métrica associada ao 

serviço, as instâncias de computação criadas resultantes do processo de migração, 

independentemente da quantidade de ambientes, aplicações e soluções. 

2.7.6. Deverá integrar o custo da unidade de serviço de migração das instâncias de computação: os 

recursos humanos, tecnológicos e de processos da CONTRATADA. As ferramentas e recursos de 

nuvem utilizados pela CONTRATADA exclusivamente para a realização do processo de migração 

deverão ser utilizados sem ônus à CONTRATANTE. 

2.7.7. O processo de migração deverá observar ao menos as seguintes etapas a serem conduzidas 

pela CONTRATADA: 

a. Etapa de Avaliação do ambiente para migração (Assessment), que consiste na determinação 

do estado atual do escopo de recursos a serem migrados em relação ao grau de 

compatibilidade ou aptidão para migração. A CONTRATADA deverá apresentar como resultado 

da avaliação do ambiente um relatório técnico descrevendo as aplicações elegíveis e as não 

elegíveis. No caso das não elegíveis deverão ser apontadas as restrições técnicas encontradas; 

b. Etapa de planejamento da migração, que consiste na construção de um plano de migração 

abrangendo no mínimo as seguintes dimensões (construção da estrutura de recebimento dos 

recursos em nuvem, adoção de um modelo operacional padronizado e automatizado, 

preservação dos aspectos de segurança e conformidade); 

c. Etapa de execução da migração, que consiste na execução do plano de migração por meio da 

preparação dos ambientes a serem migrados, movimentação das cargas de trabalho, criação e 

configuração da estrutura de recebimento dos ambientes na nuvem, operação do processo de 

migração, teste e validação da conclusão bem sucedida da migração. 

 

2.7.8. A CONTRATADA deverá adotar a estratégia de migração Lift and Shitf, também conhecida como 

Rehosting, no tocante às aplicações e sistemas. Essa estratégia consiste na retirada do 

aplicativo inteiro da infraestrutura on-premisses e movimentação para o ambiente de nuvem, 

sem realizar alterações ou ajustes no código da aplicação. 

2.7.9. Caso seja verificado no item 2.7.7, alínea “a” - etapa de avaliação do ambiente- que a aplicação 

não possui grau de compatibilidade para migração em nuvem, será de responsabilidade da 

CONTRATANTE providenciar os ajustes técnicos. Os serviços de migração devem observar os 

prazos máximos definidos a seguir, que constarão expressos na Ordem de Serviço. 
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Quantidade de instâncias de computação 

estimadas da OS 

Prazo máximo em dias de 

execução da OS 

1 a 5 instâncias               10 dias 

6 a 20 instâncias               15 dias 

21 a 50 instâncias               25 dias 

 

2.7.10. A critério da CONTRATANTE os prazos de migração poderão ser superiores aos definidos na 

tabela acima, desde que esteja previsto na Ordem de Serviço de forma justificada. 

2.7.11. A Ordem de Serviço deverá conter a identificação da quantidade de instâncias a serem 

migradas, sendo limitada a 50 (cinquenta) instâncias por ordem de serviço. 

2.7.12. A CONTRATANTE deverá observar o limite de 50 (cinquenta) instâncias em processo de 

migração concorrentemente, admitindo-se quantidade superior desde que em comum acordo 

com a CONTRATADA. 

2.8. DO SERVIÇO DE MIGRAÇÃO DE RECURSOS DE BANCO DE DADOS (ITEM 6 da Tabela 

1 do objeto) 

2.8.1. O escopo do serviço abrange a migração de bancos de dados hospedados em ambientes de 

datacenter (on-premisses to cloud) ou de outro ambiente em nuvem utilizado pela CONTRATANTE 

diferente da nuvem fornecida pela CONTRATADA (cloud to cloud). 

2.8.2. O serviço de migração de banco de dados deverá ser executado pela CONTRATADA, 

preferencialmente de forma remota, sob demanda, por meio de ordem de serviço específica com 

escopo previamente definido. 

2.8.3. A migração envolve ao menos as seguintes ações: 

a. Diagnóstico e descoberta: identificação das cargas de trabalho e aplicações constantes do 

escopo da migração, incluindo a realização de processos de Assessment, inventário automatizado e 

mapeamento da relação entre recursos. 

b. Planejamento: definição da estratégia de migração observando custos, prazos e riscos. 

c. Identificação dos bancos de dados e recursos de computação e infraestrutura necessários para 

as necessidades de negócio associadas à demanda. 

d. Levantamento da arquitetura dos bancos de dados, estruturas de dados e metadados. 

e. Realização de processos de conversão, tratamento e exportação de dados quando necessário. 

f. Provisionamento, dimensionamento e alocação de estrutura em nuvem para recepção das cargas 

de trabalhos, envolvendo quaisquer recursos e serviços de computação constantes das Tabelas 2, 

3 e 4. 

g. Realização da migração e de testes e verificações das cargas de trabalho. 

h. Monitoramento das cargas de trabalho durante o período de estabilização dos serviços. 

i. Realização de processos de backup e criação de condições de retorno, caso haja situações não 

previstas que impeçam o funcionamento adequado das cargas de trabalho. 
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2.8.4. A migração deverá envolver também a adaptação ou ajustes de objetos de banco de dados para 

utilização em ambiente de nuvem, bem como a devida conexão com as respectivas aplicações que 

utilizam as bases de dados migradas. 

2.8.5. A métrica adotada para o serviço de migração é a instância migrada para o ambiente de nuvem, 

cujo valor é fixo por instância independentemente da quantidade ou configuração de máquinas 

adotadas no ambiente original. 

2.8.6. São consideradas instâncias migradas de banco de dados para efeitos de contabilização da métrica 

associada ao serviço, as instâncias de banco de dados gerenciado criadas resultantes do processo 

de migração, independentemente da quantidade de ambientes, aplicações e soluções. 

2.8.7. Deverá integrar o custo da unidade de serviço de migração das instâncias de banco de dados: os 

recursos humanos, tecnológicos e de processos da CONTRATADA. As ferramentas e recursos de 

nuvem utilizados pela CONTRATADA exclusivamente para a realização do processo de migração 

deverão ser utilizados sem ônus à CONTRATANTE. 

2.8.8. O processo de migração das instâncias de banco de dados deverá observar ao menos as seguintes 

etapas a serem conduzidas pela CONTRATADA: 

a. Etapa de Avaliação do ambiente para migração (Assessment), que consiste na determinação do 

estado atual do escopo de recursos a serem migrados em relação ao grau de compatibilidade ou 

aptidão para migração. Essa avaliação da compatibilidade ao ambiente de nuvem deve abranger 

no mínimo as seguintes dimensões: construção da estrutura de recebimento dos recursos em 

nuvem, adoção de um modelo operacional padronizado e automatizado, preservação dos aspectos 

de segurança e conformidade. A CONTRATADA deverá apresentar como resultado da avaliação do 

ambiente um relatório técnico descrevendo as aplicações elegíveis e as não elegíveis. No caso das 

não elegíveis, deverão ser apontadas as restrições técnicas encontradas. 

b. Etapa de planejamento da migração, que consiste na construção de um plano de migração 

abrangendo no mínimo as seguintes dimensões: construção da estrutura de recebimento dos 

recursos em nuvem, adoção de um modelo operacional padronizado e automatizado, preservação 

dos aspectos de segurança e conformidade. 

c. Etapa preparação do ambiente de banco de dados para ser transportado para o ambiente em 

nuvem, incluindo ao menos preparação e conversão de dados e objetos, atualização de patches ou 

versões, resolução de incompatibilidades, ajustes e correções de esquemas e de objetos. 

d. Etapa de execução da migração, que consiste na execução do plano de migração por meio da 

preparação das cargas de trabalho e dados a serem migradas, movimentação das cargas de 

trabalho e dados, criação e configuração da estrutura de recebimento dos ambientes na nuvem, 

operação do processo de migração, teste e validação da conclusão bem sucedida da migração. 

2.8.9. A CONTRATADA deverá adotar as medidas necessárias de segurança para assegurar a integridade, 

autenticidade, confidencialidade e disponibilidade dos dados, estruturas e metadados em todo o 

processo de migração. 
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2.8.10. A CONTRATADA deverá adotar, preferencialmente a distribuição sob o modelo de plataforma como 

serviço (PaaS), a critério da CONTRATANTE, ou em casos de incompatibilidades a estratégia de 

migração Lift and Shift, também conhecida como Rehosting, no tocante às aplicações e sistemas 

(sem realizar alterações ou ajustes no código da aplicação). 

2.8.11. Caso seja verificado no item 2.8.8, alínea “a” - etapa de avaliação do ambiente- que a aplicação 

não possui grau de compatibilidade para migração em nuvem, será de responsabilidade da 

CONTRATANTE providenciar os ajustes técnicos. 

2.8.12. Os serviços de migração devem observar os prazos máximos definidos a seguir, que constarão 

expressos na Ordem de Serviço: 

Quantidade de instâncias de Banco de 

Dados estimadas da OS 

Prazo máximo em dias de 

execução da OS 

1 instância                   3 dias 

2 a 5 instâncias                   7 dias 

6 a 9 instâncias                  15 dias 

10 a 15 instâncias                  20 dias 

16 a 30 instâncias                  30 dias 

 

2.8.13. A critério da CONTRATANTE os prazos de migração poderão ser superiores aos definidos na tabela 

acima, desde que esteja previsto na Ordem de Serviço, de forma justificada. 

2.8.14. A Ordem de Serviço deverá conter a identificação da quantidade de instâncias a serem migradas, 

sendo limitada a 30 instâncias por ordem de serviço. 

2.8.15. A CONTRATANTE deverá observar o limite de 30 instâncias em processo de migração 

concorrentemente, admitindo-se quantidade superior desde que em comum acordo com a 

CONTRATADA. 

2.9. DOS SERVIÇOS DE TREINAMENTO (ITEM 7 da Tabela 1 do Objeto) 

2.9.1. O treinamento será destinado aos funcionários da CONTRATANTE, visando capacitá-los no 

gerenciamento e no uso dos serviços disponíveis na plataforma de serviços da CONTRATADA, 

conforme requisitos estabelecidos neste documento. 

2.9.2. O treinamento deverá ter carga horária mínima de 40 (oitenta) horas, podendo exceder a esta 

quantidade, desde que em comum acordo entre as partes. 

2.9.3. Ao final do treinamento, os treinados devem estar aptos a compreender os aspectos técnicos 

conceituais de cada produto de computação em nuvem, bem como aplicá-los às necessidades da 

organização. 

2.9.4. O treinamento deverá ser ministrado, no formato digital (on-line) e poderá ser acessado pelas 

pessoas designadas pela CONTRATANTE.  

20/06/2022 12:04:29 PROCERGS/SCP/49494 PUBLICAÇÃO DE ABERTURA 17/06 716

22048900010929



 

 
 

PROCERGS – CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A 
Praça dos Açorianos, s/nº – Centro Histórico – CEP 90.010-340 – Porto Alegre/RS – Brasil 

PABX + 55 51 3210-3100 – http://www.procergs.rs.gov.br – procergs@procergs.rs.gov.br 

2.9.5. Os eventos de treinamento devem ser solicitados com no mínimo 20 (vinte) dias úteis de 

antecedência, salvo entendimento diverso entre as partes e deverão ficar disponíveis durante todo 

o período do contrato. 

2.9.6. O treinamento não poderá ser meramente expositivo. Deve contemplar também o uso prático da 

solução e o desenvolvimento de estudos de caso no ambiente da CONTRATADA próprio para a 

simulação. 

2.9.7. O treinamento fornecido pela CONTRATADA deve ser apresentado em língua portuguesa. O 

material didático deve ser fornecido em formato digital para todos os participantes com o conteúdo 

abordado pelo treinamento em língua portuguesa ou, opcionalmente, em língua inglesa, desde que 

justificado e aceito pela CONTRATANTE. 

2.9.8. A CONTRATADA deverá emitir, ao final do treinamento, o certificado de conclusão para cada 
participante, no qual deverão constar a identificação do treinando, o período de realização, o 
conteúdo e a carga horária do treinamento. 

2.9.9. Nos casos em que indicador de treinamento for inferior a 50%, o mesmo deverá ser repetido sem 

ônus para a CONTRATANTE. 

2.9.10. O treinamento será ministrado em turmas de até 10 (dez) pessoas. 

2.9.11. O conteúdo programático será definido e aprovado pela CONTRATANTE conforme modelo contido 

no ANEXO II (Modelo de Conteúdo Programático - Treinamento) podendo ser ajustado de acordo 

com a necessidade técnica do corpo funcional em relação ao gerenciamento, operação e 

configuração básica dos recursos disponíveis no portal de serviços da CONTRATADA. 

 

2.10. Dos Serviço Especializado de Suporte Técnico Sob Demanda (Item 8 da Tabela 1 do 

Objeto) 

2.10.1. Os Serviços Especializados de Suporte Técnico Sob Demanda consistem na atuação sobre 

soluções em operação na nuvem, que compreendem as evoluções, atualizações, exclusões, 

melhorias, otimizações, verificações de saúde (health check) e soluções de problemas 

(troubleshooting). 

2.10.2. Este serviço difere-se do Serviço de Gerenciamento e Operação de Recursos em Nuvem, Item 4 

deste Termo de Referência, pois trata-se da execução de um serviço específico, que será solicitado 

sob demanda pela CONTRATANTE 

2.10.3. A relação dos serviços de suporte técnico especializado constam da Tabela 6. Esses serviços não 

são exaustivos, indicam essencialmente itens básicos de serviço técnico especializado. A descrição 

detalhada dos serviços da Tabela 6 é feita na sequência. 

2.10.4. A execução do Serviço especializado de suporte técnico sob demanda, possui escopo definido na 

Ordem de Serviço e deverá abranger uma ou mais instâncias de computação, banco de dados, 

configurações de infraestrutura de rede, armazenamento, segurança e demais itens relacionados 

na Tabela 6. 
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2.10.5. Os serviços listados na Tabela 6, deste Termo de Referência, constituem os serviços técnicos 

especializados que deverão ser prestados pela CONTRATADA. Todos os serviços listados na Tabela 

6 devem poder ser executados nos ambientes de nuvem do provedor que integra a solução. 

2.10.6. A CONTRATADA é responsável pela prestação dos serviços caracterizados nas Ordens de Serviço, 

devendo utilizar pessoal técnico qualificado para prestar o serviço técnico, nos quantitativos 

adequados, para garantir a plena qualidade dos serviços entregues, ficando sob sua definição 

qualquer composição de recursos, otimização de rotinas ou procedimentos. 

2.10.7. A CONTRATADA deverá prestar remotamente os serviços. Presencialmente somente com a 

concordância das partes e sem ônus para a CONTRATANTE.  

2.10.8. O serviço especializado de suporte técnico será remunerado mensalmente pela quantidade de 

Unidades de Serviços Técnicos (UST) utilizados pela CONTRATADA na execução das Ordens de 

Serviço. 

2.10.9. A unidade de medida adotada (UST) corresponde ao esforço padronizado para a execução de 

tarefa com determinada complexidade, independentemente da quantidade de recursos humanos 

alocados. O seu pagamento é condicionado à prestação dos serviços e atendimento aos níveis de 

serviços especificados. 

2.10.10. A CONTRATANTE fará uso e efetuará o pagamento apenas das quantidades de USTs necessárias à 

implementação e manutenção dos serviços que solicitar à CONTRATADA, até o limite máximo da 

quantidade de horas estimadas. A CONTRATANTE não realizará pagamento prévio de horas 

técnicas sob qualquer hipótese. 

2.10.11. A Tabela 6 descreve os serviços que poderão ser demandas e respectivo valor em USTs. O prazo 

em horas para execução dos serviços relacionadas na Tabela 6 não poderá ser superior ao 

indicado na coluna Prazo Máximo para execução. 

 

 

Tabela 6 – Itens de Serviços Técnicos sob Demanda 

 

Item Descrição do Serviço  Valor de 

Referência (em 

UST) 

Prazo Máximo 

de Execução 

(em horas úteis) 

1 Criação de instâncias de computação 1 0,5 

2 Criação de instâncias de banco de dados 2 1 

3 Configuração ou alteração de atributos em instâncias 

de computação 

1 0,25 

4 Configuração ou alteração de atributos em instâncias 

se banco de dados 

1 0,5 

5 Configuração de VPN Site-to-Site 1,5 4 
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6 Configuração de Regra de Filtragem em Firewall 0,5 2 

7 Configuração de Rede Virtual 0,5 4 

8 Configuração de Sub-Rede de Rede Virtual 0,5 2 

9 Configuração de IP Público 0,05 0,5 

10 Configuração de Domínio de DNS 1,5 2 

11 Configuração de Balanceador de Carga 1,2 3 

12 Configuração de Certificado SSL 1 1 

13 Configuração de Disco Customizado de Sistema 

Operacional de Máquina Virtual 

0,5 3 

14 Configuração de Disco com Provisionamento de IOPS 1 1 

15 Criptografia de Dados e Discos 1 3 

16 Configuração de Sistema de Arquivos em Rede 2 2 

17 Implantar Serviço de Backup 0,5 2 

18 Configuração de Escalabilidade Automática 

(Autoscaling) 

1 3 

19 Hospedagem de Containers 1,5 5 

20 Serviço de Aplicações Gerenciadas 4 8 

21 Serviço de Banco de Dados Gerenciado 2 7 

22 Serviço de Gerenciamento de Cache em Memória 1,5 4 

23 Configuração de Gestão de Identidade, Permissões e 

Acessos 

1,5 2 

24 Configuração de Operação Assistida 4 20 

25 Serviço de Monitoramento 0,025 2 

26 Implantar Cofre de Senhas 1 2 

27 Configuração de Serviço de Autenticação Integrado 

com Microsoft ADS 

1,5 16 

28 Implantação de Auditoria e Análise de Logs 0,5 4 

29 Configuração de Sistema de Repositório de Objetos 2 4 

30 Configuração de Gateway NAT 0,5 4 
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31 Serviço Gerenciado de Data Warehouse 5 15 

32 Serviço de Banco de Dados não Gerenciado 4 7 

33 Configuração de Firewall de Aplicação Web 0,5 4 

34 Configuração de Proteção contra ataques DDOS 1 4 

35 Serviço de Indexação e Pesquisa de Documentos 2 4 

36 Serviço de Avaliação de Vulnerabilidades 5 7 

37 Serviço Gerenciado de Execução de Funções 1 5 

38 Serviço de Gateway de API 1 4 

39 Serviço de Análise de Dados 2 15 

40 Serviço de Importação e Exportação de Dados 1,5 15 

41 Serviço de Execução de Cargas de Trabalho de 

Computação em Lote 

1,5 4 

42 Serviço de Rede de Entrega de Conteúdo 1,5 4 

43 Serviço de Gateway de Armazenamento 1,5 12 

44 Serviço Gerenciado de Publicação de Aplicações Web 2 10 

46 Serviço de Gerenciamento de Segredos para Aplicações 

e APIs 

2 4 

46 Serviço de Gerenciamento de Chaves 0,5 6 

47 Serviço de Configuração de IPS 0,5 4 

 

 

2.10.12. Segue abaixo a descrição de cada serviço listado na Tabela 6 

2.10.12.1. Criação de instâncias de computação - consiste no provisionamento e configuração de 

instância de máquina virtual na infraestrutura de nuvem do provedor, abrangendo, conforme o 

caso: instalação e atualização do sistema operacional, associação de disco(s) de 

armazenamento, configurações básicas de rede e outras atividades necessárias para que uma 

instância entre em operação. 

2.10.12.2. Configuração ou alteração de atributos em instâncias de computação – Consiste na 

alteração de configuração de algum tipo de recurso de uma instância de computação como 

vCPU, Memória RAM, área de armazenamento. 

2.10.12.3. Criação de instâncias de banco de dados - consiste no provisionamento e configuração de 

instância de banco de dados na infraestrutura de nuvem do provedor. 
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2.10.12.4. Configuração ou alteração de atributos em instâncias se banco de dados 

Consiste na operação, configuração, automação, otimização e monitoramento dos bancos de 

dados, incluindo no mínimo as seguintes ações: 

a. gerenciamento das configurações da plataforma de banco de dados. 

b. gerenciamento e aplicação da política de backup. 

c. execução de rotinas de desempenho e tunning. 

d. atualização e gerenciamento de patches e versões. 

e. resolução de problemas e incidentes. 

f. redimensionamento de capacidade 

g. gerenciamento dos recursos associados aos bancos de dados. 

2.10.12.5. Configuração de VPN Site-to-Site - consiste na configuração de VPN IPSEC que conecte os 

datacenters da CONTRATANTE ao provedor de nuvem. 

2.10.12.6. Configuração de Regra de Filtragem em Firewall - consiste na implementação de regra 

de firewall (NACL, InBound/OutBound). 

2.10.12.7. Configuração de Rede Virtual - criar estrutura de rede virtual no provedor. 

2.10.12.8. Configuração de Sub-Rede de Rede Virtual - criar estrutura de sub-rede de rede virtual no 

provedor. 

2.10.12.9. Configuração de IP Público - configurar IP público. 

2.10.12.10. Configuração de Domínio de DNS - configurar zona em serviço de DNS no provedor. 

2.10.12.11. Configuração de Balanceador de Carga - implementar balanceador de carga no provedor. 

Criação e gerenciamento dos balanceadores adequados para cada aplicação, definindo as 

regras de balanceamento e encaminhamento de tráfego adequadas para cada perfil de 

aplicação. 

2.10.12.12. Configuração de Certificado SSL – gerar certificado digital válido internacionalmente para 

um domínio especifico (multdomain ou wildcard). 

2.10.12.13. Configuração de Disco Customizado de Sistema Operacional de Máquina Virtual - 

customizar disco com propósito genérico no provedor. 

2.10.12.14. Configuração de Disco com Provisionamento de IOPS - customizar disco especializado 

para alto desempenho no provedor, sendo que o desempenho informado pela CONTRATADA 

para o volume provisionado deverá se manter ao longo do contrato, podendo ser comprovado 

por meio de benchmark definido a critério da CONTRATANTE. 

2.10.12.15. Criptografia de Dados e Discos - implementar serviço de criptografia de dados e discos no 

provedor. 

2.10.12.16. Configuração de Sistema de Arquivos em Rede - implementar sistema de arquivos 

distribuído (tipo NFS ou SMB) no provedor. 

2.10.12.17. Implantar Serviço de Backup – implementar rotina de backup no provedor de nuvem. 

2.10.12.18. Configuração de Escalabilidade Automática (Autoscaling) - implementar 

funcionalidade de escalabilidade automática em serviço de nuvem em operação no provedor. 
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2.10.12.19. Hospedagem de Containers - implementar serviço de cluster de containers no provedor de 

nuvem, permitindo orquestração de containers Docker ou similar, com gerenciamento e 

controles de segurança. 

2.10.12.20. Serviço de Aplicações Gerenciadas - implementar aplicações baseadas no modelo de 

serviços gerenciado a partir do emprego da arquitetura de referência recomendada pelo 

provedor de nuvem no qual os serviços forem implementados. 

2.10.12.21. Serviço de Banco de Dados Gerenciado - implementar banco de dados gerenciado no 

provedor de nuvem. 

2.10.12.22. Serviço de Gerenciamento de Cache em Memória - implementar serviço de cache em 

memória no provedor de nuvem. Configuração inicial dos caches e dos clusters de cache para 

atender as necessidades das aplicações da CONTRATANTE. Criação e gerenciamento das 

políticas de segurança dos cache. 

2.10.12.23. Configuração de Gestão de Identidade, Permissões e Acessos - gerenciar usuários, 

permissões e acessos dos usuários e papéis utilizados no uso e na administração dos serviços 

do provedor de nuvem - a gestão a que este item se refere as ferramentas que administram a 

nuvem do provedor bem como os serviços nela executados, como sistemas operacionais, 

bancos de dados e outros. 

2.10.12.24. Configuração de Operação Assistida - atendimento em caráter de urgência para situações 

onde a CONTRATANTE necessita de apoio consultivo/operacional na resolução de problemas 

afetos à infraestrutura de nuvem, quando estes tenham sido causados pela intervenção da 

equipe técnica da CONTRATANTE, sem o assessoramento ou acompanhamento da 

CONTRATADA - poderá ainda ser utilizada na migração de recursos para outro provedor, em 

caso de transição contratual. 

2.10.12.25. Serviço de Monitoramento - implementação de indicadores/métricas dos serviços da 

infraestrutura com geração de alertas - o serviço deverá ser capaz de distinguir entre 

problemas internos, na rede do provedor, ou fora do seu escopo. 

2.10.12.26. Implantar Cofre de Senhas - consiste no provisionamento e configuração de um 

repositório para armazenamento de chaves criptográficas e senhas a serem utilizadas pelas 

aplicações em ambiente de nuvem. 

2.10.12.27. Configuração de Serviço de Autenticação Integrado com Microsoft ADS - consiste na 

configuração do serviço de autenticação da nuvem e na integração com o serviço de diretório 

local da CONTRATANTE (Microsoft Active Directory). 

2.10.12.28. Implantação de Auditoria e Análise de Logs - consiste na implementação de repositório 

central possibilitando a coleta e análise de logs de aplicação. 

2.10.12.29. Configuração Sistemas de repositório de Objetos – provisionar estrutura de repositório 

de objetos acessível via protocolo/API S3 ou equivalente no provedor de nuvem.  

2.10.12.30. Configuração de Gateway NAT - configurar gateway NAT. 

2.10.12.31. Serviço Gerenciado de Data Warehouse - implementar data warehouse gerenciado no 

provedor de nuvem. 
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2.10.12.32. Serviço de Banco de Dados não Gerenciado - implementar banco de dados não 

gerenciado no provedor de nuvem. 

2.10.12.33. Configuração de Firewall de Aplicação Web - consiste na implementação de regra de 

firewall de aplicação web. 

2.10.12.34. Configuração de Proteção contra Ataques DDOS - consiste na implementação de regras 

em camada 4 ou 7 mitigando ataques DDOS. 

2.10.12.35. Serviço de Indexação e Pesquisa de Documentos - implementar serviço de indexação 

de documentos gerenciado no provedor de nuvem. 

2.10.12.36. Serviço de Avaliação de Vulnerabilidades - implementar serviço gerenciado de avaliação 

de vulnerabilidades no provedor de nuvem. 

2.10.12.37. Serviço Gerenciado de Execução de Funções - implementar serviço gerenciado de 

execução de funções no provedor de nuvem. 

2.10.12.38. Serviço de Gateway de API - implementar serviço gerenciado de gateway de API no 

provedor de nuvem. 

2.10.12.39. Serviço de Análise de Dados - implementar serviço gerenciado de análise de Dados. 

2.10.12.40. Serviço de Importação e Exportação de Dados - implementar serviço de gerenciado de 

importação e exportação de dados no provedor de nuvem. 

2.10.12.41. Serviço de Execução de Cargas de Trabalho de Computação em Lote - implementar 

serviço gerenciado de execução de cargas de trabalho de computação em lote no provedor de 

nuvem. 

2.10.12.42. Serviço de Rede de Entrega de Conteúdo - implementar serviço gerenciado de rede de 

entrega de conteúdo no provedor de nuvem. 

2.10.12.43. Serviço de Gateway de Armazenamento - implementar serviço gerenciado de rede de 

gateway de armazenamento conectando o ambiente on-premises ao ambiente do provedor de 

nuvem. 

2.10.12.44. Serviço Gerenciado de Publicação de Aplicações Web - implementar serviço gerenciado 

de publicação de aplicações web. 

2.10.12.45. Serviço de Gerenciamento de Segredos para Aplicações e APIs - implementar serviço 

de gerenciamento de segredos para aplicações e APIs. 

2.10.12.46. Serviço de Gerenciamento de Chaves - implementar serviço de gerenciamento de chaves.  

2.10.12.47. Serviço de Condiguração de IPS – implementar o serviço de IPS. 

 

2.11. DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EXCUTADOS POR 

DEMANDA (ITEM 9 DA CONTRATAÇÃO) 

2.11.1. Este serviço difere-se do descrito no item 4.8.1, por tratar-se de um serviço de consultoria 

mais abrangente e específico, que será solicitado sob demanda. 

2.11.2. A definição do SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA envolve a atuação 

sobre soluções de serviços no CSP Oracle Cloud Infrastructure, abaixo relacionados, mas não 

se limitando a estes:  
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2.11.2.1. Apoiar o processo de integração dos serviços do CSP Oracle CLoud Infrastructure, aos serviços 

operacionais "on-premises" assegurando a implantação de um ambiente de nuvem híbrido.  

2.11.2.2. Personalizar a infraestrutura em nuvem  para  atender  às  demandas  de negócio e de 

aplicações da CONTRATANTE.  

2.11.2.3. Prover metodologias, estratégias para a execução e a migração de aplicações para o ambiente 

de nuvem (IaaS, PaaS e SaaS), priorizando redução de custos e segurança dos mesmos.  

2.11.2.4. Estabelecer metodologias de governança de uso dos recursos fornecidos no ambiente de 

nuvem do CSP Oracle Cloud Infrastructure.  

2.11.2.5. Criar processo financeiro para analisar os custos mensais atuais/projetados relativos ao 

consumo de recursos no ambiente de nuvem do CSP Oracle Cloud Infrastructure.  

2.11.2.6. Desenhar modelos para monitorar e otimizar o consumo de recursos no ambiente de nuvem 

pública.  

2.11.2.7. Projetar serviços em nuvem hospedados em múltiplos datacenters (zonas de disponibilidade) 

e regiões assegurando a alta disponibilidade das aplicações (balanceadores de carga, 

servidores web e de aplicação, infraestrutura de armazenamento de objetos, bancos de dados 

relacionais e não relacionais) baseadas em tecnologias nativas de nuvem pública.  

2.11.2.8. Apoiar a criação de estratégias de automação e implantação de processos automatizados no 

ambiente em nuvem.  

2.11.2.9. Apoiar a definição, documentação e implantação de políticas de segurança, controle e registro 

de acesso.  

2.11.2.10. Apoiar o planejamento dos processos de gestão de risco e segurança.  

2.11.2.11. Dar suporte ao levantamento de diagnósticos, estudos e criação de documentações dos 

recursos de computação em nuvem.  

2.11.2.12. Dar suporte ao mapeamento e atualização de processos de negócios que envolvem o 

ambiente em nuvem.  

2.11.2.13. Elaborar comparativo de investimentos "on-premises" com o consumo de nuvem para 

demonstrar efetivamente as vantagens da adoção do modelo de computação em nuvem com 

base em projeção de gastos para 5 anos.  

2.11.2.14. Definir em conjunto com a área técnica do contratante, os serviços de infraestrutura e 

aplicações que poderão ser explorados inicialmente no ambiente de nuvem pública. 

2.11.3.  A execução dos serviços especializados de consultoria técnica, possui escopo definido na 

Ordem de Serviço.  

2.11.4. Diferente dos demais serviços especificados neste Termo de Referência, por tratar-se de um 

serviço mais especializado, tanto o CSP como o Integrador poderá ser o responsável pela 

prestação dos serviços caracterizados nas Ordens de Serviço, sendo de responsabilidade da 

contratante esta definição. 
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2.11.5. O executor do serviço, deverá utilizar profissionais técnicos qualificados para prestar o serviço 

técnico, nos quantitativos adequados, para garantir a plena qualidade dos serviços entregues, 

ficando sob sua definição qualquer composição de recursos, otimização de rotinas ou 

procedimentos.  

2.11.6. A CONTRATADA deverá entregar ao CONTRATANTE, listagem dos profissionais que trata o 

item 2.11.5 antes do início da prestação dos serviços descritos em cada ordem de serviço 

emitida pelo contratante, bem como a qualquer momento que ocorra mudança dos 

profissionais.  

2.11.7. A CONTRATADA deverá prestar remotamente os serviços. Presencialmente somente com a 

concordância das partes e sem ônus para a CONTRATANTE. 

2.11.8. O serviço especializado de consultoria técnica será remunerado mensalmente pela quantidade 

de Unidades de Serviços Técnicos ( UST ) utilizados pela CONTRATADA na execução das 

Ordens de Serviço.  

2.11.9. A unidade de medida adotada (UST) corresponde ao esforço de 1 (uma) hora para a execução 

da tarefa com determinada complexidade, independentemente da quantidade de recursos 

humanos alocados. O seu pagamento é condicionado à prestação dos serviços e atendimento 

aos níveis de serviços detalhados na ordem de serviço.  

2.11.10. Essa atividade é de cunho estratégico e  deverá  ser  desenvolvida  de  forma  integrada  à 

equipe da CONTRATANTE.  

2.11.11. Descrição do fluxo de solicitação e atendimento da demanda: 

2.11.11.1. A CONTRATADA deverá agendar reunião com a CONTRATANTE em até 1 (um) dia útil após a 

abertura do chamado, para tratar da demanda solicitada.  

2.11.11.2. Após explicada a demanda solicitada pela CONTRATANTE, a CONTRATADA terá até 10 (dez) 

dias úteis para apresentar a proposta de trabalho para avaliação dos serviços demandados 

pela CONTRATANTE.  

2.11.11.3. O prazo para apresentação da proposta de trabalho, poderá ser ampliado à critério da 

CONTRATANTE.  

2.11.11.4. A proposta de trabalho deverá conter, no mínimo, as seguintes informações: 

a. Descrição detalhada do serviço demandado;  

b. Arquitetura proposta peloa CSP para implementação do serviço demandado;  

c. Orçamento detalhado dos serviços, em UST, que serão usados pelo provedor para 

implementação do serviço demandado com o preço efetivamente cobrado pela CONTRATADA;  

d. Prazo para entrega dos serviços;  

e. Descrição detalhada de restrições, dependências e quaisquer informações relevantes acerca 

do plano proposto.  

 

2.11.11.5. Os planos de serviços devem ser supervisionados e assinados por profissional com o perfil de 

arquiteto de nuvem. 
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2.11.11.6. Após entrega do plano de execução, a CONTRATANTE realizará a análise de modo a verificar 

a aderência técnica e de negócio.  

2.11.11.7. Havendo divergência, a CONTRATANTE solicitará à CONTRATADA que promova as 

adequações e/ou correções no plano de execução, sem revisão do prazo e sem reinício de 

contagem de prazo, salvo quando a CONTRATANTE identificar algum fato impeditivo.  

2.11.11.8. Após o aceite do plano de execução, a CONTRATANTE o analisará e decidirá se os serviços 

demandados serão implementados.  

2.11.11.9. A formalização da execução do plano de trabalho proposto, será através da emissão da 

Ordem de Serviço com os dados referentes ao prazo de execução, valor em UST e o 

detalhamento da execução do serviço. 

 

2.12. Do uso de licenciamento próprio (Bring Your Own License -BYOL) 

2.12.1. O uso de licenciamento próprio é uma prática que permite implantar ou utilizar no ambiente 

de nuvem um determinado software já licenciado originalmente no ambiente da 

CONTRATANTE. 

2.12.2. Somente será aplicada a política de BYOL sobre aqueles produtos cujo licenciamento do 

fabricante permita e haja previsão na política de licenciamento do provedor de nuvem. 

2.12.3. Os produtos abrangidos pela política de BYOL do provedor e declarados como isento de 

pagamento deverão ser prestados sem ônus pela CONTRATADA. 

2.12.4. Os produtos abrangidos pela política de BYOL do provedor e que possuam descontos em seu 

preço final deverão ser prestados com o mesmo desconto pela CONTRATADA. Para efetivação 

do repasse do desconto, a CONTRATADA deverá aplicar a mesma redução percentual 

concedida pelo provedor em sua política de BYOL no fator de USN associado ao objeto alvo da 

política de BYOL. 

2.12.5. A CONTRATANTE será a responsável pela aquisição das licenças dos fabricantes de software, 

entretanto, a CONTRATADA, conforme demanda, será a responsável pela instalação e 

configuração das licenças na máquina virtual. 

 

2.13. Da Plataforma de Gestão de Nuvem e do Portal de Gerenciamento online. 

2.13.1. A Plataforma de Gestão de nuvem deve ser disponibilizada pela CONTRATADA e deve ser 

capaz de realizar o provisionamento e orquestração, requisição de serviço, inventário e 

classificação, monitoramento e análise, gerenciamento de custos e otimização de carga de 

trabalho, migração em nuvem, backup e recuperação de desastres, gerenciamento de 

segurança, conformidade e identidade e deployment e implantação dos recursos no CSP 

Oracle Cloud Infrastructure. 

2.13.2. A CONTRATADA poderá utilizar uma ou mais ferramentas SaaS, comum de mercado, para 

disponibilizar uma plataforma de gestão dos serviços de nuvem do CSP Oracle CLoud 

Infrastrucure, conforme critérios mínimos estabelecidos neste Termo de Referência. 

2.13.3. A ferramenta deve prover as seguintes funcionalidades de provisionamento  
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a.  Aprovisionamento para o usuário final. 

b.  Permitir a utilização de modelos de provisionamento, incluindo os modelos de 

provisionamento nativos da plataforma Oracle Cloud Infrastructure. 

c.  Permitir a automação de provisionamento simultânea. 

d.  Permitir a adoção de políticas relacionadas a modelos de provisionamento. 

e.  Permitir um agendador de tarefas. 

f.  Implementar fluxos de trabalho de orquestração baseada em eventos. 

g.  Possibilitar a requisição de serviço. 

h.  Disponibilizar um catálogo de serviços compatível aos serviços previstos neste Termo de 

Referência. 

i.  Possibilitar a implantação de limites de gastos de itens de catálogo. 

j. Solicitar fluxos de trabalho de aprovação. 

k.  Prover atendimento automatizado de pedidos. 

l.  Realizar gerenciamento de identidade e acesso (IAM). 

m. Seja compatível às soluções de criação de infraestrutura por código (IaaC) adotada pelo 

provedor de nuvem Oracle Cloud Infrastrucure. 

 

2.13.4. A ferramenta deve prover as seguintes funcionalidades de Monitoramento e Análise: 

a.  Permitir o Monitoramento por meio de painéis customizáveis. 

b.  Disponibilizar Relatórios de monitoramento de desempenho de recursos na nuvem. 

c.  Realizar a coleta e monitoramento de logs. 

d. Possibilitar a Integração de monitoramento nativo com o CSP Oracle CLoud Infrastructure. 

e.  Implementar Políticas de monitoramento de alertas. 

f. Prover notificações de eventos de alerta multicanal. 

g. Permitir monitorar, no mínimo, as informações sobre a quantidade e o status das 

instâncias, bem como, o uso de seus recursos computacionais (CPU e RAM), tráfego de 

saída de rede, armazenamento e banco de dados, isoladamente por projeto. 

 

2.13.5. A ferramenta deve prover as seguintes funcionalidades de Inventário e Classificação  

a. Possibilitar a descoberta de recursos nas nuvens. 

b. Disponibilizar um Inventário de recursos na nuvem. 

c. Possibilitar o Monitoramento de alterações na configuração de recursos na nuvem. 

d. Implementar Políticas de configuração de recursos na Plataforma de Gestão em Nuvem. 

e. Permitir ações de configuração de recursos na nuvem. 

f. Possibilitar a integração de marcação nativa das plataformas em nuvem. 

g. Disponibilizar um Editor de tags nativo das plataformas em nuvem. 

h. Possibilitar a Detecção de recursos sem etiqueta. 

i. Permitir a tomada de Ações em recurso sem marcação. 

j. Possibilitar a criação de Grupos de recursos dinâmicos. 
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2.13.6. A ferramenta deve prover as seguintes funcionalidades de Gerenciamento de custos e 

otimização de recursos: 

a. Permitir Integração da API da lista de preços da plataforma em nuvem. 

b. Permitir Integração da API de cobrança da plataforma na nuvem. 

c. Disponibilizar Painéis de utilização de recursos. 

d. Disponibilizar Painéis de controle de custos. 

e. Disponibilizar Relatórios de acompanhamento de custos. 

f. Possibilitar a Previsões de custo. 

g. Permitir a Definição e visualização do orçamento. 

h. Políticas de alerta de orçamento. 

i. Possibilitar recurso de Detecção de anomalia nos gastos. 

j. Disponibilizar recomendações de dimensionamento de direitos - instâncias de computação. 

k. Permitir isolar financeira e logicamente os recursos computacionais do provedor utilizados 

em diferentes projetos, de modo a não haver nenhum tipo de interferência entre os 

projetos. 

l. Definir centros de custos (unidades virtuais às quais podem ser atribuídos projetos, e às 

quais podem ser associadas despesas) e o orçamento para o projeto, e provisionar todos 

os recursos a serem utilizados, respeitando o orçamento atribuído. 

 

2.13.7. A ferramenta deve prover as seguintes funcionalidades de Gerenciamento de segurança, 

conformidade e identidade: 

a. Disponibilizar mecanismos de single sign on (SSO) do console nativo das plataformas em 

nuvem. 

b. Permitir a criação, modificação e exclusão de usuários e grupos de usuários, aos quais 

poderão ser atribuídas permissões de acesso. 

c. Permitir criar Políticas do IAM. 

d. Permitir o Gerenciamento de configuração de segurança. 

e. Disponibilizar notificações de eventos de segurança multicanal. 

f. Disponibilizar Log de atividades da plataforma em nuvem. 

 

2.13.8. A CONTRATADA deverá disponibilizar portal de gerenciamento online, que baseado nas 

informações geradas pela plataforma de gestão, seja capaz de: 

a. Emitir planilha de preços: valores praticados pela CONTRATADA com os preços de todos os 

serviços das Tabelas 2, 3 e 4 (em USN), além de indicar quais serviços do provedor serão 

gratuitos. 

b. Disponibilizar relatório de faturamento apresentando com consumo mensal de serviços do 

provedor na métrica do item do serviço - USN. 

c. Disponibilizar previsões de custo em USN baseado no perfil atual de consumo. 
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d. Apresentar sugestão de redução de custos por meio da readequação dos tipos de 

máquinas virtuais ao perfil de consumo apurado 

2.13.9. A disponibilização da plataforma de gestão de nuvem e portais deverá ser realizada à 

CONTRATANTE em até 10 (dez) dias úteis após a assinatura do Contrato. 

2.13.10. Sob nenhuma hipótese a CONTRATANTE arcará com custos relacionados ao direito de uso das 

ferramentas e portais. 

2.13.11. A CONTRATANTE não ficará responsável pela instalação, manutenção e suporte continuado de 

tais ferramentas, nem emitirá ordens de serviço para esses fins, devendo essa ser uma das 

responsabilidades da CONTRATADA. 

2.13.12. A disponibilização da plataforma de gestão de nuvem para utilização pelo CONTRATANTE, 

independe da contratação do Item 4, da Tabela 1 deste Termo de referência. 

2.13.13. Ao final do contrato, o direito de uso das ferramentas deverá ser de propriedade da 

CONTRATADA. 

2.14. Do gerenciamento de custos 

2.14.1. O gerenciamento de custos abrange as ações de controle operacional de custos dos recursos 

disponibilizados em nuvem. 

2.14.2. A CONTRATADA deverá implementar mecanismos, thresholds, condições e limitadores de 

custos associados a todos os recursos de computação em nuvem provisionados conforme 

diretrizes fornecidas pela CONTRATANTE. 

2.14.3. As ações relacionadas ao gerenciamento de custos devem ser realizadas de forma proativa 

pela CONTRATADA submetendo-se ao conhecimento e autorização da CONTRATANTE. 

2.14.4. Deverão ser adotados pela CONTRATADA alertas, mecanismos de monitoramento e 

acompanhamento dos custos, mecanismos de estimativas de custos e recursos do provedor 

Oracle Cloud Infrastructure para limitação e controle dos custos dos recursos. 

3. DO MODELO DE GOVERNANÇA DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE NUVEM 

3.1. Os papéis e responsabilidades do integrador de nuvem e os diferentes serviços previstos neste 

Termo de Referência são descritos na matriz a seguir. São utilizados os seguintes elementos 

para caracterizar a forma da relação entre o ator e o respectivo papel ou função: 

a. Responsável (R): executor da função. 

b. Avaliador (A): instância de aprovação prévia. 

c. Consultado (C): possui informações e capacidade necessária à conclusão do serviço. 

d. Informado (I): deve ser notificado após a conclusão do serviço. 

 

3.2. Há dois cenários de execução dos serviços de computação em nuvem previstos neste Termo 

de Referência: a oferta de recursos de computação por intermédio do provedor de nuvem 

(Cenário 1 – uso dos serviços dos Itens 1, 2, 3  da Tabela 1 do objeto) e a oferta de recursos 

de computação em nuvem, incluindo uma camada de gerenciamento total dos recursos 

(Cenário 2 – uso dos serviços dos Itens 1, 2, 3 e 4 da Tabela 1 do objeto). 
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3.3. O modelo proposto nesta contratação admite a coexistência de ambos cenários durante a 

execução do contrato. Por exemplo, a CONTRATANTE pode adotar três modelos distintos:  

a. Parcialmente gerenciado: Demandar apenas os serviços de computação em nuvem 

previstos nos Itens 1, 2, 3 da Tabela 1 do objeto e realizar o aprovisionamento, 

gerenciamento e operação dos recursos utilizando a plataforma de gestão de recursos da 

CONTRATADA. 

b. Totalmente gerenciado: Demandar os serviços de computação em nuvem previstos nos 

Itens 1, 2 e 3 da Tabela 1 do objeto e adicionalmente requerer os serviços de gerenciamento 

completo desses recursos previstos no Item 4 da Tabela 1 do objeto. Neste caso, a 

CONTRATADA assume a responsabilidade total pelo aprovisionamento, gerenciamento e 

operação dos serviços de computação em nuvem.  

c. Híbrido: Adotar para parte dos recursos de computação em nuvem o modelo parcialmente 

gerenciado, e para outra parte dos recursos (geralmente aqueles com maior criticidade) 

adotar o modelo totalmente gerenciado. 

 

3.4. Em um modelo parcialmente gerenciado, o Integrador atua provendo os serviços por 

intermédio do provedor de nuvem, cenário em que se utiliza apenas os serviços constantes 

dos Itens 1, 2 e  3 da Tabela 1 do objeto, conforme tabela a seguir. Dessa forma tem-se a 

seguinte distribuição de responsabilidades para o modelo de governança: 

Função na prestação dos Serviços de 

Computação em Nuvem 

CONTRATANTE 

 

CONTRATADA 

(Integrador) 

Planejamento/Demanda A/R R/I 

 Projeto/Design R I 

Execução/Provisionamento R A/I 

Operação/Gerenciamento R A/I 

Monitoramento R C/I 

Gerenciamento de Custos A/I R 

Suporte técnico I R 

 

3.4.1. Neste modelo, a atuação da CONTRATANTE no provisionamento, gerenciamento e operação é 

realizada por meio do uso da ferramenta de gestão de nuvem ofertada pelo integrador. O 

modelo é denominado parcialmente gerenciado porque apesar da responsabilidade de projeto, 

execução, operação e monitoramento serem da CONTRATANTE, a CONTRATADA realiza a 

intermediação das operações junto ao provedor via portal e fornece o suporte técnico e as 

informações necessárias para a realização das atividades. 
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3.5. Em um modelo totalmente gerenciado, a CONTRATADA atua provendo os serviços de 

gerenciamento completo, por intermédio do provedor de nuvem. Neste modelo são 

demandados serviços constantes dos Itens 1, 2 e  3 da Tabela 1 do objeto e adicionalmente 

os serviços do Item 4 da Tabela 1 do objeto. Dessa forma, tem-se a seguinte distribuição de 

responsabilidades para o modelo de governança: 

 

Função na prestação dos Serviços de 

Computação  em Nuvem 

CONTRATANTE 

 

CONTRATADA 

(Integrador) 

Planejamento/Demanda A/I R 

Projeto/Design A/I R 

Execução/Provisionamento I R 

Operação/Gerenciamento I R 

Monitoramento I R 

Gerenciamento de Custos A/I R 

Suporte técnico I R 

 

3.6. Neste modelo, uma vez incluídas as instâncias de computação (Itens 1, 2, 3 da Tabela 1 do 

objeto) no escopo de gerenciamento completo (Item 4 da Tabela 1 do objeto) todos os 

recursos associados aquelas instâncias, incluindo às próprias instâncias, são gerenciados pela 

CONTRATADA. O gerenciamento abarca o controle total de custos de acordo com as 

diretrizes, limites e alçadas constantes nas ordens de serviço. O papel da CONTRATANTE está 

mais centrado em aprovação de certas atividades ou de receber informações prestadas pela 

CONTRATADA. 

4. ESPECIFICAÇÕES DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO  

4.1. Requisitos para a assinatura do contrato e emissão das Ordens de Serviço 

4.1.1. A execução dos serviços (emissão das ordens de serviço) está condicionada à verificação e 

aceitação das certificações descritas nessa seção. 

4.1.2. Certificações necessários para o provedor: ABNT NBR ISO/IEC 27001:2013; ISO/IEC 

27017:2016 ou CSA STAR Certification LEVEL TWO ou superior; e ISO/IEC 27018:2014, com 

validade vigente durante a execução do contrato, referentes à infraestrutura de datacenter 

onde os serviços em nuvem estarão hospedados. 

4.1.3. As certificações ABNT NBR ISO/IEC 27001:2013, ISO/IEC 27018:2014 e ISO/IEC 27017:2016 

deverão ser apresentadas, se solicitadas pela CONTRATANTE. 

4.1.4. O CSP Oracle Cloud Infrastructure, deverá demonstrar através da CONTRATADA estar em 

conformidade com os padrões de segurança de nuvem através de auditoria anual do tipo SOC 

2, ou superior, conduzida por um auditor independente, com a apresentação dos relatórios de 

tipo I ou tipo II. 
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4.1.4.1. A CONTRATADA deverá apresentar, anualmente, a auditoria citada no item 4.1.4, o que será 

essencial para garantir que o PROVEDOR continue em conformidade com os padrões de 

segurança durante a vigência do contrato. 

4.1.5. A CONTRATADA deverá apresentar declaração do CSP Oracle Cloud Infrastructure referente 

a(os): 

a) processos de recuperação de desastre, de gestão de continuidade de negócios e de gestão 

de mudanças, que garantam no mínimo: 

I – ter capacidade de recuperar e de restaurar dados após incidentes de perda de dados; 

II - ter capacidade de manter os mesmos níveis de segurança e de controles utilizados 

durante o modo de operação normal; 

III- garantir que a solução de recuperação de dados pertence e é gerenciada 

inteiramente pelo próprio provedor. 

b) adoção políticas e procedimentos para descarte de ativos de informação que garantam no 

mínimo: 

I - a sanitização ou a destruição segura de todos os dados existentes nos dispositivos 

descartados; 

II - a destruição segura de ativo em fim de ciclo de vida ou considerado inservível; 

III - o armazenamento seguro dos ativos a serem descartados. 

 

4.1.6. A CONTRATADA deverá apresentar declaração emitida pelo CSP Oracle Cloud Infastructure, 

assegurando ser capaz de prover os serviços objetos desta contratação. 

4.2. Requisitos do Negócio 

4.2.1. A CONTRATADA deverá ofertar recursos de computação em nuvem por meio de mecanismos 

de auto provisionamento sob demanda (on-demand self-service), amplo acesso pela rede 

(broad network access), compartilhamento através de pool de recursos (resource pooling), 

rápida elasticidade (rapid elasticity) e serviços medidos por utilização (measured service). 

4.2.2. Os serviços de computação em nuvem deverão ser prestados de modo parcialmente ou 

totalmente gerenciados, de acordo com a necessidade de cada projeto a ser implementado 

pela CONTRATANTE.  

4.2.3. Deverão ser ofertadas diferentes capacidades de computação em nuvem com vistas a 

assegurar a ampliação do uso de serviços de computação em nuvem pela administração 

pública. 

4.2.4. A CONTRATADA deverá assegurar alta disponibilidade, segurança e um controle aprimorado 

de custos por meio de simulações e estabelecimento automático de limitadores de gastos 

conforme diretrizes estabelecidas previamente pela CONTRATANTE. 

4.2.5. A Solução deverá prover serviços de gerenciamento, migração e suporte prestados por 

profissionais especializados, topologia automatizada e processos eficientes. 
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4.2.6. A CONTRATADA deverá intermediar e agregar valor a todos os serviços de computação em 

nuvem prestados pelo provedor de nuvem, incluindo a prestação de suporte técnico, 

orientação técnica especializada, além dos serviços específicos de gerenciamento total e 

migração. 

4.3. Requisitos de capacitação 

4.3.1. Dos Serviços de Treinamento: 

4.3.1.1. Os Serviços de treinamento (Item 07 da Tabela 1 do objeto) deverão ser executados sob 

demanda, conforme necessidade da CONTRATANTE. 

4.3.2. Do repasse de conhecimento para os demais serviços (Itens 01, 02, 03, 04, 8 e 9 da Tabela 1 

do objeto): 

4.3.2.1. A CONTRATADA deverá fornecer à CONTRATANTE manuais ou roteiros técnicos, 

preferencialmente em idioma português brasileiro, para viabilizar a utilização efetiva dos 

serviços, independente da execução do serviço específico de treinamento. 

4.3.2.2. Deverá ser disponibilizado à CONTRATANTE sem ônus os materiais, recursos e acessos aos 

ambientes de treinamento ofertados pelo provedor disponibilizados aos seus clientes dos 

serviços de computação em nuvem. 

 

4.4. Requisitos de Manutenção e Suporte Técnico 

4.4.1. A CONTRATADA deverá disponibilizar suporte técnico em nível corporativo por intermédio do 

provedor de nuvem com, no mínimo, as seguintes características: 

a) Manter central de atendimento para abertura de chamados no regime 365x24x7 para 

atendimento dos chamados de suporte técnico. A central deverá ser acionada, por meio de 

ligação gratuita ou ligação local a ser indicado pela CONTRATANTE, podendo a 

CONTRATADA disponibilizar abertura de chamados pela internet. O atendimento deverá 

ser realizado em língua portuguesa. 

b) Disponibilização de orientações para provisionar seus recursos, seguindo as práticas 

recomendadas do provedor para a reduzir custos, aumentar o desempenho e a tolerância a 

falhas e melhorar a segurança. 

c) Suporte a ambientes de produção. 

d) Orientações relacionadas a arquitetura, projeto, design, operação e resolução de 

problemas 

4.4.2. A CONTRATADA deverá prestar esclarecimentos técnicos sobre a execução dos serviços 

sempre que solicitados pela CONTRATANTE, no prazo de 2 (duas) horas. 

4.5. Requisitos Temporais 

4.5.1. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Termo de Referência, quando não expressados 

de forma contrária, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. 

4.5.2. Todos os prazos citados, quando não expresso de forma contrária, serão considerados em 

dias corridos. Ressaltando que serão contados os dias a partir da hora em que ocorrer o 

incidente até a mesma hora do último dia conforme os prazos. 
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4.6. Requisitos de Segurança da Informação 

4.6.1. A CONTRATADA deverá adotar todas as medidas necessárias para assegurar a disponibilidade, 

integridade, confidencialidade e autenticidade das informações a serem tratadas na nuvem. 

4.6.1.1. A CONTRATADA deverá implementar medidas para garantir a proteção dos dados, 

antecipando ameaças à privacidade, à segurança e à integridade, prevenindo acesso não 

autorizado às informações. 

4.6.2. Dos planos e procedimentos 

4.6.2.1. A Solução ofertada pela CONTRATADA deverá dispor de plano de comunicação de incidentes, 

devendo a CONTRATADA informar imediatamente à CONTRATANTE todos os incidentes de 

segurança da informação ou existência de vulnerabilidades do objeto da contratação, assim 

considerados os eventos não previstos ou não desejados, bem como qualquer violação das 

regras de sigilo estabelecidas que tenham ocorrido por sua ação ou omissão, 

independentemente de dolo, que acarretem dano à confidencialidade, disponibilidade, 

integridade ou autenticidade dos dados da CONTRATANTE. 

4.6.2.2. A CONTRATADA deve possuir e manter as seguintes informações disponíveis à 

CONTRATANTE: 

a. o plano de continuidade, contendo as ações de recuperação de desastres e contingência de 

negócio. 

b. Plano de resposta à incidentes contendo os procedimentos relacionados à prevenção e 

resposta aos incidentes referentes aos serviços objetos deste Termo de Referência. 

c. Os resultados respostas a incidentes relacionados com os serviços. 

 

4.6.3. Da Segurança de identidades 

4.6.3.1. A solução deve dispor de mecanismo de garantia de identidade realizada previamente à 

execução das requisições dos usuários. 

4.6.3.2. A solução deve permitir criar e gerenciar perfis e credenciais de segurança para a 

CONTRATANTE e para seus usuários. 

4.6.3.3. A solução deve permitir que somente os usuários autorizados pela CONTRATANTE tenham 

acesso aos recursos em conformidade aos respectivos perfis de uso. 

4.6.3.4. A solução deve permitir autenticação de usuário para controlar o acesso aos dados, como 

mecanismos de controle de acesso, como políticas de permissões e Listas de Controle de 

Acesso (ACLs) para conceder seletivamente permissões para usuários e grupos de usuários. 

4.6.3.5. A solução deve permitir realizar de forma segura o upload/download de dados, utilizando os 

protocolos SSL e HTTPS. 

4.6.3.6. A solução deve permitir definir regras que se aplicam, em geral, a todas as solicitações para 

seus recursos, tais como a concessão de privilégios de gravação para um subconjunto dos 

recursos contratados. 

4.6.4. Da Segurança nas requisições/dados 

20/06/2022 12:04:29 PROCERGS/SCP/49494 PUBLICAÇÃO DE ABERTURA 17/06 734

22048900010929



 

 
 

PROCERGS – CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A 
Praça dos Açorianos, s/nº – Centro Histórico – CEP 90.010-340 – Porto Alegre/RS – Brasil 

PABX + 55 51 3210-3100 – http://www.procergs.rs.gov.br – procergs@procergs.rs.gov.br 

4.6.4.1. A solução deve permitir ou negar uma requisição baseado no endereço IP de origem do 

requisitante. 

4.6.4.2. A solução deve permitir a criptografia automática de dados e objetos armazenados usando 

AES (Advanced Encryption Standard) de, no mínimo, 256 bits ou outro algoritmo com força de 

chave equivalente ou superior, neste último caso desde que aprovado pela CONTRATANTE. 

4.6.4.3. A solução deve permitir que a CONTRATANTE restrinja o acesso a determinados recursos com 

base em aspectos da requisição. 

4.6.4.4. A solução deve utilizar protocolos seguros para autenticar as requisições, por exemplo, HMAC 

(Hash Message Authentication Code) – SHA1, conforme RFC 2104, utilizando codificação 

Base64. 

4.6.4.5. A solução deve permitir criar Listas de Controle de Acesso (ACLs) para conceder permissões 

específicas (ou seja, READ, WRITE, FULL_CONTROL) a usuários específicos para um recurso 

ou para um objeto. 

4.6.4.6. A solução deve permitir a autenticação de sequência de caracteres da requisição de usuário. 

Por exemplo, os clientes podem criar uma URL para um objeto que só é válida por um tempo 

limitado. 

4.6.5. Da Segurança de chaves 

4.6.5.1. A solução deve dispor de mecanismo para gestão integrada de chaves de segurança que 

permita tratar, gerenciar e proteger chaves usando várias camadas de segurança. 

4.6.5.2. A solução deve permitir criptografar e descriptografar dados e objetos sem perda de 

performance substantiva. 

4.6.5.3. A solução deve permitir recursos para trilha de auditoria, permitindo visualizar quem usou 

determinada chave para acessar um objeto, qual objeto foi acessado e quando ocorreu esse 

acesso. 

4.6.5.4. A solução deve permitir visualizar tentativas malsucedidas de acesso por usuários sem 

permissão para descriptografar os dados. 

4.6.5.5. A solução deve permitir que os usuários criptografem seus dados e objetos antes de enviá-los 

para o serviço de armazenamento. 

4.6.5.6. A solução deve permitir que cada objeto ou recurso protegido seja criptografado com uma 

chave exclusiva. 

4.6.5.7. A solução deve permitir que a própria chave de objeto ou recurso seja criptografada por uma 

chave separada. 

4.6.5.8. A solução deve permitir que dados criptografados, chaves de criptografia e chaves mestras 

sejam armazenadas e protegidas em hosts separados e protegidos por várias camadas de 

proteção. 

4.6.5.9. A solução deve permitir que eventos relativos à segurança de chaves sejam registrados em 

log. 

4.6.6. Da Segurança dos Dados e Informações 
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4.6.6.1. É vedado o tratamento em ambiente de nuvem de informações não autorizadas pela 

CONTRATANTE. 

4.6.6.2. É vedado acesso aos dados hospedados na infraestrutura de nuvem à CONTRATADA ou ao 

provedor, sem prévia e formal autorização por parte da CONTRATANTE. 

4.6.6.3. A Solução deverá prover mecanismo de acesso protegido aos dados, por meio de chave de 

criptografia, garantindo que apenas aplicações e usuários autorizados tenham acesso. 

4.6.6.4. Solução deverá permitir a criptografia automática de dados e objetos armazenados usando 

AES (Advanced Encryption Standard) de, no mínimo, 256 bits ou outro algoritmo com força de 

chave equivalente ou superior, neste último caso desde que aprovado pela CONTRATANTE. 

4.6.6.5. A solução deverá possibilitar comunicação criptografada e protegida para transferência de 

dados. 

4.6.6.6. A solução deverá dispor de recursos que garantam a segurança da informação dos dados da 

CONTRATANTE, incluindo os seguintes itens: solução de controle de tráfego de borda do tipo 

firewall (norte-sul,leste/oeste, e de aplicações), solução de prevenção e detecção de intrusão 

(IDS/IPS) e Solução anti-DDoS. 

4.6.6.7. A CONTRATADA deve implementar controles para isolamento e segurança de sistema 

operacional. 

4.6.6.8. A CONTRATADA deve utilizar soluções de virtualização que sejam padrões ou referências de 

mercado. 

4.6.6.9. A CONTRATADA deverá criar uma política de atualização de versão de software, indicando sua 

criticidade e acordar junto à CONTRATANTE qual a melhor data para ser aplicada. 

4.6.6.10. A CONTRATADA deverá assinar Termo de Confidencialidade no ato da assinatura do contrato, 

resguardando que os recursos, dados e informações de propriedade da CONTRATANTE, e 

quaisquer outros, repassados por força do objeto do contrato, possam constituir informação 

privilegiada e com caráter de confidencialidade.  

4.6.6.11. A CONTRATADA comprometer-se-á a preservar os dados da CONTRATANTE contra acessos 

indevidos e abster-se-á de replicar ou realizar cópias de segurança (backups) destes dados 

fora de ambientes de computação em nuvem, devendo informar imediatamente e 

formalmente à CONTRATANTE qualquer tentativa, inclusive por meios judiciais, de acesso por 

parte de outra nação a estes dados.  

4.6.7. Da localização dos dados e informações  

4.6.7.1. A CONTRATADA deverá assegurar que os dados, metadados, informações e conhecimento, 

produzidos ou custodiados pela CONTRATANTE, bem como suas cópias de segurança, 

residam em território brasileiro; 

4.6.7.2. Devem residir exclusivamente em território brasileiro, os dados, metadados, informações e 

conhecimento, produzidos ou custodiados pela CONTRATANTE, referentes à informação com 

restrição de acesso prevista em legislação vigente; 

4.7. Requisitos de Arquitetura Tecnológica 
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4.7.1. A arquitetura da Solução de TI objeto do presente Termo de Referência deverá observar ao 

menos os seguintes princípios de excelência em operação em nuvem: 

a. Permitir o uso de operações como código (Operations as Code): Ser capaz de prover e 

definir uma carga de trabalho (aplicações e infraestrutura) como código e atualizá-la como 

código. 

b. Permitir o uso de documentação baseada em anotações (Annotate Documentation): 

Anotações são utilizadas como entrada para as operações via código. 

c. Permitir mudanças constantes, pequenas e frequentes: O design das cargas de trabalho 

deve permitir que os componentes sejam atualizados com frequência. 

d. Permitir a antecipação de falhas: Ser capaz de permitir a simulação de cenários, realização 

de teste e validação de requisitos antes de entrada em produção. 

 

4.7.2. As arquiteturas criadas em ambiente de nuvem devem: 

a. Ser precedidas de planejamento, 

b. Possuir cotas ou trashoud que informem o consumo de determinado recurso de acordo com 

as necessidades da CONTRATANTE. 

c. Permitir o gerenciamento de capacidade das cargas de trabalho com antecedência com 

vistas a evitar a limitação inesperada do consumo de recursos. 

d. Prever mecanismos de controle de custos por meio de alertas relacionados a situações em 

que os gastos atingirem determinados limites. 

e. Ser projetadas observando padrões mínimos de segurança, incluindo: controle de acesso, 

uso de mecanismos de log e de monitoramento, gestão de credenciais, segmentação de rede, 

entre outros recomendados pelo provedor. 

 

4.8. Requisitos de Projeto e de Implementação 

4.8.1. Os Serviços de Computação em nuvem – Infraestrutura como Serviço - IaaS (Item 01 da 

Tabela 1 do objeto), de Computação em nuvem – Plataforma como Serviço - PaaS (Item 2 da 

Tabela 1 do objeto), de Computação em nuvem – Software como Serviço - SaaS (Item 3 da 

Tabela 1 do objeto), de Gerenciamento e Operação de recursos em nuvem (Item 4 da Tabela 

1 do objeto), de migração (Itens 05 e 06 da Tabela 1 do objeto), de suporte sob demanda 

(Item 8 da Tabela 1 do objeto ) e de Consultoria (Item 9 da Tabela 1 do objeto)  deverão ser 

executados observando um planejamento definido pela CONTRATADA e aprovado pela 

CONTRATANTE contendo no mínimo: 

4.8.1.1. Arquitetura da solução prevista em nuvem. 

4.8.1.2. Identificação das cargas de trabalho e recursos computacionais previstos. 

4.8.1.3. Considerações sobre segurança da informação. 

4.8.1.4. Estimativa de custos para os próximos (03) três meses, no mínimo. 
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4.8.2. O desenvolvimento dos produtos deverá utilizar frameworks, bibliotecas, componentes, 

ferramentas, códigos fontes e utilitários que sejam portáveis para outros ambientes de 

nuvem. 

4.8.3. As prospecções tecnológicas deverão evitar propostas que dependam somente de plataformas 

proprietárias e que dependam de único fornecedor, salvo quando autorizado pela 

CONTRATANTE. 

4.9. Requisitos de Implantação 

4.9.1. A CONTRATADA deverá adotar mecanismos de automação e de implantação contínua. 

4.9.2. Deverá ser adotado práticas ágeis pela CONTRATADA na operação, implantação e automação 

de processos e cargas de trabalho no ambiente de nuvem. 

4.10. Requisitos de Garantia e Assistência Técnica 

4.10.1. A CONTRATADA deverá reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, 

no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos nos recursos 

e serviços de computação e de banco de dados, bem como a qualquer recurso derivado das 

Tabelas 2, 3,  4 nas cargas de trabalho (workloads) utilizadas pela CONTRATANTE. 

4.11. Requisitos de Experiência Profissional 

4.11.1. A CONTRATADA deverá executar os serviços da presente contratação com ao menos os 

seguintes perfis profissionais:  

PERFIL ADMINISTRADOR DE SERVIÇOS EM NUVEM 

Caberá ao Administrador de serviços de nuvem implementar, monitorar e manter soluções 

em nuvem, incluindo os principais serviços relacionados a computação, armazenamento, rede 

e segurança. 

Experiência/Qualificação Modo de Comprovação 

Experiência na operação de serviços de 

computação em nuvem. 

Registro em Carteira de Trabalho ou 

contrato(s) executado(s) pelo 

profissional, além da devida 

documentação necessária para que se 

comprove a participação do funcionário 

na execução das atividades, ou 

comprovação do vínculo societário. 

Formação Modo de Comprovação 

Curso superior completo na área de Tecnologia da 

Informação, ou qualquer formação de nível 

superior. 

Diploma, devidamente registrado, de 

conclusão de curso de graduação na 

área de Tecnologia da Informação 

ou nível superior em qualquer área com 

pós-graduação na área de Tecnologia da 

Informação em nível de 

especialização ou mestrado ou 
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doutorado, fornecido por instituição de 

ensino superior reconhecido pelo 

Ministério da Educação – MEC, ou pelo 

órgão competente para tanto no país de 

emissão do diploma. 

Possuir certificação ou experiência profissional de 

Administrador ou engenheiro de Soluções, ou 

papel equivalente superior, relacionados ao 

Provedor de Nuvem adotado 

Certificação técnica de administrador ou 

engenheiro de soluções emitida pelo 

Provedor adotado. 

 

PERFIL ARQUITETO DE NUVEM 

Caberá ao Arquiteto de Soluções a análise e definição dos cenários apropriados, execução 

dos procedimentos de configuração, migração/implantação, testes, colocação em produção e 

acompanhamento/monitoramento do serviço em produção. 

Experiência/Qualificação Modo de Comprovação 

Experiência na elaboração e implementação de 

arquiteturas de serviços em computação em 

nuvem. 

Registro em Carteira de Trabalho ou 

contrato(s) executado(s) pelo 

profissional, além da devida 

documentação necessária para que se 

comprove a participação do funcionário 

na execução das atividades, ou 

comprovação do vínculo societário. 

Formação Modo de Comprovação 

Curso superior completo na área de Tecnologia da 

Informação, ou qualquer formação de nível 

superior. 

Diploma, devidamente registrado, de 

conclusão de curso de graduação na 

área de Tecnologia da Informação ou 

nível superior em qualquer área com 

pós-graduação na área de Tecnologia da 

Informação em nível de especialização 

ou mestrado ou doutorado, fornecido 

por instituição de ensino superior 

reconhecido pelo Ministério da Educação 

– MEC, ou pelo órgão competente para 

tanto no país de emissão do diploma. 

Possuir certificação ou experiência profissional de 

Arquiteto de Soluções, ou papel equivalente 

superior, relacionados ao Provedor de Nuvem 

adotado 

Certificação técnica de administrador ou 

engenheiro de soluções emitida pelo 

Provedor adotado. 
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PERFIL ESPECIALISTA EM BANCO DE DADOS 

Caberá ao especialista em banco de dados zelar pelo correto dimensionamento, arquitetura e 

operação das cargas de trabalho e recursos de computação associados aos bancos de dados 

utilizados pelas soluções e sistemas da CONTRATANTE. 

Experiência/Qualificação Modo de Comprovação 

Experiência na administração de banco de dados 

por meio de serviços de computação em nuvem. 

Registro em Carteira de Trabalho ou 

contrato(s) executado(s) pelo 

profissional, além da devida 

documentação necessária para que se 

comprove a participação do funcionário 

na execução das atividades, ou 

comprovação do vínculo societário. 

Formação Modo de Comprovação 

Curso superior completo na área de Tecnologia da 

Informação, ou qualquer formação de nível 

superior. 

Diploma, devidamente registrado, de 

conclusão de curso de graduação na 

área de Tecnologia da Informação ou 

nível superior em qualquer área com 

pós-graduação na área de Tecnologia da 

Informação em nível de especialização 

ou mestrado ou doutorado, fornecido 

por instituição de ensino superior 

reconhecido pelo Ministério da Educação 

– MEC, ou pelo órgão competente para 

tanto no país de emissão do diploma. 

Possuir certificação ou experiência profissional de 

Administrador ou engenheiro de Soluções, ou 

papel equivalente superior, relacionados ao 

Provedor de Nuvem adotado 

Certificação técnica de administrador ou 

engenheiro de soluções emitida pelo 

Provedor adotado. 

 

PERFIL INSTRUTOR DE SERVIÇOS EM NUVEM 

Caberá ao instrutor ministrar os treinamentos previstos neste termo de referência. 

Experiência/Qualificação Modo de Comprovação 

Experiência na realização de treinamentos 

corporativos. Experiência na operação de serviços 

em nuvem. 

Registro em Carteira de Trabalho ou 

contrato(s) executado(s) pelo 

profissional, além da devida 

documentação necessária para que se 

comprove a participação do funcionário 
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na execução das atividades, ou 

comprovação do vínculo societário. 

Formação Modo de Comprovação 

Curso superior completo na área de Tecnologia da 

Informação, ou qualquer formação de nível 

superior. 

Diploma, devidamente registrado, de 

conclusão de curso de graduação na 

área de Tecnologia da Informação ou 

nível superior em qualquer área com 

pós-graduação na área de Tecnologia da 

Informação em nível de especialização 

ou mestrado ou doutorado, fornecido 

por instituição de ensino superior 

reconhecido pelo Ministério da Educação 

– MEC, ou pelo órgão competente para 

tanto no país de emissão do diploma. 

Possuir certificação ou experiência profissional de 

Administrador ou engenheiro de Soluções, ou 

papel equivalente superior, relacionados ao 

Provedor de Nuvem adotado 

Certificação técnica de administrador ou 

engenheiro de soluções emitida pelo 

Provedor adotado. 

 

4.12. Requisitos de Formação da Equipe 

4.12.1. No âmbito da solução, o planejamento e projeto dos serviços de computação em nuvem 

deverão ser supervisionados por um arquiteto de nuvem da CONTRATADA. 

4.12.2. No âmbito dos serviços de computação em nuvem (Item 01, 02, 03 da Tabela 1 do objeto) e 

nos SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE TÉCNICO EXECUTADOS POR DEMANDA (Item 8 

da Tabela 1 do objeto), o provisionamento, configuração e monitoramento dos recursos de 

computação em nuvem deverão ser acompanhados, nos casos de serviços realizados 

automaticamente pela plataforma de gerenciamento de nuvem, ou operacionalizado, nos casos 

manuais, por um administrador de nuvem. 

4.12.3. No âmbito dos SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE NUVEM (Item 04 da Tabela 1 do objeto) e 

dos SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA (Item 9 da Tabela 1 do objeto) 

as atividades deverão ser realizadas por ao menos 1 (um) administrador de nuvem e 

supervisionada por 1 (um) arquiteto de nuvem. 

4.12.4. No âmbito dos serviços de migração (Itens 05 e 06 da Tabela 1 do objeto), as atividades 

deverão ser executadas por ao menos 1 (um) administrador de nuvem e 1 (um) arquiteto em 

nuvem. Para aquelas cargas de trabalhos que envolvem banco de dados, deve ser apoiada por 

um especialista em banco de dados. 

4.12.5. No âmbito dos serviços de treinamento (Item 07 da Tabela 1 do objeto), as atividades deverão 

ser executadas por ao menos 1 (um) instrutor de serviços de nuvem. 
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4.12.6. Os profissionais integrantes das equipes que prestarão os serviços mencionados nos itens acima 

e que forem executados pela CONTRATADA, deverão possuir vínculo empregatício comprovado 

através de CTPS ou societário com a esta.  

4.12.6.1. O serviço de treinamento (Item 7 da Tabela 1), poderá ser subcontratado e prestado pelo CSP 

ou por empresas certificadas por esta. 

4.12.6.2. O serviço de consultoria (Item 9 da Tabela 1) poderá ser prestado tanto pela CONTRATADA 

quanto pelo CSP. Quando a prestação do serviço for realizada pelo CSP, não será necessária a 

comprovação de vínculo empregatício ou societário, por tratar-se de prestação de serviço 

técnico pelo próprio provedor de serviços. 

4.12.7. Os serviços de consultoria e treinamento também podem ser realizados através de 

subcontratação com comprovação de vínculo através de contrato de prestação de serviços. 

4.12.8. No caso do treinamento, se prestado por empresa terceira, deverá haver a comprovação de que 

a mesma é certificada pelo CSP. 

4.12.9. Para caso da consultoria, se o serviço for prestado pela contratada deverá haver comprovação 

do vínculo empregatício ou societário com a contratada, entretanto, no caso do serviço ser 

prestado pelo CSP, não há necessidade de comprovação, por tratar-se de serviço técnico 

especializado prestado pelo próprio provedor dos serviços. 

 

4.13. Requisitos de Metodologia de Trabalho 

4.13.1. Os serviços serão prestados nos termos previstos no Termo de Referência pela CONTRATADA e 

serão mensurados os resultados pela CONTRATANTE. 

4.13.2. A CONTRATANTE demandará os serviços por meio de Ordem de serviços (OS) que possibilitará 

a abertura de chamados para encaminhamento das demandas operacionais constantes do 

escopo de cada ordem de serviço. 

4.13.3. A CONTRATADA deverá empregar recursos de metodologias ágeis, DEVOPS (Development and 

Operations) nas atividades de automação necessárias para assegurar o gerenciamento. 

Monitoramento e operação dos serviços.  

5. DA PROPRIEDADE INTELECTUAL E DIREITO AUTORAL 

5.1. Ceder à CONTRATANTE os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da Solução de 

TI sobre os diversos artefatos e produtos produzidos ao longo do contrato, incluindo a 

documentação, os modelos de dados e as bases de dados; 

6. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

6.1. Da formalização da Demanda 

6.1.1. A formalização para início da prestação dos serviços deve ser realizada por meio de Ordem de 

Serviço (OS). 

6.1.2. A Ordem de serviço deve ser encaminhada contendo no mínimo:  

a. a definição e a especificação dos serviços a serem realizados; 

b. o volume estimado de serviços a serem realizado; 

c. os prazos para realização dos serviços; 
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d. a identificação dos responsáveis da CONTRATANTE pelo acompanhamento dos serviços. 

6.1.3. Para os serviços relacionados aos itens 01, 02, 03, 04 da Tabela 1, a Ordem de Serviço poderá 

conter parcelas mensais, limitadas a vigência do contrato, a serem executadas, contendo 

necessariamente: 

a. a identificação do escopo de serviços abrangidos por cada parcela; 
b. o limite máximo de gastos admitido com cada parcela, incluindo neste cálculo limitações 
relacionadas a elasticidade de computação em nuvem. 
 

6.1.4. Cada parcela deve estar associada a uma entrega mensal e será tratada de forma individual 

para efeitos de contabilização de níveis de serviço e avaliação dos produtos entregáveis. 

6.1.5. Com vistas a subsidiar a construção da ordem de serviço, a CONTRATANTE poderá solicitar a 

qualquer momento a elaboração de plano de arquitetura que deverá ser realizado conforme 

item 6.2.4. 

6.1.6. A elaboração de plano de arquitetura deve ser realizada sem ônus à CONTRATANTE.  

 

6.2. Do planejamento dos Serviços 

6.2.1. Para os serviços que necessitem da realização de um planejamento (itens 01, 02, 03, 04, 08 e 

09 da Tabela 1), a CONTRATADA deverá agendar reunião com a CONTRATANTE em até 1 (um) 

dia útil após a abertura do chamado ou recebimento da ordem de serviço, para tratar da 

demanda solicitada.  

6.2.2. Após explicada a demanda solicitada pela CONTRATANTE, a CONTRATADA terá até 10 (dez) 

dias úteis para apresentar o plano de arquitetura de solução para implementação dos serviços 

demandados pela CONTRATANTE. 

6.2.3. O prazo para apresentação do plano de arquitetura poderá ser ampliado à critério da 

CONTRATANTE.  

6.2.4. O plano de arquitetura deverá conter, no mínimo, as seguintes informações: 

a. Descrição detalhada do serviço demandado; 

b. Arquitetura proposta pela CONTRATADA para implementação do serviço demandado; 

c. Orçamento detalhado dos serviços que serão usados pelo provedor para implementação do 

serviço demandado com o preço efetivamente cobrado pela CONTRATADA; 

d. Prazo para entrega dos serviços em perfeita operação; 

e. Descrição detalhada de restrições, dependências e quaisquer informações relevantes acerca 

do plano proposto. 

 

6.2.5. Os planos de serviços devem ser supervisionados e assinados por profissional com o perfil de 

arquiteto de nuvem. 

6.2.6. Após entrega do plano de arquitetura, a CONTRATANTE realizará a análise de modo a verificar 

a aderência técnica e de negócio.  
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6.2.7. Havendo divergência, a CONTRATANTE solicitará à CONTRATADA que promova as adequações 

e/ou correções no plano de arquitetura, sem revisão do prazo e sem reinício de contagem de 

prazo, salvo quando a CONTRATANTE identificar algum fato impeditivo.  

6.2.8. Após o aceite do plano de arquitetura, a CONTRATANTE analisará o plano e decidirá se os 

serviços demandados serão implementados.  

6.3. Da abertura de chamados  

6.3.1. Durante a execução dos serviços deste Termo de referência, deve ser disponibilizado à 

CONTRATANTE plataforma para abertura e acompanhamento de chamados capaz de:  

a. fornecer um número de registro único para acompanhamento de cada chamado. 

b. comunicar à CONTRATANTE qualquer mudança na situação de chamados. 

6.3.2. Os chamados abertos somente podem ser concluídos e fechados após autorização da 

CONTRATANTE. 

6.4. Local de entrega e execução dos serviços 

6.4.1. Os serviços serão prestados de forma remota, à exceção daqueles relacionados ao transporte 

de dados no caso em que houver a necessidade de utilização de meio físico de transporte.  

6.4.2. As reuniões entre a CONTRATANTE e CONTRATADA deverão ser realizadas de modo virtual, a 

menos que haja algum impedimento. A CONTRATADA será responsável por prover a 

infraestrutura tecnológica para realização da reunião, restando à CONTRATANTE a 

responsabilidade por prover terminal de acesso à internet com capacidade de reprodução de 

áudio e vídeo aos seus funcionários.  

6.5. Alteração do Catálogos de Recursos de Nuvem  

6.5.1. O catálogo referente aos Recursos de Nuvem (Tabelas 2, 3, 4) não poderão ser alterados. 

6.6. Transição Contratual 

6.6.1. Por ocasião do encerramento de um contrato, com a consequente finalização da prestação dos 

serviços pela CONTRATADA, poderá ser necessária a migração dos dados de um CSP para 

outro. Neste processo, a CONTRATADA deverá prestar, sem ônus adicional, assistência à 

CONTRATANTE antes do encerramento ou rescisão contratual, para realizar a adequada 

migração dos dados previstos para uma nova empresa indicada pela CONTRATANTE em um 

prazo máximo de 6 (seis) meses. 

6.6.2. A CONTRATADA deverá entregar o acervo documental e informacional dos dados armazenados 

no CSP, atendendo às seguintes atividades: 

6.6.2.1. A CONTRATADA deverá entregar, sem ônus adicional, todas as imagens de servidores, dados e 

informações da CONTRATANTE, que estejam armazenados em seu ambiente. Para esta 

atividade a CONTRATADA, deverá elaborar um cronograma de atividades em comum acordo 

com a CONTRATANTE.  

6.6.2.2. Durante o processo é obrigatório o repasse de informações, pela CONTRATANTE, sobre as 

cargas de trabalho e informações técnicas que auxiliem a transição, sendo obrigatório o 

fornecimento, mas não se limitando a estes, de: 
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6.6.2.2.1. Documentação e base de conhecimento atualizada com todos os procedimentos 

operacionais, templates, documentação as-built e parâmetros de instalação e configuração para 

todos os serviços realizados;  

6.6.2.2.2. Relação de todos recursos alocados ativos, hardware e software, que compõem o contrato com 

demonstrativo de crescimento anual, desde o início do contrato.  

6.6.2.3. A CONTRATADA deverá entregar para a CONTRATANTE em, no máximo, 

até 10 (dez) dias corridos antes do encerramento do contrato, todas as imagens de servidores 

virtuais e todos os dados e informações da CONTRATANTE, que estejam armazenados ou 

hospedados no ambiente provido pela CONTRATADA.  

6.6.2.3.1. Após o encerramento do contrato, em até 5 (cinco) dias úteis, a CONTRATADA deverá entregar 

as mesmas informações atualizadas até a data de encerramento do contrato.  

6.6.2.3.2. As datas de entrega poderão ser alteradas em comum acordo, conforme cronograma de 

atividades. 

6.6.2.3.3. Os arquivos deverão ser entregues em local e tecnologias previamente acordadas.  

6.6.2.3.4. Os arquivos deverão ser entregues em formatos previamente acordados entre as partes.  

6.6.2.3.5. O aceite das mídias somente será dado após a carga das mesmas pela CONTRATANTE.  

6.6.2.4. No caso de VMs, cujo licenciamento do sistema operacional e/ou outro software não permitam 

a extração da imagem e exportação para fora do ambiente da CSP, em função de direitos de 

licenciamento, poderá ser suprimida a entrega das imagens dos servidores, sendo necessária 

apenas a entrega dos dados e as informações armazenadas no ambiente.  

6.6.2.5. À critério da CONTRATANTE, desde que não haja custo adicional, os arquivos poderão ser 

disponibilizados pela CONTRATADA em um site seguro, para download. Neste caso não será 

necessária a gravação dos dados em mídias eletrônicas.  

6.6.2.6. Este processo não terá nenhum custo adicional para a CONTRATANTE, nem mesmo relativo aos 

serviços necessários para a geração dos arquivos, disponibilização das mídias, eventual tráfego 

de rede e eventual custo de transporte, com segurança, das mídias.  

6.6.3. A CONTRATADA, responsável pelo contrato de hospedagem em encerramento, deverá destruir 

as informações da CONTRATANTE armazenadas no CSP, tão logo a migração seja concluída 

e condicionada a autorização expressa e por escrito da CONTRATANTE.  

6.6.4. A CONTRATADA terá até 45 (quarenta e cinco) dias, corridos, após o encerramento do 

contrato, para autorizar este evento, ou o que for acordado no cronograma de migração, em 

comum acordo. 

6.6.5. Ao final do processo de migração a CONTRATANTE irá emitir um laudo técnico comprovando a 

entrega dos dados pela CONTRATADA e a CONTRATADA deverá emitir um termo informando 

que os dados foram destruídos, de acordo com o padrão NIST 800-88.   

6.7. Mecanismos formais de comunicação 

6.7.1. São definidos como mecanismos formais de comunicação, entre a CONTRATANTE e a 

CONTRATADA, os seguintes: 

a. E-mails e Cartas. 
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b. Ordem de Serviço 

c. Ata de Reunião 

d. Ofício 

e. Sistema de abertura de chamados 

6.8. Manutenção de Sigilo e Normas de Segurança 

6.8.1. A CONTRATADA deverá manter sigilo absoluto sobre quaisquer dados e informações contidos 

em quaisquer documentos e mídias, incluindo os equipamentos e seus meios de 

armazenamento, de que venha a ter conhecimento durante a execução dos serviços, não 

podendo, sob qualquer pretexto, divulgar, reproduzir ou utilizar, sob pena de lei, 

independentemente da classificação de sigilo conferida pelo CONTRATANTE a tais documentos.  

7.  MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO   

7.1. Critérios de Recebimento e Aceitação  

7.1.1. A CONTRATADA apresentará, até o quinto dia útil do mês, relatório com todas as ordens de 

serviços executadas e homologadas pela CONTRATANTE no mês anterior. O relatório deverá 

listar, quando couber, os serviços do provedor de nuvem, e a respectiva quantidade de USN 

utilizada no serviço de computação, os serviços de Gerenciamento de Recursos em Nuvem, os 

serviços de Migração de Recursos, os serviços de Treinamento, os serviços de suporte técnico e 

os serviços de consultoria. 

7.1.2. O relatório citado no item anterior deve ser enviado aos fiscais técnicos, por e-mail, antes da 

emissão da fatura, para validação, e deve constar a aferição dos Níveis de Serviços, assim como 

o cálculo das glosas, para posterior validação dos demais fiscais do contrato, procedendo-se ao 

aceite se estiver em conformidade. 

7.1.3. Após o envio do relatório citado acima, a CONTRATANTE  deverá confirmar o seu recebimento, 
também via email, diretamente à CONTRATADA. 

7.1.4. Nesse sentido, a entrega dos relatórios mensais deve ser condição fundamental e necessária 

para o pagamento referente a cada mês de prestação dos serviços. O relatório deverá conter 

no mínimo: 

a. Número das Ordens de Serviço; 

b. Descrição dos serviços; 

c. Período de execução dos serviços; 

d. Quantidades: USN, Instâncias Gerenciadas, Instâncias de Computação Migradas, Instâncias 

de Banco de Dados migradas, Turmas de Treinamento e UST; 

e. Aferição dos Níveis de Serviços; 

f. Valor total devido. 

7.1.5. O ateste dos serviços ocorrerá no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contados do primeiro 
dia útil após o e-mail de confirmação de recebimento do relatório. 

7.1.6. Concluída a avaliação da qualidade e da conformidade dos serviços entregues e 
provisoriamente recebidos, a CONTRATADA emitirá a(s) NOTA(S) FISCAL(IS) para pagamento, 
mediante e-mail de aceite enviado pela CONTRATANTE. 

7.2. Procedimentos de Teste e Inspeção 
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7.2.1. A CONTRATANTE poderá realizar auditorias, inclusive com apoio de empresa especializada, 

para comprovar que a CONTRATADA mantém os requisitos de testes de segurança da 

informação (incluindo análise e tratamento de riscos, verificação de vulnerabilidades e avaliação 

de segurança dos serviços). 

7.2.2. A critério da CONTRATANTE, testes poderão ser realizados a fim de comprovar as 

funcionalidades e a especificação proposta neste Termo de Referência.  

7.2.3. Na ausência de especificações idênticas às mínimas exigidas, serão aceitas especificações 

superiores.  

7.3. Níveis Mínimos de Serviço Exigidos (NMS) 

7.3.1. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base em Níveis de 

Serviço definidos nesta seção. Níveis de serviço são indicadores mensuráveis, estabelecidos 

pela CONTRATANTE, capazes de aferir objetivamente os resultados pretendidos com as 

respectivas contratações.  

7.3.2. A aferição dos níveis de serviço será realizada mensalmente pelos fiscais do contrato, referente 

às Ordens de Serviço encerradas no mês anterior. 

7.3.3. O não cumprimento dos valores mínimos/máximos exigidos nos indicadores ensejará em 

descontos de acordo com o estipulado em cada indicador.. 

7.3.4. Para as Ordens de Serviços relacionadas aos serviços de computação em nuvem (Itens 1, 2 e  3 

da Tabela 1 do objeto), serão considerados o seguintes indicadores: 

7.3.4.1. INDICADOR DE DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (IDSCN) 

INDICADOR DE DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (IDSCN) 

Tópico Descrição 

Finalidade O IDSCN visa aferir o percentual do tempo em que os serviços da 

Nuvem Pública estiveram disponíveis no mês. 

Meta a cumprir IDSCN >= 99,90% 

 

O serviço objeto desta contratação deverá ser 

prestado 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 

(sete) dias por semana, durante todo o período 

de vigência do contrato, salvaguardados os 

casos de interrupções programadas. 

Instrumento de 

medição 

Através da plataforma de gerenciamento de nuvem e por controle 

próprio da CONTRATANTE na constatação de indisponibilidade dos 

serviços. 

Forma de 

acompanhamento 

Durante a execução dos serviços, a disponibilidade será monitorada e o 

tempo de indisponibilidade dos serviços será descontado do tempo total 

de disponibilidade esperado no mês. 

Entende-se como serviços aqueles constantes dos catálogos dos Itens 1, 

2 e 3 em execução. 

Periodicidade Será aferida mensalmente por serviço 
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Mecanismo de 

Cálculo (métrica) 

IDSCN (%) = (TDM / TTM) x 100 

Onde: 

DSPN = Disponibilidade dos Serviços 

TDM = Total de tempo com disponibilidade no mês 

TTM = Total do tempo no mês 

Observações Serão utilizados dias corridos na medição. 

Início de Vigência A partir da emissão de OS(s) relativa(s) aos itens 01, 02 e 03 

Faixas de ajuste 

no pagamento 

Para valores do indicador IDSCN: 

Igual ou Superior a 99,90% – Pagamento integral da OS; 

De 98,90% a 99,89% – Glosa de 3% sobre o valor do serviço 

inadimplido; 

De 97,90% a 98,89% – Glosa de 5% sobre o valor do serviço 

inadimplido; 

De 96,90% a 97,89% – Glosa de 7% sobre o valor do serviço 

inadimplido; 

De 90,00% a 96,89% – Glosa de 9% sobre o valor do serviço 

inadimplido  

E abaixo de 89,99%? – Glosa de 10% sobre o valor do serviço 

inadimplido 

 

 

7.3.5. Para as Ordens de Serviços relacionadas aos serviços de gerenciamento, operação de recursos de 

computação em nuvem (Item 4 da Tabela 1), Suporte Técnico sob demanda (item 8 da tabela 1) e 

Consultoria (Item 9 da Tabela 1) serão considerados os seguintes indicadores:  

7.3.5.1. INDICADOR DE DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E OPERAÇÃO DE 

RECURSOS EM NUVEM (IDGOR) – Este indicador será utilizado para medir o Item 4 da Tabela 1. 

INDICADOR DE DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E OPERAÇÃO DE 

RECURSOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (IDGOR) 

Tópico Descrição 

Finalidade O IDGOR visa aferir o percentual do tempo em que os serviços de 

gerenciamento e operação de recursos de computação em Nuvem 

Pública estiveram disponíveis no mês. 

Meta a cumprir IDGOR>= 99%  O serviço de gerenciamento e operação de recursos 

em nuvem 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) 

dias por semana, durante todo o período de vigência 

do contrato, salvaguardados os casos de interrupções 

programadas. 

Instrumento de Através da plataforma de gerenciamento e operação de nuvem e por 
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medição controle próprio da CONTRATANTE na constatação de indisponibilidade 

dos serviços. 

Forma de 

acompanhamento 

Durante a execução dos serviços, a disponibilidade será monitorada e o 

tempo de indisponibilidade dos serviços será descontado do tempo total 

de disponibilidade esperado no mês. 

Periodicidade Será aferida mensalmente por serviço 

Mecanismo de 

Cálculo (métrica) 

IDGOR (%) = (TDM / TTM) x 100 

Onde: 

IDGOR = Disponibilidade dos Serviços de gerenciamento e operação 

TDM = Total de tempo com disponibilidade no mês 

TTM = Total do tempo no mês 

Observações Serão utilizados dias corridos na medição. 

Início de Vigência A partir da emissão de OS(s) relativa(s) ao item 04. 

Faixas de ajuste 

no pagamento 

Para valores do indicador IDGOR: 

Igual ou Superior a 99% – Pagamento integral da OS; 

De 90% a 98,99% – Glosa de 1% sobre o valor do serviço inadimplido; 

De 80% a 89,99% – Glosa de 2% sobre o valor do serviço inadimplido; 

De 70% a 79,99% – Glosa de 5% sobre o valor do serviço inadimplido; 

Abaixo de 69,99% - Glosa de 10% sobre o valor do serviço inadimplido. 

 

7.3.5.2. INDICADOR DE RESPONSIVIDADE A INCIDENTES (IRI) – Este indicador será utilizado para 

medir o item 4, 8 e 9 da Tabela 1. 

INDICADOR DE RESPONSIVIDADE A INCIDENTES (IRI) 

Tópico Descrição 

Finalidade O indicador de resposta a incidentes mensura a quantidade de 

incidentes ocorridos no mês relacionados às instâncias objeto do serviço 

de gerenciamento da solução e o respectivo tempo de resposta. O 

objetivo deste indicador é incentivar uma atuação proativa e preventiva 

no gerenciamento dos recursos. 

Meta a cumprir IRI >= 90,00%  Promover uma resposta com proposta de 

resolução ou medida de contorno do incidente 

em até 90 minutos a no mínimo sobre 90% 

dos incidentes ocorridos no mês. 

Instrumento de 

medição 

Através da plataforma de gerenciamento de nuvem e por controle 

próprio da CONTRATANTE na constatação da ocorrência de incidentes e 

na contabilização do tempo até sua resposta 

Forma de 

Acompanhamento 

Durante a execução dos serviços, a ocorrência de incidentes será 

monitorada e o tempo de resposta será contabilizado. 
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Periodicidade Será aferido mensalmente 

Mecanismo de 

Cálculo (métrica) 

IRI = (TI90 / TIM) x 100 

Onde: 

IRI = Percentual de Incidentes Tratados em até 90 minutos. 

TIM = Total de incidentes ocorridos no mês 

TI90 = Total de incidentes tratados em até 90 minutos. 

Observações Serão utilizados dias corridos na medição 

Início de Vigência A partir da emissão de OS(s) relativa(s) ao item 01, 02 e 03. 

Faixas de ajuste 

no pagamento 

Para valores do indicador IRI: 

Igual ou Superior a 90% – Pagamento integral da OS; 

De 80% a 89,99% – Glosa de 5% sobre o valor do serviço inadimplido; 

De 70% a 79,99% – Glosa de 7% sobre o valor do serviço inadimplido; 

Abaixo de 69,99% - Glosa de 10% sobre o valor do serviço inadimplido. 

 

7.3.5.3. INDICADOR DE TEMPESTIVIDADE NA OPERAÇÃO (ITO) 

Este indicador será utilizado para medir o nível de serviço dos Itens 4, 8 e 9 da Tabela 1. 

 

INDICADOR DE TEMPESTIVIDADE NA OPERAÇÃO (ITO) 

Tópico Descrição 

Finalidade Mensurar a execução dos serviços de gerenciamento e operação nos 

prazos máximos estabelecidos. 

Meta a cumprir ITO >= 99,00%  Executar as operações e atividades dentro dos 

prazos para a execução previstos nas tabelas 5 

e 6 e na ordem de serviço. 

Instrumento de 

medição 

Através da plataforma de gerenciamento e acompanhamento de 

chamados e por controle próprio da CONTRATANTE. 

Forma de 

Acompanhamento 

Após a execução dos serviços, os fiscais analisarão individualmente 

cada execução de serviço verificando a conclusão no prazo definido 

neste Termo de Referência. 

Periodicidade Será aferido mensalmente 

Mecanismo de 

Cálculo (métrica) 

ITO = (TCSA / TC) x 100 

Onde: 

ITO = Percentual de serviços entregues tempestivamente. 

TC = Total de chamados ocorridos no mês 

TCSA = Total de chamados sem atraso. 

Observações Serão utilizados dias corridos na medição 

Início de Vigência A partir da emissão de OS(s) relativa(s) ao item 01, 02, 03, 08 

Faixas de ajuste no Para valores do indicador ITO: 
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pagamento Igual ou Superior a 99,00% – Pagamento integral da OS; 

De 90% a 98,99% – Glosa de 1% sobre o valor do serviço 

inadimplido; 

De 80% a 89,99% – Glosa de 5% sobre o valor do serviço 

inadimplido; 

De 70% a 79,99% – Glosa de 7% sobre o valor do serviço 

inadimplido; 

Abaixo de 69,99% - Glosa de 10% sobre o valor do serviço 

inadimplido. 

 

7.3.5.4. INDICADOR DE CONFORMIDADE NA MIGRAÇÃO (ICO) - Este indicador será utilizado para 

medir o item 4, 8 e 9 da Tabela 1. 

INDICADOR DE TEMPESTIVIDADE NA MIGRAÇÃO (ICO) 

Tópico Descrição 

Finalidade Assegurar que os serviços de operação e gerenciamento dos recursos 

em núvem sejam executados em conformidade aos requisitos 

técnicos e funcionais esperados. 

Meta a cumprir ICO = 100,00%  Executar as operações e atividades de 

gerenciamento para aferição da QUALIDADE 

dos serviços previstos na tabela % e na ordem 

de serviço. 

Instrumento de 

medição 

Através da plataforma de gerenciamento e acompanhamento de 

chamados e por controle próprio da CONTRATANTE. 

Forma de 

Acompanhamento 

Após a execução dos serviços, os fiscais analisarão individualmente 

cada execução de serviço verificando a conclusão no prazo definido 

neste Termo de Referência. 

Periodicidade Será aferido mensalmente 

Mecanismo de 

Cálculo (métrica) 

ICO = (TCC / TC) x 100 

Onde: 

TC = Total de chamados ocorridos no mês 

TCC = Total de chamados entregues no prazo definido no Termo de 

Referência. 

Observações Serão utilizados dias corridos na medição 

Início de Vigência A partir da emissão de OS(s) relativa(s) ao item 01, 02 e 03. 

Faixas de ajuste no 

pagamento 

Para valores do indicador ICO: 

Igual a 100% – Pagamento integral da OS; 

De 90% a 99% – Glosa de 5% sobre o valor do serviço inadimplido; 

De 80% a 89,99% – Glosa de 7% sobre o valor do serviço 
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inadimplido; 

Abaixo de 79,99% - Glosa de 10% sobre o valor do serviço 

inadimplido. 

 

7.3.6. Para as Ordens de Serviços relacionadas aos serviços de MIGRAÇÃO DE RECURSOS 

COMPUTACIONAIS E MIGRAÇÃO DE BANCO DE DADOS (Itens 5 e 6 da Tabela 1 do objeto), 

serão considerados os seguintes indicadores: 

7.3.6.1. INDICADOR DE TEMPESTIVIDADE NA MIGRAÇÃO (ITM) 

INDICADOR DE TEMPESTIVIDADE NA MIGRAÇÃO (ITM) 

Tópico Descrição 

Finalidade Mensurar a execução dos serviços de migração nos prazos máximos 

estabelecidos. 

Meta a cumprir ITM <= 0 

 

Executar a migração das cargas de trabalhos dentro 

dos prazos para a execução previstos nos itens 05 e 

06. 

Instrumento de 

medição 

Ordem de Serviço e plataforma de gerenciamento dos recursos de 

nuvem. 

Forma de 

Acompanhamento 

Após a execução dos serviços de migração, os fiscais verificarão a 

conformidade entre o prazo realizado e o prazo previsto. 

Periodicidade Será aferido mensalmente 

Mecanismo de 

Cálculo (métrica) 

ITM = PR - PMP 

Onde: 

ITM = Dias de entrega do serviço dentro do prazo previsto. 

PMP = Prazo Máximo previsto para migração. 

PR= Prazo realizado. 

Observações Serão utilizados dias corridos na medição. 

O período cuja pendência dependa da CONTRATANTE será descontado 

da forma de cálculo. 

Início de Vigência A partir da emissão de OS(s) relativa(s) aos itens 05 e 06. 

Faixas de ajuste no 

pagamento 

Para valores do indicador ITM: 

Igual ou inferior a 0 – Pagamento integral da OS; 

De 1 a 5 – Glosa de 3% sobre o valor da ordem de serviço; 

De 6 a 10 – Glosa de 5% sobre o valor da ordem de serviço; 

De 11 a 15 – Glosa de 7% sobre o valor da ordem de serviço; 

De 16 a 30 - Glosa de 10% sobre o valor da ordem de serviço e 

aplicada advertência. 

Acima de 30 – Será declarado não execução do serviço de migração, 

sem prejuízo da aplicação de glosa anterior. 
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7.3.6.2. INDICADOR DE EFETIVIDADE NA MIGRAÇÃO (IFM) 

INDICADOR DE EFETIVIDADE NA MIGRAÇÃO (IFM) 

Tópico Descrição 

Finalidade Assegurar que a migração das cargas de trabalho ocorra em 

conformidade aos requisitos técnicos e de negócio esperados. 

Meta a cumprir IFM=100% Quantidade de instâncias migradas cujas cargas de 

trabalhos foram estabilizadas no ambiente de 

nuvem. 

Instrumento de 

medição 

Ordem de Serviço e plataforma de gerenciamento dos recursos de 

nuvem. 

Forma de 

Acompanhamento 

Após a execução dos serviços de migração, os fiscais verificarão as 

conformidades funcionais das cargas de trabalho mantidas pelas 

instâncias. 

Periodicidade Sob demanda 

Mecanismo de 

Cálculo (métrica) 

IFM = TIMS/ TIM x 100 

Onde: 

IFM = Instâncias migradas em conformidade funcional aos requisitos 

técnicos e de negócio esperados. 

TIMS = Total de instâncias migradas em conformidade funcional. 

TIM = Total de instâncias migradas 

Observações Serão consideradas instâncias de computação e de Banco de dados. 

Início de Vigência A partir da emissão de OS(s) relativa(s) aos itens 05 e 06. 

Faixas de ajuste no 

pagamento 

Para valores do indicador IFM: 

Igual a 100% – Pagamento integral da OS; 

De 90% a 99,99% – Glosa de 3% sobre o valor do serviço 

inadimplido; 

De 80% a 89,99% – Glosa de 5% sobre o valor do serviço 

inadimplido; 

Abaixo de 79,99% - Glosa de 7% sobre o valor do serviço inadimplido. 

 

 

7.3.7.  Para as Ordens de Serviços relacionadas aos serviços de TREINAMENTO (ITEM 7 da da Tabela 1 

do objeto), serão considerados os seguintes indicadores: 

INDICADOR DE QUALIDADE DO TREINAMENTO (IQT) 

Tópico Descrição 

Finalidade A execução dos serviços de treinamento com a qualidade mínima esperada. 

Meta a IQT>= 70%  Avaliação positiva do treinamento por no mínimo 70% 
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cumprir  dos treinandos. 

Instrumento 

de medição 

Formulário de avaliação preenchido por cada treinando após realização do 

curso 

Forma de 

Acompanham

ento 

Ao término do treinamento cada aluno responderá um formulário com um 

indicador de avaliação geral do treinamento. Considera-se positiva a 

avaliação superior a 50%. 

Periodicidade Por treinamento 

Mecanismo 

de Cálculo 

(métrica) 

IQT (%) = (TAP/ TA) x 100 

Onde: 

IQT = Avaliações positivas sobre o treinamento. 

TA = Total de avaliações. 

TAP = Total de avaliações positivas 

Observações Serão considerados apenas os participantes com no mínimo 70% de 

frequência. 

Início de 

Vigência 

A partir da emissão de OS(s) relativa(s) aos itens 07. 

Faixas de 

ajuste no 

pagamento 

Para valores do indicador IQT: 

Igual ou superior a 70% – Pagamento integral da OS; 

De 60% a 69,99% – Glosa de 2% sobre o valor do serviço inadimplido; 

De 50% a 59,99% – Glosa de 3% sobre o valor do serviço inadimplido; 

De 40% a 49,99% – Glosa de 5% sobre o valor do serviço inadimplido; 

Abaixo de 39,99% - Glosa de 7% sobre o valor do serviço inadimplido. 

 

8. Sanções Administrativas e Procedimentos para Glosa no Pagamento 

8.1. O licitante será sancionado com o impedimento de licitar e contratar com a Administração 

Pública Estadual e será descredenciado do cadastro de fornecedores, pelo prazo de até 2 (dois) 

anos, sem prejuízo de multa, e demais cominações legais, nos seguintes casos: 

a) convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato; 

b) deixar de entregar a documentação exigida no Edital; 

c) apresentar documentação falsa; 

d) não mantiver a proposta; 

e) cometer fraude fiscal; 

f) comportar-se de modo inidôneo. 

 

8.2. Serão reputados como inidôneos atos como os descritos no Código Penal Brasileiro. 

8.3. A aplicação de sanções não exime o licitante da obrigação de reparar os danos, perdas ou 

prejuízos que sua conduta venha a causar ao CONTRATANTE. 
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8.4. O licitante/adjudicatário que cometer quaisquer das infrações discriminadas no subitem 8.1 

ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

a) multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da sua proposta inicial; 

b) impedimento de licitar e de contratar com o Estado do Rio Grande do Sul e 

descredenciamento no cadastro de fornecedores, pelo prazo de até 2 (dois) anos. 

 

8.5. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento de 

licitar e de contratar. 

8.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 

assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o 

procedimento previsto na legislação. 

8.7. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado ao PROCERGS, 

observado o princípio da proporcionalidade. 

8.8. As sanções previstas nesta Cláusula não elidem a aplicação das penalidades estabelecidas no 

Art. 30 da Lei Federal nº 12.846/2013. 

8.9. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas na Minuta de 

Contrato e tem sua redação definida pelo Decreto Estadual nº 55.717/2021, Resoluções 

177/2021 e 200/2022. 

8.10. As glosas decorrentes de indisponibilidade estão previstas no item 7 e subitens deste Termo de 

Referência. 

9. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO  

9.1. O contrato a ser firmado terá vigência inicial de 36 (trinta e seis) meses, contados da data de 

sua assinatura, e poderá ser prorrogado por período de mais 24 (vinte e quatro) meses, até o 

limite de 60 meses. 

9.2. A vigência de 36 (trinta e seis) meses justifica-se com vistas a permitir que o período contratual 

acomode o processo de migração, configuração, estabilização e disponibilização dos serviços 

em nuvem, além da prestação do serviço propriamente dito.  

10. DO REAJUSTE DE PREÇOS  

10.1. O contrato será reajustado, observado o interregno mínimo de um ano, a contar da data-base 

de reajuste. 

10.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir 

dos efeitos financeiros do último reajuste. 

10.3. O valor do contrato será reajustado, em consequência da variação do IPCA (Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo) do Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor – SNIPC, de 

acordo com a fórmula abaixo: 

            R = P0 x [(IPCAn / IPCA0)-1] 
            Onde: 
                 R = parcela de reajuste; 
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             P0 = Preço inicial do contrato no mês de referência dos preços ou preço do                 
contrato no mês de aplicação do último reajuste; 
                IPCAn = número do índice IPCA referente ao mês do reajuste;   
                IPCA0 = número do índice IPCA referente ao mês da data-base inicial ou último reajuste. 

 

11. DEFINIÇÃO DE CRITÉRIOS TÉCNICOS PARA JULGAMENTO DA PROPOSTA 

11.1. Para fins de demonstração da conformidade do serviço apresentado pela licitante em relação às 

especificações técnicas previstas no Termo de Referência, a licitante deverá apresentar a 

seguinte Documentação Técnica: 

11.1.1. A identificação do provedor de nuvem e seu respectivo catálogo de serviço, associado aos 

serviços constantes nas Tabelas 2, 3 e 4 do objeto deste termo de referência.  

11.1.2. Identificação do(s) produto(s) adotado(s) para oferta da Plataforma de Gestão de Nuvem e do 

Portal de Gerenciamento online, incluindo todo o material, prospecto e endereços eletrônicos 

que contenham as informações necessárias para se constatar o atendimento aos requisitos 

mínimos exigidos para a plataforma de gestão, conforme ANEXO VI  MODELO DE TABELA DE 

CONFORMIDADE TÉCNICA DA PLATAFORMA DE GESTÃO DE NUVEM E DO PORTAL DE 

GERENCIAMENTO ONLINE.  

 

12. DOS CRITÉRIOS DE HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR 

12.1. Regime, Tipo, Modalidade da Licitação e Modo de Disputa:  

12.1.1. O regime da execução do contrato é de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, uma vez que 

permite o pagamento apenas pelos serviços efetivamente executados, e consegue-se definir de 

antemão a qualidade e a quantidade serviços a serem prestados.  

12.1.2. Esta licitação será realizada na modalidade de PREGÃO NA FORMA DE DISPUTA, eletrônica, 

com julgamento pelo critério de MENOR PREÇO GLOBAL DO LOTE. 

12.2. A LICITANTE deverá apresentar para fins de habilitação técnica, atestados de capacidade 

técnica, com as seguintes comprovações:  

12.2.1. O provisionamento, gerenciamento e operação de, no mínimo, 50 instâncias de máquina virtual 

e de 10 instâncias de banco de dados em ambiente de nuvem pública ou privada Oracle;  

12.2.2. O fornecimento de painel ou portal web de gestão de recursos em nuvem pública, capaz de 

realizar o monitoramento e bilhetagem de recursos de computação em nuvem de um provedor;  

12.2.3. A realização de migração de ambiente de hospedagem próprio (on-premisses) de organização 

pública ou privada com no mínimo 40 máquinas virtuais e de 10 instâncias de banco de dados 

Oracle para ambiente em nuvem pública ou privada Oracle.  

12.3. Será permitido o somatório de atestados para fins de comprovação da qualificação técnica do 

LICITANTE.  

12.4. Apresentar comprovação de que representa o CSP Oracle Cloud Infrastructure para utilização 

dos serviços de computação em nuvem que venham a ser utilizados pela CONTRATANTE. 

12.5. Comprovar através de cópia da Carteira de Trabalho ou Contrato Social  que possui no seu 

quadro, 01 (um) profissional de cada perfil abaixo relacionado: 
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12.5.1. Administrador de soluções Oracle (on-premises ou Cloud); 

12.5.2. Arquiteto de soluções Oracle (on-premises ou Cloud); 

12.5.3. Especialista em Banco de Dados Oracle(on-premises ou Cloud). 

12.6. A Licitante deverá comprovar que o provedor que representa, nos termos do item 12.4 possui 

ao menos as certificações: ABNT NBR ISO/IEC 27001:2013; ISO/IEC 27017:2016 ou CSA STAR 

Certification LEVEL TWO ou superior; e ISO/IEC 27018:2014, vigentes, referentes à 

infraestrutura de datacenter onde os serviços em nuvem estarão hospedados. 

12.7. As certificações acima serão aceitas na sua versão em inglês, com tradução juramentada. 

12.8. Os Licitantes deverão demonstrar que o provedor ofertado está em conformidade com os 

padrões de segurança de nuvem através de auditoria anual do tipo SOC 2, ou superior, 

conduzida por um auditor independente, com a apresentação dos relatórios de tipo I ou tipo II. 

13. DA SUBCONTRATAÇÃO 

Será permitida subcontratação apenas para os serviços de treinamento ( Item 7 da Tabela 1 do 

objeto ) e para o e SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA TÉCNICA (Item 9 da Tabela 1 

do objeto). 

 

14. ANEXOS 

14.1. Integram este Termo de Referência os seguintes anexos: 

14.1.1. ANEXO I – MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO 

PROCERGS ORDEM DE SERVIÇO 

Contrato n° 

OS 

SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (Item 1 da Contratação) 

Código Serviço Quantidade Prazo em dias Quantidade de USNs 

     

     

     

SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (Item 2 da Contratação) 

Código Serviço Quantidade Prazo em dias Quantidade de USNs 

     

     

     

SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (Item 3 da Contratação) 

Código Serviço Quantidade Prazo em dias Quantidade de USNs 

     

     

     

SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E OPERAÇÃO DE RECURSOS EM NUVEM (ITEM 4 da contratação) 
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Instâncias relacionadas (computação 

ou banco de dados) 

Recursos relacionados (rede, segurança 

ou armazenamento) - Descrever código 

e nome do recurso. 

Natureza 

da ação 

(*) 

Data e 

hora de 

início 

Data e hora 

de término 

     

     

     

 

Prazos de execução dos serviços de Gerenciamento e Operação (vide tabela 5 - TR) 

SERVIÇO DE MIGRAÇÃO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS (ITEM 5 da contratação) 

Tipo de Migração: <"on-premisses to cloud" ou "cloud to cloud" > 

Instância a ser migrada Ações relacionadas Data e hora de início Data e hora de término 

    

    

    

Obs.: observar os prazos máximos conforme tabela 

Quantidade de instâncias de computação estimadas da OS Prazo máximo em dias de execução da OS 

1 a 5 instâncias 3 dias 

6 a 20 instâncias 7 dias 

21 a 50 instâncias 15 dias 

Mais do que 50 30 dias 

SERVIÇO DE MIGRAÇÃO DE BANCO DE DADOS (ITEM 6 da contratação) 

Tipo de Migração: <"on-premisses to cloud" ou "cloud to cloud" > 

Instância a ser migrada Ações relacionadas Data e hora de início Data e hora de término 

    

    

    

Obs.: observar os prazos máximos conforme tabela 

Quantidade de instâncias de computação estimadas da OS Prazo máximo em dias de execução da OS 

1 a 5 instâncias 3 dias 

6 a 20 instâncias 7 dias 

21 a 50 instâncias 15 dias 

Mais do que 50 30 dias 

TREINAMENTO (ITEM 7 da contratação) 

a. Identificação da turma de treinamento (Nome do Órgão, Identificação da Turma); 

b. Data início; 

c. Data de término; 

d. Horário de início; 

e. Horário de término; 
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f. Relação dos participantes (de 1 a 20); 

g. Detalhamento do escopo; e 

__________, ___ de __________ de _____. 

 

Responsável Técnico da Empresa 

Empresa 

 

Responsável Técnico Procergs 

SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS SOB DEMANDA (ITEM 8 da contratação) 

Descrição do Serviço Recursos relacionados (rede, 

segurança 

ou armazenamento)  

Valor em 

UST 

Data e 

hora de 

início 

Data e hora 

de término 

     

     

     

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA (ITEM 9 da contratação) 

Descrição do Serviço Recursos relacionados (rede, segurança 

ou armazenamento) - Descrever código 

e nome do recurso. 

Quantidad

e de UST 

Data e 

hora de 

início 

Data e hora 

de término 

     

     

     

Observação 

 

 

 

14.1.2. ANEXO II - MODELO DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO - TREINAMENTO 

14.1.3.  O Conteúdo programático deverá contemplar uma carga horária mínima de 80 (oitenta) horas 

abrangendo ao menos os seguintes tópicos: 

14.1.3.1. Introdução/conceito de computação em nuvem; 

14.1.3.2.  Visão geral dos serviços da Nuvem Pública; 

14.1.3.3. Visão geral das APIs e Interfaces - Nativas, Linha de Comando, Portal, SDKs, entre outras - 

para acesso aos serviços da Nuvem Pública; 

14.1.3.4. Visão geral dos mecanismos de gestão de acessos e identidades para acesso a recursos e 

serviços da Nuvem Pública; Conceitos da Plataforma de Gestão de Nuvem; 

14.1.3.5. Configuração e utilização da Plataforma de Gestão de Nuvem; 

14.1.3.6. Implementação e Provisionamento em nuvem; 

14.1.3.7. Arquitetura e Administração de Topologias de Aplicações e ambientes em nuvem; 

14.1.3.8. Gerenciar o crescimento da infraestrutura e do armazenamento em um ambiente de nuvem; 

14.1.3.9.  Migração de aplicações do ambiente on-premises para o ambiente em nuvem; 
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14.1.3.10. Gerenciamento de storage e backup; 

14.1.3.11. Otimização da arquitetura de computação em nuvem; 

14.1.3.12. Automação de serviços; 

14.1.3.13. Instalação, criação e execução de container; 

14.1.3.14. Projetar uma arquitetura de redes para suportar o ambiente de nuvem. 

 

15.1.4- ANEXO IV - MODELO DE TABELA DE CONFORMIDADE TÉCNICA DA PLATAFORMA DE GESTÃO DE 

NUVEM E DO PORTAL DE GERENCIAMENTO ONLINE. 

 

Requisito Evidência Documento Página Item 

2.13. Da Plataforma de Gestão de Nuvem e do Portal de 

Gerenciamento online. 

    

2.13.1. A Plataforma de Gestão de Nuvem deve ser disponibilizada pela 

CONTRATADA e deve ser capaz de realizar o provisionamento e orquestração, 

requisição de serviço, inventário e classificação, monitoramento e análise, 

gerenciamento de custos e otimização de carga de trabalho, migração em 

nuvem, backup e recuperação de desastres, gerenciamento de segurança, 

conformidade e identidade e deployment e implantação dos recursos no 

provedor de nuvem ofertado. 

    

2.13.2. A CONTRATADA poderá utilizar uma ou mais ferramentas SaaS, 

comum de mercado, para disponibilizar uma plataforma de gestão de nuvem 

conforme critérios mínimos estabelecidos neste Termo de Referência. 

    

2.13.3. A ferramenta deve prover as seguintes funcionalidades de 

Provisionamento e Orquestração de nuvem: 

    

a. Aprovisionamento para o usuário final.     

b.  Permitir a utilização de modelos de provisionamento, incluindo modelos de 

provisionamento nativos da plataforma em nuvem. 

    

c.Permitir a automação de provisionamento simultânea.     

d.  Permitir a adoção de políticas relacionadas a modelos de provisionamento.     

e.  Permitir um agendador de tarefas.     

f.  Implementar fluxos de trabalho de orquestração baseada em eventos.     

g.  Possibilitar a requisição de serviço.     

h.  Disponibilizar um catálogo de serviços compatível aos serviços previstos 

neste Termo de Referência. 
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i.  Possibilitar a implantação de limites de gastos de itens de catálogo.     

j. Solicitar fluxos de trabalho de aprovação.     

k.  Prover atendimento automatizado de pedidos.     

l. Realizar gerenciamento de identidade e acesso (IAM).     

m. Seja compatível às soluções de criação de infraestrutura por código (IaaC) 

adotadas pelo provedor de nuvem ofertado ou soluções IaaC compatíveis aos 

provedor de nuvem ofertado. 

    

2.13.4. A ferramenta deve prover as seguintes funcionalidades de 

Monitoramento e Análise em Nuvem: 

    

a. Permitir o Monitoramento por meio de painéis customizáveis.     

b. Disponibilizar Relatórios de monitoramento de desempenho de recursos na 

nuvem. 

    

c. Realizar a coleta e monitoramento de logs.     

d. Possibilitar a Integração de monitoramento nativo das plataformas em 

nuvem. 

    

e. Implementar Políticas de monitoramento de alertas.     

f. Prover notificações de eventos de alerta multicanal.     

g. Permitir monitorar, no mínimo, as informações sobre a quantidade e o 

status das instâncias, bem como, o uso de seus recursos computacionais (CPU 

e RAM), tráfego de saída de rede, armazenamento e banco de dados, 

isoladamente por projeto.  

    

2.13.5. A ferramenta deve prover as seguintes funcionalidades de 

Inventário e Classificação em Nuvem 

    

a. Possibilitar a descoberta de recursos nas nuvens.     

b. Disponibilizar um Inventário de recursos na nuvem.     

c. Possibilitar o Monitoramento de alterações na configuração de recursos na 

nuvem. 

    

d. Implementar Políticas de configuração de recursos na Plataforma de Gestão 

Nuvem. 

    

e. Permitir ações de configuração de recursos na nuvem.     

f. Possibilitar a integração de marcação nativa das plataformas em nuvem.     

g. Disponibilizar um Editor de tags nativo das plataformas em nuvem.     
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h.Possibilitar a Detecção de recursos sem etiqueta.     

i.Permitir a tomada de Ações em recurso sem marcação.     

j.Possibilitar a criação de Grupos de recursos dinâmicos.     

2.13.6. A ferramenta deve prover as seguintes funcionalidades de 

Gerenciamento de custos e otimização de recursos em Nuvem: 

    

a. Permitir Integração da API da lista de preços da plataforma em nuvem.     

b. Permitir Integração da API de cobrança da plataforma na nuvem.     

c. Disponibilizar Painéis de utilização de recursos.     

d. Disponibilizar Painéis de controle de custos.     

e. Disponibilizar Relatórios de acompanhamento de custos.     

f. Possibilitar a Previsões de custo.     

g. Permitir a Definição e visualização do orçamento.     

h. Políticas de alerta de orçamento.     

i. Possibilitar recurso de Detecção de anomalia nos gastos.     

j. Disponibilizar recomendações de dimensionamento de direitos - instâncias 

de computação 

    

k. Permitir isolar financeira e logicamente os recursos computacionais do 

provedor utilizados em diferentes projetos, de modo a não haver nenhum 

tipo de interferência entre os projetos. 

    

l. Definir centros de custos (unidades virtuais às quais podem ser atribuídos 

projetos, e às quais podem ser associadas despesas) e o orçamento para o 

projeto, e provisionar todos os recursos a serem utilizados, respeitando o 

orçamento atribuído 

    

2.13.7. A ferramenta deve prover as seguintes funcionalidades de 

Gerenciamento de segurança, conformidade e identidade: 

    

a. Disponibilizar mecanismos de single sign on (SSO) do console nativo das 

plataformas em nuvem. 

    

b. Permitir a criação, modificação e exclusão de usuários e grupos de 

usuários, aos quais poderão ser atribuídas permissões de acesso. 

    

c. Permitir criar Políticas do IAM.     

d. Permitir o Gerenciamento de configuração de segurança     

e. Disponibilizar notificações de eventos de segurança multicanal.     
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f. Disponibilizar Log de atividades da plataforma em nuvem.     

2.13.8. A CONTRATADA deverá disponibilizar portal de 

gerenciamento online, que baseado nas informações geradas pela 

plataforma de gestão de nuvem, seja capaz de: 

    

a. Emitir planilha de preços: valores praticados pela CONTRATADA com os 

preços de todos os serviços das Tabelas 2, 3 e 4 (em USN) com as 

identificações dos respectivos provedores, além de indicar quais serviços dos 

provedores serão gratuitos. 

    

b. Disponibilizar previsões de custo em USN baseado no perfil atual de 

consumo. 

    

c. Apresentar sugestão de redução de custos por meio da readequação dos 

tipos de máquinas virtuais ao perfil de consumo apurado 

    

d.Disponibilizar relatório de faturamento apresentando com consumo mensal 

de serviços dos provedores na métrica do item do serviço - USN. 

    

 

 

     15.1.6 ANEXO V – TABELA DE VOLUMETRIA DE ITENS POR PARTICIPANTE 

       Tabela 8 

Recurso de Computação Part Number Oracle Celepar MTI Procempa Procergs Prodemge Total 

Serviço de Computação com Processador AMD 

MÁQUINA VIRTUAL LINUX  - PROVISIONADA COM 
1 VCPU 1 GB DE MEMÓRIA RAM 

B93113 (compute - 
standard - E4 - OCPU) + 
B93114 (compute - 
standard - E4 - memory) 

0 0 0 0 0 0 

MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADA 
COM 1 VCPU 1 GB DE MEMÓRIA RAM 

B93113 (compute - 
standard - E4 - OCPU) + 
B93114 (compute - 
standard - E4 - memory) + 
B88318 (Windows OS) 

0 0 0 0 0 0 

MÁQUINA VIRTUAL LINUX - PROVISIONADA COM 2 
VCPU 2 GB DE MEMÓRIA RAM 

B93113 (compute - 
standard - E4 - OCPU) + 
B93114 (compute - 
standard - E4 - memory) 

0 0 0 0 0 0 

MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADA 
COM 2 VCPU 2 GB DE MEMÓRIA RAM 

B93113 (compute - 
standard - E4 - OCPU) + 
B93114 (compute - 
standard - E4 - memory) + 
B88318 (Windows OS) 

0 0 0 0 0 0 

MÁQUINA VIRTUAL LINUX - PROVISIONADO COM 2 
VCPUE 4 GB DE MEMÓRIA RAM 

B93113 (compute - 
standard - E4 - OCPU) + 
B93114 (compute - 
standard - E4 - memory) 

0 0 0 0 0 0 

MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADO 
COM 2VCPU E 4 GB DE MEMÓRIA RAM 

B93113 (compute - 
standard - E4 - OCPU) + 
B93114 (compute - 
standard - E4 - memory) + 
B88318 (Windows OS) 

0 0 0 0 0 0 

MÁQUINA VIRTUAL LINUX - PROVISIONADO COM 2 
VCPUE 8 GB DE MEMÓRIA RAM 

B93113 (compute - 
standard - E4 - OCPU) + 
B93114 (compute - 
standard - E4 - memory) 

0 0 0 0 0 0 
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MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADO 
COM 2VCPU E 8 GB DE MEMÓRIA RAM 

B93113 (compute - 
standard - E4 - OCPU) + 
B93114 (compute - 
standard - E4 - memory) + 
B88318 (Windows OS) 

0 0 0 0 0 0 

MÁQUINA VIRTUAL LINUX - PROVISIONADA COM 4 
VCPU 8 GB DE MEMÓRIA RAM 

B93113 (compute - 
standard - E4 - OCPU) + 
B93114 (compute - 
standard - E4 - memory) 

0 0 0 453 0 453 

MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADA 
COM 4 VCPU 8 GB DE MEMÓRIA RAM 

B93113 (compute - 
standard - E4 - OCPU) + 
B93114 (compute - 
standard - E4 - memory) + 
B88318 (Windows OS) 

0 0 0 0 0 0 

MÁQUINA VIRTUAL LINUX - PROVISIONADO COM 4 
VCPUE 16 GB DE MEMÓRIA RAM 

B93113 (compute - 
standard - E4 - OCPU) + 
B93114 (compute - 
standard - E4 - memory) 

0 0 0 540 0 540 

MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADO 
COM 4VCPU E 16 GB DE MEMÓRIA RAM 

B93113 (compute - 
standard - E4 - OCPU) + 
B93114 (compute - 
standard - E4 - memory) + 
B88318 (Windows OS) 

0 0 0 0 0 0 

MÁQUINA VIRTUAL LINUX - PROVISIONADA COM 8 
VCPU 16 GB DE MEMÓRIA RAM 

B93113 (compute - 
standard - E4 - OCPU) + 
B93114 (compute - 
standard - E4 - memory) 

0 0 0 905 0 905 

MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADA 
COM 8 VCPU 16 GB DE MEMÓRIA RAM 

B93113 (compute - 
standard - E4 - OCPU) + 
B93114 (compute - 
standard - E4 - memory) + 
B88318 (Windows OS) 

0 0 0 0 0 0 

MÁQUINA VIRTUAL LINUX - PROVISIONADO COM 8 
VCPUE 32 GB DE MEMÓRIA RAM 

B93113 (compute - 
standard - E4 - OCPU) + 
B93114 (compute - 
standard - E4 - memory) 

0 0 0 1.080 0 1.080 

MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADO 
COM 8VCPU E 32 GB DE MEMÓRIA RAM 

  0 0 0 0 0 0 

MÁQUINA VIRTUAL LINUX - PROVISIONADO COM 
16 VCPU E 32 GB DE MEMÓRIA RAM 

B93113 (compute - 
standard - E4 - OCPU) + 
B93114 (compute - 
standard - E4 - memory) 

0 0 0 1.810 0 1.810 

MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADO 
COM 16 VCPU E 32 GB DE MEMÓRIA RAM 

B93113 (compute - 
standard - E4 - OCPU) + 
B93114 (compute - 
standard - E4 - memory) + 
B88318 (Windows OS) 

0 0 0 0 0 0 

MÁQUINA VIRTUAL LINUX  PROVISIONADO COM 
16 VCPU E 64 GB DE MEMÓRIA RAM 

B93113 (compute - 
standard - E4 - OCPU) + 
B93114 (compute - 
standard - E4 - memory) 

0 0 0 0 0 0 

MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADO 
COM 16VCPU E 64 GB DE MEMÓRIA RAM 

B93113 (compute - 
standard - E4 - OCPU) + 
B93114 (compute - 
standard - E4 - memory) + 
B88318 (Windows OS) 

0 0 0 0 0 0 

MÁQUINA VIRTUAL LINUX PROVISIONADO COM 32 
VCPU E 64 GB DE MEMÓRIA RAM 

B93113 (compute - 
standard - E4 - OCPU) + 
B93114 (compute - 
standard - E4 - memory) 

0 0 0 0 0 0 

MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADA 
COM 32 VCPU 64 GB DE MEMÓRIA RAM 

B93113 (compute - 
standard - E4 - OCPU) + 
B93114 (compute - 
standard - E4 - memory) + 
B88318 (Windows OS) 

0 0 0 0 0 0 

MÁQUINA VIRTUAL LINUX - PROVISIONADO COM 
32VCPU E 128 GB DE MEMÓRIA RAM 

B93113 (compute - 
standard - E4 - OCPU) + 
B93114 (compute - 
standard - E4 - memory) 

0 0 0 864 0 864 
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MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADO 
COM 32VCPU E 128 GB DE MEMÓRIA RAM 

B93113 (compute - 
standard - E4 - OCPU) + 
B93114 (compute - 
standard - E4 - memory) + 
B88318 (Windows OS) 

0 0 0 3.013 0 3.013 

MÁQUINA VIRTUAL LINUX - PROVISIONADA COM 
64 VCPU 256 GB DE MEMÓRIA RAM 

B93113 (compute - 
standard - E4 - OCPU) + 
B93114 (compute - 
standard - E4 - memory) 

0 0 0 0 0 0 

MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADA 
COM 64 VCPU 256 GB DE MEMÓRIA RAM 

B93113 (compute - 
standard - E4 - OCPU) + 
B93114 (compute - 
standard - E4 - memory) + 
B88318 (Windows OS) 

0 0 0 0 0 0 

Serviços de Computação com Processador Intel 

MÁQUINA VIRTUAL LINUX  - PROVISIONADA COM 
1 VCPU 1 GB DE MEMÓRIA RAM 

B94176 "Compute - 
Standard - X9 - OCPU 
(OCPU Per Hour) + B94177 
"Compute - Standard - X9 - 
Memory (Gigabyte Per 
Hour) 

0 0 0 0 0 0 

MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADA 
COM 1 VCPU 1 GB DE MEMÓRIA RAM 

B94176 "Compute - 
Standard - X9 - OCPU 
(OCPU Per Hour) + B94177 
"Compute - Standard - X9 - 
Memory (Gigabyte Per 
Hour) + B88318 (Windows 
OS) 

0 0 0 0 0 0 

MÁQUINA VIRTUAL LINUX - PROVISIONADA COM 2 
VCPU 2 GB DE MEMÓRIA RAM 

B94176 "Compute - 
Standard - X9 - OCPU 
(OCPU Per Hour) + B94177 
"Compute - Standard - X9 - 
Memory (Gigabyte Per 
Hour) 

0 314 0 0 0 314 

MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADA 
COM 2 VCPU 2 GB DE MEMÓRIA RAM 

B94176 "Compute - 
Standard - X9 - OCPU 
(OCPU Per Hour) + B94177 
"Compute - Standard - X9 - 
Memory (Gigabyte Per 
Hour) + B88318 (Windows 
OS) 

0 0 0 0 0 0 

MÁQUINA VIRTUAL LINUX - PROVISIONADO COM 2 
VCPUE 4 GB DE MEMÓRIA RAM 

B94176 "Compute - 
Standard - X9 - OCPU 
(OCPU Per Hour) + B94177 
"Compute - Standard - X9 - 
Memory (Gigabyte Per 
Hour) 

0 336 336 0 0 672 

MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADO 
COM 2VCPU E 4 GB DE MEMÓRIA RAM 

B94176 "Compute - 
Standard - X9 - OCPU 
(OCPU Per Hour) + B94177 
"Compute - Standard - X9 - 
Memory (Gigabyte Per 
Hour) + B88318 (Windows 
OS) 

0 1.007 1.007 0 0 2.015 

MÁQUINA VIRTUAL LINUX - PROVISIONADO COM 2 
VCPUE 8 GB DE MEMÓRIA RAM 

B94176 "Compute - 
Standard - X9 - OCPU 
(OCPU Per Hour) + B94177 
"Compute - Standard - X9 - 
Memory (Gigabyte Per 
Hour) 

0 0 380 0 0 380 

MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADO 
COM 2VCPU E 8 GB DE MEMÓRIA RAM 

B94176 "Compute - 
Standard - X9 - OCPU 
(OCPU Per Hour) + B94177 
"Compute - Standard - X9 - 
Memory (Gigabyte Per 
Hour) + B88318 (Windows 
OS) 

0 0 1.051 0 0 1.051 
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MÁQUINA VIRTUAL LINUX - PROVISIONADA COM 4 
VCPU 8 GB DE MEMÓRIA RAM 

B94176 "Compute - 
Standard - X9 - OCPU 
(OCPU Per Hour) + B94177 
"Compute - Standard - X9 - 
Memory (Gigabyte Per 
Hour) 

0 1.343 0 0 0 1.343 

MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADA 
COM 4 VCPU 8 GB DE MEMÓRIA RAM 

B94176 "Compute - 
Standard - X9 - OCPU 
(OCPU Per Hour) + B94177 
"Compute - Standard - X9 - 
Memory (Gigabyte Per 
Hour) + B88318 (Windows 
OS) 

0 3.022 0 0 0 3.022 

MÁQUINA VIRTUAL LINUX - PROVISIONADO COM 4 
VCPUE 16 GB DE MEMÓRIA RAM 

B94176 "Compute - 
Standard - X9 - OCPU 
(OCPU Per Hour) + B94177 
"Compute - Standard - X9 - 
Memory (Gigabyte Per 
Hour) 

0 0 759 0 2.278 3.037 

MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADO 
COM 4VCPU E 16 GB DE MEMÓRIA RAM 

B94176 "Compute - 
Standard - X9 - OCPU 
(OCPU Per Hour) + B94177 
"Compute - Standard - X9 - 
Memory (Gigabyte Per 
Hour) + B88318 (Windows 
OS) 

0 0 2.102 0 0 2.102 

MÁQUINA VIRTUAL LINUX - PROVISIONADA COM 8 
VCPU 16 GB DE MEMÓRIA RAM 

B94176 "Compute - 
Standard - X9 - OCPU 
(OCPU Per Hour) + B94177 
"Compute - Standard - X9 - 
Memory (Gigabyte Per 
Hour) 

1.343 2.015 0 0 0 3.358 

MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADA 
COM 8 VCPU 16 GB DE MEMÓRIA RAM 

B94176 "Compute - 
Standard - X9 - OCPU 
(OCPU Per Hour) + B94177 
"Compute - Standard - X9 - 
Memory (Gigabyte Per 
Hour) + B88318 (Windows 
OS) 

0 6.044 0 0 0 6.044 

MÁQUINA VIRTUAL LINUX - PROVISIONADO COM 8 
VCPUE 32 GB DE MEMÓRIA RAM 

B94176 "Compute - 
Standard - X9 - OCPU 
(OCPU Per Hour) + B94177 
"Compute - Standard - X9 - 
Memory (Gigabyte Per 
Hour) 

1.518 2.278 1.518 0 0 5.314 

MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADO 
COM 8VCPU E 32 GB DE MEMÓRIA RAM 

B94176 "Compute - 
Standard - X9 - OCPU 
(OCPU Per Hour) + B94177 
"Compute - Standard - X9 - 
Memory (Gigabyte Per 
Hour) + B88318 (Windows 
OS) 

0 2.102 4.205 0 0 6.307 

MÁQUINA VIRTUAL LINUX - PROVISIONADO COM 
16 VCPU E 32 GB DE MEMÓRIA RAM 

B94176 "Compute - 
Standard - X9 - OCPU 
(OCPU Per Hour) + B94177 
"Compute - Standard - X9 - 
Memory (Gigabyte Per 
Hour) 

2.686 1.343 0 0 0 4.030 

MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADO 
COM 16 VCPU E 32 GB DE MEMÓRIA RAM 

B94176 "Compute - 
Standard - X9 - OCPU 
(OCPU Per Hour) + B94177 
"Compute - Standard - X9 - 
Memory (Gigabyte Per 
Hour) + B88318 (Windows 
OS) 

0 0 0 0 0 0 

MÁQUINA VIRTUAL LINUX  PROVISIONADO COM 
16 VCPU E 64 GB DE MEMÓRIA RAM 

B94176 "Compute - 
Standard - X9 - OCPU 
(OCPU Per Hour) + B94177 
"Compute - Standard - X9 - 
Memory (Gigabyte Per 
Hour) 

3.037 1.518 3.037 0 0 7.592 
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MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADO 
COM 16VCPU E 64 GB DE MEMÓRIA RAM 

B94176 "Compute - 
Standard - X9 - OCPU 
(OCPU Per Hour) + B94177 
"Compute - Standard - X9 - 
Memory (Gigabyte Per 
Hour) + B88318 (Windows 
OS) 

0 0 8.410 0 0 8.410 

MÁQUINA VIRTUAL LINUX PROVISIONADO COM 32 
VCPU E 64 GB DE MEMÓRIA RAM 

B94176 "Compute - 
Standard - X9 - OCPU 
(OCPU Per Hour) + B94177 
"Compute - Standard - X9 - 
Memory (Gigabyte Per 
Hour) + B88318 (Windows 
OS) 

5.373 2.686 0 0 0 8.059 

MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADA 
COM 32 VCPU 64 GB DE MEMÓRIA RAM 

B94176 "Compute - 
Standard - X9 - OCPU 
(OCPU Per Hour) + B94177 
"Compute - Standard - X9 - 
Memory (Gigabyte Per 
Hour) 

0 0 0 0 0 0 

MÁQUINA VIRTUAL LINUX - PROVISIONADO COM 
32VCPU E 128 GB DE MEMÓRIA RAM 

B94176 "Compute - 
Standard - X9 - OCPU 
(OCPU Per Hour) + B94177 
"Compute - Standard - X9 - 
Memory (Gigabyte Per 
Hour) 

18.221 3.644 6.074 1.215 0 29.153 

MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADO 
COM 32VCPU E 128 GB DE MEMÓRIA RAM 

B94176 "Compute - 
Standard - X9 - OCPU 
(OCPU Per Hour) + B94177 
"Compute - Standard - X9 - 
Memory (Gigabyte Per 
Hour) + B88318 (Windows 
OS) 

0 0 16.819 3.364 0 20.183 

MÁQUINA VIRTUAL LINUX - PROVISIONADA COM 
64 VCPU 256 GB DE MEMÓRIA RAM 

B94176 "Compute - 
Standard - X9 - OCPU 
(OCPU Per Hour) + B94177 
"Compute - Standard - X9 - 
Memory (Gigabyte Per 
Hour) 

0 0 6.074 0 0 6.074 

MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS - PROVISIONADA 
COM 64 VCPU 256 GB DE MEMÓRIA RAM 

B94176 "Compute - 
Standard - X9 - OCPU 
(OCPU Per Hour) + B94177 
"Compute - Standard - X9 - 
Memory (Gigabyte Per 
Hour) + B88318 (Windows 
OS) 

0 0 16.819 0 0 16.819 

Total Serviço Computação   32.178 27.654 68.591 13.245 2.278 143.946 

SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO DE BLOCOS (SSD) 

B91961 - Storage - Block 
Volume - Storage 
(Gigabyte Storage Capacity 
Per Month + B91962 - 
Storage - Block Volume - 
Performance Units 
(Performance Units Per 
Gigabyte Per Month) 

4.352 136 8.160 425 33 13.106 

SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO DE BLOCOS (HDD) 

B91961 - Storage - Block 
Volume - Storage 
(Gigabyte Storage Capacity 
Per Month + B91962 - 
Storage - Block Volume - 
Performance Units 
(Performance Units Per 
Gigabyte Per Month) 

1.275 128 0 255 0 1.658 

SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO DE OBJETOS - 
DADOS COM MAIOR FREQUÊNCIA DE USO 

B91628 - Object Storage - 
Storage (Gigabyte Storage 
Capacity Per Month) 

0 128 2.550 13 0 2.690 

SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO DE OBJETOS - 
DADOS COM ACESSO INFREQUENTE 

B93000 - Infrequent 
Access Storage - Storage 
(Gigabyte Storage Capacity 
Per Month) 

0 50 1.000 50 0 1.100 
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SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO DE OBJETOS - 
DADOS COM MENOR FREQUÊNCIA DE USO 

B91633 - Archive Storage - 
Storage (Gigabyte Storage 
Capacity Per Month) 

0 52 780 13 0 845 

SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE OBJETOS - DADOS 
COM ACESSO INFREQUENTE 

B93001 - Infrequent 
Access Storage - Data 
Retrieval (GB Storage 
Retrieved Per Month) 

0 0 1.100 50 0 1.150 

SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO DE REDE (FILE 
STORAGE) 

B89057 - Oracle Cloud 
Infrastructure - File 
Storage 

30.000 0 6.000 900 90 36.990 

Total Serviço Armazenamento   35.627 493 19.590 1.706 123 57.538 

TRÁFEGO DE SAÍDA DA REDE 

B93455 - Oracle Cloud 
Infrastructure - Outbound 
Data Transfer - Originating 
in APAC, Japan, and South 
America (Over 10 
terabytes per month) 

750 250 625 250 1 1.876 

TRÁFEGO DE REDE INTERNA ENTRE ZONAS nao é cobrado 0 0 0 0 0 0 

TRÁFEGO DE REDE DO BALANCEADOR DE CARGA 

B93455 - Oracle Cloud 
Infrastructure - Outbound 
Data Transfer - Originating 
in APAC, Japan, and South 
America (Over 10 
terabytes per month) 

250 188 150 50 1 638 

SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE CARGA 

B93030 - Load Balancer 
Base (Load 
Balancer)(Flexible Load 
Balancer instances.) 

2.475 13.198 2.887 825 124 19.509 

LOAD BALANCER BANDWIDTH 

B93031 - Load Balancer 
Bandwidth(Cumulative 
bandwidth for all Load 
Balancer instances.) 

0 0 1.095 365 7 1.468 

SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE CARGA 
UTILIZANDO GERENCIADOR DE TRÁFEGO POR 
DNS* 

B90327 - Oracle Cloud 
Infrastructure - DNS Traffic 
Management 

32.000 0 2.000 20 0 34.020 

PORTA DE CONEXÕEO DEDICADA 1GBPS 
B88325 - Oracle Cloud 
Infrastructure - 
FastConnect 1 Gbps 

0 310 310 155 0 776 

PORTA DE CONEXÕEO DEDICADA 10GBPS 
B88326 - Oracle Cloud 
Infrastructure - 
FastConnect 10 Gbps 

1.862 1.862 1.862 931 0 6.515 

SERVIÇO DE DNS - HOSPEDAGEM DE ZONAS 

Não cobramos por zonas. 
Há um limite de 1000 
zonas por tenancy - The 
Oracle Cloud 
Infrastructure DNS service 
is limited to 1000 zones 
per account and 25,000 
records per zone. 
Customers with zone and 
record size needs 
exceeding these values are 
encouraged to contact 
support at 
support.oracle.com. 

0 0 0 0 0 0 

SERVIÇO DE DNS - CONSULTAS 
B88525 - Oracle Cloud 
Infrastructure - DNS 

4 0 2 17 0 23 

SERVIÇO DE VPN  nao é cobrado 0 0 0 0 0 0 

VPN GATEWAY  nao é cobrado 0 0 0 0 0 0 

IP PÚBLICO nao é cobrado 0 0 0 0 0 0 

SERVIÇO DE TRADUÇÃO DO ENDEREÇO DE REDE 
(NAT) - GATEWAY 

nao é cobrado 0 0 0 0 0 0 

SERVIÇO DE TRADUÇÃO DO ENDEREÇO DE REDE 
(NAT) - TRANSFERÊNCIA 

B93455 - Oracle Cloud 
Infrastructure - Outbound 
Data Transfer - Originating 
in APAC, Japan, and South 

0 0 5 1.250 0 1.255 
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America (Over 10 
terabytes per month) 

SERVIÇO DE TRÁFEGO ENTRE CLOUDS PRIVADAS 
VIRTUAIS 

B93455 - Oracle Cloud 
Infrastructure - Outbound 
Data Transfer - Originating 
in APAC, Japan, and South 
America (Over 10 
terabytes per month) 

0 0 13 125 0 138 

SERVIÇO DE CONEXÃO ENTRE CLOUDS PRIVADAS 
VIRTUAIS 

nao é cobrado 0 0 0 0 0 0 

Total Serviço Rede   37.341 15.808 8.948 3.988 132 66.216 

SERVIÇO DE COFRE DE SENHAS 

B92092 - Oracle Cloud 
Infrastructure - KMS Vault 
- Next 20 Key Versions Per 
Month 

1.600 0 0 107 0 1.707 

WEB APPLICATION FIREWALL - Instância  
B94579 - Web Application 
Firewall - Instance 

5.000 0 2.500 250 700 8.450 

WEB APPLICATION FIREWALL - Requisições  
B94277 - Web Application 
Firewall - Requests 

540 0 1.500 60 150 2.250 

SERVIÇO DE BACKUP nao é cobrado 0 0 0 0 0 0 

SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO DE BACKUP 

B91628 - Oracle Cloud 
Infrastructure - Object 
Storage - Storage (Over 10 
GB Storage Capacity per 
Month) 

4.080 2.550 153 26 969 7.778 

SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO (INTEGRAÇÃO COM 
AD) ADQUIRIDO POR USUÁRIO 

B90556 - Oracle Identity 
Cloud Service - Consumer 
User. . 

96 0 2 8 0 106 

SERVIÇO DE AUDITORIA E ANÁLISE DE LOGS 

B92939 - Oracle Cloud 
Infrastructure Logging 
Analytics - Active Storage 
(Logging Analytics Storage 
Unit Per Hour: is defined 
as 300 GB of logs stored 
during an hour of the 
service. The units of 
storage are evaluated 
hourly.) 

1.177 0 0 11.775 0 12.952 

SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO INTEGRADA (SINGLE 
SIGNON) 

 0 18.840 0 0 0 18.840 

Total Serviço Segurança   12.494 21.390 4.155 12.225 1.819 52.082 

Total IaaS Mensal   117.640 65.344 101.284 31.164 4.351 319.783 

Total IaaS 36 Meses   4.235.031 2.352.397 3.646.206 1.121.894 156.653 11.512.181 

Serviço Gerenciado de Banco de Dados Oracle 
Enterprise com 2 vCPU e 15 GB de memória RAM 

Serviço Gerenciado de 
Banco de Dados Oracle 
Enterprise com 2 vCPU e 
15 GB de memória RAM 

0 0 0 0 0 0 

Serviço Gerenciado de Banco de Dados Oracle 
Enterprise com 4 vCPU e 30 GB de memória RAM 

Serviço Gerenciado de 
Banco de Dados Oracle 
Enterprise com 4 vCPU e 
30 GB de memória RAM 

0 0 0 0 0 0 

Serviço Gerenciado de Banco de Dados Oracle 
Enterprise com 8 vCPU e 60 GB de memória RAM 

Serviço Gerenciado de 
Banco de Dados Oracle 
Enterprise com 8 vCPU e 
60 GB de memória RAM 

0 0 0 0 0 0 
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Serviço Gerenciado de Banco de Dados Oracle 
Enterprise com 16 vCPU e 120 GB de memória 
RAM 

Serviço Gerenciado de 
Banco de Dados Oracle 
Enterprise com 16 vCPU e 
120 GB de memória RAM 

0 0 0 0 0 0 

Serviço Gerenciado de Banco de Dados Oracle 
Enterprise com 32 vCPU e 240 GB de memória 
RAM 

Serviço Gerenciado de 
Banco de Dados Oracle 
Enterprise com 32 vCPU e 
240 GB de memória RAM 

0 0 0 0 0 0 

Serviço Gerenciado de Banco de Dados Oracle 
Enterprise com 48 vCPU e 320 GB de memória 
RAM 

Serviço Gerenciado de 
Banco de Dados Oracle 
Enterprise com 48 vCPU e 
320 GB de memória RAM 

0 0 0 0 0 0 

Serviço Gerenciado de Banco de Dados Oracle 
Enterprise High Performance com 2 vCPU e 15 GB 
de memória RAM 

Serviço Gerenciado de 
Banco de Dados Oracle 
Enterprise High 
Performance com 2 vCPU 
e 15 GB de memória RAM 

0 0 0 0 0 0 

Serviço Gerenciado de Banco de Dados Oracle 
Enterprise High Performance com 4 vCPU e 30 GB 
de memória RAM 

Serviço Gerenciado de 
Banco de Dados Oracle 
Enterprise High 
Performance com 4 vCPU 
e 30 GB de memória RAM 

0 0 0 0 0 0 

Serviço Gerenciado de Banco de Dados Oracle 
Enterprise High Performance com 8 vCPU e 60 GB 
de memória RAM 

Serviço Gerenciado de 
Banco de Dados Oracle 
Enterprise High 
Performance com 8 vCPU 
e 60 GB de memória RAM 

5.181 0 10.361 0 0 15.542 

Serviço Gerenciado de Banco de Dados Oracle 
Enterprise High Performance com 16 vCPU e 120 
GB de memória RAM 

Serviço Gerenciado de 
Banco de Dados Oracle 
Enterprise High 
Performance com 16 vCPU 
e 120 GB de memória RAM 

10.361 0 20.723 25.903 0 56.987 

Serviço Gerenciado de Banco de Dados Oracle 
Enterprise High Performance com 32 vCPU e 240 
GB de memória RAM 

Serviço Gerenciado de 
Banco de Dados Oracle 
Enterprise High 
Performance com 32 vCPU 
e 240 GB de memória RAM 

0 0 0 0 0 0 

Serviço Gerenciado de Banco de Dados Oracle 
Enterprise High Performance com 48 vCPU e 320 
GB de memória RAM 

Serviço Gerenciado de 
Banco de Dados Oracle 
Enterprise High 
Performance com 48 vCPU 
e 320 GB de memória RAM 

0 0 0 0 0 0 

Serviço Gerenciado de Banco de Dados Oracle 
Enterprise Extreme Performance com 2 vCPU e 15 
GB de memória RAM 

Serviço Gerenciado de 
Banco de Dados Oracle 
Enterprise Extreme 
Performance com 2 vCPU 
e 15 GB de memória RAM 

0 0 0 0 0 0 

Serviço Gerenciado de Banco de Dados Oracle 
Enterprise Extreme Performance com 4 vCPU e 30 
GB de memória RAM 

Serviço Gerenciado de 
Banco de Dados Oracle 
Enterprise Extreme 
Performance com 4 vCPU 
e 30 GB de memória RAM 

0 3.925 0 0 0 3.925 

Serviço Gerenciado de Banco de Dados Oracle 
Enterprise Extreme Performance com 8 vCPU e 60 
GB de memória RAM 

Serviço Gerenciado de 
Banco de Dados Oracle 
Enterprise Extreme 
Performance com 8 vCPU 
e 60 GB de memória RAM 

7.850 15.699 0 0 7.850 31.398 

Serviço Gerenciado de Banco de Dados Oracle 
Enterprise Extreme Performance com 16 vCPU e 
120 GB de memória RAM 

Serviço Gerenciado de 
Banco de Dados Oracle 
Enterprise Extreme 
Performance com 16 vCPU 
e 120 GB de memória RAM 

31.398 15.699 0 0 31.398 78.495 

Serviço Gerenciado de Banco de Dados Oracle 
Enterprise Extreme Performance com 32 vCPU e 
240 GB de memória RAM 

Serviço Gerenciado de 
Banco de Dados Oracle 
Enterprise Extreme 
Performance com 32 vCPU 
e 240 GB de memória RAM 

31.398 31.398 0 0 31.398 94.195 
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Serviço Gerenciado de Banco de Dados Oracle 
Enterprise Extreme Performance com 48 vCPU e 
320 GB de memória RAM 

Serviço Gerenciado de 
Banco de Dados Oracle 
Enterprise Extreme 
Performance com 48 vCPU 
e 320 GB de memória RAM 

0 0 0 47.097 0 47.097 

Total Serviço de Banco de Dados   86.188 66.721 31.084 73.001 70.646 327.639 

ARMAZENAMENTO DE BANCO DE DADOS ORACLE 

B91961 - Storage - Block 
Volume - Storage 
(Gigabyte Storage Capacity 
Per Month + B91962 - 
Storage - Block Volume - 
Performance Units 
(Performance Units Per 
Gigabyte Per Month) 

1.632 2.720 544 5.440 169 169 

Total Serviço de Armazenamento de Banco de 

Dados 
  1.632 2.720 544 5.440 169 169 

SERVIÇO GERENCIADO DE EXECUÇÃO DE 
CONTAINERS não é cobrado. 0 0 0 0 0 0 

SERVIÇO GERENCIADO DE KUBERNETES não é cobrado pelo 
serviço, apenas pela 
infraestrutura. 

0 0 0 0 0 0 

SERVIÇOS DE REPOSITÓRIO DE IMAGEM DE 
CONTAINER - ARMAZENAMENTO 

B91628 - Object Storage - 
Storage (Gigabyte Storage 
Capacity Per Month) 

0 13 0 255 0 0 

SERVIÇO DE REPOSITÓRIO DE IMAGEM DE 
CONTAINER - TRANSFERÊNCIA DE DADOS 

B93455 - Oracle Cloud 
Infrastructure - Outbound 
Data Transfer - Originating 
in APAC, Japan, and South 
America (Over 10 
terabytes per month) 

0 1 0 250 0 0 

Total Serviço de Container   0 14 0 505 0 0 

SERVIÇO DE CACHE GERENCIADO DE MEMÓRIA 
RAM, COM NO MÍNIMO 6GB 

B91347 - Oracle WebLogic 
Suite for Oracle Cloud 
Infrastructure (This cloud 
service is available on the 
Oracle Cloud Marketplace. 
For additional detail, see 
the "Cloud Marketplace" 
section in the Oracle PaaS 
and IaaS Universal Credits 
Service Descriptions 
document at Oracle.com: 
Oracle PaaS and IaaS 
Universal Credits Service 
Descriptions document at 
Oracle.com: 
https://docs.cloud.oracle.c
om/en-
us/iaas/Content/FreeTier/f
reetier.htm) 

0 6.331 1.055 2.818 0 0 

Total Serviço de Cache   0 6.331 1.055 2.818 0 0 

SERVERLESS - REQUISIÇÕES DAS FUNÇÕES B90618 - Oracle Functions 
- Invocations (cobrado 
apenas a partir de 
2,000,000 Function 
Invocations Per Month) 

0 0 0 0 0 0 

SERVERLESS - TEMPO DE EXECUÇÃO DAS FUNÇÕES B90617 - Oracle Functions 
- Execution Time (cobrado 
apenas a partir de  
400,000 Gigabyte 
Memory-Seconds Per 
Month) 

0 0 0 0 0 0 

Total Serviço de Serverless   0 0 0 0 0 0 

SERVIÇO DE GATEWAY DE API - HTTP 

B92072 - API Gateway - 
1,000,000 API Calls 
(1,000,000 API Calls Per 
Month) 

0 30 0 15     
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SERVIÇO DE GATEWAY DE API - REST 

B92072 - API Gateway - 
1,000,000 API Calls 
(1,000,000 API Calls Per 
Month) 

0 30 0 15     

SERVIÇO DE ENVIO DE NOTIFICAÇÕES POR SMS 

B90941 - Oracle Cloud 
Infrastructure - 
Notifications - Email 
Delivery (Over 1,000 
Emails Sent Per Month) 

0 48 0 1.200     

SERVIÇO DE ENVIO DE NOTIFICAÇÕES POR 
REQUISIÇÃO/CHAMADA HTTP 

B90940 - Notifications - 
HTTPS Delivery (Million 
Delivery Operations) 

0 60 0 60     

SERVIÇO DE ENVIO DE NOTIFICAÇÕES POR E-MAIL 
B90941 - Notifications - 
Email Delivery (1,000 
Emails Sent) 

0 0 0 1.000     

Total Serviço de Desenvolvimento   0 168 0 2.290 0 0 

Total PaaS Mensal   87.820 75.954 32.683 84.054 70.815 327.808 

Total Pass 36 Meses   3.161.513 2.734.330 1.176.590 3.025.926 2.549.321 12.647.680 

SERVIÇO DE BI  ADQUIRIDO POR USUÁRIO - 
ORACLE ANALYTICS PROFESSIONAL 

 B92682 - Oracle Analytics 
- Professional 0 0 200 400 1.000 1.600 

SERVIÇO DE BI  ADQUIRIDO POR USUÁRIO - 
ORACLE ANALYTICS PROFESSIONAL 

 
B92682 - Oracle Analytics - 
Professional 

 
            0 

 
 

0 
0 0 0 0 

SERVIÇO DE BI ADQUIRIDO POR INSTÂNCIA - 
ORACLE ANALYTICS CLOUD - PROFESSIONAL 

B89630 - Oracle Analytics 
Cloud - Professional) 0 0 0 0 0 0 

SERVIÇO DE BI ADQUIRIDO POR INSTÂNCIA  - 
ORACLE ANALYTICS CLOUD - ENTERPRISE 

B89631 - Oracle Analytics 
Cloud - Enterprise 0 600 5.000 5.000 7.000 17.600 

Total Serviço de BI   0 600 5.200 5.400 8.000 19.200 

Total SaaS Mensal   0 600 5.200 5.400 8.000 19.200 

Total SaaS 36 Meses   0 21.600 187.200 194.400 288.000 691.200 
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ANEXO III

Este Anexo apresenta o modelo sugerido de Proposta Comercial que poderá ser utilizado pelas empresas licitantes. Quaisquer 
informações adicionais necessárias a aferição do objeto desta licitação deverão ser consideradas e apresentadas pelas empresas 
participantes em suas propostas, mesmo que não previstas no presente Anexo.

PROPOSTA COMERCIAL – LOTE 1  

Proposta comercial que faz a [RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE], com sede na Av./Rua [NNNNNNNNN NNNNNNNNNNN], nº [NNN], 
bairro [NNNNNNNNNNNN], no município de [NNNNNNNNNNNNN]/[UF], inscrita no CNPJ-MF sob nº [NN.NNN.NNN/NNNN-NN] e 
Inscrição Estadual nº [NNNNNNNNNN],  neste ato representada pelo seu/sua representante legal,  Sr(a). [NNNNNNNNNNNN], 
conforme abaixo:

LOTE 1 – COMPUTAÇÃO EM NUVEM MODELO INTEGRADOR

Descrição do Serviço Unidade
Preço

Unitário
Quant.

Estimada
Preço Total

por Item

Prestação de serviços de computação multinuvem – Infraestrutura 
como serviço (IaaS)

USN R$ ……… 81.035.638 R$ ………

Prestação de serviços de computação multinuvem – Plataforma 
como serviço (PaaS)

USN R$ ……… 20.510.732 R$ ………

Prestação de serviços de computação em multinuvem - Software 
como Serviço (SaaS)

USN R$ ……… 4.575.141 R$ ………

Serviço de Gerenciamento e Operação de recursos em nuvem Instância gerenciada
por mês

R$ ……… 50.796 R$ ………

Serviço de Migração de Recursos Computacionais Instância de
Computação Migrada

R$ ……… 315 R$ ………

Serviço de Migração de Banco de dados Instância de
Computação Migrada

R$ ……… 116 R$ ………

Treinamento Turma de treinamento R$ ……… 86 R$ ………

Serviço Especializado de Suporte Técnico por Demanda UST R$ ……… 22.138 R$ ………
Serviço Especializado de Consultoria Técnica UST R$ ……… 9.408 R$ ………

PREÇO TOTAL ESTIMADO DO LOTE 1 (PTEL1) R$ ………

CSP (CLOUD SERVICE PROVIDER): .................................

TABELA DE VERIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE TÉCNICA

IMPORTANTE: OS ITENS ABAIXO DEVEM ESTAR PREENCHIDOS NO MOMENTO DE CADASTRAMENTO DA PROPOSTA

Requisito Evidência Documento
Observações 

Complementares
2.3. Dos provedores de computação em nuvem (CSP)
2.3.2.Os CSPs ofertados pela CONTRATADA, deverão possuir no mínimo 01 (uma) REGIÃO localizada no 
território brasileiro, que deverão possuir no mínimo 01 (uma) ZONA DE DISPONIBILIDADE.
2.3.4.Deverão oferecer calculadora ou simulador público de preços.
2.3.6.Deverão prover mecanismos que permitam a portabilidade e a elasticidade de aplicações e dados, assim 
como autenticidade, integridade, confidencialidade e disponibilidade das informações trafegadas na comunicação 
entre o provedor de nuvem e o datacenter da CONTRATANTE.
2.3.7.  Deverão garantir  mecanismos que permitam à CONTRATADA, via on-line, verificar a situação de 
determinado serviço contratado, de forma a oferecer rastreabilidade, monitoramento e provisionamento do 
mesmo.
 2.3.8. Pelo  menos  1  (um)  CSP ofertado  pela  CONTRATADA,  deverá  necessariamente  possuir 
conectividade e compatibilidade nativa com o conector da ferramenta VMware vRealize Automation versão 8.3 ou  
superior. A exigência visa garantir que parte dos recursos contratados passem a integrar solução de cloud privada  
já implementada pela CONTRATANTE, que utiliza recursos de virtualização, automação e de infraestrutura como 
código com tecnologias VMware.
2.5.Dos serviços de computação em nuvem (Itens 1,2 e 3 da Tabela 1)
2.5.3.3. Máquinas virtuais - Item 1 (Código entre 1.1 a 1.112)
2.5.3.3.2. As máquinas virtuais deverão utilizar processadores Intel, AMD ou ARM, em suas versões recentes, 
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sendo vedada a utilização de máquinas virtuais com processadores em EOS (End of Sale), ou seja, com data fim 
de comercialização anunciada.
2.5.3.3.3. A razão vCPU:pCPU máxima admitida deve ser de 3:1.
2.5.3.3.4. As máquinas virtuais serão ofertadas com pelo menos os seguintes sistemas operacionais  
instalados:
2.5.3.3.4.1Máquinas Virtuais Linux: CentOS 8 ou superior; Ubuntu Server 16.04 ou superior e Debian 8 ou superior
2.5.3.3.4.2.Máquinas Virtuais Linux Corporativo - Serão aceitos os seguintes sistemas operacionais Linux com 
suporte do fabricante: Red Hat Enterprise Linux 7 ou superior e Suse Enterprise Server 15 ou superior
2.5.3.3.4.3.Máquinas Virtuais Linux Corporativo com Suporte do CSP - Sistemas operacionais Linux corporativos 
suportados pelo próprio CSP.
2.5.3.3.4.4.Máquinas Virtuais Windows: Windows Server 2016 ou superior;
2.5.3.3.6. As máquinas virtuais devem ser fornecidas com disco destinado ao boot e hospedagem do sistema 
operacional. A capacidade mínima do disco deve ser de 10GB para sistemas operacionais Linux e 100GB para  
Windows.
2.5.3.3.8.As máquinas virtuais devem oferecer capacidade elástica de recursos, ou seja, que permita aumentar  
e/ou diminuir seus recursos de acordo com a demanda de trabalho em andamento.
2.5.3.3.9.As máquinas virtuais podem ter seus próprios recursos de configuração modificados (como por  
exemplos: memória, processador, capacidade de armazenamento), o que se define como elasticidade vertical.

2.5.3.3.10.As máquinas virtuais deverão permitir replicação em um modelo de agrupamento, aumentando ou  
diminuindo o número total de instâncias do agrupamento de acordo com parâmetros de gatilho, o que se define  
como elasticidade horizontal.

2.5.3.3.11.Todas as máquinas virtuais, com capacidade de processamento a partir de 4vcpus, devem possuir uma 
banda mínima de rede de 1 Gbps, sendo que esta característica deve ser informada publicamente nos portais do  
serviço da CONTRATADA.
2.5.3.3.12.Deverá  disponibilizar  instâncias  que  permitam  o  provisionamento  self-service  de  instâncias 
concorrentes, seja esta via API ou console de administração.
2.5.3.3.13.Deverá permitir uso de mecanismo de afinidade entre instâncias, de tal forma que estas possam ser 
agrupadas logicamente dentro de um mesmo datacenter para aplicações que exijam baixa latência e altas taxas  
de transferência.
2.5.3.3.14.Deverá possibilitar uso de mecanismo de anti-afinidade de instâncias, de tal forma que estas possam 
ser  segregadas  entre  diferentes  datacenters  físicos  com o  intuito  de  evitar  pontos  únicos  de  falha  e  
descontinuidade de serviços.
2.5.3.3.15.Deverá fornecer  um serviço que possibilite a reinicialização automática de instâncias num host 
operacional caso o host físico apresente falhas.
2.5.3.3.16.Deverá fornecer um serviço que possibilite o agendamento de operações tais como reboot, inicialização,  
desligamento e retirement. Dependendo do tipo do evento o usuário poderá ter a possibilidade de controlar o  
tempo de realização da operação.
2.5.3.3.17.As máquinas virtuais não podem variar o desempenho de cpu, memória, banda de rede e disco. A 
alocação destes recursos não pode ser flexível, sendo obrigatório que a disponibilidade e o desempenho dos 
mesmos, sejam constantes durante a sua utilização.
2.5.3.4.Armazenamento sob demanda- Item 2 (Códigos de 2.1 a 2.4)
2.5.3.4.1.Serviço de Armazenamento de blocos SSD (Código 2.1)
2.5.3.4.1.1.Os volumes de bloco SSD deverão ter uma disponibilidade de 99,5%.
2.5.3.4.1.2.Deverá ser baseado em discos de estado sólido (SSD) ou tecnologia superior em termos de  
performance.
2.5.3.4.1.3.Deverá possibilitar que o volume criado seja anexado às máquinas virtuais e reconhecido pelo SO 
como um dispositivo físico e local.
2.5.3.4.1.4.Deverá permitir a definição de nomes ou identificadores de volume de armazenamento.
2.5.3.4.1.5.Deverá  possuir  função  de  criptografia  do  volume com  mudança  de  chave  gerenciada  pela 
CONTRATADA ou pela CONTRATANTE.
2.5.3.4.1.7.Permitir o redimensionamento do tamanho do disco.
2.5.3.4.1.8. Os volumes de SSD, configurados com tamanho a partir de 100GB, devem apresentar taxa de leitura 
provisionada de pelo menos 60 MB/s (megabits por segundo).
2.5.3.4.1.9.Os volumes de SSD devem possuir uma capacidade provisionada de pelo menos 500 IOPS 
(operações de entrada/saída por segundo.

2.5.3.4.2. Serviço de armazenamento de blocos HDD (código 2.2).

2.5.3.4.2.1.Serviços para utilização de volume de armazenamento block-level;
2.5.3.4.2.2.Deverá ser baseado em discos magnéticos (HDD) ou superior;
2.5.3.4.2.3.Deverá possibilitar que o volume criado seja anexado às máquinas virtuais e reconhecido pelo SO 
como um dispositivo físico e local.
2.5.3.4.2.4.Deverá permitir a definição de nomes ou identificadores de volume de armazenamento;
3.4.16.7.5.Deverá  possuir  função  de  criptografia  do  volume com  mudança  de  chave  gerenciada  pela 
CONTRATADA ou pela CONTRATANTE
2.5.3.4.2.6.O desempenho informado pela CONTRATADA para o volume provisionado deve se manter ao longo 
do contrato, podendo ser comprovado por meio de benchmark definido a critério da CONTRATANTE.
2.5.3.4.2.7. Deve suportar taxa de IOPs, que permita atingir no mínimo  100 Mbps.
2.5.3.4.3. Serviço de armazenamento de objetos (Código 2.3)
2.5.3.4.3.2. Deverá possuir recurso de versionamento ou de snapshot;
2.5.3.4.3.3.Deverá possuir interface web para inclusão, exclusão e consultas de informações;
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2.5.3.4.3.4.Deverá  possuir  função  de  criptografia  do  volume com  mudança  de  chave  gerenciada  pela 
CONTRATADA ou pela CONTRATANTE.
2.5.3.4.3.5.Deverá possuir API para upload de arquivos via aplicações desenvolvidas por terceiros.
2.5.3.4.3.6.Deverá  possuir  função  de  criptografia  do  volume com  mudança  de  chave  gerenciada  pela 
CONTRATADA ou pela CONTRATANTE.
2.5.3.4.3.7.Deverá realizar, no mesmo datacenter, pelo menos 3 cópias dos objetos armazenados, de modo a 
garantir maior disponibilidade e durabilidade para os objetos armazenados. Caso a contratada faça a opção de  
implementar em mais de um datacenter, não serão admitidos custos adicionais.
2.5.3.4.3.8.Deverá oferecer os seguintes modelos de segmentação dos objetos em diferentes camadas, de modo 
a permitir  que  objetos  usados  com menos  frequência  sejam movimentados  para  camadas  de  menor  
desempenho e custo:
2.5.3.4.3.8.1. Serviço de Armazenamento de Objetos - dados com maior frequência de uso (código 2.3.1)
2.5.3.4.3.8.1.1. Serviço para utilização de volumes de armazenamento de objetos que exigem 
menor tempo de acesso.
2.5.3.4.3.8.1.2. Deve garantir o tempo de recuperação do primeiro byte em até 0,5 segundos.
2.5.3.4.3.8.2.Serviço de armazenamento de Objetos – dados com acesso infrequente (código 2.3.2)
2.5.3.4.3.8.2.1.Modelo de segmentação utilizada para a execução de cópias de segurança
2.5.3.4.3.8.3.Serviço de Armazenamento de Objetos - dados com menor frequência de uso (código 2.3.3)
2.5.3.4.3.8.3.1.Serviço gerenciado de armazenamento otimizado para dados com baixa frequência de uso ("dados  
frios") com menor custo, oferecendo capacidade para arquivamento de dados e backup
2.5.3.4.3.8.3.2.Permite o armazenamento de arquivos com longa duração
2.5.3.4.3.8.3.3.Serviço de recuperação de objetos - dados com acesso infrequente (código 2.3.4)
2.5.3.4.3.8.3.3.1.Deve garantir o tempo de recuperação do primeiro byte em até 1 segundo
2.5.3.4.3.8.3.4.Serviço de recuperação de objetos armazenados em longa duração
2.5.3.4.3.8.3.4.1. Deve garantir o tempo de recuperação em até 15 horas
2.5.3.4.4.Serviços para utilização de Volume de Armazenamento de Rede “NAS” (código 2.4)
2.5.3.4.4.1.Serviço gerenciado pela própria CONTRATADA que deve proporcionar o compartilhamento de 
arquivos entre servidores.
2.5.3.4.4.2.O armazenamento deve ser gerenciado pela CONTRATADA, sem a necessidade de provisionar o 
tamanho total do espaço adquirido, crescendo conforme demanda.
2.5.3.4.4.3. Deverá ter a possibilidade de integração com ambiente on-premises.
2.5.3.4.4.5.0Deverá ser compatível com NFS v4.0 ou v4.1.
2.5.3.5.Rede por demanda (Código 3.1 ao 3.21)
2.5.3.5.1. Tráfego de saída da rede – (Código 3.1)
2.5.3.5.1.1.Serviço de transmissão de dados de saída da rede, cuja origem é o datacenter do provedor de nuvem 
e o destino é a Internet ou a rede local da CONTRATANTE. Será considerada saída de rede o tráfego entre 
regiões.
2.5.3.5.1.2. Será considerada saída de rede o tráfego entre regiões, desde que pelo menos uma das regiões não  
esteja localizada no Brasil
2.5.3.5.1.3.O tráfego de dados entre máquinas virtuais e entre as máquinas virtuais e as áreas de armazenamento  
de dados do provedor de nuvem não devem ser contabilizados como tráfego de saída de rede;
2.5.3.5.1.4. Deverão ser ilimitados e sem custos para a CONTRATANTE, o tráfego de entrada de dados.
2.5.3.5.2. Tráfego de rede interna entre zonas (Código 3.2)
2.5.3.5.2.1. Serviço de transmissão de dados entre zonas do provedor quando as estruturas utilizadas estiverem 
separadas geograficamente.
2.5.3.5.3. Tráfego de rede do balanceador de carga (Código 3.3)
2.5.3.5.3.1. Serviço de transmissão de dados do balanceador de carga.
2.5.3.5.4. Serviço de balanceamento de carga (Código 3.4)
2.5.3.5.4.1. Serviço para utilização de balanceamento de carga, que distribuirá o tráfego de entrada para as  
máquinas virtuais;
2.5.3.5.4.2. Deverá ser escalável, de maneira a crescer ou diminuir seu poder de processamento, em função do  
fluxo de dados que por ele trafegar;
2.5.3.5.5. Serviço de balanceamento de carga utilizando gerenciador de tráfego por consultas DNS 
(código 3.5)
2.5.3.5.5.1. Serviço para controlar a distribuição do tráfego do usuário para pontos de extremidade da aplicação;
32.5.3.5.5.2. Deverá fornecer failover automático quando um ponto de extremidade ficar inativo;
2.5.3.5.5.3. Deverá permitir a melhora da capacidade de resposta do aplicativo direcionando o tráfego para o ponto 
de extremidade com a menor latência de rede para o cliente, em nível de região;
2.5.3.5.5.4. Deverá permitir operações de manutenção planejada nas aplicações sem tempo de inatividade;
2.5.3.5.5.5. Deverá suportar o tráfego para pontos de extremidade externos de outras nuvens, habilitando seu uso  
com implantações locais, inclusive de nuvem híbrida.
2.5.3.5.6 Serviço de balanceamento de carga utilizando gerenciador de tráfego por endpoint (código 3.6)
2.5.3.5.6.1. Serviço para controlar a distribuição do tráfego do usuário para pontos de extremidade da aplicação 
contendo as mesmas características do serviço previsto no código 3.4.16.9.4. e sendo contabilizado por endpoint
2.5.3.5.6. Serviço de DNS – Hospedagem de zonas - (código 3.7)
2.5.3.5.6.1.O Serviço consiste em um espaço de gerenciamento no qual é possível criar, alterar e excluir entradas  
no DNS. Cada zona DNS representa um limite de autoridade sujeito à gestão por determinadas entidades.
2.5.3.5.7. Serviço de DNS – Consultas (código 3.8)
2.5.3.5.7.1.O Serviço consiste em realizar consultas DNS que representa a ação de um host buscar um registro 
específico que está exposto na zona DNS. Para realizar essa consulta o host percorre toda a árvore hierárquica 
até achar o registro específico.
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2.5.3.5.7.2. Deverá ser possível realizar buscas nos registros disponíveis, quais sejam do tipo A, AAAA, CNAME, 
MX, PTR, NS, SOA, SRV e TXT, sendo cada um específico para cada finalidade.
2.5.3.8. Serviço de VPN - (código 3.9)
2.5.3.8.2. Deve permitir a criação de conexões site-to-site e client-to-site entre as mesmas redes locais e na nuvem 
e fornecer scripts e/ou software para a criação dessas conexões.
2.5.3.8.3. Somente o tráfego de saída será contabilizado para cobrança do serviço:
2.5.3.8.4.O tráfego de saída para o serviço de VPN não se confunde nem poderá ser cobrado em duplicidade com 
o tráfego de saída de rede descrito no item 2.5.3.5.1
2.5.3.8.5.O tráfego de dados através da conexão deve ser por túnel VPN utilizando o protocolo IPSec para 
conexões site-to-site e client-to-site. Alternativamente, as
conexões client-to-site poderão ser realizadas por túnel VPN utilizando o protocolo SSL.
2.5.3.9.VPN Gateway (código 3.10)
2.5.3.9.2.A CONTRATADA deverá prover um gateway de VPN para a rede da CONTRATANTE;
2.5.3.9.3.Possibilitar o envio do tráfego criptografado em uma conexão pública;
2.5.3.9.4. Permitir a criação de VPN conforme descrito no Serviço de VPN;
2.5.3.9.5.Estão inclusos nesse serviço os custos do gateway por hora de conexão da VPN.
2.5.3.10. IP Público(código 3.11)
2.5.3.10.1Serviço de atribuição de endereço IP público (estático ou dinâmico), dedicado, até que seja liberado pela 
CONTRATADA a pedido da CONTRATANTE, ou no caso de ser dinâmico, até que o recurso seja desligado.
2.5.3.11. Serviço de TRÁFEGO ENTRE CLOUDS PRIVADAS VIRTUAIS – Gigabyte /Mês (Código 
3.22)
2.5.3.11.1. Deve permitir tráfego entre as clouds privadas virtuais dentro de um mesmo PROVEDOR DE NUVEM,  
dentro da mesma região, dentro da mesma conta, restritos aos endereçamentos IP privados
2.5.3.11.2. Este item refere-se à contabilização e cobrança do tráfego gerado na conexão em questão. Deverá se 
dar por gigabyte/mês.  Caso não haja tarifação informar o valor zerado
 2.5.3.12. Serviço de CONEXÃO ENTRE CLOUDS PRIVADAS VIRTUAIS -  Conexões por hora (Código 
3.23)
 2.5.3.12.1. Deve permitir a criação de conexões para envio de tráfego entre as clouds privadas virtuais dentro de 
um mesmo PROVEDOR DE NUVEM, dentro da mesma região, dentro da mesma conta, restritos aos 
endereçamentos IP privados

2.5.3.12.2.Este item refere-se à contabilização e cobrança das  conexões efetuadas entre as redes  
privadas virtuais.  Deverá se dar por conexões/hora.  Caso não haja tarifação informar o valor zerado
2.5.3.13. Porta de conexão – (Código de 3.7 ao 3.13)

2.5.3.13.1. Serviço de conexão dedicada entre a infraestrutura de rede da CONTRATANTE e uma porta de 
conexão do provedor ou entre provedores, visando a interconexão segura e rápida entre os dois, sem tráfego pela 
internet.
2.5.3.13.2. A porta do provedor deverá estar localizada em território nacional, quando se tratar de conexão direta 
ao ambiente da CONTRATANTE.
2.5.3.13.3. Deverão ser oferecidas e precificadas as seguintes velocidades: 50 Mbps, 100 Mbps, 200 Mbps, 500 
Mbps, 1 Gbps, 2 Gbps, 5 Gbps e 10 Gbps.
2.5.3.13.4. Todos os custos de conexão referente aos meios de comunicação da CONTRATANTE até a porta de 
conexão do provedor serão de responsabilidade da CONTRATANTE.
2.5.3.14. Segurança por demanda (código 4.1 ao 4.9)
2.5.3.14.1. Serviço de Cofre de Senhas - (código 4.1);
2.5.3.14.1. Serviço para controle de chaves criptográficas e outros segredos usados por aplicativos e serviços;
2.5.3.14.2. Deverá criptografar chaves e segredos, como chaves de autenticação, chaves de conta de 
armazenamento, chaves de criptografia de dados, arquivos .PFX e senhas;
2.5.3.14.3. Deverá permitir a criação ou importação de uma chave ou segredo;
2.5.3.14.4. Deverá permitir usuários ou aplicativos a acessar o cofre da chave para que eles possam gerenciar ou  
usar suas chaves e segredos;
2.5.3.14.5. Deverá fornecer o log de uso do Cofre da Chave.
2.5.3.14.6. Cada chave deverá permitir no mínimo 10.000 operações.
2.5.3.15. Serviço Web Application Firewall adquirido por ACL- (código 4.2) 
2.5.3.15.1. Serviço para fornecer proteção centralizada dos aplicativos Web, contra vulnerabilidades e eventuais 
ataques
2.5.3.15.2.O serviço será remunerado por Regra de ACL (Access Control List);
2.5.3.15.3. Deverá fornecer proteção sem modificar o código de back-end;
2.5.3.15.4. Deverá proteger vários aplicativos Web ao mesmo tempo por trás de um gateway de aplicativo;
2.5.3.15.5. Deverá fornecer monitoramento das aplicações Web contra-ataques usando um log em tempo real;
2.5.3.15.6. Deverá permitir personalização de regras e grupos de regras, a fim de atender as necessidades das  
aplicações e eliminar falsos positivos
2.5.3.16. Serviço Web Application Firewall adquirido por Regra (código 4.3)
3.4.16.12.1. Serviço para fornecer proteção centralizada dos aplicativos Web contendo as mesmas características 
do serviço previsto no código 60 e sendo contabilizado por regra ativada.
2.5.3.16. Serviço Web Application Firewall adquirido por hora (código 4.4)
2.5.3.16.1. Serviço para fornecer proteção centralizada dos aplicativos Web contendo as mesmas características 
do serviço previsto no código 60 e sendo contabilizado por hora;

2.5.3.16.2. O serviço será remunerado por hora de utilização do gateway;

2.5.3.19. Serviço de Backup (código 4.5)
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2.5.3.19.1. Serviço para fornecer backup (ou proteção) e restauração de dados na nuvem;
2.5.3.19.2. Deverá alocar e gerenciar automaticamente o armazenamento de backup;
2.5.3.19.3. Deverá permitir a transmissão segura e o armazenamento dos dados criptografados;
2.5.3.19.4. Deverá fornecer backups consistentes, garantindo que correções adicionais não sejam necessárias 
para restaurar os dados
2.5.3.19.5. Deverá permitir retenção dos backups durante a vigência do contrato.
2.5.3.19.6 .Deverá permitir transferência de dados ilimitada, tanto para backup quanto para restore, dentro da 
região ou do próprio datacenter do provedor;
2.5.3.19.7. Deverá fornecer sistema de alertas para falhas no processo de backup, ou consistência dos arquivos;
3.4.16.15. Serviço de armazenamento de Backup (código 4.6) 
2.5.3.20. Serviço de armazenamento em nuvem, de cópias de segurança;
2.5.3.20.2.O serviço de armazenamento de backup em nuvem, deve prover escala ilimitada e proporcionar alta 
disponibilidade, sem necessidade de manutenção ou sobrecarga de monitoramento;
2.5.3.20.3. Os dados devem ser persistidos com redundância, em equipamentos de hardware diferentes, de forma 
a prevenir perda de dados com falhas de hardware;Deverá permitir retenção de dados limitado ao prazo de 
vigência do contrato.
2.5.3.20.4. Deverá permitir retenção de dados limitado ao prazo de vigência do contrato.
2.5.3.20.5. Deverá permitir a criptografia dos dados.
2.5.3.21. Serviço de Autenticação (Integração com AD) adquirido por usuário. (código 4.7)
2.5.3.21.1. Serviço para fornecer uma identidade comum para acesso aos recursos na nuvem
2.5.3.21.2.O serviço será remunerado por usuário
2.5.3.21.3. Deverá sincronizar o serviço de diretório local com o serviço de diretório da nuvem
2.5.3.21.4. Deverá garantir que as informações de identidade dos usuários e grupos locais correspondam às da 
nuvem respeitando o licenciamento previamente contratado pelo cliente.
2.5.3.21.5. Deverá permitir aos usuários alterar e redefinir suas senhas na nuvem e ter sua política de senha local  
aplicada, respeitando o licenciamento previamente contratado pelo cliente.
2.5.3.21.6. Deverá permitir a escolha de quais objetos serão sincronizados
2.5.3.22. Serviço de Autenticação (Integração com AD) adquirido por domínio. (código 4.8)
2.5.3.22.1. Serviço para fornecer uma identidade comum para acesso aos recursos na nuvem contendo as 
mesmas características do serviço previsto no código 66 e sendo contabilizado por domínio ativado.
2.5.3.22.2. Deverá sincronizar o serviço de diretório local com o serviço de diretório da nuvem;
2.5.3.22.3. Deverá garantir que as informações de identidade dos usuários e grupos locais correspondam às da 
nuvem;
2.5.3.22.4.Deverá permitir aos usuários alterar e redefinir suas senhas na nuvem e ter sua política de senha local  
aplicada
2.5.3.22.5. Deverá permitir a escolha de quais objetos serão sincronizados
2.5.3.23. Serviço de Auditoria e Análise de Logs. (código 4.9) 
2.5.3.23.1 Serviço de coleta e análise de dados de monitoramento
2.5.3.23.2. Deverá permitir a construção de consultas para analisar os dados coletados
2.5.3.23.3. Deverá permitir o armazenamento dos logs por períodos superiores a 1 ano
2.5.3.24.4.Serviço de autenticação integrada (SINGLE SIGNON)
2.5.3.24.4.1. Deverá fornecer serviço de gerenciamento de acesso e identidades (IAM - "Identity and Access 
Management") que deverá suportar a federação de identidades entre contas criadas no ambiente "on premises" e 
contas criadas no ambiente de nuvem, exigindo que seja necessário apenas um login ("single sign-on") para  
habilitar o uso do portal, CLI e API.
2.5.4.DOS SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM – Plataforma como Serviço (PaaS) - ITEM 2 da 
contratação
2.5.4.1. A CONTRATADA deverá apresentar uma composição de serviços da Tabela 3 que atenda as 
todas as condições a seguir:
a. Ao menos um provedor deverá atender ao menos (50%) dos serviços da Tabela 3.
b. Os demais (segundo, terceiro, quarto ...) não possuem limite mínimo de serviços.
b. Os demais (segundo, terceiro, quarto ...) não possuem limite mínimo de serviços.
2.5.4.2. A CONTRATADA deverá ofertar 100% dos itens da Tabela 3 por meios de diferentes provedores,  
conforme condições acima.
2.5.4.2.Os serviços constantes da Tabela 3 são independentes dos serviços de gerenciamento e operação de 
recursos de nuvem (item 4 da Tabela 1 do objeto).
 2.5.4.4. Descrição dos Serviços de Banco de Dados por demanda (Código 5.1 a 5.17)
2.5.4.4.1.  Os serviços de banco de dados,  fornecem plataformas de bancos de dados escaláveis,  com 
dimensionamento dinâmico e automação da administração, provisionamento, configuração, atualização e backup.
2.5.4.4.2. Os serviços de banco de dados consistem na disponibilização de uma plataforma web integrada a  
nuvem pública capaz de:
I. permitir a criação de instâncias de banco de dados
II. atribuir o tipo de recurso computacional que suportará o banco de dados
III. implementar recursos de segurança relacionados ao controle de acesso
IV. atribuir o tipo de banco de dados (MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server e Oracle)
V. implementar recursos de detecção de falhas e recuperação dos recursos computacionais e aplicações
g. permitir o monitoramento do banco de dados.
2.5.4.4.3. Os sistemas de gerenciamento de banco de dados devem estar devidamente licenciados (edição  
Standard ou superior) e aptos para uso
2.5.4.5. Descrição dos Serviços Gerenciados de Banco de Dados Não Relacional por demanda 
(Código 5.16 e 5.17)
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2.5.4.5.1. Deverá ser disponibilizado serviço de banco de dados não relacional gerenciado rápido e flexível 
para aplicações que necessitem escalabilidade e latência de ordem de milissegundos.
2.5.4.5.2. O serviço de banco de dados não relacional gerenciado deverá ser baseado nos mecanismos de 
armazenamento chave-valor,  documento e colunar  suportando backups automáticos  sem disrupção das 
operações de banco de dados.
2.5.4.6. Serviço de Armazenamento de Banco de Dados por demanda – código 6.1 a 6.5
2.5.4.6.1. Serviço para armazenamento dos Banco de Dados Não-Relacional (NoSQL/NewSQL)
2.5.4.6.2. Serviço para armazenamento de Banco de Dados Relacionais MySQL, PostgreSQL, SQLServer e 
Oracle
2.5.4.7. Serviço Container por demanda (Código 7)
2.5.4.7.1. Serviço gerenciado de execução de containers (Código 7.1, 7.5, 7.6 e 7.7)
2.5.4.7.1.1.  Serviço  que  permite  a  execução  e  manutenção  de  um  número  especificado  de  tarefas 
simultaneamente em um cluster
2.5.4.7.1.2. As tarefas e serviços são executadas em uma infraestrutura sem servidor.
2.5.4.7.1.3. Permite a inicialização e parada de aplicativos baseados em containeres usando chamadas de API.
2.5.4.7.2. Serviço gerenciado de kubernetes (Código 7.2)
2.5.4.7.2.1. Serviço para orquestração e gerenciamento de aplicações em containers através de múltiplos clusters.
2.5.4.7.2.2. O serviço é mensurado por instância de cluster por hora. As instâncias relacionadas aos nós, bem 
como o armazenamento e recursos de redes consumidos pelos clusters são contabilizados nos respectivos itens 
de IAAS, não havendo contabilização na métrica associada ao serviço de Container (código 7.1
2.5.4.7.2.3. Deverá permitir no mínimo 50 nós por cluster.
2.5.4.7.2.4. Deverá permitir o monitoramento dos recursos e o gerenciamento do kubernetes via console
2.5.4.7.2.5. Deverá prever o serviço de orquestração de containers que permita administração por meio de REST 
API.
2.5.4.7.2.6. Deverá disponilizar serviço de orquestração de containers que permita integração com ferramentas de 
integração contínua e de entrega contínua
2.5.4.7.3. Serviços de Repositório de Imagem de Container (Código 7.3 e 7.4)
2.5.4.7.4.  Registro  de  container  totalmente  gerenciado  para  o  armazenamento,  o  gerenciamento,  o 
compartilhamento e a implantação de imagens e artefatos de container.
2.5.4.7.5. Serviço contabilizado pela quantidade de dados armazenados nos seus repositórios e pelos dados 
transferidos para a Internet
2.5.4.6.8. Serviço de Cache gerenciado (por demanda)
2.5.4.8.1. Serviço de cache gerenciado deverá implementar uma solução baseada em estrutura de dados em 
memória, a exemplo de tecnologias Redis, MemCache ou equivalente.
2.5.4.8.2.O serviço deverá conter no mínimo um nó principal e outro secundário ou réplica.
2.5.4.8.3. Deverá ser possível implementar por meio do serviço de cache gerenciado:
a.A criação de memória cache em banco de dados para aumento de desempenho, redução de latência de 
acesso e aumento de throughput;
b. O gerenciamento de sessões;
c.A implementar de mecanismos de limitação de consumo de recursos de memória.
2.5.4.8.4.O serviço de cache gerenciado deverá ser ofertado nas seguintes configurações de memória RAM 
mínima: 6, 26 e 52 GB
2.5.4.9. Serviço de Computação sem servidor - Serverless (por demanda)
2.5.4.9.2. Os serviços são contabilizados por número de chamadas (requisições) das funções e pela duração 
da execução das funções, ressalvadas as condições de gratuidade de cada provedor em que não haverá ônus à 
CONTRATANTE.
2.5.4.9.3. Cada função deverá permitir no mínimo a alocação de 128 MB.
2.5.4.9.4. Serverless - Requisições das funções (Código 9.1)
2.5.4.9.4.1. A unidade para cálculo da quantidade solicitações será contabilizada em milhões de requisições.
2.5.4.9.5. Serverless - Tempo de Execução das funções (Código 9.2)
2.5.4.9.5.1. A duração do tempo de execução deve ser calculada a partir do momento do início de execução até o  
encerramento ou retorno do resultado.
2.5.4.9.5.2. Não deve ser considerado o tempo ocioso do código para fins de contabilização do tempo de  
execução.
2.5.4.10. Ferramenta de Site Recovery (Código 10.1)
2.5.4.10.1. Replicação de cargas de trabalho em execução em máquinas virtuais (VMs) de um local primário para 
um local secundário.
2.5.4.10.2. Deve possibilitar, no momento que ocorrer uma interrupção no site principal, a possibilidade de realizar o 
failover para o local secundário e acessar os aplicativos a partir dele.
2.5.4.10.3. Deve possibilitar, que depois que o local principal estiver em execução novamente, executar o 
failback.
2.5.4.9.4. Serviço de Gateway de API (Códigos 11.1 e 11.2)
2.5.4.9.4.1.  Deverá  ser  disponibilizado  serviço de gateway  de API  ("Application  Programming  Interface") 
gerenciado do tipo "serverless" escalável e resiliente.
2.5.4.9.4.2. Deverá implementar mecanismo de controle de acesso baseado em políticas que atue como 
intermediário na invocação de chamadas de API provenientes de aplicações bem como atue como "proxy" para 
APIs remotas.
2.5.4.9.4.3. O serviço de gateway de API deverá suportar pelo menos o padrão OAuth 2.0 e implementar  
mecanismo de "traffic-shaping".
2.5.4.9.5.Serviço de Envio de Notificações (Código 11.3 a 11.6)
2.5.4.9.5.1.Deverá fornecer serviço de notificações gerenciado do tipo "serverless".
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2.5.4.9.6. Serviço de Fila de Mensagens (item 11.7)
2.5.4.9.6.1. Deverá ser disponibilizado serviço de mensageria assíncrona gerenciado do tipo "serverless" escalável  
e resiliente que implemente mecanismo de fila de mensagens.
2.5.5. Descrição dos Serviços de Computação em Nuvem – Software como Serviço – Tabela 4
2.5.5.1. A CONTRATADA deverá apresentar uma composição de serviços da Tabela 4 que atenda as 
todas as condições a seguir:
a. Ao menos um provedor deverá atender ao menos (50%) dos serviços da Tabela 4.
b. Os demais (segundo, terceiro, quarto ...) não possuem limite mínimo de serviços.
c. Será aceita a combinação de provedores distintos para alcance de 100% dos serviços da Tabela 4, devendo ser 
observado o previsto na alínea “a”.
2.5.5.2. A CONTRATADA deverá ofertar 100% dos itens da Tabela 4 por meios de diferentes provedores, 
conforme condições acima.
(****) Os serviços de BI deverão ser prestados na métrica definida no código 11.1 ou no código 11.2 a ser indicada  
pela CONTRATADA na proposta de preços para cada provedor ofertado.
2.5.5.3. Serviços de Analytics (por demanda) – (Código 11.1 a 11.2)
2.5.5.3.1.  Serviço de BI - Visualização de Dados - adquiridos por usuário
2.5.5.3.1.1. Serviço de análise de negócios baseado em nuvem com fornecimento de uma exibição de dados de 
negócios.
2.5.5.3.1.2. Deverá permitir a implantação, distribuição e compartilhamento de relatórios interativos.
2.5.5.3.1.3. Deverá permitir o acesso aos relatórios pela Web e aplicativos móveis.
2.5.5.3.1.4. Deverá permitir conexão a diversas fontes de dados.
2.5.5.3.1.5. Unidade usuário/mês equivale, no mínimo, a uma sessão de 30 minutos.
2.5.5.3.2. Serviço de BI - Visualização de Dados - adquiridos por instância
2.5.5.3.2.1. Serviço de análise de negócios baseado em nuvem com fornecimento de uma exibição de dados de 
negócios.
2.5.5.3.2.2. Deverá permitir a implantação, distribuição e compartilhamento de relatórios interativos.
2.5.5.3.2.3. Deverá permitir o acesso aos relatórios pela Web e aplicativos móveis.
2.5.5.3.2.4. Deverá permitir conexão a diversas fontes de dados.
2.5.5.4. Serviços de Distribuição de Conteúdo (por demanda)
2.5.5.4.1. Tráfego de rede do CDN (Código 12.1 a 12.2)
2.5.5.4.2. Serviço de transmissão de dados de Rede de Distribuição de Conteúdo (Content Delivery Network  
– CDN)
4.6.6.6. A solução deverá dispor de recursos que garantam a segurança da informação dos dados da  
CONTRATANTE, incluindo os seguintes itens: solução de controle de tráfego de borda do tipo firewall 
(norte-sul,leste/oeste, e de aplicações), solução de prevenção e detecção de intrusão (IDS/IPS) e Solução 
anti-DDoS.

MODELO DE TABELA DE CONFORMIDADE TÉCNICA DA PLATAFORMA DE GESTÃO DE MULTINUVEM E DO PORTAL DE 
GERENCIAMENTO ONLINE.

Requisito Evidência Documento Item
2.14. Da Plataforma de Gestão de MultiNuvem e do Portal de Gerenciamento online.
2.14.1. A Plataforma de Gestão de Multinuvem deve ser disponibilizada pela CONTRATADA e deve ser capaz de 
realizar o provisionamento e orquestração, requisição de serviço, inventário e classificação, monitoramento e análise, 
gerenciamento de custos e otimização de carga de trabalho, migração em nuvem, backup e recuperação de desastres,  
gerenciamento de segurança, conformidade e identidade e deployment e implantação dos recursos nos provedores de 
nuvem ofertados.
2.14.2. A CONTRATADA poderá utilizar uma ou mais ferramentas SaaS, comum de mercado, para disponibilizar uma 
plataforma de gestão de multinuvem conforme critérios mínimos estabelecidos neste Termo de Referência.
2.14.3. A ferramenta deve prover as seguintes funcionalidades de Provisionamento e Orquestração de multinuvem:
a. Aprovisionamento para o usuário final.
b.  Permitir a utilização de modelos de provisionamento, incluindo modelos de provisionamento nativos da plataforma em 
multinuvem.
c.Permitir a automação de provisionamento simultânea.
d.  Permitir a adoção de políticas relacionadas a modelos de provisionamento.
e.  Permitir um agendador de tarefas.
f.  Implementar fluxos de trabalho de orquestração baseada em eventos.
g.  Possibilitar a requisição de serviço.
h.  Disponibilizar um catálogo de serviços compatível aos serviços previstos neste Termo de Referência.
i.  Possibilitar a implantação de limites de gastos de itens de catálogo.
j. Solicitar fluxos de trabalho de aprovação.
k.  Prover atendimento automatizado de pedidos.
l. Realizar gerenciamento de identidade e acesso (IAM).
m. Seja compatível às soluções de criação de infraestrutura por código (IaaC) adotadas pelos provedores de nuvem ofertados  
ou soluções IaaC compatíveis aos provedores de nuvem ofertados.
2.14.4. A ferramenta deve prover as seguintes funcionalidades de Monitoramento e Análise em Multinuvem:
a. Permitir o Monitoramento por meio de painéis customizáveis.
b. Disponibilizar Relatórios de monitoramento de desempenho de recursos na nuvem.
c. Realizar a coleta e monitoramento de logs.
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d. Possibilitar a Integração de monitoramento nativo das plataformas em nuvem.
e. Implementar Políticas de monitoramento de alertas.
f. Prover notificações de eventos de alerta multicanal.
g. Permitir monitorar, no mínimo, as informações sobre a quantidade e o status das instâncias, bem como, o uso de seus 
recursos computacionais (CPU e RAM), tráfego de saída de rede, armazenamento e banco de dados, isoladamente por 
projeto. 
2.14.5. A ferramenta deve prover as seguintes funcionalidades de Inventário e Classificação em Multinuvem
a. Possibilitar a descoberta de recursos nas nuvens.
b. Disponibilizar um Inventário de recursos na nuvem.
c. Possibilitar o Monitoramento de alterações na configuração de recursos na nuvem.
d. Implementar Políticas de configuração de recursos na Plataforma de Gestão Multinuvem.
e. Permitir ações de configuração de recursos na nuvem.
f. Possibilitar a integração de marcação nativa das plataformas em nuvem.
g. Disponibilizar um Editor de tags nativo das plataformas em nuvem.
h.Possibilitar a Detecção de recursos sem etiqueta.
i.Permitir a tomada de Ações em recurso sem marcação.
j.Possibilitar a criação de Grupos de recursos dinâmicos.
2.14.6. A ferramenta deve prover as seguintes funcionalidades de Gerenciamento de custos e otimização de 
recursos em Multinuvem:
a. Permitir Integração da API da lista de preços da plataforma em nuvem.
b. Permitir Integração da API de cobrança da plataforma na nuvem.
c. Disponibilizar Painéis de utilização de recursos.
d. Disponibilizar Painéis de controle de custos.
e. Disponibilizar Relatórios de acompanhamento de custos.
f. Possibilitar a Previsões de custo.
g. Permitir a Definição e visualização do orçamento.
h. Políticas de alerta de orçamento.
i. Possibilitar recurso de Detecção de anomalia nos gastos.
j. Disponibilizar recomendações de dimensionamento de direitos - instâncias de computação
k. Permitir isolar financeira e logicamente os recursos computacionais do provedor utilizados em diferentes projetos, de modo  

a não haver nenhum tipo de interferência entre os projetos.
l. Definir centros de custos (unidades virtuais às quais podem ser atribuídos projetos, e às quais podem ser associadas  

despesas) e o orçamento para o projeto, e provisionar todos os recursos a serem utilizados, respeitando o orçamento 
atribuído

2.14.7. A  ferramenta  deve  prover  as  seguintes  funcionalidades  de  Gerenciamento  de  segurança,  
conformidade e identidade:
a. Disponibilizar mecanismos de single sign on (SSO) do console nativo das plataformas em nuvem.
b. Permitir a criação, modificação e exclusão de usuários e grupos de usuários, aos quais poderão ser atribuídas  

permissões de acesso.
c. Permitir criar Políticas do IAM.
d. Permitir o Gerenciamento de configuração de segurança
e. Disponibilizar notificações de eventos de segurança multicanal.
f. Disponibilizar Log de atividades da plataforma em nuvem.
2.14.8. A CONTRATADA deverá disponibilizar portal de gerenciamento online, que baseado nas informações 
geradas pela plataforma de gestão de multinuvem, seja capaz de:
a. Emitir planilha de preços: valores praticados pela CONTRATADA com os preços de todos os serviços das Tabelas 2, 3 e 4  
(em USN) com as identificações dos respectivos provedores, além de indicar quais serviços dos provedores serão gratuitos.
b. Disponibilizar previsões de custo em USN baseado no perfil atual de consumo.
c. Apresentar sugestão de redução de custos por meio da readequação dos tipos de máquinas virtuais ao perfil de consumo  
apurado
d.Disponibilizar relatório de faturamento apresentando com consumo mensal de serviços dos provedores na métrica do item 
do serviço - USN.

IAAS – INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO

A empresa licitante deverá apresentar uma composição de serviços da Tabela abaixo que atenda a todas as condições a seguir:

a) Ao menos um provedor deverá atender integralmente (100%) todos os serviços da Tabela 2. Para cumprir esta regra não é necessário atender 
aos itens relacionados a “MÁQUINA VIRTUAL LINUX CORPORATIVO COM SUPORTE DO CSP”;

b) O segundo provedor deverá atender ao menos (50%) dos serviços da Tabela 2. Para cumprir esta regra não é necessário atender aos itens 
relacionados a “MÁQUINA VIRTUAL LINUX CORPORATIVO COM SUPORTE DO CSP”;

c) Caso seja ofertado mais de 2 (dois) provedores, os demais (terceiro, quarto, etc.) não possuem limite mínimo de serviços;
d) Não será aceito a combinação de provedores distintos para alcance dos limites mínimos citados nas alíneas “a” e “b”.
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Código Recurso de Computação <Nome Provedor A> <Nome Provedor B> <Nome Provedor ...>
1.1 Máquina Virtual Linux - Provisionada com 1 vCPU 1 

GB de Memória RAM, reservado por 1 ano
<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

1.2 Máquina  Virtual  Linux  Corporativo  -  Provisionada 
com 1 vCPU 1 GB de Memória RAM, reservado por 
1 ano

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

1.3 Máquina Virtual Linux Corporativo com Suporte do 
CSP- Provisionada com 1 vCPU 1 GB de Memória 
RAM, reservado por 1 ano

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

1.4 Máquina Windows - Provisionada com 1 vCPU 1 GB 
de Memória RAM, reservado por 1 ano

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

1.5 Máquina Virtual Linux - Provisionada com 1 vCPU 2 
GB de Memória RAM, reservado por 1 ano

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

1.6 Máquina  Virtual  Linux  Corporativo  -  Provisionada 
com 1 vCPU 2 GB de Memória RAM, reservado por 
1 ano

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

1.7 Máquina Virtual Linux Corporativo com Suporte do 
CSP- Provisionada com 1 vCPU 2 GB de Memória 
RAM, reservado por 1 ano

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

1.8 Máquina  Virtual  Windows -  Provisionada  com 1 
vCPU 2 GB de Memória RAM, reservado por 1 ano

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

1.9 Máquina Virtual Linux - Provisionada com 2 vCPU 2 
GB de Memória RAM, reservado por 1 ano

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

1.10 Máquina  Virtual  Linux  Corporativo  -  Provisionada 
com 2 vCPU 2 GB de Memória RAM, reservado por 
1 ano

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

1.11 Máquina Virtual Linux Corporativo com Suporte do 
CSP - Provisionada com 2 vCPU 2 GB de Memória 
RAM, reservado por 1 ano

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

1.12 Máquina  Virtual  Windows -  Provisionada  com 2 
vCPU 2 GB de Memória RAM, reservado por 1 ano

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

1.13 Máquina Virtual Linux - Provisionada com 2 vCPU 4 
GB de Memória RAM, reservado por 1 ano

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

1.14 Máquina  Virtual  Linux  Corporativo  -  Provisionada 
com 2 vCPU 4 GB de Memória RAM, reservado por 
1 ano

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

1.15 Máquina Virtual Linux Corporativo com Suporte do 
CSP- Provisionada com 2 vCPU 4 GB de Memória 
RAM, reservado por 1 ano

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

1.16 Máquina  Virtual  Windows -  Provisionada  com 2 
vCPU 4 GB de Memória RAM, reservado por 1 ano

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

1.17 Máquina Virtual Linux - Provisionada com 2 vCPU 8 
GB de Memória RAM, reservado por 1 ano

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

1.18 Máquina  Virtual  Linux  Corporativo  -  Provisionada 
com 2 vCPU 8 GB de Memória RAM, reservado por 
1 ano

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

1.19 Máquina Virtual Linux Corporativo com Suporte do 
CSP - Provisionada com 2 vCPU 8 GB de Memória 
RAM, reservado por 1 ano

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

1.20 Máquina  Virtual  Windows -  Provisionada  com 2 
vCPU 8 GB de Memória RAM, reservado por 1 ano

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

1.21 Máquina Virtual Linux - Provisionada com 4 vCPU 8 
GB de Memória RAM, reservado por 1 ano

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

1.22 Máquina Linux Corporativo - Provisionada com 4 
vCPU 8 GB de Memória RAM, reservado por 1 ano

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

1.23 Máquina Linux Corporativo com Suporte do CSP - 
Provisionada com 4 vCPU 8 GB de Memória RAM, 
reservado por 1 ano

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

1.24 Máquina  Virtual  Windows -  Provisionada  com 4 
vCPU 8 GB de Memória RAM, reservado por 1 ano

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

1.25 Máquina Virtual Linux - Provisionada com 4 vCPU 16 
GB de Memória RAM, reservado por 1 ano

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

1.26 Máquina  Virtual  Linux  Corporativo  -  Provisionada <produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>
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com 4 vCPU 16 GB de Memória RAM, reservado 
por 1 ano

1.27 Máquina Virtual Linux Corporativo com Suporte do 
CSP - Provisionada com 4 vCPU 16 GB de Memória 
RAM, reservado por 1 ano

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

1.28 Máquina  Virtual  Windows -  Provisionada  com 4 
vCPU 16 GB de Memória RAM, reservado por 1 ano

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

1.29 Máquina Virtual Linux - Provisionada com 8 vCPU 16 
GB de Memória RAM, reservado por 1 ano

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

1.30 Máquina  Virtual  Linux  Corporativo  -  Provisionada 
com 8 vCPU 16 GB de Memória RAM, reservado 
por 1 ano

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

1.31 Máquina Virtual Linux Corporativo com Suporte do 
CSP- Provisionada com 8 vCPU 16 GB de Memória 
RAM, reservado por 1 ano

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

1.32 Máquina  Virtual  Windows -  Provisionada  com 8 
vCPU 16 GB de Memória RAM, reservado por 1 ano

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

1.33 Máquina Virtual Linux - Provisionada com 8 vCPU 32 
GB de Memória RAM, reservado por 1 ano

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

1.34 Máquina  Virtual  Linux  Corporativo  -  Provisionada 
com 8 vCPU 32 GB de Memória RAM, reservado 
por 1 ano

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

1.35 Máquina Virtual Linux Corporativo com Suporte do 
CSP - Provisionada com 8 vCPU 32 GB de Memória 
RAM, reservado por 1 ano

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

1.36 Máquina  Virtual  Windows -  Provisionada  com 8 
vCPU 32 GB de Memória RAM, reservado por 1 ano

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

1.37 Máquina Virtual Linux - provisionado com 16 vCPU e 
32 GB de memória RAM, reservada por 1 ano

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

1.38 Máquina Virtual Linux Corporativo- provisionado com 
16 vCPU e 32 GB de memória RAM, reservada por 
1 ano

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

1.39 Máquina Virtual Linux Corporativo com Suporte do 
CSP-  provisionado com 16 vCPU e 32 GB de 
memória RAM, reservada por 1 ano

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

1.40 Máquina Virtual Windows - provisionado com 16 
vCPU e 32 GB de memória RAM, reservada por 1 
ano

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

1.41 Máquina Virtual Linux - Provisionada com 16 vCPU 
64 GB de Memória RAM, reservado por 1 ano

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

PAAS – PLATAFORMA COMO SERVIÇO

Descrição dos Serviços de Computação em Nuvem – Plataforma como Serviço

A LICITANTE deverá apresentar uma composição de serviços da seguinte tabela que atenda as todas as condições a seguir:

a) Ao menos um provedor deverá atender ao menos 50% dos serviços da Tabela.
b) Os demais (segundo, terceiro, quarto ...) não possuem limite mínimo de serviços. 
c) Será aceita a combinação de provedores distintos para alcance de 100% dos serviços da Tabela, devendo ser observado o previsto na alínea 

“a”.
d) A LICITANTE deverá ofertar 100% dos itens da Tabela por meios de diferentes CSPs, conforme condições acima.

O CSP designado para fornecer um serviço de PaaS constante na tabela a seguir, deverá fornecer também os serviços de IaaS constantes na tabela 
IAAS – INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO, necessários para estar em conformidade com os requisitos definidos nos itens dos Termos de  
Referência do Edital (4.82 e 4.83).

Os serviços constantes na Tabela abaixo são independentes dos serviços de gerenciamento e operação de recursos de nuvem.

5.Banco de Dados
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Código Recurso de Computação <Nome  do 
Provedor>

<Nome  do 
Provedor>

<Nome do Provedor...>

5.1 Serviço Gerenciado de Banco de Dados MySQL com 
4 vCPU e 16 GB de memória RAM

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

5.2 Serviço Gerenciado de Banco de Dados MySQL com 
8 vCPU e 32 GB de memória RAM

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

5.3 Serviço Gerenciado de Banco de Dados MySQL com 
16 vCPU e 64 GB de memória RAM

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

5.4 Serviço Gerenciado de Banco de Dados MySQL com 
32 vCPU e 128 GB de memória RAM

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

5.5 Serviço Gerenciado de Banco de Dados PostgreSQL 
com 4 vCPU e 16 GB de memória RAM

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

5.6 Serviço Gerenciado de Banco de Dados PostgreSQL 
com 8 vCPU e 32 GB de memória RAM

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

5.7 Serviço Gerenciado de Banco de Dados PostgreSQL 
com 16 vCPU e 64 GB de memória RAM

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

5.8 Serviço Gerenciado de Banco de Dados PostgreSQL 
com 32 vCPU e 128 GB de memória RAM

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

5.9 Serviço Gerenciado de Banco de Dados SQL Server 
com 4 vCPU e 16 GB de memória RAM

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

5.10 Serviço Gerenciado de Banco de Dados SQL Server 
com 8 vCPU e 32 GB de memória RAM

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

5.11 Serviço Gerenciado de Banco de Dados SQL Server 
com 16 vCPU e 64 GB de memória RAM

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

5.12 Serviço Gerenciado de Banco de Dados SQL Server 
com 32 vCPU e 126 GB de memória RAM

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

5.13 Serviço Gerenciado de Banco de Dados Oracle com 4 
vCPU e 16 GB de memória RAM

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

5.14 Serviço Gerenciado de Banco de Dados Oracle com 8 
vCPU e 32 GB de memória RAM

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

5.15 Serviço Gerenciado de Banco de Dados Oracle com 
16 vCPU e 64 GB de memória RAM

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

5.16 Serviço  de  Banco  de  Dados  Gerenciado  Não-
Relacional (NoSQL/NewSQL)

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

5.17 Serviço  de  Banco  de  Dados  Gerenciado  Não-
Relacional (NoSQL/NewSQL)

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

6 Armazenamento de Banco de Dados
Código Recurso de Computação <Provedor A> <Provedor B> Provedor ...>
6.1 Armazenamento de Banco de Dados MySQL <produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>
6.2 Armazenamento de Banco de Dados PostgreSQL <produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>
6.3 Armazenamento de Banco de Dados SQL Server <produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>
6.4 Armazenamento de Banco de Dados Oracle <produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>
6.5 Serviço  de  Armazenamento  de  Banco  de Dados 

Gerenciado Não-Relacional (NoSQL/NewSQL)
<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

7.Serviço Container por demanda
Código Recurso de Computação <Provedor A> <Provedor B> Provedor ...>
7.1 Serviço gerenciado de execução de containers <produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>
7.2 Serviço gerenciado de kubernetes <produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>
7.3 Serviços de Repositório de Imagem de Container - 

Armazenamento
<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

7.4 Serviço de Repositório de Imagem de Container - 
Transferência de Dados

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

8.Serviço de Cache Gerenciado
Código Recurso de Computação <Provedor A> <Provedor B> Provedor ...>
8.1 Serviço de Cache Gerenciado de memória RAM, com 

no mínimo   6GB
<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

8.2 Serviço de Cache Gerenciado de memória RAM, com <produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>
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no mínimo 26GB
8.3 Serviço de Cache Gerenciado de memória RAM, com 

no mínimo 52GB
<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

9. Serviço de Computação sem servidor – Serverless (por demanda)
Código Recurso de Computação <Provedor A> <Provedor B> Provedor ...>
9.1 Serverless – Requisições dads funções <produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>
9.2 Serverless – Tempo de execução das funções <produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>
10 Serviço de Site Recovery
Código Recurso de Computação <Provedor A> <Provedor B> Provedor ...>
10.1 Ferramenta de Site Recovery <produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>
11. Serviços de desenvolvimento
Código Recursos de Computação <Provedor A> <Provedor B> Provedor ...>
11.1 SERVIÇO DE GATEWAY DE API – HTTP <produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>
11.2 SERVIÇO DE GATEWAY DE API - REST <produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>
11.3 SERVIÇO DE ENVIO DE NOTIFICAÇÕES PARA 

DISPOSITIVOS  E/OU  OUTROS 
SERVIÇOS/BARRAMENTOS

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

11.4 SERVIÇO DE ENVIO DE NOTIFICAÇÕES POR 
SMS

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

11.5 SERVIÇO DE ENVIO DE NOTIFICAÇÕES POR 
REQUISIÇÃO/CHAMADA HTTP

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

11.6 SERVIÇO DE ENVIO DE NOTIFICAÇÕES POR E-
MAIL

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

11.7 SERVIÇO DE FILA DE MENSAGENS <produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

 (*) O Serviço de balanceamento de carga deverá ser prestado na métrica definida no código 3.5 ou no código 3.6 a ser indicada pela CONTRATADA 
na proposta de preços para cada provedor ofertado.  
(**) Os serviços de Web Application Firewall deverão ser prestados na métrica definida nos códigos 4.2, 4.3 ou 4.4 a ser indicada pela CONTRATADA 
na proposta de preços para cada provedor ofertado. 
(***) Os serviços de Autenticação deverão ser prestados na métrica definida no código 4.7 ou no código 4.8 a ser indicada pela CONTRATADA na 
proposta de preços para cada provedor ofertado.

SAAS – SOFTWARE COMO SERVIÇO

A CONTRATADA deverá apresentar uma composição de serviços da Tabela 4 que atenda as todas as condições a seguir:

a) Ao menos um provedor deverá atender ao menos (50%) dos serviços da Tabela 4.
b) Os demais (segundo, terceiro, quarto, etc.) não possuem limite mínimo de serviços.
c) Será aceita a combinação de provedores distintos para alcance de 100% dos serviços da Tabela 4, devendo ser observado o previsto na alínea 

“a”.

A CONTRATADA deverá ofertar 100% dos itens da Tabela 4 por meios de diferentes provedores, conforme condições acima.

Serviços de Analytics(por demanda)
Código Recurso de 

Computação
<Provedor A> <Provedor B> <Provedor ...>

12.1 Serviço  de  BI 
(Visualização de Dados) - 
adquirido por usuário ****

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

12.2 Serviço  de  BI 
(Visualização de Dados) - 
adquirido por instância ****

<produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>
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Serviço de distribuição de conteúdo

Código
Recurso de 

Computação <Provedor A> <Provedor B> <Provedor ...>

13.1 Tráfego de rede de CDN <produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

13.2
Consultas e operações da 
rede CDN <produto ofertado> <produto ofertado> <produto ofertado>

VALIDADE DA PROPOSTA: ........................... 

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO ..................
AGÊNCIA ................
CONTA CORRENTE Nº ...........................

DADOS GERAIS:

RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO:
CARGO DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO:
TELEFONE:
E-MAIL:

[LOCAL E DATA]
[ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL]

[NOME DO REPRESENTANTE LEGAL]
[CARGO DO REPRESENTANTE LEGAL]
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ANEXO IV

Este Anexo apresenta o modelo sugerido de Proposta Comercial que poderá ser utilizado pelas empresas licitantes. Quaisquer 
informações adicionais necessárias a aferição do objeto desta licitação deverão ser consideradas e apresentadas pelas empresas 
participantes em suas propostas, mesmo que não previstas no presente Anexo.

PROPOSTA COMERCIAL – LOTE 2  

Proposta comercial que faz a [RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE], com sede na Av./Rua [NNNNNNNNN NNNNNNNNNNN], nº [NNN], 
bairro [NNNNNNNNNNNN], no município de [NNNNNNNNNNNNN]/[UF], inscrita no CNPJ-MF sob nº [NN.NNN.NNN/NNNN-NN] e 
Inscrição Estadual nº [NNNNNNNNNN],  neste ato representada pelo seu/sua representante legal,  Sr(a). [NNNNNNNNNNNN], 
conforme abaixo:

LOTE 2 – COMPUTAÇÃO EM NUVEM ORACLE CLOUD INFRASTRUCTURE

Descrição do Serviço Unidade Preço
Unitário

Quant.
Estimada

Preço Total
por Item

Serviços de computação em nuvem na Oracle Cloud
Infrastructrure – Infraestrutura como serviço (IaaS)

USN R$ ……… 11.512.181 R$ ………

Serviços de computação em nuvem, na Oracle Cloud
Infrastructrure – Plataforma como serviço (PaaS)

USN R$ ……… 12.647.680 R$ ………

Serviços de computação em nuvem na Oracle Cloud
Infrastructrure - Software como Serviço (SaaS)

USN R$ ……… 691.200 R$ ………

Serviço de Gerenciamento e Operação de recursos
na Oracle Cloud Infrastructure

Instância gerenciada
por mês

R$ ……… 3.168 R$ ………

Serviço de Migração de Recursos Computacionais
para a Oracle Cloud Infrastructure

Instância de
Computação Migrada

R$ ……… 88 R$ ………

Serviço de Migração de Banco de dados
para a Oracle Cloud Infrastructure

Instância de
Computação Migrada

R$ ……… 40 R$ ………

Treinamento para Oracle Cloud Infrastructure Turma de treinamento R$ ……… 17 R$ ………

Serviço Especializado de Suporte Técnico para a
Oracle Cloud Infrastructure por Demanda

UST R$ ……… 18.292 R$ ………

Serviço Especializado de Consultoria Técnica
para a Oracle Cloud Infrastructure

UST R$ ……… 9.472 R$ ………

PREÇO TOTAL ESTIMADO DO LOTE 2 (PTEL2) R$ ………

CSP (CLOUD SERVICE PROVIDER): .................................

TABELA DE VERIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE TÉCNICA

IMPORTANTE: OS ITENS ABAIXO DEVEM ESTAR PREENCHIDOS NO MOMENTO DE CADASTRAMENTO DA PROPOSTA

TABELA DE CONFORMIDADE TÉCNICA DA PLATAFORMA DE GESTÃO DE NUVEM E DO PORTAL 

DE GERENCIAMENTO ONLINE.

Requisito Evidência Documento Item
2.14. Da Plataforma de Gestão de Nuvem e do Portal  de Gerenciamento 
online.
2.14.1. A  Plataforma  de  Gestão  de  Nuvem  deve  ser  disponibilizada  pela 
CONTRATADA  e  deve ser  capaz  de  realizar  o  provisionamento  e  orquestração, 
requisição  de  serviço,  inventário  e  classificação,  monitoramento  e  análise, 
gerenciamento de custos e otimização de carga de trabalho, migração em nuvem, 
backup e recuperação de desastres, gerenciamento de segurança, conformidade e 
identidade  e  deployment  e  implantação  dos  recursos  nos  provedores  de  nuvem 
ofertados.
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2.14.2. A CONTRATADA poderá utilizar uma ou mais ferramentas SaaS, comum 
de  mercado,  para  disponibilizar  uma  plataforma  de  gestão  de  nuvem  conforme 
critérios mínimos estabelecidos neste Termo de Referência.
2.14.3. A  ferramenta  deve  prover  as  seguintes  funcionalidades  de 
Provisionamento e Orquestração de nuvem:
a. Aprovisionamento para o usuário final.
b.   Permitir  a  utilização  de  modelos  de  provisionamento,  incluindo  modelos  de 
provisionamento nativos da plataforma em nuvem.
c.Permitir a automação de provisionamento simultânea.
d.  Permitir a adoção de políticas relacionadas a modelos de provisionamento.
e.  Permitir um agendador de tarefas.
f.  Implementar fluxos de trabalho de orquestração baseada em eventos.
g.  Possibilitar a requisição de serviço.
h.  Disponibilizar um catálogo de serviços compatível aos serviços previstos neste 
Termo de Referência.
i.  Possibilitar a implantação de limites de gastos de itens de catálogo.
j. Solicitar fluxos de trabalho de aprovação.
k.  Prover atendimento automatizado de pedidos.
l. Realizar gerenciamento de identidade e acesso (IAM).
m.  Seja  compatível  às  soluções  de  criação  de  infraestrutura  por  código  (IaaC) 
adotadas pelos provedores de nuvem ofertados ou soluções IaaC compatíveis aos 
provedores de nuvem ofertados.
2.14.4. A ferramenta deve prover as seguintes funcionalidades de Monitoramento 
e Análise em Nuvem:
a. Permitir o Monitoramento por meio de painéis customizáveis.
b.  Disponibilizar  Relatórios  de  monitoramento  de  desempenho  de  recursos  na 
nuvem.
c. Realizar a coleta e monitoramento de logs.
d. Possibilitar a Integração de monitoramento nativo das plataformas em nuvem.
e. Implementar Políticas de monitoramento de alertas.
f. Prover notificações de eventos de alerta multicanal.
g. Permitir monitorar, no mínimo, as informações sobre a quantidade e o status das 
instâncias, bem como, o uso de seus recursos computacionais (CPU e RAM), tráfego 
de saída de rede, armazenamento e banco de dados, isoladamente por projeto. 
2.14.5. A ferramenta deve prover as seguintes funcionalidades de Inventário e 
Classificação em Nuvem
a. Possibilitar a descoberta de recursos nas nuvens.
b. Disponibilizar um Inventário de recursos na nuvem.
c. Possibilitar o Monitoramento de alterações na configuração de recursos na nuvem.
d.  Implementar  Políticas  de  configuração  de  recursos  na  Plataforma  de  Gestão 
Nuvem.
e. Permitir ações de configuração de recursos na nuvem.
f. Possibilitar a integração de marcação nativa das plataformas em nuvem.
g. Disponibilizar um Editor de tags nativo das plataformas em nuvem.
h.Possibilitar a Detecção de recursos sem etiqueta.
i.Permitir a tomada de Ações em recurso sem marcação.
j.Possibilitar a criação de Grupos de recursos dinâmicos.
2.14.6.  A  ferramenta  deve  prover  as  seguintes  funcionalidades  de 
Gerenciamento de custos e otimização de recursos em Nuvem:
a. Permitir Integração da API da lista de preços da plataforma em nuvem.
b. Permitir Integração da API de cobrança da plataforma na nuvem.
c. Disponibilizar Painéis de utilização de recursos.
d. Disponibilizar Painéis de controle de custos.
e. Disponibilizar Relatórios de acompanhamento de custos.
f. Possibilitar a Previsões de custo.
g. Permitir a Definição e visualização do orçamento.
h. Políticas de alerta de orçamento.
i. Possibilitar recurso de Detecção de anomalia nos gastos.
j. Disponibilizar  recomendações  de  dimensionamento  de  direitos  -  instâncias  de 

computação
k. Permitir isolar financeira e logicamente os recursos computacionais do provedor 

utilizados  em  diferentes  projetos,  de  modo  a  não  haver  nenhum  tipo  de 
interferência entre os projetos.
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l. Definir  centros  de  custos  (unidades  virtuais  às  quais  podem  ser  atribuídos 
projetos,  e  às  quais  podem ser  associadas  despesas)  e  o  orçamento  para  o 
projeto,  e  provisionar  todos  os  recursos  a  serem  utilizados,  respeitando  o 
orçamento atribuído

2.14.7. A  ferramenta  deve  prover  as  seguintes  funcionalidades  de 
Gerenciamento de segurança, conformidade e identidade:
a. Disponibilizar  mecanismos  de  single  sign  on  (SSO)  do  console  nativo  das 

plataformas em nuvem.
b. Permitir a criação, modificação e exclusão de usuários e grupos de usuários, 

aos quais poderão ser atribuídas permissões de acesso.
c. Permitir criar Políticas do IAM.
d. Permitir o Gerenciamento de configuração de segurança
e. Disponibilizar notificações de eventos de segurança multicanal.
f. Disponibilizar Log de atividades da plataforma em nuvem.
2.14.8. A  CONTRATADA  deverá  disponibilizar  portal  de  gerenciamento 
online, que baseado nas informações geradas pela plataforma de gestão de 
nuvem, seja capaz de:
a. Emitir planilha de preços: valores praticados pela CONTRATADA com os preços 
de todos os serviços das Tabelas 2,  3 e 4 (em USN) com as identificações dos 
respectivos  provedores,  além  de  indicar  quais  serviços  dos  provedores  serão 
gratuitos.
b. Disponibilizar previsões de custo em USN baseado no perfil atual de consumo.
c. Apresentar sugestão de redução de custos por meio da readequação dos tipos de 
máquinas virtuais ao perfil de consumo apurado
d.Disponibilizar  relatório  de  faturamento  apresentando  com  consumo  mensal  de 
serviços dos provedores na métrica do item do serviço - USN.

VALIDADE DA PROPOSTA: ........................... 

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO ..................
AGÊNCIA ................
CONTA CORRENTE Nº ...........................

DADOS GERAIS:

RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO:
CARGO DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO:
TELEFONE:
E-MAIL:

[LOCAL E DATA]
[ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL]

[NOME DO REPRESENTANTE LEGAL]
[CARGO DO REPRESENTANTE LEGAL]
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ANEXO V

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
CONTADORIA E AUDITORIA GERAL DO ESTADO - CAGE
ANEXO II AO DECRETO Nº 36.601, DE 10-04-96.

H Identificação do Processo

Nº 
Data:

ANÁLISE CONTÁBIL DA CAPACIDADE FINANCEIRA DE LICITANTE - ACF

A IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE

Razão/Denominação Social Natureza Jurídica CGC/TE

CNPJ CNAE Atividade Principal SE

Endereço (rua, avenida, praça, etc.) Número Complemento

Bairro Cidade UF CEP Telefone

Representante Legal (Nome) E-Mail

B INFORMAÇÕES DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - IDC

Período de Apuração Transcrição no Livro Diário

Identificação do Responsável Técnico pela Contabilidade

Nome Categ. Profissional Registro no CRC

Endereço (rua, avenida, praça, etc.) Número Complemento

Bairro Cidade UF CEP Telefone

E-Mail

Identificação da Auditoria Independente

Nome Registro no CRC

Endereço (rua, avenida, praça, etc.) Número Complemento

Bairro Cidade UF CEP Telefone

E-Mail

C BALANÇO PATRIMONIAL REESTRUTURADO D ANÁLISE FINANCEIRA DO LICITANTE

ESPECIFICAÇÃO VALOR (R$) ÍNDICE Valor Nota Peso NP

ATIVO
1

LIQUIDEZ = 
CORRENTE

AC - DA  
PCATIVO CIRCULANTE - AC

Ativo Circulante Ajustado (AC-DA) - ACA
2

LIQUIDEZ =
GERAL

AC - DA + ARLP  
PC + PELPDespesa Antecipada - DA

ATIVO NÃO CIRCULANTE - ANC
3

GRAU DE =
IMOBILIZAÇÃO

INV + IM + TAN  
PL - DA +REFPASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE - PC
4

ENDIVIDAMENTO =
DE CURTO PRAZO

_____PC_____  
PL - DA + REFPASSIVO NÃO CIRCULANTE - PNC

PATRIMÔNIO LÍQUIDO - PL
5

ENDIVIDAMENTO =
GERAL

__PC + PELP__  
PL - DA + REFCapital Social Integralizado

Lucro Não Destinado NFR NOTA FINAL DA CAPACIDADE FINANCEIRA RELATIVA = NFR

Reservas
E

RESULTADO DA ANÁLISE

Ajuste de Avaliação Patrimonial Positivo

Ajuste de Avaliação Patrimonial Negativo

Prejuízo Acumulado
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F IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO

Nome Matrícula

G DECLARAÇÃO E ASSINATURAS

O Representante Legal da empresa e o Responsável Técnico pela Contabilidade declaram, sob as penas da Lei, que as informações prestadas neste  
formulário são a expressão da verdade, bem como autorizam o licitador, por si ou por outrem e a qualquer tempo, examinar os livros e os documentos  
relativos à escrituração contábil, para confrontação dos dados aqui demonstrados.

LICITANTE RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA CONTABILIDADE LICITADOR

IMPORTANTE:  
O Certificado de Capacidade Financeira Relativa de Licitantes, emitido pela CAGE – Contadoria e Auditoria-
Geral do Estado do RGS, substitui este documento e os demais documentos exigidos neste Edital para 
comprovação de qualificação econômico-financeira.
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ANEXO VI

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 4/2022
PREGÃO-.../2022

LOTE 1  

O PROCERGS – CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO 
RIO GRANDE DO SUL S/A, inscrito no CNPJ-MF sob nº 87.124.582/0001-04, Inscrição Estadual nº 
096/256.509-1, com sede na Praça dos Açorianos, s/nº, Centro Histórico, no município de Porto Alegre/RS 
neste ato representado pelo seu Diretor-Presidente, Sr. José Antonio Costa Leal, RG nº W363340I, CPF 
nº 849.483.377-49, e pela sua Diretora de Soluções Digitais,  Sra. Karen Maria Gross Lopes, RG nº 
9021190716, CPF nº 533.611.990-34, doravante denominado PROCERGS, considerando o julgamento da 
licitação na modalidade de Pregão Eletrônico nº   /2022, pelo SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, 
processada através do Portal de Compras do PROCERGS em http://www.compras.procergs.rs.gov.br, de 
acordo com a homologação publicada no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul de ...../...../2022, em 
conformidade com o constante no processo administrativo nº 22/0489-0001092-9, RESOLVE registrar os 
preços  ofertados  para  o  Lote  1 pela  empresa  ...................................,  inscrita  no  CNPJ-MF  sob  o 
nº  .....................  e  Inscrição  Estadual  nº  .....................,  com  sede  na  Av./Rua  .....................,  nº  .......,  
bairro  .....................,  no  município  de  .....................,  neste  ato  representada  pelo  seu  ....................., 
Sr.  .....................,  CPF  nº  .....................,  classificada  como  vencedora  no  referido  certame,  doravante 
denominada ....................., observadas as condições do Edital de Pregão, conforme abaixo.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DOS PREÇOS E REVISÃO

1.1 A presente Ata de Registro de Preços vigorará com os preços unitários indicados na tabela abaixo:

LOTE 1 – COMPUTAÇÃO EM NUVEM MODELO INTEGRADOR

Descrição do Serviço Unidade
Preço

Unitário
Quant.

Estimada
Preço Total

por Item

Prestação de serviços de computação multinuvem – Infraestrutura 
como serviço (IaaS)

USN R$ ……… 81.035.638 R$ ………

Prestação de serviços de computação multinuvem – Plataforma 
como serviço (PaaS)

USN R$ ……… 20.510.732 R$ ………

Prestação de serviços de computação em multinuvem - Software 
como Serviço (SaaS)

USN R$ ……… 4.575.141 R$ ………

Serviço de Gerenciamento e Operação de recursos em nuvem Instância gerenciada
por mês

R$ ……… 50.796 R$ ………

Serviço de Migração de Recursos Computacionais Instância de
Computação Migrada

R$ ……… 315 R$ ………

Serviço de Migração de Banco de dados Instância de
Computação Migrada

R$ ……… 116 R$ ………

Treinamento Turma de treinamento R$ ……… 86 R$ ………

Serviço Especializado de Suporte Técnico por Demanda UST R$ ……… 22.138 R$ ………
Serviço Especializado de Consultoria Técnica UST R$ ……… 9.408 R$ ………

PREÇO TOTAL ESTIMADO DO LOTE 1 (PTEL1) R$ ………
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1.2 Nos preços registrados estão inclusas todas as despesas como, impostos, contribuições, transportes, 
fretes, seguros, embalagens, içamento, garantia, e quaisquer outros, incidentes sobre o objeto.

1.3 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual alteração, nos termos da 
legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1 Esta Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura.

2.2 A partir da assinatura desta Ata de Registro de Preços, a ...................... se obriga a cumprir, na integra, 
todas as condições estabelecidas no presente instrumento, no Contrato e no Edital do respectivo 
Pregão,  ficando sujeita,  inclusive,  as  penalidades  pelo  descumprimento  de quaisquer  de suas 
cláusulas.

Porto Alegre/RS,         de                     de 2022.

JOSÉ ANTONIO COSTA LEAL,
Diretor-Presidente do PROCERGS

KAREN MARIA GROSS LOPES,
Diretora de Soluções Digitais do PROCERGS

............................................,
Representante Legal da ........................

TESTEMUNHAS:

__________________
CPF:

__________________
CPF:
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ANEXO VII

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 5/2022
PREGÃO-.../2022

LOTE 2  

O PROCERGS – CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO 
RIO GRANDE DO SUL S/A, inscrito no CNPJ-MF sob nº 87.124.582/0001-04, Inscrição Estadual nº 
096/256.509-1, com sede na Praça dos Açorianos, s/nº, Centro Histórico, no município de Porto Alegre/RS 
neste ato representado pelo seu Diretor-Presidente, Sr. José Antonio Costa Leal, RG nº W363340I, CPF 
nº 849.483.377-49, e pela sua Diretora de Soluções Digitais,  Sra. Karen Maria Gross Lopes, RG nº 
1023589375, CPF nº 424.065.790-34, doravante denominado PROCERGS, considerando o julgamento da 
licitação na modalidade de Pregão Eletrônico nº   /2022, pelo SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, 
processada através do Portal de Compras do PROCERGS em http://www.compras.procergs.rs.gov.br, de 
acordo com a homologação publicada no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul de ...../...../2022, em 
conformidade com o constante no processo administrativo nº 22/0489-0001092-9, RESOLVE registrar os 
preços  ofertados  para  o  Lote  2 pela  empresa  ...................................,  inscrita  no  CNPJ-MF  sob  o 
nº  .....................  e  Inscrição  Estadual  nº  .....................,  com  sede  na  Av./Rua  .....................,  nº  .......,  
bairro  .....................,  no  município  de  .....................,  neste  ato  representada  pelo  seu  ....................., 
Sr.  .....................,  CPF  nº  .....................,  classificada  como  vencedora  no  referido  certame,  doravante 
denominada ....................., observadas as condições do Edital de Pregão, conforme abaixo.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DOS PREÇOS E REVISÃO

1.1 A presente Ata de Registro de Preços vigorará com os preços unitários indicados na tabela abaixo:

LOTE 2 – COMPUTAÇÃO EM NUVEM ORACLE CLOUD INFRASTRUCTURE

Descrição do Serviço Unidade
Preço

Unitário
Quant.

Estimada
Preço Total

por Item

Serviços de computação em nuvem na Oracle Cloud
Infrastructrure – Infraestrutura como serviço (IaaS)

USN R$ ……… 11.512.181 R$ ………

Serviços de computação em nuvem, na Oracle Cloud
Infrastructrure – Plataforma como serviço (PaaS)

USN R$ ……… 12.647.680 R$ ………

Serviços de computação em nuvem na Oracle Cloud
Infrastructrure - Software como Serviço (SaaS)

USN R$ ……… 691.200 R$ ………

Serviço de Gerenciamento e Operação de recursos
na Oracle Cloud Infrastructure

Instância gerenciada
por mês

R$ ……… 3.168 R$ ………

Serviço de Migração de Recursos Computacionais
para a Oracle Cloud Infrastructure

Instância de
Computação Migrada

R$ ……… 88 R$ ………

Serviço de Migração de Banco de dados
para a Oracle Cloud Infrastructure

Instância de
Computação Migrada

R$ ……… 40 R$ ………

Treinamento para Oracle Cloud Infrastructure Turma de treinamento R$ ……… 17 R$ ………

Serviço Especializado de Suporte Técnico para a
Oracle Cloud Infrastructure por Demanda

UST R$ ……… 18.292 R$ ………

Serviço Especializado de Consultoria Técnica
para a Oracle Cloud Infrastructure

UST R$ ……… 9.472 R$ ………

PREÇO TOTAL ESTIMADO DO LOTE 2 (PTEL2) R$ ………
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1.2 Nos preços registrados estão inclusas todas as despesas como, impostos, contribuições, transportes, 
fretes, seguros, embalagens, içamento, garantia, e quaisquer outros, incidentes sobre o objeto.

1.3 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual alteração, nos termos da 
legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1 Esta Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura.

2.2 A partir da assinatura desta Ata de Registro de Preços, a ...................... se obriga a cumprir, na integra, 
todas as condições estabelecidas no presente instrumento, no Contrato e no Edital do respectivo 
Pregão,  ficando sujeita,  inclusive,  as  penalidades  pelo  descumprimento  de quaisquer  de suas 
cláusulas.

Porto Alegre/RS,         de                     de 2022.

JOSÉ ANTONIO COSTA LEAL,
Diretor-Presidente do PROCERGS

KAREN MARIA GROSS LOPES,
Diretora de Soluções Digitais do PROCERGS

............................................,
Representante Legal da ........................

TESTEMUNHAS:

__________________
CPF:

__________________
CPF:
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ANEXO 8 
 

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS SEM DEDICAÇÃO 
EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA Nº 5730-00 

 
M I N U T A 

 
CONTRATANTE: PROCERGS - Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio Grande 

do Sul S.A., com sede na Praça dos Açorianos, s/n°, CEP 90010-340, em Porto Alegre - RS, 
inscrita no CNPJ sob o n° 87.124.582/0001-04 e Inscrição Estadual sob o n° 096/256.509-1, 
neste ato representada pelo seu Diretor-Presidente, Sr. José Antonio Costa Leal, RG nº 
W363340I - DPMAF - RJ, CPF nº 849.483.377-49, e pela sua Diretora de Soluçoes Digitais, 
Sra. Karen Maria Gross Lopes, RG nº 9021190716, CPF nº 533.611.990-34, doravante 
denominada PROCERGS. 

 
CONTRATADA: (pessoa física ou jurídica), estabelecida no(a) .............. (endereço), inscrita no Cadastro 

Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o n° ........... e Inscrição Estadual sob o nº ................, 
representada neste ato por ......... (representante da CONTRATADA), inscrito no Cadastro de 
Pessoas Físicas (CPF) sob o n° ...., doravante denominada CONTRATADA. 

 
O presente contrato tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecução do objeto contratado, descrito abaixo, 
constante do processo administrativo nº 22/0489-0001092-9, em decorrência do Pregão -...../2022, na modalidade 
PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA, TIPO MENOR PREÇO, pelo Sistema de Registro de Preços, e Ata de 
Registro de Preços n° 04/2022, nos termos da Lei nº 13.303/2016 e mediante as cláusulas e condições que se seguem:  
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
1.1 O objeto do presente instrumento é a contratação de prestação de serviços continuados sem dedicação 

exclusiva de mão de obra, para a prestação de serviços gerenciados de computação em nuvem, sob o modelo de 
integrador de multi-nuvem, que inclui o fornecimento de serviços de IaaS, SaaS e PaaS, além de treinamento e 
a concepção, projeto, provisionamento, configuração, migração, suporte, manutenção e gestão de serviços em 
provedores de serviço em nuvem pública, pelo Sistema de Registro de Preços, no Estado [do Rio Grande do 
Sul], de acordo com as quantidades abaixo, condições e especificações estabelecidas neste instrumento e 
Termo de Referência, Anexo I ao Edital. 

 
Tabela 1 - Lote 1 do |Edital 
Item Descrição Unidade 

 
Volume Total 
Estimado 
Prazo de 36 meses 

1 Prestação de serviços de computação 
multinuvem – Infraestrutura como serviço 
(IaaS) 

Unidade de Serviço de 
Computação em Nuvem- 

USN 

 

2 Prestação de serviços de computação 
multinuvem – Plataforma como serviço 
(PaaS)  

Unidade de Serviço de 
Computação em Nuvem - 

USN 

 

3 Prestação de serviços de computação em 
multinuvem - Software como Serviço 
(SaaS) 

Unidade de Serviço de 
Computação em Nuvem - 

USN 
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4 Serviço de Gerenciamento e Operação de 
Recursos em nuvem 

Instância gerenciada por mês  

5 Serviço de Migração de Recursos 
Computacionais 

Instância de Computação 
Migrada 

 

6 Serviço de Migração de Banco de Dados Instância de Banco de Dados 
Migrada 

 

7 Treinamento Turma de Treinamento  

8 Serviço Especializado de Suporte Técnico 
por Demanda 

Unidade de Serviços 
Técnicos -UST 

 

9 Serviço Especializado de Consultoria 
Técnica 

Unidade de Serviços 
Técnicos -UST 

 

 
1.2 Este Contrato vincula-se ao Edital e à Ata de Registro de Preços nº 04/2022, identificados no preâmbulo, e à 

proposta vencedora, independentemente de suas transcrições. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO 
 
2.1 A execução do presente Contrato abrange as ações/tarefas especificadas nesta Cláusula, bem como no Termo de 

Referência – Anexo I do Edital. 
 
2.2 A CONTRATADA deverá atuar como integrador, entre a CONTRATANTE e 02 (dois) ou mais Provedores de 

serviços em nuvem pública, em conformidade com as características básicas e definições dispostas neste 
instrumento e Termo de Referência, Anexo I do Edital. 

 
2.3 A solução consiste na intermediação dos serviços de computação em nuvem com agregação de valor com vistas 

a atender as necessidades da CONTRATANTE no tocante ao uso, gerenciamento, monitoramento, 
interoperabilidade, portabilidade, continuidade dos serviços e suporte à gestão de custos dos recursos de 
computação em nuvem. 

 
2.4 A CONTRATADA deve garantir que todos os dados e informações pertencentes à CONTRATANTE, ou por 

esta detidos, e relacionados à execução do objeto contratual sejam armazenados em datacenters localizados no 
território nacional (Brasil). 

 
2.4.1 Armazenamento em datacenter no exterior somente com a autorização expressa da CONTRATANTE. 

 
2.5 A CONTRATADA, no papel de integrador de serviço de nuvem deverá viabilizar, suportar e auxiliar o uso dos 

serviços de computação em nuvem. 
 
2.6 Os serviços serão prestados sob demanda por Ordem de Serviço (OS) que podem abranger: 
 

2.6.1 A disponibilização de recursos de infraestrutura computacional por intermédio de dois ou mais provedores 
de serviços de computação em nuvem. 

 
2.6.2 Projeto, criação, gerenciamento e operação dos recursos de computação em nuvem alocados. 
 
2.6.3 Planejamento e migração dos recursos de computação disponíveis em ambiente on-premises ou em nuvem 

para o ambiente de nuvem oferecido pela CONTRATADA. 
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2.6.4 Orquestração dos serviços de computação em nuvem entre os provedores. 
 

2.6.5 Treinamento. 
 

2.6.6 Serviços de operação sob demanda. 
 
2.6.7 Consultoria especializada em computação em nuvem sob demanda. 

 
2.7 Para definir um vocabulário comum na prestação do objeto contratado, um Glossário está descrito no item 2.2 do 

Termo de Referência, Anexo I do Edital. 
  

2.8 DOS PROVEDORES DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM 
 

2.8.1 A CONTRATADA indica os CSPs ………………. para a execução do objeto do presente contrato. 
 
2.8.2  Os CSPs ofertados pela CONTRATADA, deverão possuir no mínimo 01 (uma) REGIÃO localizada no 

território brasileiro, que deverá possuir no mínimo 01 (uma) ZONA DE DISPONIBILIDADE.  
A utilização de datacenter no exterior deverá ser de prévio conhecimento e acordado com a 
CONTRATANTE.  
 

2.8.3 Os CSPs deverão oferecer calculadora ou simulador público de preços. 
 
2.8.4 Os CSPs deverão fornecer, mediante solicitação da CONTRATANTE, backup das aplicações, dados e 

scripts de configuração que estiverem disponíveis em nuvem, o que inclui as imagens das máquinas 
virtuais de aplicação, cópias dos dados armazenados em dispositivos de armazenamento em nuvem, cópias 
dos bancos de dados que fazem parte das topologias das aplicações da CONTRATANTE provisionadas em 
nuvem. 

 
2.8.5 Os CSPs deverão prover mecanismos que permitam a portabilidade e a elasticidade de aplicações e dados, 

assim como autenticidade, integridade, confidencialidade e disponibilidade das informações trafegadas na 
comunicação entre o provedor de nuvem e o datacenter da CONTRATANTE. 

2.8.6 Os CSPs deverão garantir mecanismos que permitam à CONTRATANTE, via on-line, verificar a situação 
de determinado serviço contratado, de forma a oferecer rastreabilidade, monitoramento e provisionamento 
do mesmo. 

2.8.7 Pelo menos 1 (um) Provedor de Serviços em Nuvem ofertado pela CONTRATADA, deverá 
necessariamente possuir conectividade e compatibilidade nativa com o conector da ferramenta VMware 

vRealize Automation versão 8.3 ou superior. Tal exigência visa garantir que parte dos recursos contratados 
passem a integrar solução de cloud privada já implementada pela CONTRATANTE, que utiliza recursos 
de virtualização, automação e de infraestrutura como código com tecnologias VMware. 

 
2.9 DOS SERVIÇOS PREVISTOS NOS ITENS 1 AO 9 DA TABELA PREVISTA NA CLÁUSULA 

PRIMEIRA 
 
Todas as regras de prestação dos serviços estão previstas nos itens 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 e 2.11 com 
todos os seus subitens e Tabelas do Termo de Referência – Anexo I do Edital. 
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2.10 As regras sobre o Uso de licenciamento próprio (Bring Tour Own License – BYOL), a Plataforma de Gestão 
de MultiNuvem e do Portal de Gerenciamento online e Gerenciamento de Custos são as previstas nos itens 
2.12, 2.13 e 2.14 respectivamente, do Termo de Referência – Anexo I do Edital. 

 
2.11 DO MODELO DE GOVERNANÇA DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE NUVEM  

Os papéis e responsabilidades do integrador de nuvem na prestação dos serviços deste Contrato estão detalhados 
no item 3 do Termo de Referência – Anexo I do Edital. 

 
2.12 DAS ESPECIFICAÇÕES DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO  

Todos os requisitos necessários para a prestação dos serviços estão previstos no item 4 do Termo de Referência – 
Anexo I do Edital. 
 
Os requisitos são: 

 
a) Para a Assinatura do Contrato e Emissão das Ordens de Serviço; 
b) Do Negócio; 
c) De Capacitação; 
d) De Manutenção e Suporte Técnico; 
e) Temporais; 
f) De Segurança da Informação; 
g) De Arquitetura Tecnológica; 
h) De Projeto e de Implementação; 
i) De Implantação; 
j) De Garantia e Assistência Técnica; 
k) De Experiência Profissional; 
l) De Formação da Equipe; 
m) De Metodologia de Trabalho. 

 
2.13 DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
As regras para execução dos serviços estão previstas no item 6 do Termo de Referência, Anexo I do Edital, 
compreendendo os seguintes temas: 
 
a) Da Formalização da Demanda; 
b) Do Planejamento dos Serviços; 
c) Local de Entrega e Execução dos Serviços; 
d) Alteração do Catálogo de Recursos de Nuvem; 
e) Transição Contratual; 
f) Mecanismos Formais de Comunicação; 
g) Manutenção de Sigilo e Normas de Segurança. 

 
2.14 DO MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 

 
As regras do modelo de gestão do contrato estão previstas no item 7 do Termo de Referência, Anexo I do Edital, 
compreendendo os seguintes temas: 
 
a) Critérios de Recebimento e Aceitação; 
b) Procedimento de Teste e Inspeção 
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c) Níveis Mínimos de Serviço Exigidos (NMS), serão tratados também na Cláusula Quarta. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS 
 
3.1 Os preços, referentes à execução dos serviços contratados são conforme abaixo, de acordo com a proposta 

vencedora da licitação, entendidos estes como preços justos e suficientes para a total execução do presente 
objeto: 

 
Item Descrição Unidade 

 
Valor Unitário 

1 Prestação de serviços de computação 
multinuvem – Infraestrutura como serviço 
(IaaS) 

Unidade de Serviço de 
Computação em Nuvem -

USN 

 
 

2 Prestação de serviços de computação 
multinuvem – Plataforma como serviço 
(PaaS)  

Unidade de Serviço de 
Computação em Nuvem -

USN 

 
 

3 Prestação de serviços de computação em 
multinuvem - Software como Serviço 
(SaaS) 

Unidade de Serviço de 
Computação em Nuvem -

USN 

 
 

4 Serviço de Gerenciamento e Operação de 
Recursos em nuvem 

Instância gerenciada por mês  

5 Serviço de Migração de Recursos 
Computacionais 

Instância de Computação 
Migrada 

 

6 Serviço de Migração de Banco de Dados Instância de Banco de Dados 
Migrada 

 

7 Treinamento Turma de Treinamento  
 

8 Serviço Especializado de Suporte Técnico 
por Demanda 

Unidade de Serviços 
Técnicos -UST 

 

9 Serviço Especializado de Consultoria 
Técnica 

Unidade de Serviços 
Técnicos -UST 

 

 
3.2 Nos preços acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do 

objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da 
contratação. 
 

3.3 A não aquisição das quantidades previstas na Cláusula Primeira não gera nenhuma obrigação de indenização pela 
CONTRATANTE. 
 

3.4 DA MÉTRICA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (ITENS 1, 2 e 3 da 
Tabela 1 do Objeto)  

 
3.4.1 Os serviços de computação em nuvem (IaaS, PaaS e SaaS) constantes das Tabelas 2, 3 e 4 do Termo de 

Referência, Anexo I do Edital, respectivamente, são contabilizados por meio de USN (Unidade de 
Serviço em Nuvem). A USN visa estabelecer-se como método previsível e linear para obtenção de uma 
quantidade objetivamente definida a ser cobrada pelos serviços de computação em nuvem. 
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3.4.2 A métrica de USN consiste no estabelecimento de fator de referência específico para cada tipo de serviço 
de nuvem fornecido (fator da USN), conforme métrica individual associada ao consumo dos recursos ou 
esforços computacionais. 
 

3.4.3 Os serviços ou recursos, condições, bem como suas faixas e franquias, declarados como gratuitos na 
política de preços praticada pelo provedor de serviços em nuvem, deverão ser disponibilizados sem ônus 
à CONTRATANTE. 

 
3.4.4 A CONTRATANTE fará uso e efetuará o pagamento apenas de USNs relativas aos serviços solicitados à 

CONTRATADA, até o limite máximo das USNs estimadas. 
 

3.4.5 A CONTRATADA deverá disponibilizar todos os serviços listados nas Tabelas 2, 3 e 4 previstas no 
Termo de Referência, Anexo I do Edital, de acordo com as descrições e níveis mínimos de serviço, por 
meio do uso de soluções constantes no catálogo do provedor ou em ferramenta de marketplace do 
provedor. 

 
3.4.6 No caso do fornecimento do serviço por meio de ferramenta de marketplace do provedor, a referida 

ferramenta deve ser passível de mensuração na mesma métrica definida para o serviço das Tabelas 2, 3 e 
4 do Termo de Referência, Anexo I do Edital, para fins de medição e cobrança do quantitativo de USN 
consumido pelo serviço. 

  
3.5 DA MÉTRICA PARA SERVIÇO DE CONSULTORIA E DE SUPORTE TÉCNICO POR DEMANDA 
 

3.5.1 Os serviços de consultoria e de suporte técnico por demanda serão remunerados mensalmente pela 
quantidade de Unidades de Serviços Técnicos (UST) utilizados pela CONTRATADA na execução das 
Ordens de Serviço. 

  
3.5.2 A unidade de medida adotada (UST) corresponde ao esforço de 1 (uma) hora para a execução da tarefa 

com determinada complexidade, independentemente da quantidade de recursos humanos alocados. O seu 
pagamento é condicionado à prestação dos serviços e atendimento aos níveis de serviços detalhados na 
ordem de serviço.  

 
CLÁUSULA QUARTA – DOS INDICADORES DE NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇO EXIGÍVEIS (NMS) 

 
4.1 A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base em Níveis de Serviço 

definidos nesta Cláusula.  
 

4.1.1 Níveis de serviço são indicadores mensuráveis, estabelecidos pela CONTRATANTE, capazes de aferir 
objetivamente os resultados pretendidos com as respectivas contratações. 

 
4.2 A aferição dos níveis de serviço será realizada mensalmente pelos fiscais do contrato, referente às Ordens de 

Serviço encerradas no mês anterior.  
 
4.3 O não cumprimento dos valores mínimos/máximos exigidos nos indicadores ensejará em descontos de acordo 

com o estipulado em cada indicador. 
 

4.4 Para as Ordens de Serviços relacionadas aos serviços de computação em nuvem (Itens 1, 2 e 3 da Tabela 1 do 
objeto), será considerado o seguinte indicador: 
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4.4.1 INDICADOR DE DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM 
(IDSCN) 

INDICADOR DE DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM 
NUVEM (IDSCN)  
Tópico  Descrição  
Finalidade  O IDSCN visa aferir o percentual do tempo em que os serviços da Nuvem 

Pública estiveram disponíveis no mês.  
Meta a cumprir  IDSCN >= 99,90%  

  

O serviço objeto desta contratação deverá ser 
prestado 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) 
dias por semana, durante todo o período de 
vigência do contrato, salvaguardados os casos de 
interrupções programadas.  

Instrumento de 
medição  

Através da plataforma de gerenciamento de nuvem e por controle próprio da 
CONTRATANTE na constatação de indisponibilidade dos serviços.  

Forma de 
acompanhamento  

Durante a execução dos serviços, a disponibilidade será monitorada e o 
tempo de indisponibilidade dos serviços será descontado do tempo total de 
disponibilidade esperado no mês.  

Entende-se como serviços aqueles constantes dos catálogos dos Itens 1, 2 e 3 
em execução.  

Periodicidade  Será aferida mensalmente por serviço  
Mecanismo de 
Cálculo (métrica)  

IDSCN (%) = (TDM / TTM) x 100  

Onde:  

IDSCN = Disponibilidade dos Serviços  

TDM = Total de tempo com disponibilidade no mês  

TTM = Total do tempo no mês  
Observações  Serão utilizados dias corridos na medição.  
Início de 
Vigência  

A partir da emissão de OS(s) relativa(s) aos itens 01, 02 e 03  

Faixas de ajuste 
no pagamento  

Para valores do indicador IDSCN:  

Igual ou Superior a 99,90% – Pagamento integral da OS;  

De 98,90% a 99,89% – Glosa de 3% sobre o valor do serviço inadimplido;  

De 97,90% a 98,89% – Glosa de 5% sobre o valor do serviço inadimplido;  

De 96,90% a 97,89% – Glosa de 7% sobre o valor do serviço inadimplido;  

De 90,00% a 96,89% – Glosa de 9% sobre o valor do serviço inadimplido   
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4.5 Para as Ordens de Serviços relacionadas aos serviços de gerenciamento e operação de recursos de computação em 

nuvem (Item 4 da Tabela 1 do objeto), além dos SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE TÉCNICO 
EXECUTADOS POR DEMANDA (Item 8 da Tabela 1 do Objeto) e SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE 
CONSULTORIA TÉCNICA (item 9 da Tabela 1do objeto) serão considerados os seguintes indicadores: 
 
4.5.1 INDICADOR DE DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E OPERAÇÃO 

DE RECURSOS EM NUVEM (IDGOR) – Este indicador será utilizado para medir o Item 4 da 
Tabela 1.  
 

INDICADOR DE DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E 
OPERAÇÃO DE RECURSOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (IDGOR)  
Tópico  Descrição  
Finalidade  O IDGOR visa aferir o percentual do tempo em que os serviços de 

gerenciamento e operação de recursos de computação em Nuvem Pública 
estiveram disponíveis no mês.  

Meta a cumprir  IDGOR>= 99%   O serviço de gerenciamento e operação de recursos em 
nuvem 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias 
por semana, durante todo o período de vigência do 
contrato, salvaguardados os casos de interrupções 
programadas.  

Instrumento de 
medição  

Através da plataforma de gerenciamento e operação de nuvem e por 
controle próprio da CONTRATANTE na constatação de indisponibilidade 
dos serviços.  

Forma de 
acompanhamento  

Durante a execução dos serviços, a disponibilidade será monitorada e o 
tempo de indisponibilidade dos serviços será descontado do tempo total de 
disponibilidade esperado no mês.  

Periodicidade  Será aferida mensalmente por serviço  
Mecanismo de 
Cálculo (métrica)  

IDGOR (%) = (TDM / TTM) x 100  

Onde:  

IDGOR = Disponibilidade dos Serviços de gerenciamento e operação  

TDM = Total de tempo com disponibilidade no mês  

TTM = Total do tempo no mês  
Observações  Serão utilizados dias corridos na medição.  
Início de Vigência  A partir da emissão de OS relativa ao item 04 
Faixas de ajuste no 
pagamento  

Para valores do indicador IDGOR:  

E abaixo de 89,99%– Glosa de 10% sobre o valor do serviço inadimplido  
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Igual ou Superior a 99% – Pagamento integral da OS;  

De 90% a 98,99% – Glosa de 1% sobre o valor do serviço inadimplido;  

De 80% a 89,99% – Glosa de 2% sobre o valor do serviço inadimplido;  

De 70% a 79,99% – Glosa de 5% sobre o valor do serviço inadimplido;  

Abaixo de 69,99% - Glosa de 10% sobre o valor do serviço inadimplido.  
 

4.5.2 INDICADOR DE RESPONSIVIDADE A INCIDENTES (IRI) – Este indicador será utilizado para 
medir os itens 4, 8 e 9 da Tabela 1.  

INDICADOR DE RESPONSIVIDADE A INCIDENTES (IRI)  
Tópico  Descrição  
Finalidade  O indicador de resposta a incidentes mensura a quantidade de incidentes 

ocorridos no mês relacionados às instâncias objeto do serviço de 
gerenciamento da solução e o respectivo tempo de resposta. O objetivo 
deste indicador é incentivar uma atuação proativa e preventiva no 
gerenciamento dos recursos.  

Meta a cumprir  IRI >= 90%   Promover uma resposta com proposta de 
resolução ou medida de contorno do incidente 
em até 90 minutos a no mínimo sobre 90% dos 
incidentes ocorridos no mês.  

Instrumento de 
medição  

Através da plataforma de gerenciamento de nuvem e por controle próprio 
da CONTRATANTE na constatação da ocorrência de incidentes e na 
contabilização do tempo até sua resposta  

Forma de 
Acompanhamento  

Durante a execução dos serviços, a ocorrência de incidentes será 
monitorada e o tempo de resposta será contabilizado.  

Periodicidade  Será aferido mensalmente  
Mecanismo de 
Cálculo (métrica)  

IRI = (TI90 / TIM) x 100  

Onde:  

IRI = Percentual de Incidentes Tratados em até 90 minutos.  

TIM = Total de incidentes ocorridos no mês  

TI90 = Total de incidentes tratados em até 90 minutos.  
Observações  Serão utilizados dias corridos na medição  
Início de Vigência  A partir da emissão de OS(s) relativa(s) aos itens 01, 02 e  03  
Faixas de ajuste no 
pagamento  

Para valores do indicador IRI:  

Igual ou Superior a 90% – Pagamento integral da OS;  
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De 80% a 89,99% – Glosa de 5% sobre o valor do serviço inadimplido;  

De 70% a 79,99% – Glosa de 7% sobre o valor do serviço inadimplido;  

Abaixo de 69,99% - Glosa de 10% sobre o valor do serviço inadimplido.  
 
4.5.3 INDICADOR DE TEMPESTIVIDADE NA OPERAÇÃO (ITO)  
Este indicador será utilizado para medir o nível de serviço dos Itens 4, 8 e 9 da Tabela 1.  
 
INDICADOR DE TEMPESTIVIDADE NA OPERAÇÃO (ITO)  
Tópico  Descrição  
Finalidade  Mensurar a execução dos serviços relacionados aos itens nos prazos 

máximos estabelecidos.  
Meta a cumprir  ITO >= 99,00%   Executar as operações e atividades dentro dos 

prazos para a execução previstos nas tabelas 5 e 6 
e na ordem de serviço.  

Instrumento de 
medição  

Através da plataforma de gerenciamento e acompanhamento de 
chamados e por controle próprio da CONTRATANTE.  

Forma de 
Acompanhamento  

Após a execução dos serviços, os fiscais analisarão individualmente cada 
execução de serviço verificando a conclusão no prazo definido no Termo 
de Referência.  

Periodicidade  Será aferido mensalmente  
Mecanismo de 
Cálculo (métrica)  

ITO = (TCSA / TC) x 100  

Onde:  

ITO = Percentual de serviços entregues tempestivamente.  

TC = Total de chamados ocorridos no mês  

TCSA = Total de chamados sem atraso.  
Observações  Serão utilizados dias corridos na medição  
Início de Vigência  A partir da emissão de OS(s) relativa(s) ao item 01, 02 e 03.  
Faixas de ajuste no 
pagamento  

Para valores do indicador ITO:  

Igual ou Superior a 99,00% – Pagamento integral da OS;  

De 90% a 98,99% – Glosa de 1% sobre o valor do serviço inadimplido;  

De 80% a 89,99% – Glosa de 5% sobre o valor do serviço inadimplido;  

De 70% a 79,99% – Glosa de 7% sobre o valor do serviço inadimplido;  

Abaixo de 69,99% - Glosa de 10% sobre o valor do serviço inadimplido.  
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4.5.4 INDICADOR DE CONFORMIDADE NA OPERAÇÃO (ICO) - Este indicador será utilizado para 
medir o item 4, 8 e 9 da Tabela 1.  

INDICADOR DE CONFORMIDADE NA OPERAÇÃO (ICO)  
Tópico  Descrição  
Finalidade  Assegurar que os serviços de operação e gerenciamento dos recursos em 

núvem sejam executados em conformidade aos requisitos técnicos e 
funcionais esperados.  

Meta a cumprir  ICO = 100,00%   Executar as operações e atividades de 
gerenciamento para aferição da QUALIDADE dos 
serviços previstos na tabela % e na ordem de 
serviço.  

Instrumento de 
medição  

Através da plataforma de gerenciamento e acompanhamento de 
chamados e por controle próprio da CONTRATANTE.  

Forma de 
Acompanhamento  

Após a execução dos serviços, os fiscais analisarão individualmente cada 
execução de serviço verificando a conclusão no prazo definido no Termo 
de Referência.  

Periodicidade  Será aferido mensalmente  
Mecanismo de 
Cálculo (métrica)  

ICO = (TCC / TC) x 100  

Onde:  

TC = Total de chamados ocorridos no mês  

TCC = Total de chamados entregues no prazo definido no Termo de 
Referência.  

Observações  Serão utilizados dias corridos na medição  
Início de Vigência  A partir da emissão de OS(s) relativa(s) aos itens 01,02 e 03  
Faixas de ajuste no 
pagamento  

Para valores do indicador ICO:  

Igual a 100% – Pagamento integral da OS;  

De 90% a 99,99% – Glosa de 5% sobre o valor do serviço inadimplido;  

De 80% a 89,99% – Glosa de 7% sobre o valor do serviço inadimplido;  

Abaixo de 79,99% - Glosa de 10% sobre o valor do serviço inadimplido.  
 
4.6 Para as Ordens de Serviços relacionadas aos serviços de MIGRAÇÃO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS E 

MIGRAÇÃO DE BANCO DE DADOS (Itens 5 e 6 da Tabela 1 do objeto), serão considerados os seguintes 
indicadores: 

 
4.6.1 INDICADOR DE TEMPESTIVIDADE NA MIGRAÇÃO (ITM)  

INDICADOR DE TEMPESTIVIDADE NA MIGRAÇÃO (ITM)  
Tópico  Descrição  
Finalidade  Mensurar a execução dos serviços de migração nos prazos máximos 
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estabelecidos.  
Meta a cumprir  ITM< = 0  

  

Executar a migração das cargas de trabalhos dentro 
dos prazos para a execução previstos nos itens 05 e 
06.  

Instrumento de 
medição  

Ordem de Serviço e plataforma de gerenciamento dos recursos de 
nuvem.  

Forma de 
Acompanhamento  

Após a execução dos serviços de migração, os fiscais verificarão a 
conformidade entre o prazo realizado e o prazo previsto.  

Periodicidade  Será aferido mensalmente  
Mecanismo de 
Cálculo (métrica)  

ITM = PR - PMP  

Onde:  

ITM = Dias de entrega do serviço dentro do prazo previsto.  

PMP = Prazo Máximo previsto para migração.  

PR= Prazo realizado.  
Observações  Serão utilizados dias corridos na medição.  

O período cuja pendência dependa da CONTRATANTE será descontado 
da forma de cálculo.  

Início de Vigência  A partir da emissão de OS(s) relativa(s) aos itens 05 e 06.  
Faixas de ajuste no 
pagamento  

Para valores do indicador ITM:  

Igual ou inferior a 0 – Pagamento integral da OS;  

De 1 a 5 – Glosa de 3% sobre o valor da ordem de serviço;  

De 6 a 10 – Glosa de 5% sobre o valor da ordem de serviço;  

De 11 a 15 – Glosa de 7% sobre o valor da ordem de serviço;  

De 16 a 30 - Glosa de 10% sobre o valor da ordem de serviço e aplicada 
advertência.  

Acima de 30 – Será declarado não execução do serviço de migração, sem 
prejuízo da aplicação de glosa anterior.  

 

4.6.2 INDICADOR DE EFETIVIDADE NA MIGRAÇÃO (IFM)  

INDICADOR DE EFETIVIDADE NA MIGRAÇÃO (IFM)  
Tópico  Descrição  
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Finalidade  Assegurar que a migração das cargas de trabalho ocorra em 
conformidade aos requisitos técnicos e de negócio esperados.  

Meta a cumprir  IFM=100%  Quantidade de instâncias migradas cujas cargas de 
trabalhos foram estabilizadas no ambiente de nuvem.  

Instrumento de 
medição  

Ordem de Serviço e plataforma de gerenciamento dos recursos de 
nuvem.  

Forma de 
Acompanhamento  

Após a execução dos serviços de migração, os fiscais verificarão as 
conformidades funcionais das cargas de trabalho mantidas pelas 
instâncias.  

Periodicidade  Sob demanda  
Mecanismo de 
Cálculo (métrica)  

IFM = TIMS/ TIM x 100  

Onde:  

IFM = Instâncias migradas em conformidade funcional aos requisitos 
técnicos e de negócio esperados.  

TIMS = Total de instâncias migradas em conformidade funcional.  

TIM = Total de instâncias migradas  
Observações  Serão consideradas instâncias de computação e de Banco de dados.  
Início de Vigência  A partir da emissão de OS(s) relativa(s) aos itens 05 e 06.  
Faixas de ajuste no 
pagamento  

Para valores do indicador IFM:  

Igual a 100% – Pagamento integral da OS;  

De 90% a 99,99% – Glosa de 3% sobre o valor do serviço inadimplido;  

De 80% a 89,99% – Glosa de 5% sobre o valor do serviço inadimplido;  

Abaixo de 79,99% - Glosa de 7% sobre o valor do serviço inadimplido.  
 
4.7 Para as Ordens de Serviços relacionadas aos serviços de TREINAMENTO (ITEM 7 da Tabela 1 do objeto), serão 

considerados os seguintes indicadores:  
 

INDICADOR DE QUALIDADE DO TREINAMENTO (IQT)  
Tópico  Descrição  
Finalidade  A execução dos serviços de treinamento com a qualidade mínima esperada.  
Meta a cumprir  IQT>= 70%   

  

Avaliação positiva do treinamento por no mínimo 70% 
dos treinandos.  

Instrumento de 
medição  

Formulário de avaliação preenchido por cada treinando após realização do curso  

Forma de 
Acompanhamento  

Ao término do treinamento cada aluno responderá um formulário com um 
indicador de avaliação geral do treinamento. Considera-se positiva a avaliação 
superior a 50%  
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Periodicidade  Por treinamento  
Mecanismo de 
Cálculo (métrica)  

IQT (%) = (TAP/ TA) x 100  

Onde:  

IQT = Avaliações positivas sobre o treinamento.  

TA = Total de avaliações.  

TAP = Total de avaliações positivas  
Observações  Serão considerados apenas os participantes com no mínimo 70% de frequência.  
Início de 
Vigência  

A partir da emissão de OS relativa ao item 07.  

Faixas de ajuste 
no pagamento  

Para valores do indicador IQT:  

Igual ou superior a 70% – Pagamento integral da OS;  

De 60% a 69,99% – Glosa de 2% sobre o valor do serviço inadimplido;  

De 50% a 59,99% – Glosa de 3% sobre o valor do serviço inadimplido;  

De 40% a 49,99% – Glosa de 5% sobre o valor do serviço inadimplido;  

Abaixo de 39,99% - Glosa de 7% sobre o valor do serviço inadimplido.  
 

CLÁUSULA QUINTA - DO RECURSO FINANCEIRO 
 

As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta de recursos financeiros próprios da 
CONTRATANTE. 
 

CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO CONTRATUAL 
 
6.1 O prazo de duração do Contrato será de 36 (trinta e seis) meses, a contar da Autorização para início do 

Contrato. 
 
6.2 A expedição da ordem de início dos serviços somente se efetivará a partir da publicação da súmula do Contrato 

no Diário Oficial do Estado. 
 
6.3 O prazo de duração do presente Contrato pode ser prorrogado por interesse das partes, por mais um período de 

24 (vinte e quatro) meses, até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja autorização formal da autoridade 
competente e observados os seguintes requisitos:  

 
6.3.1. os serviços tenham sido prestados regularmente;  
6.3.2. a CONTRATANTE mantenha interesse na realização do serviço; e  
6.3.3. o valor do Contrato permaneça economicamente vantajoso. 
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6.4 O objeto será executado nas dependências da CONTRATANTE, salvo previsão diversa neste contrato ou 
mediante ajuste. 

 
6.5 A CONTRATADA não tem direito subjetivo a prorrogação contratual. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO 
 
7.1 O pagamento deverá ser efetuado no prazo de 20 (vinte) dias, mediante a apresentação de Nota Fiscal ou da 

Fatura pela CONTRATADA, que deverá conter o detalhamento dos serviços executados. 
 
7.2 O Documento Fiscal de Cobrança deverá ser do estabelecimento que apresentou a proposta vencedora da 

licitação e, nos casos em que a emissão for de outro estabelecimento da empresa, o documento deverá vir 
acompanhado das certidões negativas relativas à regularidade fiscal.  

 
7.2.1 Quando o documento for de outro estabelecimento localizado fora do Estado, será exigida também 

certidão negativa relativa à Regularidade Fiscal junto à Fazenda Estadual do Rio Grande do Sul, 
independente da localização da sede ou filial da CONTRATADA. 

 
7.3 A protocolização do Documento Fiscal de Cobrança somente poderá ser feita após a prestação dos serviços 

por parte da CONTRATADA. 
 

7.4 O pagamento será efetuado por serviço efetivamente prestado e aceito. 
 

7.4.1 A glosa do pagamento durante a execução contratual, sem prejuízo das sanções cabíveis, só deverá 
ocorrer quando o contratado: 

 
7.4.1.1 não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar as atividades com a qualidade 

mínima exigida no contrato, no Termo de Referência, Anexo I do Edital ou Cláusula Quarta; ou  
 
7.4.1.2 deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-

los com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 
 
7.5 A CONTRATANTE responsabiliza-se a depositar, à CONTRATADA, o valor correspondente aos serviços, na 

Conta Corrente nº ............, da agência nº ........, do Banco ............. 
 
7.6 Caso o serviço não seja prestado fielmente e/ou apresente alguma incorreção será considerado como não aceito 

e o prazo de pagamento será contado a partir da data de regularização. 
 
7.7 Na fase da liquidação da despesa, deverá ser efetuada consulta ao CADIN/RS para fins de comprovação do 

cumprimento da relação contratual estabelecida nos termos do disposto no artigo 69, inciso IX, da Lei Federal 
nº 13.303, de 30 de junho de 2016. 
 
7.7.1 Constatando-se situação de irregularidade da CONTRATADA junto ao CADIN/RS, será providenciada 

sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, regularize sua situação ou, no 
mesmo prazo, apresente sua defesa. 

 
7.7.2 Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE poderá adotar as medidas necessárias à rescisão 

contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à CONTRATADA a ampla 
defesa. 
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7.8 Os pagamentos a serem efetuados em favor da CONTRATADA, quando couber, estarão sujeitos à retenção, na 

fonte, dos seguintes tributos: 
 

7.8.1 Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas - IRPJ, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, 
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, e Contribuição para os Programas 
de Integração social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, na forma da 
Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012, conforme determina o art. 64 da Lei federal nº 9.430/1996; 

 
7.8.2 Contribuição Previdenciária, correspondente a onze por cento, na forma da Instrução Normativa RFB nº 

971, de 13 de novembro de 2009, conforme determina a Lei federal nº 8.212/1991; 
 
7.8.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, na forma da Lei Complementar federal nº 

116/2003, combinada com a legislação municipal e/ou distrital sobre o tema. 
 

7.9 As empresas dispensadas de retenções deverão entregar declaração, anexa ao documento de cobrança, em duas 
vias, assinadas pelo representante legal, além de informar sua condição no documento fiscal, inclusive o 
enquadramento legal. 

 
7.10 A CONTRATANTE poderá reter do valor da fatura da CONTRATADA a importância devida, até a 

regularização de suas obrigações contratuais. 
 

CLÁUSULA OITAVA - DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 
 
Os valores do presente Contrato não pagos na data prevista serão corrigidos até a data do efetivo pagamento, pro rata 

die, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, do Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor – 
SNIPC, ou outro que venha a substituí-lo. 
 

CLÁUSULA NONA – DO REAJUSTE 
 

9.1 O Contrato será reajustado, observado o interregno mínimo de 12 (doze) meses, a contar da data limite para 
apresentação da proposta, ou seja, __/__/2022.  

 
9.1.1 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de 12 (doze) meses será contado a 

partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 
 

9.2 O valor do Contrato será reajustado, em consequência da variação do IPCA (Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo) do Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor – SNIPC, de acordo com a 
fórmula abaixo: 
 
R = P0 x [(IPCAn / IPCA0)-1]  
 
Onde: 
 
R = parcela de reajuste; 
 
P0 = Preço inicial do Contrato no mês de referência dos preços ou preço do Contrato no mês de aplicação 
do último reajuste; 
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IPCAn = número do índice IPCA referente ao mês do reajuste; 
 
IPCA0 = número do índice IPCA referente ao mês da data da proposta, último reajuste. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES 

 
As partes devem cumprir fielmente as cláusulas avençadas neste Contrato, respondendo pelas consequências de sua 
inexecução parcial ou total. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

11.1 Executar os serviços conforme especificações contidas no Anexo I - Termo de Referência, do Edital, e de sua 
proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de 
fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários previstos. 

 
11.2 Manter durante toda a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar à CONTRATANTE a 
superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas condições. 

 
11.3 Demonstrar que os provedores de serviços em nuvem, estão em conformidade com os padrões de segurança de 

nuvem através de auditoria anual do tipo SOC 2, ou superior, conduzida por um auditor independente, com a 
apresentação dos relatórios de tipo I ou tipo II. 

 
11.4 A CONTRATADA deverá apresentar anualmente, à auditoria citada no item 11.3, o que será essencial para 

garantir que o provedor continue em conformidade com os padrões de segurança durante a vigência do 
contrato.  

 
11.5  Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em 

conformidade com as normas e determinações em vigor. 
 
11.6  Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do 

Contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou 
dos materiais empregados. 

 
11.7  Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, ficando a CONTRATANTE 

autorizada a descontar dos pagamentos devidos à CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos. 
 
11.8 Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá, quando for o caso. 
 
11.9 Apresentar à CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão 

para a execução do serviço. 
 
11.10 Prestar serviços com profissionais com a capacitação e vínculo previstos nos itens 4.11 e 4.12 do Termo de 

Referência, Anexo I ao Edital, com as devidas comprovações. Para as substituições de profissionais este 
regramento também deverá ser observado. 

 
11.11 Orientar seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da Administração. 
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11.12 Orientar seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executar atividades 
não abrangidas pelo contrato. 

 
11.13 Responder nos prazos legais, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução do 

serviço e por outras correlatas, tais como salários, seguros de acidentes, indenizações, tributos, vale-refeição, 
vale-transporte, crachás e outras que venham a ser criadas e exigidas pelo Poder Público. 

 
11.14 Fiscalizar regularmente os seus empregados designados para a prestação do serviço, a fim de verificar as 

condições de execução. 
 
11.15 Comunicar à CONTRATANTE qualquer anormalidade constatada e prestar os esclarecimentos solicitados. 
 
11.16 Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração cometida por seus empregados quando da execução do 

serviço objeto deste Contrato. 
 
11.17 Realizar os treinamentos que se fizerem necessários para o bom desempenho das atribuições de seus 

empregados. 
 
11.18 Treinar seus empregados quanto aos princípios básicos de postura no ambiente de trabalho, tratamento de 

informações recebidas e manutenção de sigilo, comportamento perante situações de risco e atitudes para evitar 
atritos com servidores, colaboradores e visitantes do órgão. 

 
11.19 Coordenar e supervisionar a execução dos serviços contratados. 
 
11.20 Administrar todo e qualquer assunto relativo aos seus empregados. 
 
11.21 Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias, comerciais e as 

demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à CONTRATANTE. 
 
11.22 Relatar à CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços. 
 
11.23 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para 

os maiores de 14 anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre. 

 
11.24 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, 

devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento 
ao objeto da licitação. 

 
11.25 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do Contrato. 
 
11.26 Indicar pelo menos 01 (um) profissional de seu quadro funcional para fazer contatos com a CONTRATANTE 

sobre a execução do objeto deste Contrato. 
 
11.27 Observar integralmente o previsto na Lei Geral de Proteção de Dados, Lei Federal nº 13.709/2018. 
  
11.28 A CONTRATADA deverá, se for o caso, apresentar Programa de Integridade, nos termos da Lei Estadual nº 

15.228, de 25 de setembro de 2018. 
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11.29 Ceder, a propriedade, à CONTRATANTE, de tudo que for produzido durante a execução do contrato tais como 
scripts, arquivos de configuração e documentação. 

  
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 
12.1  Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidores designados para esse fim, anotando em 

registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente 
envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 
 

12.2  Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas 
contratuais e os termos de sua proposta. 

 
12.3 Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos 

serviços, fixando prazo para a sua correção. 
 
12.4 Aplicar, garantidos a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento das 

obrigações contratuais. 
 
12.5 Pagar a CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas neste 

contrato e no Termo de Referência – Anexo I do Edital.  
 
12.6 Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços do contratado, nos termos da legislação 

vigente. 
 
12.7  Indicar pelo menos 01 (um) profissional de seu quadro funcional para fazer contatos com a CONTRATADA 

sobre a execução do objeto deste Contrato. 
 
12.8 Fiscalizar a prestação dos serviços para que a mesma ocorra com profissionais capacitados e com o devido 

vínculo, nos termos previstos nos itens 4.11 e 4.12 do Termo de Referência – Anexo I do Edital.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS SANÇÕES 

 
13.1 Sem prejuízo da faculdade de rescisão contratual, a CONTRATANTE poderá aplicar sanções de natureza 

moratória e punitiva à CONTRATADA, diante do não cumprimento das cláusulas contratuais. 
 
13.2 Com fundamento no artigo 83, inciso III da Lei Federal nº 13.303/2016, combinado com o artigo 7º da Lei 

Federal nº 10.520/2002, ficará impedida de licitar e contratar com a CONTRATANTE e será descredenciada do 
cadastro de fornecedores, pelo prazo de até 2 (dois) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo da rescisão 
unilateral do Contrato e da aplicação de multa, a CONTRATADA que: 

 
a) apresentar documentação falsa; 
b) ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 
c) falhar na execução do Contrato; 
d) fraudar a execução do Contrato; 
e) comportar-se de modo inidôneo; 
f) cometer fraude fiscal. 

 
13.3 Configurar-se-á o retardamento da execução quando a CONTRATADA: 
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a) deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do Contrato após 07 (sete) dias contados da data da 
ordem de serviço; 
 

b) deixar de realizar, sem causa justificada, os serviços definidos no Contrato por 03 (três) dias seguidos ou por 
10 (dez) dias intercalados. 

 
13.4  A falha na execução do Contrato estará configurada quando a CONTRATADA descumprir as obrigações e 

cláusulas contratuais, cuja dosimetria será aferida pela autoridade competente, de acordo com o que preceitua o 
item 13.10 da presente Cláusula. 

 
13.5. Para os fins da alínea “e” do item 13.2, reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos arts. 337-F, 337-

I, 337-J, 337-K, 337-L e no art. 337-M, §§ 1º e 2º, do Capítulo II-B, do Título XI da Parte Especial do Decreto-
Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal). 

 
13.6 A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações discriminadas no item 13.2 ficará sujeita, sem prejuízo 

da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 
 

13.6.1Multa: 
 

a) compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total atualizado do Contrato nos casos de 
inexecução, execução imperfeita ou em desacordo com as especificações e negligência na execução 
do objeto contratado, e nos casos de descumprimento de cláusula contratual ou norma de legislação 
pertinente; 

b) moratória de até 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor mensal da 
contratação, até o limite de 30 (trinta) dias; 

 
13.6.2 Impedimento de licitar e de contratar com a CONTRATANTE, e descredenciamento no cadastro de 

fornecedores, pelo prazo de até 02 (dois) anos. 
 
13.7 As multas compensatória e moratória poderão ser aplicadas cumulativamente, sem prejuízo da aplicação da 

sanção de impedimento de licitar e de contratar. 
 
13.8 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o 

contraditório e a ampla defesa, observando-se o prazo de 10 (dez) dias úteis previstos no §2º do art. 83 da Lei nº 
13.303/2016. 

 
13.9 O valor da multa ou dos descontos referente à indisponibilidade/inexecução prevista na Cláusula Quarta, poderá 

ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA. Se o valor a ser pago à CONTRATADA não for 
suficiente para cobrir o valor da multa, a importância total será recolhida pela CONTRATANTE no prazo de 15 
(quinze) dias, contados da comunicação oficial. 
 
13.9.1 Não haverá penalizações pecuniárias em duplicidade através das sanções decorrentes da presente 

Cláusula e da Cláusula Quarta.  
 
13.10 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, 

o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da 
proporcionalidade. 
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13.11 A aplicação de sanções não exime a CONTRATADA da obrigação de reparar os danos, perdas ou prejuízos que 
venha a causar ao ente público. 

 
13.12 O Contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais previstas no instrumento, poderá ser 

rescindido unilateralmente, por ato formal da Administração, nos casos enumerados nesta Cláusula e na 
Cláusula Décima Quarta, e nos termos previstos no §1º do art. 82 da Lei Federal nº 13.303/2016. 

 
13.13 As sanções previstas nesta Cláusula não elidem a aplicação das penalidades estabelecidas na Lei federal nº 

12.846/2013, conforme o disposto no seu art. 30 ou nos arts. 337-E a 337-P, Capítulo II-B, do Título XI da 
Parte Especial do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal). 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO 

 
14.1 Sem prejuízo das hipóteses e condições de extinção dos Contratos previstos no direito privado, o presente 

Contrato poderá ser rescindido unilateralmente nas seguintes hipóteses: 
a) nas hipóteses previstas na Cláusula Décima Terceira, em especial nos itens 13.2, 13.3 e 13.4 que não 

estiverem explícitas nas alíneas a seguir; 
b) pelo descumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 
c) pelo cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos; 
d) pela lentidão do seu cumprimento, caso comprovada a impossibilidade da conclusão do serviço, nos prazos 

estipulados; 
e) pelo atraso injustificado no início do serviço ou fornecimento; 
f) pela paralisação do serviço sem justa causa e prévia comunicação; 
g) pela subcontratação total ou parcial do seu objeto, não admitidas no edital; 
h) pela cessão ou transferência, total ou parcial, das obrigações da CONTRATADA à outrem; 
i) pela associação da CONTRATADA com outrem, a fusão, cisão, incorporação, a alteração social ou a 

modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, salvo se não houver prejuízo à execução do Contrato 
e aos princípios da administração pública, se forem mantidas as mesmas condições estabelecidas no 
Contrato original e se forem mantidos os requisitos de habilitação; 

j) pelo cometimento reiterado de faltas na sua execução; 
k) pela decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 
l) pela dissolução da sociedade; 
m) por razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pelo 

gestor do Contrato e ratificada pelo Diretor-Presidente  e exaradas em processo administrativo;  
n)  pelo descumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, sem prejuízo das 

sanções penais cabíveis. 
 

14.2 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à 
prévia e ampla defesa. 

 
14.3 O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido: 

a) levantamento dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 
b) relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 
c) indenizações e multas. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS VEDAÇÕES 

 
15.1 É vedado a CONTRATADA: 
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a) caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operação financeira; 
b) interromper a execução dos serviços sob a alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo 

os casos previstos em lei. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS ALTERAÇÕES 
 
Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 81 da Lei federal nº 13.303/2016. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS CASOS OMISSOS 
 
Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei Federal nº 
13.303/2016, na Lei Federal nº 10.520/2002 e demais normas aplicáveis. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES ESPECIAIS 
 
18.1Se qualquer das partes relevar eventual falta relacionada com a execução deste Contrato, tal fato não significa 

liberação ou desoneração a qualquer delas. 
 
18.2 No caso de ocorrer greve de caráter reivindicatório entre os empregados da CONTRATADA ou de seus 

subcontratados, cabe a ele resolver imediatamente a pendência. 
 
18.3As partes considerarão cumprido o Contrato no momento em que todas as obrigações aqui estipuladas estiverem 

efetivamente satisfeitas, nos termos de direito e aceitas pela CONTRATANTE. 
 
18.4Haverá consulta prévia ao CADIN/RS, pelo órgão ou entidade competente, nos termos da Lei nº 10.697/1996, 

regulamentada pelo Decreto nº 36.888/1996. 
 
18.5 Durante a execução do contrato é possível a subcontratação dos serviços de treinamento e consultoria. Para fins 

de alocação dos profissionais, os mesmos deverão cumprir todas as exigências previstas nos itens 4.11 e 4.12 do 
Termo de Referência – Anexo I do Edital. 

 
18.6O presente Contrato somente terá eficácia após publicada a respectiva súmula. 
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CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
19.1 Fica eleito o Foro de Porto Alegre, como o competente para dirimir quaisquer questões advindas deste contrato, 

com renúncia expressa a qualquer outro. 
 
19.2 E, assim, por estarem as partes ajustadas e acordadas, lavram e assinam este contrato, em 02 (duas) vias de iguais 

teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas, para que produza seus jurídicos efeitos. 
 

Porto Alegre,             de                                     de 2022. 
 

 
 
 

Representante da CONTRATANTE 
 
 
 
 
Representante da CONTRATANTE 

 
 
 
 

Representante da CONTRATADA 
 

Testemunhas: 
 
________________________                                              ________________________ 
CPF:                                                                                   CPF: 
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ANEXO A 

 
ATO DE DESIGNAÇÃO DE GESTOR E FISCAL DO CONTRATO 
 
CONTRATO: 5730-00 
 
Nº DO PROCESSO: 22/0489-0001092-9  -  Pregão - ......../2022 
 
O Diretor-Presidente da CONTRATANTE, no uso de suas atribuições legais, 
 
RESOLVE: 
 
1 Designar o(a) funcionário(a) ............................., cargo ..........., matrícula .............., CPF nº................ lotado na 

.............., na função de Gestor do Contrato celebrado entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA, tendo 
previstas as atribuições na Instrução de Serviço Gestão de Contratos de Despesa.  

 
2 Designar o(a) funcionário(a) ............................., cargo ..........., matrícula .............., CPF nº................ lotado na 

.............., na função de Fiscal do Contrato, celebrado entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA, tendo 
previstas as atribuições na Instrução de Serviço Gestão de Contratos de Despesa. 

 
3 No exercício de suas funções deverão os funcionários empregar todo o zelo e diligência possíveis, 

acompanhando atentamente a execução do objeto contratado, de modo a preservar as especificações nele 
contidas, assim como aquelas indicadas em seus anexos e na proposta da CONTRATADA, determinando, 
sempre que necessário, as correções e adequações que se mostrem necessárias. 

 
4 Quaisquer ocorrências deverão ser devidamente anotadas e notificadas, por escrito, à CONTRATADA, 

devendo os funcionários comunicar o fato para a sua chefia imediata, recomendando a adoção das providências 
cabíveis e, se for o caso, aplicação de penalidades pertinentes, após regular procedimento de apuração. 

 
5 Os funcionários declaram ter ciência do previsto na Instrução de Serviço - Gestão de Contratos de Despesa. 
 
 
 

JOSÉ ANTONIO COSTA LEAL, 
Diretor-Presidente 

 
 
 
 

Gestor(a) do Contrato       Fiscal do Contrato 
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ANEXO 9 
 

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS SEM DEDICAÇÃO 
EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA Nº 5731-00 

 
M I N U T A 

 
CONTRATANTE: PROCERGS - Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio Grande 

do Sul S.A., com sede na Praça dos Açorianos, s/n°, CEP 90010-340, em Porto Alegre - RS, 
inscrita no CNPJ sob o n° 87.124.582/0001-04 e Inscrição Estadual sob o n° 096/256.509-1, 
neste ato representada pelo seu Diretor-Presidente, Sr. José Antonio Costa Leal, RG nº 
W363340I - DPMAF - RJ, CPF nº 849.483.377-49, e pela sua Diretora de Soluçoes Digitais, 
Sra. Karen Maria Gross Lopes, RG nº 9021190716, CPF nº 533.611.990-34 , doravante 
denominada PROCERGS. 

 
CONTRATADA: (pessoa física ou jurídica), estabelecida no(a) .............. (endereço), inscrita no Cadastro 

Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o n° ........... e Inscrição Estadual sob o nº ................, 
representada neste ato por ......... (representante da CONTRATADA), inscrito no Cadastro de 
Pessoas Físicas (CPF) sob o n° ...., doravante denominada CONTRATADA. 

 
O presente contrato tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecução do objeto contratado, descrito abaixo, 
constante do processo administrativo nº 22/0489-0001092-9 em decorrência do Pregão -...../2022, na modalidade 
PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA, TIPO MENOR PREÇO, pelo Sistema de Registro de Preços, e Ata de 
Registro de Preços n° 5/2022, nos termos da Lei nº 13.303/2016 e mediante as cláusulas e condições que se seguem:  
        

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
1.1 O objeto do presente instrumento é a contratação de prestação de serviços continuados sem dedicação 

exclusiva de mão de obra, para a prestação de serviços gerenciados de computação em nuvem a serem 
executados no Provedor Oracle Cloud Infraestructure, que inclui o fornecimento de serviços de IaaS, SaaS 
e PaaS, além da concepção, projeto, provisionamento, configuração, migração, suporte, manutenção e gestão 
de serviços, pelo Sistema de Registro de Preços, no Estado {do Rio Grande do Sul}, de acordo com as 
quantidades abaixo, condições e especificações estabelecidas neste instrumento e Termo de Referência, Anexo 
II ao Edital. 

 
Tabela 1 – Lote 2 do Edital 
Item Descrição 

 
Unidade 

 
 

Volume 
Total 

Estimado 
Prazo de 36 

meses 
1 Prestação de serviços de computação em 

nuvem na Oracle Cloud Infrastructrure – 
Infraestrutura como serviço (IaaS)  

Unidade de Serviço de Computação 
em Nuvem- USN 

 
 

2 Prestação de serviços de computação em 
nuvem, na Oracle Cloud Infrastructrure – 
Plataforma como serviço (PaaS)   

 
Unidade de Serviço de Computação 

em Nuvem - USN 

 
 

3 Prestação de serviços de computação em 
nuvem na Oracle Cloud Infrastructrure - 
Software como Serviço (SaaS)  

Unidade de Serviço de Computação 
em Nuvem - USN 
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4 Serviço de Gerenciamento e Operação de 
recursos na Oracle Cloud Infrastructure  

Instância gerenciada por mês  

5 Serviço de Migração de Recursos 
Computacionais para a Oracle Cloud 
Infrastructure  

Instância de Computação 
Migrada 

 

6 Serviço de Migração de Banco de dados 
para a Oracle Cloud Infrastructure  

Instância de Banco de Dados 
Migrada 

 

7 Treinamento para Oracle Cloud 
Infrastructure  

Turma de Treinamento  

8 Serviço Especializado de Suporte Técnico 
para a Oracle Cloud Infrastructure por 
Demanda  

 
Unidade de Serviços Técnicos -

UST 

 

9 Serviço Especializado de Consultoria 
Técnica para a Oracle Cloud Infrastructure  

 
Unidade de Serviços Técnicos -

UST 

 

 
Este Contrato vincula-se ao Edital e à Ata de Registro de Preços nº 5/2022, identificados no preâmbulo, e à proposta 
vencedora, independentemente de suas transcrições. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO 
 
2.1 A execução do presente Contrato abrange as ações/tarefas especificadas nesta Cláusula, bem como no Termo de 

Referência – Anexo II do Edital. 
 
2.2 A CONTRATADA deverá atuar como integrador, entre a CONTRATANTE e o provedor de serviços de 

computação em nuvem Oracle Cloud Infrastructure, em conformidade com as características básicas e definições 
dispostas neste instrumento e Termo de Referência, Anexo II do Edital. 

 
2.3 A solução consiste na intermediação dos serviços de computação em nuvem com agregação de valor com vistas 

a atender as necessidades da CONTRATANTE no tocante ao uso, gerenciamento, monitoramento, 
interoperabilidade, portabilidade, continuidade dos serviços e suporte à gestão de custos dos recursos de 
computação em nuvem. 

 
2.4 A CONTRATADA deve garantir que todos os dados e informações pertencentes à CONTRATANTE, ou por 

esta detidos, e relacionados à execução do objeto contratual sejam armazenados em datacenters localizados no 
território nacional (Brasil). 

 
2.4.1 Armazenamento em datacenter no exterior somente com a autorização expressa da CONTRATANTE. 

 
2.5 A CONTRATADA, no papel de integrador de serviço de nuvem deverá viabilizar, suportar e auxiliar o uso dos 

serviços de computação em nuvem. 
 
2.6 Os serviços serão prestados sob demanda por Ordem de Serviço (OS) que podem abranger: 
 

2.6.1 A disponibilização de recursos de infraestrutura computacional por intermédio do provedor de 
computação em nuvem Oracle Cloud Infrastructure. 

 
2.6.2 Projeto, criação, gerenciamento e operação dos recursos de computação em nuvem alocados. 
 
 

20/06/2022 12:04:29 PROCERGS/SCP/49494 PUBLICAÇÃO DE ABERTURA 17/06 827

22048900010929



 
5731-00 

PROCERGS - Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul S.A.  
Praça dos Açorianos, s/nº - Centro Histórico - CEP 90010-340 -  Porto Alegre/RS - Brasil 

PABX + 55 51 3210.3100 - www.procergs.rs.gov.br - procergs@procergs.rs.gov.br 
  

2.6.3 Planejamento e migração dos recursos de computação disponíveis em ambiente on-premises ou em nuvem 
para o ambiente de nuvem do provedor de computação em nuvem Oracle Cloud Infrastructure. 

 
2.6.4 Treinamento. 

 
2.6.5 Serviços de operação sob demanda. 
 
2.6.6 Consultoria especializada em computação em nuvem sob demanda. 

 
2.7 Para definir um vocabulário comum na prestação do objeto contratado, um Glossário está descrito no item 2.2 do 

Termo de Referência, Anexo II do Edital. 
  

2.8 DO PROVEDOR DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (CSP) ORACLE CLOUD 
INFRASTRUCTURE 

 
2.8.1 Deverá ofertar os serviços de computação em nuvem em REGIÃO localizada no território brasileiro.  

A utilização de datacenter no exterior deverá ser de prévio conhecimento e acordado com a 
CONTRATANTE.  
 

2.8.2 Deverá oferecer calculadora ou simulador público de preços. 
 
2.8.3 Deverá fornecer, mediante solicitação da CONTRATANTE, backup das aplicações, dados e scripts de 

configuração que estiverem disponíveis em nuvem, o que inclui as imagens das máquinas virtuais de 
aplicação, cópias dos dados armazenados em dispositivos de armazenamento em nuvem, cópias dos bancos 
de dados que fazem parte das topologias das aplicações da CONTRATANTE provisionadas em nuvem. 

 
2.8.5 Deverá prover mecanismos que permitam a portabilidade e a elasticidade de aplicações e dados, assim 

como autenticidade, integridade, confidencialidade e disponibilidade das informações trafegadas na 
comunicação entre o provedor de nuvem e o datacenter da CONTRATANTE. 

 
2.8.6 Deverá garantir mecanismos que permitam à CONTRATANTE, via on-line, verificar a situação de 

determinado serviço contratado, de forma a oferecer rastreabilidade, monitoramento e provisionamento do 
mesmo. 

 
2.9 DOS SERVIÇOS PREVISTOS NOS ITENS 1 AO 9 DA TABELA PREVISTA NA CLÁUSULA 

PRIMEIRA 
 
Todas as regras de prestação dos serviços estão previstas nos itens 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 e 2.11 com 
todos os seus subitens e Tabelas do Termo de Referência – Anexo II do Edital. 

 
2.10 As regras sobre o Uso de licenciamento próprio (Bring Tour Own License – BYOL), a Plataforma de Gestão de 

Nuvem e do Portal de Gerenciamento online e Gerenciamento de Custos são as previstas nos itens 2.12, 2.13 e 
2.14 respectivamente, do Termo de Referência – Anexo II do Edital.                                                                                                                                                                

 
2.11 DO MODELO DE GOVERNANÇA DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE NUVEM  

Os papéis e responsabilidades do integrador de nuvem na prestação dos serviços deste Contrato estão detalhados 
no item 3 do Termo de Referência – Anexo II do Edital. 
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2.12 DAS ESPECIFICAÇÕES DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO  

Todos os requisitos necessários para a prestação dos serviços estão previstos no item 4 do Termo de Referência – 
Anexo II do Edital. 
 
Os requisitos são: 

 
a) Para a Assinatura do Contrato e Emissão das Ordens de Serviço; 
b) Do Negócio; 
c) De Capacitação; 
d) De Manutenção e Suporte Técnico; 
e) Temporais; 
f) De Segurança da Informação; 
g) De Arquitetura Tecnológica; 
h) De Projeto e de Implementação; 
i) De Implantação; 
j) De Garantia e Assistência Técnica; 
k) De Experiência Profissional; 
l) De Formação da Equipe; 
m) De Metodologia de Trabalho. 

 
2.13 DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
As regras para execução dos serviços estão previstas no item 6 do Termo de Referência, Anexo II do Edital, 
compreendendo os seguintes temas: 
 
a) Da formalização da Demanda; 
b) Do planejamento dos Serviços; 
c) Local de entrega e execução dos serviços; 
d) Alteração do Catálogo de Recursos de Nuvem; 
e) Transição Contratual; 
f) Mecanismos formais de Comunicação; 
g) Manutenção de Sigilo e Normas de Segurança. 

 
2.14 DO MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 

 
As regras do modelo de gestão do contrato estão previstas no item 7 do Termo de Referência, Anexo II do Edital, 
compreendendo os seguintes temas: 
 
a) Critérios de Recebimento e Aceitação; 
b) Procedimento de Teste e Inspeção 
c) Níveis Mínimos de Serviço Exigidos (NMS), serão tratados também na Cláusula Quarta. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS 

 
3.1 Os preços, referentes à execução dos serviços contratados são conforme abaixo, de acordo com a proposta 

vencedora da licitação, entendidos estes como preços justos e suficientes para a total execução do presente 
objeto: 
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Item Descrição Unidade 
 

Valor Unitário 

1 Prestação de serviços de computação em 
nuvem na Oracle Cloud Infrastructrure – 
Infraestrutura como serviço (IaaS)  

Unidade de Serviço de 
Computação em Nuvem- USN 

 
 

2 Prestação de serviços de computação em 
nuvem, na Oracle Cloud Infrastructrure – 
Plataforma como serviço (PaaS)   

Unidade de Serviço de 
Computação em Nuvem- USN 

 
 

3 Prestação de serviços de computação em 
nuvem na Oracle Cloud Infrastructrure - 
Software como Serviço (SaaS)  

Unidade de Serviço de 
Computação em Nuvem- USN 

 
 

4 Serviço de Gerenciamento e Operação de 
recursos na Oracle Cloud Infrastructure  

Instância gerenciada por mês  
 
 

5 Serviço de Migração de Recursos 
Computacionais para a Oracle Cloud 
Infrastructure  

Instância de Computação 
Migrada 

 
 
 

6 Serviço de Migração de Banco de dados 
para a Oracle Cloud Infrastructure  

Instância de Banco de Dados 
Migrada 

 

7 Treinamento para Oracle Cloud 
Infrastructure  

Turma de Treinamento  
 

8 Serviço Especializado de Suporte Técnico 
para a Oracle Cloud Infrastructure por 
Demanda  

 
Unidade de Serviços Técnicos -

UST 

 
 

9 Serviço Especializado de Consultoria 
Técnica para a Oracle Cloud Infrastructure  

 
Unidade de Serviços Técnicos -

UST 

 
 

 
3.2 Nos preços acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do 

objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da 
contratação. 

 
3.3 A não aquisição das quantidades previstas na Cláusula Primeira não gera nenhuma obrigação de indenização 

pela CONTRATANTE. 
 
3.4 DA MÉTRICA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (ITENS 1, 2 e 3 

da Tabela 1 do Objeto)  
 
3.4.1 Os serviços de computação em nuvem (IaaS, PaaS e SaaS) constantes das Tabelas 2, 3 e 4 do 

Termo de Referência, Anexo II do Edital, respectivamente, são contabilizados por meio de USN 
(Unidade de Serviço em Nuvem). A USN visa estabelecer-se como método previsível e linear para 
obtenção de uma quantidade objetivamente definida a ser cobrada pelos serviços de computação 
em nuvem. 

 
3.4.2 A métrica de USN consiste no estabelecimento de fator de referência específico para cada tipo de 

serviço de nuvem fornecido (fator da USN), conforme métrica individual associada ao consumo 
dos recursos ou esforços computacionais. 
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3.4.3 Os serviços ou recursos, condições, bem como suas faixas e franquias, declarados como gratuitos 
na política de preços praticada pelo provedor de serviços em nuvem, deverão ser disponibilizados 
sem ônus à CONTRATANTE. 

 
3.4.4 A CONTRATANTE fará uso e efetuará o pagamento apenas de USNs relativas aos serviços 

solicitados à CONTRATADA, até o limite máximo das USNs estimadas. 
 
3.4.5 A CONTRATADA deverá disponibilizar todos os serviços listados nas Tabelas 2, 3 e 4 previstas 

no Termo de Referência, Anexo II do Edital, de acordo com as descrições e níveis mínimos de 
serviço, por meio do uso de soluções constantes no catálogo do provedor ou em ferramenta de 
marketplace do provedor. 

 
3.4.6 No caso do fornecimento do serviço por meio de ferramenta de marketplace do provedor, a 

referida ferramenta deve ser passível de mensuração na mesma métrica definida para o serviço das 
Tabelas 2, 3 e 4 do Termo de Referência, Anexo II do Edital, para fins de medição e cobrança do 
quantitativo de USN consumido pelo serviço. 

  
3.5 DA MÉTRICA PARA SERVIÇO DE CONSULTORIA E DE SUPORTE TÉCNICO POR DEMANDA 
 

3.5.1 Os serviços de consultoria e de suporte técnico por demanda serão remunerados mensalmente pela 
quantidade de Unidades de Serviços Técnicos (UST) utilizados pela CONTRATADA na execução das 
Ordens de Serviço. 

  
3.5.2 A unidade de medida adotada (UST) corresponde ao esforço de 1 (uma) hora para a execução da tarefa 

com determinada complexidade, independentemente da quantidade de recursos humanos alocados. O seu 
pagamento é condicionado à prestação dos serviços e atendimento aos níveis de serviços detalhados na 
ordem de serviço.  

 
CLÁUSULA QUARTA – DOS INDICADORES DE NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇO EXIGÍVEIS (NMS) 

 
4.1 A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base em Níveis de Serviço 

definidos nesta Cláusula.  
 

4.1.1 Níveis de serviço são indicadores mensuráveis, estabelecidos pela CONTRATANTE, capazes de aferir 
objetivamente os resultados pretendidos com as respectivas contratações. 

 
4.2 A aferição dos níveis de serviço será realizada mensalmente pelos fiscais do contrato, referente às Ordens de 

Serviço encerradas no mês anterior.  
 
4.3 O não cumprimento dos valores mínimos/máximos exigidos nos indicadores ensejará em descontos de acordo 

com o estipulado em cada indicador. 
 

4.4 Para as Ordens de Serviços relacionadas aos serviços de computação em nuvem (Itens 1, 2 e 3 da Tabela 1 do 
objeto), será considerado o seguinte indicador: 
 
4.4.1 INDICADOR DE DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM 

(IDSCN) 
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4.5 Para as Ordens de Serviços relacionadas aos serviços de gerenciamento e operação de recursos de computação em 
nuvem (Item 4 da Tabela 1 do objeto), além dos SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE TÉCNICO 
EXECUTADOS POR DEMANDA (Item 8 da Tabela 1 do Objeto) e SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE 
CONSULTORIA TÉCNICA (item 9 da Tabela 1do objeto) serão considerados os seguintes indicadores: 
 

INDICADOR DE DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM 
(IDSCN)  
Tópico  Descrição  
Finalidade  O IDSCN visa aferir o percentual do tempo em que os serviços da Nuvem Pública 

estiveram disponíveis no mês.  
Meta a cumprir  IDSCN >= 99,90%  

  

O serviço objeto desta contratação deverá ser prestado 24 
(vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, 
durante todo o período de vigência do contrato, 
salvaguardados os casos de interrupções programadas.  

Instrumento de 
medição  

Através da plataforma de gerenciamento de nuvem e por controle próprio da 
CONTRATANTE na constatação de indisponibilidade dos serviços.  

Forma de 
acompanhamento  

Durante a execução dos serviços, a disponibilidade será monitorada e o tempo de 
indisponibilidade dos serviços será descontado do tempo total de disponibilidade 
esperado no mês.  

Entende-se como serviços aqueles constantes dos catálogos dos Itens 1, 2 e 3 em 
execução.  

Periodicidade  Será aferida mensalmente por serviço  
Mecanismo de 
Cálculo (métrica)  

IDSCN (%) = (TDM / TTM) x 100  

Onde:  

IDSCN = Disponibilidade dos Serviços  

TDM = Total de tempo com disponibilidade no mês  

TTM = Total do tempo no mês  
Observações  Serão utilizados dias corridos na medição.  
Início de 
Vigência  

A partir da emissão de OS(s) relativa(s) aos itens 01, 02 e 03  

Faixas de ajuste 
no pagamento  

Para valores do indicador IDSCN:  
Igual ou Superior a 99,90% – Pagamento integral da OS;  
De 98,90% a 99,89% – Glosa de 3% sobre o valor do serviço inadimplido;  
De 97,90% a 98,89% – Glosa de 5% sobre o valor do serviço inadimplido;  
De 96,90% a 97,89% – Glosa de 7% sobre o valor do serviço inadimplido;  
De 90,00% a 96,89% – Glosa de 9% sobre o valor do serviço inadimplido   

E abaixo de 89,99%– Glosa de 10% sobre o valor do serviço inadimplido  
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4.5.1 INDICADOR DE DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E OPERAÇÃO 
DE RECURSOS EM NUVEM (IDGOR) – Este indicador será utilizado para medir o Item 4 da 
Tabela 1.  
 

INDICADOR DE DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E 
OPERAÇÃO DE RECURSOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (IDGOR)  
Tópico  Descrição  
Finalidade  O IDGOR visa aferir o percentual do tempo em que os serviços de 

gerenciamento e operação de recursos de computação em Nuvem Pública 
estiveram disponíveis no mês.  

Meta a cumprir  IDGOR>= 99%   O serviço de gerenciamento e operação de recursos em 
nuvem 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias 
por semana, durante todo o período de vigência do 
contrato, salvaguardados os casos de interrupções 
programadas.  

Instrumento de 
medição  

Através da plataforma de gerenciamento e operação de nuvem e por 
controle próprio da CONTRATANTE na constatação de indisponibilidade 
dos serviços.  

Forma de 
acompanhamento  

Durante a execução dos serviços, a disponibilidade será monitorada e o 
tempo de indisponibilidade dos serviços será descontado do tempo total de 
disponibilidade esperado no mês.  

Periodicidade  Será aferida mensalmente por serviço  
Mecanismo de 
Cálculo (métrica)  

IDGOR (%) = (TDM / TTM) x 100  

Onde:  

IDGOR = Disponibilidade dos Serviços de gerenciamento e operação  

TDM = Total de tempo com disponibilidade no mês  

TTM = Total do tempo no mês  
Observações  Serão utilizados dias corridos na medição.  
Início de Vigência  A partir da emissão de OS relativa ao item 04 
Faixas de ajuste no 
pagamento  

Para valores do indicador IDGOR:  

Igual ou Superior a 99% – Pagamento integral da OS;  

De 90% a 98,99% – Glosa de 1% sobre o valor do serviço inadimplido;  

De 80% a 89,99% – Glosa de 2% sobre o valor do serviço inadimplido;  

De 70% a 79,99% – Glosa de 5% sobre o valor do serviço inadimplido;  

Abaixo de 69,99% - Glosa de 10% sobre o valor do serviço inadimplido.  
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4.5.2 INDICADOR DE RESPONSIVIDADE A INCIDENTES (IRI) – Este indicador será utilizado para 
medir os itens 4, 8 e 9 da Tabela 1.  

INDICADOR DE RESPONSIVIDADE A INCIDENTES (IRI)  
Tópico  Descrição  
Finalidade  O indicador de resposta a incidentes mensura a quantidade de incidentes 

ocorridos no mês relacionados às instâncias objeto do serviço de 
gerenciamento da solução e o respectivo tempo de resposta. O objetivo 
deste indicador é incentivar uma atuação proativa e preventiva no 
gerenciamento dos recursos.  

Meta a cumprir  IRI >= 90,00%   Promover uma resposta com proposta de 
resolução ou medida de contorno do incidente 
em até 90 minutos a no mínimo sobre 90% dos 
incidentes ocorridos no mês.  

Instrumento de 
medição  

Através da plataforma de gerenciamento de nuvem e por controle próprio 
da CONTRATANTE na constatação da ocorrência de incidentes e na 
contabilização do tempo até sua resposta  

Forma de 
Acompanhamento  

Durante a execução dos serviços, a ocorrência de incidentes será 
monitorada e o tempo de resposta será contabilizado.  

Periodicidade  Será aferido mensalmente  
Mecanismo de 
Cálculo (métrica)  

IRI = (TI90 / TIM) x 100  

Onde:  

IRI = Percentual de Incidentes Tratados em até 90 minutos.  

TIM = Total de incidentes ocorridos no mês  

TI90 = Total de incidentes tratados em até 90 minutos.  
Observações  Serão utilizados dias corridos na medição  
Início de Vigência  A partir da emissão de OS(s) relativa(s) ao item 01, 02 e 03  
Faixas de ajuste no 
pagamento  

Para valores do indicador IRI:  
Igual ou Superior a 90% – Pagamento integral da OS;  
De 80% a 89,99% – Glosa de 5% sobre o valor do serviço inadimplido;  
De 70% a 79,99% – Glosa de 7% sobre o valor do serviço inadimplido;  
Abaixo de 69,99% - Glosa de 10% sobre o valor do serviço inadimplido.  

 
4.5.3 INDICADOR DE TEMPESTIVIDADE NA OPERAÇÃO (ITO)  
Este indicador será utilizado para medir o nível de serviço dos Itens 4, 8 e 9 da Tabela 1.  
 
INDICADOR DE TEMPESTIVIDADE NA OPERAÇÃO (ITO)  
Tópico  Descrição  
Finalidade  Mensurar a execução dos serviços relacionados aos itens nos prazos 

máximos estabelecidos.  
Meta a cumprir  ITO >= 99,00%   Executar as operações e atividades dentro dos 

prazos para a execução previstos nas tabelas 5 e 6 
e na ordem de serviço.  
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Instrumento de 
medição  

Através da plataforma de gerenciamento e acompanhamento de 
chamados e por controle próprio da CONTRATANTE.  

Forma de 
Acompanhamento  

Após a execução dos serviços, os fiscais analisarão individualmente cada 
execução de serviço verificando a conclusão no prazo definido no Termo 
de Referência.  

Periodicidade  Será aferido mensalmente  
Mecanismo de 
Cálculo (métrica)  

ITO = (TCSA / TC) x 100  

Onde:  

ITO = Percentual de serviços entregues tempestivamente.  

TC = Total de chamados ocorridos no mês  

TCSA = Total de chamados sem atraso.  
Observações  Serão utilizados dias corridos na medição  
Início de Vigência  A partir da emissão de OS(s) relativa(s) aos itens 01, 02, 03.  
Faixas de ajuste no 
pagamento  

Para valores do indicador ITO:  

Igual ou Superior a 99,00% – Pagamento integral da OS;  

De 90% a 98,99% – Glosa de 1% sobre o valor do serviço inadimplido;  

De 80% a 89,99% – Glosa de 5% sobre o valor do serviço inadimplido;  

De 70% a 79,99% – Glosa de 7% sobre o valor do serviço inadimplido;  

Abaixo de 69,99% - Glosa de 10% sobre o valor do serviço inadimplido.  

4.5.4 INDICADOR DE CONFORMIDADE NA OPERAÇÃO (ICO) - Este indicador será utilizado para 
medir os itens 4, 8 e 9 da Tabela 1.  

INDICADOR DE CONFORMIDAn\DE NA OPERAÇÃO (ICO)  
Tópico  Descrição  
Finalidade  Assegurar que os serviços de operação e gerenciamento dos recursos em 

núvem sejam executados em conformidade aos requisitos técnicos e 
funcionais esperados.  

Meta a cumprir  ICO = 100,00%   Executar as operações e atividades de 
gerenciamento para aferição da QUALIDADE dos 
serviços previstos na tabela % e na ordem de 
serviço.  

Instrumento de 
medição  

Através da plataforma de gerenciamento e acompanhamento de 
chamados e por controle próprio da CONTRATANTE.  

Forma de 
Acompanhamento  

Após a execução dos serviços, os fiscais analisarão individualmente cada 
execução de serviço verificando a conclusão no prazo definido no Termo 
de Referência.  

Periodicidade  Será aferido mensalmente  
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Mecanismo de 
Cálculo (métrica)  

ICO = (TCC / TC) x 100  

Onde:  

TC = Total de chamados ocorridos no mês  

TCC = Total de chamados entregues no prazo definido no Termo de 
Referência.  

Observações  Serão utilizados dias corridos na medição  
Início de Vigência  A partir da emissão de OS(s) relativa(s) aos itens 01, 02 e 03  
Faixas de ajuste no 
pagamento  

Para valores do indicador ICO:  

Igual a 100% – Pagamento integral da OS;  

De 90% a 99,99% – Glosa de 5% sobre o valor do serviço inadimplido;  

De 80% a 89,99% – Glosa de 7% sobre o valor do serviço inadimplido;  

Abaixo de 79,99% - Glosa de 10% sobre o valor do serviço inadimplido.  
 
4.6 Para as Ordens de Serviços relacionadas aos serviços de MIGRAÇÃO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS E 

MIGRAÇÃO DE BANCO DE DADOS (Itens 5 e 6 da Tabela 1 do objeto), serão considerados os seguintes 
indicadores: 

 
4.6.1 INDICADOR DE TEMPESTIVIDADE NA MIGRAÇÃO (ITM)  

INDICADOR DE TEMPESTIVIDADE NA MIGRAÇÃO (ITM)  
Tópico  Descrição  
Finalidade  Mensurar a execução dos serviços de migração nos prazos máximos 

estabelecidos.  
Meta a cumprir  ITM <= 0  

  

Executar a migração das cargas de trabalhos dentro 
dos prazos para a execução previstos nos itens 05 e 
06.  

Instrumento de 
medição  

Ordem de Serviço e plataforma de gerenciamento dos recursos de 
nuvem.  

Forma de 
Acompanhamento  

Após a execução dos serviços de migração, os fiscais verificarão a 
conformidade entre o prazo realizado e o prazo previsto.  

Periodicidade  Será aferido mensalmente  
Mecanismo de 
Cálculo (métrica)  

ITM = PR - PMP  

Onde:  

ITM = Dias de entrega do serviço dentro do prazo previsto.  

PMP = Prazo Máximo previsto para migração.  

PR= Prazo realizado.  
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Observações  Serão utilizados dias corridos na medição.  

O período cuja pendência dependa da CONTRATANTE será descontado 
da forma de cálculo.  

Início de Vigência  A partir da emissão de OS(s) relativa(s)aos itens 05 e 06.  
Faixas de ajuste no 
pagamento  

Para valores do indicador ITM:  
Igual ou inferior a 0 – Pagamento integral da OS;  
De 1 a 5 – Glosa de 3% sobre o valor da ordem de serviço;  
De 6 a 10 – Glosa de 5% sobre o valor da ordem de serviço;  
De 11 a 15 – Glosa de 7% sobre o valor da ordem de serviço;  
De 16 a 30 - Glosa de 10% sobre o valor da ordem de serviço e aplicada 
advertência.  
Acima de 30 – Será declarado não execução do serviço de migração, sem 
prejuízo da aplicação de glosa anterior.  

 

4.6.2 INDICADOR DE EFETIVIDADE NA MIGRAÇÃO (IFM)  

INDICADOR DE EFETIVIDADE NA MIGRAÇÃO (IFM)  
Tópico  Descrição  
Finalidade  Assegurar que a migração das cargas de trabalho ocorra em 

conformidade aos requisitos técnicos e de negócio esperados.  
Meta a cumprir  IFM=100%  Quantidade de instâncias migradas cujas cargas de 

trabalhos foram estabilizadas no ambiente de nuvem.  
Instrumento de 
medição  

Ordem de Serviço e plataforma de gerenciamento dos recursos de 
nuvem.  

Forma de 
Acompanhamento  

Após a execução dos serviços de migração, os fiscais verificarão as 
conformidades funcionais das cargas de trabalho mantidas pelas 
instâncias.  

Periodicidade  Sob demanda  
Mecanismo de 
Cálculo (métrica)  

IFM = TIMS/ TIM x 100  

Onde:  

IFM = Instâncias migradas em conformidade funcional aos requisitos 
técnicos e de negócio esperados.  

TIMS = Total de instâncias migradas em conformidade funcional.  

TIM = Total de instâncias migradas  
Observações  Serão consideradas instâncias de computação e de Banco de dados.  
Início de Vigência  A partir da emissão de OS(s) relativa(s) aos itens 05 e 06.  
Faixas de ajuste no 
pagamento  

Para valores do indicador IFM:  

Igual a 100% – Pagamento integral da OS;  
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De 90% a 99,99% – Glosa de 3% sobre o valor do serviço inadimplido;  

De 80% a 89,99% – Glosa de 5% sobre o valor do serviço inadimplido;  

Abaixo de 79,99% - Glosa de 7% sobre o valor do serviço inadimplido.  
 
4.7 Para as Ordens de Serviços relacionadas aos serviços de TREINAMENTO (ITEM 7 da Tabela 1 do Objeto), serão 

considerados os seguintes indicadores:  
 

INDICADOR DE QUALIDADE DO TREINAMENTO (IQT)  
Tópico  Descrição  
Finalidade  A execução dos serviços de treinamento com a qualidade mínima esperada.  
Meta a cumprir  IQT>= 70%   

  

Avaliação positiva do treinamento por no mínimo 70% 
dos treinandos.  

Instrumento de 
medição  

Formulário de avaliação preenchido por cada treinando após realização do curso  

Forma de 
Acompanhamento  

Ao término do treinamento cada aluno responderá um formulário com um 
indicador de avaliação geral do treinamento. Considera-se positiva a avaliação 
superior a 50%.  

Periodicidade  Por treinamento  
Mecanismo de 
Cálculo (métrica)  

IQT (%) = (TAP/ TA) x 100  

Onde:  

IQT = Avaliações positivas sobre o treinamento.  

TA = Total de avaliações.  

TAP = Total de avaliações positivas  
Observações  Serão considerados apenas os participantes com no mínimo 70% de frequência.  
Início de 
Vigência  

A partir da emissão de OS relativa ao item 07.  

Faixas de ajuste 
no pagamento  

Para valores do indicador IQT:  

Igual ou superior a 70% – Pagamento integral da OS;  

De 60% a 69,99% – Glosa de 2% sobre o valor do serviço inadimplido;  

De 50% a 59,99% – Glosa de 3% sobre o valor do serviço inadimplido;  

De 40% a 49,99% – Glosa de 5% sobre o valor do serviço inadimplido;  

Abaixo de 39,99% - Glosa de 7% sobre o valor do serviço inadimplido.  
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CLÁUSULA QUINTA - DO RECURSO FINANCEIRO 

 
As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta de recursos financeiros próprios da 
CONTRATANTE. 
 

CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO CONTRATUAL 
 
6.1 O prazo de duração do Contrato será de 36 (trinta e seis) meses, a contar da Autorização para início do 

Contrato. 
 
6.2 A expedição da ordem de início dos serviços somente se efetivará a partir da publicação da súmula do Contrato 

no Diário Oficial do Estado. 
 
6.3 O prazo de duração do presente Contrato pode ser prorrogado por interesse das partes, por mais um período de 

24 (vinte e quatro) meses, até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja autorização formal da autoridade 
competente e observados os seguintes requisitos:  

 
6.3.1. os serviços tenham sido prestados regularmente;  
6.3.2. a CONTRATANTE mantenha interesse na realização do serviço; e  
6.3.3. o valor do Contrato permaneça economicamente vantajoso. 
 

6.4 O objeto será executado nas dependências da CONTRATANTE, salvo previsão diversa neste contrato ou 
mediante ajuste. 

 
6.5 A CONTRATADA não tem direito subjetivo a prorrogação contratual. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO 
 
7.1 O pagamento deverá ser efetuado no prazo de 20 (vinte) dias, mediante a apresentação de Nota Fiscal ou da 

Fatura pela CONTRATADA, que deverá conter o detalhamento dos serviços executados. 
 
7.2 O Documento Fiscal de Cobrança deverá ser do estabelecimento que apresentou a proposta vencedora da 

licitação e, nos casos em que a emissão for de outro estabelecimento da empresa, o documento deverá vir 
acompanhado das certidões negativas relativas à regularidade fiscal.  

 
7.2.1 Quando o documento for de outro estabelecimento localizado fora do Estado, será exigida também 

certidão negativa relativa à Regularidade Fiscal junto à Fazenda Estadual do Rio Grande do Sul, 
independente da localização da sede ou filial da CONTRATADA. 

 
7.3 A protocolização do Documento Fiscal de Cobrança somente poderá ser feita após a prestação dos serviços 

por parte da CONTRATADA. 
 

7.4 O pagamento será efetuado por serviço efetivamente prestado e aceito. 
 

7.4.1 A glosa do pagamento durante a execução contratual, sem prejuízo das sanções cabíveis, só deverá 
ocorrer quando o contratado: 

 
7.4.1.1 não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar as atividades com a qualidade 

mínima exigida no contrato, no Termo de Referência, Anexo II do Edital ou Cláusula Quarta; ou  
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7.4.1.2 deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-

los com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 
 
7.5 A CONTRATANTE responsabiliza-se a depositar, à CONTRATADA, o valor correspondente aos serviços, na 

Conta Corrente nº ............, da agência nº ........, do Banco ............. 
 
7.6 Caso o serviço não seja prestado fielmente e/ou apresente alguma incorreção será considerado como não aceito 

e o prazo de pagamento será contado a partir da data de regularização. 
 
7.7 Na fase da liquidação da despesa, deverá ser efetuada consulta ao CADIN/RS para fins de comprovação do 

cumprimento da relação contratual estabelecida nos termos do disposto no artigo 69, inciso IX, da Lei Federal 
nº 13.303, de 30 de junho de 2016. 
 
7.7.1 Constatando-se situação de irregularidade da CONTRATADA junto ao CADIN/RS, será providenciada 

sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, regularize sua situação ou, no 
mesmo prazo, apresente sua defesa. 

 
7.7.2 Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE poderá adotar as medidas necessárias à rescisão 

contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à CONTRATADA a ampla 
defesa. 

 
7.8 Os pagamentos a serem efetuados em favor da CONTRATADA, quando couber, estarão sujeitos à retenção, na 

fonte, dos seguintes tributos: 
 

7.8.1 Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas - IRPJ, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, 
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, e Contribuição para os Programas 
de Integração social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, na forma da 
Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012, conforme determina o art. 64 da Lei federal nº 9.430/1996; 

 
7.8.2 Contribuição Previdenciária, correspondente a onze por cento, na forma da Instrução Normativa RFB nº 

971, de 13 de novembro de 2009, conforme determina a Lei federal nº 8.212/1991; 
 
7.8.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, na forma da Lei Complementar federal nº 

116/2003, combinada com a legislação municipal e/ou distrital sobre o tema. 
 

7.9 As empresas dispensadas de retenções deverão entregar declaração, anexa ao documento de cobrança, em duas 
vias, assinadas pelo representante legal, além de informar sua condição no documento fiscal, inclusive o 
enquadramento legal. 

 
7.10 A CONTRATANTE poderá reter do valor da fatura da CONTRATADA a importância devida, até a 

regularização de suas obrigações contratuais. 
 

CLÁUSULA OITAVA - DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 
 
Os valores do presente Contrato não pagos na data prevista serão corrigidos até a data do efetivo pagamento, pro rata 

die, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, do Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor – 
SNIPC, ou outro que venha a substituí-lo. 
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CLÁUSULA NONA – DO REAJUSTE 

 
9.1 O Contrato será reajustado, observado o interregno mínimo de 12 (doze) meses, a contar da data limite para 

apresentação da proposta, ou seja, __/__/2022.  
 

9.1.1 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de 12 (doze) meses será contado a 
partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 

 
9.2 O valor do Contrato será reajustado, em consequência da variação do IPCA (Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo) do Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor – SNIPC, de acordo com a 
fórmula abaixo: 
 
R = P0 x [(IPCAn / IPCA0)-1]  
 
Onde: 
 
R = parcela de reajuste; 
 
P0 = Preço inicial do Contrato no mês de referência dos preços ou preço do Contrato no mês de aplicação 
do último reajuste; 
 
IPCAn = número do índice IPCA referente ao mês do reajuste; 
 
IPCA0 = número do índice IPCA referente ao mês da data da proposta, último reajuste. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES 

 
As partes devem cumprir fielmente as cláusulas avençadas neste Contrato, respondendo pelas consequências de sua 
inexecução parcial ou total. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

11.1 Executar os serviços conforme especificações contidas no Anexo II - Termo de Referência, do Edital, e de sua 
proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de 
fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários previstos. 

 
11.2 Manter durante toda a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar à CONTRATANTE a 
superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas condições. 

 
11.3 Demonstrar que o CSP Oracle Cloud Infrastructure, está em conformidade com os padrões de segurança de 

nuvem através de auditoria anual do tipo SOC 2, ou superior, conduzida por um auditor independente, com a 
apresentação dos relatórios de tipo I ou tipo II. 

 
11.4 A CONTRATADA deverá apresentar anualmente, à auditoria citada no item 11.3, o que será essencial para 

garantir que o provedor continue em conformidade com os padrões de segurança durante a vigência do 
contrato.  
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11.5  Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em 
conformidade com as normas e determinações em vigor. 

 
11.6  Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do 

Contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou 
dos materiais empregados. 

 
11.7  Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, ficando a CONTRATANTE 

autorizada a descontar dos pagamentos devidos à CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos. 
 
11.8 Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá, quando for o caso. 
 
11.9 Apresentar à CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão 

para a execução do serviço. 
 
11.10 Prestar serviços com profissionais com a capacitação e vínculo previstos no item 4.11 e 4.12 do Termo de 

Referência, Anexo II ao Edital, com as devidas comprovações. 
 Para as substituições de profissionais este regramente também deverá ser observado. 
 
11.11 Orientar seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da Administração. 
 
11.12 Orientar seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executar atividades 

não abrangidas pelo contrato. 
 
11.13 Responder nos prazos legais, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução do 

serviço e por outras correlatas, tais como salários, seguros de acidentes, indenizações, tributos, vale-refeição, 
vale-transporte, crachás e outras que venham a ser criadas e exigidas pelo Poder Público. 

 
11.14 Fiscalizar regularmente os seus empregados designados para a prestação do serviço, a fim de verificar as 

condições de execução. 
 
11.15 Comunicar à CONTRATANTE qualquer anormalidade constatada e prestar os esclarecimentos solicitados. 
 
11.16 Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração cometida por seus empregados quando da execução do 

serviço objeto deste Contrato. 
 
11.17 Realizar os treinamentos que se fizerem necessários para o bom desempenho das atribuições de seus 

empregados. 
 
11.18Treinar seus empregados quanto aos princípios básicos de postura no ambiente de trabalho, tratamento de 

informações recebidas e manutenção de sigilo, comportamento perante situações de risco e atitudes para evitar 
atritos com servidores, colaboradores e visitantes do órgão. 

 
11.19 Coordenar e supervisionar a execução dos serviços contratados. 
 
11.20 Administrar todo e qualquer assunto relativo aos seus empregados. 
 
11.21 Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias, comerciais e as 

demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à CONTRATANTE. 
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11.22 Relatar à CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços. 
 
11.23 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para 

os maiores de 14 anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre. 

 
11.24 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, 

devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento 
ao objeto da licitação. 

 
11.25 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do Contrato. 
 
11.26 Indicar pelo menos 01 (um) profissional de seu quadro funcional para fazer contatos com a CONTRATANTE 

sobre a execução do objeto deste Contrato. 
 
11.27 Observar integralmente o previsto na Lei Geral de Proteção de Dados, Lei Federal nº 13.709/2018. 
 
11.28 A CONTRATADA deverá, se for o caso, apresentar Programa de Integridade, nos termos da Lei Estadual nº 

15.228, de 25 de setembro de 2018. 
 
11.29 Ceder, a propriedade, à CONTRATANTE, de tudo que for produzido durante a execução do contrato tais como 

scripts, arquivos de configuração e documentação. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

12.1  Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidores designados para esse fim, anotando em 
registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente 
envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 
 

12.2  Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas 
contratuais e os termos de sua proposta. 

 
12.3 Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos 

serviços, fixando prazo para a sua correção. 
 
12.4 Aplicar, garantidos a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento das 

obrigações contratuais. 
 
12.5 Pagar a CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas neste 

contrato e no Termo de Referência – Anexo II do Edital.  
 
12.6 Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços do contratado, nos termos da legislação 

vigente. 
 
12.7  Indicar pelo menos 01 (um) profissional de seu quadro funcional para fazer contatos com a CONTRATADA 

sobre a execução do objeto deste Contrato. 
 
12.8 Fiscalizar a prestação dos serviços para que a mesma ocorra com profissionais capacitados e com o devido 

vínculo, nos termos previstos nos itens 4.11 e 4.12 do Termo de Referência – Anexo II do Edital.  
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS SANÇÕES 

 
13.1 Sem prejuízo da faculdade de rescisão contratual, a CONTRATANTE poderá aplicar sanções de natureza 

moratória e punitiva à CONTRATADA, diante do não cumprimento das cláusulas contratuais. 
 
13.2 Com fundamento no artigo 83, inciso III da Lei Federal nº 13.303/2016, combinado com o artigo 7º da Lei 

Federal nº 10.520/2002, ficará impedida de licitar e contratar com a CONTRATANTE e será descredenciada do 
cadastro de fornecedores, pelo prazo de até 2 (dois) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo da rescisão 
unilateral do Contrato e da aplicação de multa, a CONTRATADA que: 

 
a) apresentar documentação falsa; 
b) ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 
c) falhar na execução do Contrato; 
d) fraudar a execução do Contrato; 
e) comportar-se de modo inidôneo; 
f) cometer fraude fiscal. 

 
13.3 Configurar-se-á o retardamento da execução quando a CONTRATADA: 

a) deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do Contrato após 07 (sete) dias contados da data da 
ordem de serviço; 
 

b) deixar de realizar, sem causa justificada, os serviços definidos no Contrato por 03 (três) dias seguidos ou por 
10 (dez) dias intercalados. 

 
13.4  A falha na execução do Contrato estará configurada quando a CONTRATADA descumprir as obrigações e 

cláusulas contratuais, cuja dosimetria será aferida pela autoridade competente, de acordo com o que preceitua o 
item 13.10 da presente Cláusula. 

 
13.5. Para os fins da alínea “e” do item  13.2, reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos arts. 337-F, 

337-I, 337-J, 337-K, 337-L e no art. 337-M, §§ 1º e 2º, do Capítulo II-B, do Título XI da Parte Especial do 
Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal). 

 
13.6 A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações discriminadas no item 13.2 ficará sujeita, sem prejuízo 

da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 
 

13.6.1Multa: 
 

a) compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total atualizado do Contrato nos casos de 
inexecução, execução imperfeita ou em desacordo com as especificações e negligência na execução 
do objeto contratado, e nos casos de descumprimento de cláusula contratual ou norma de legislação 
pertinente; 

b) moratória de até 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor mensal da 
contratação, até o limite de 30 (trinta) dias; 

 
13.6.2 Impedimento de licitar e de contratar com a CONTRATANTE, e descredenciamento no cadastro de 

fornecedores, pelo prazo de até 02 (dois) anos. 
 
13.7 As multas compensatória e moratória poderão ser aplicadas cumulativamente, sem prejuízo da aplicação da 

sanção de impedimento de licitar e de contratar. 
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13.8 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o 
contraditório e a ampla defesa, observando-se o prazo de 10 (dez) dias úteis previstos no §2º do art. 83 da Lei nº 
13.303/2016. 

 
13.9 O valor da multa ou dos descontos referente à indisponibilidade/inexecução prevista na Cláusula Quarta, poderá 

ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA. Se o valor a ser pago à CONTRATADA não for 
suficiente para cobrir o valor da multa, a importância total será recolhida pela CONTRATANTE no prazo de 15 
(quinze) dias, contados da comunicação oficial. 
 
13.9.1 Não haverá penalizações pecuniárias em duplicidade através das sanções decorrentes da presente 

Cláusula e da Cláusula Quarta.  
 
13.10 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, 

o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da 
proporcionalidade. 

 
13.11 A aplicação de sanções não exime a CONTRATADA da obrigação de reparar os danos, perdas ou prejuízos que 

venha a causar ao ente público. 
 
13.12 O Contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais previstas no instrumento, poderá ser 

rescindido unilateralmente, por ato formal da Administração, nos casos enumerados nesta Cláusula e na 
Cláusula Décima Quarta, e nos termos previstos no §1º do art. 82 da Lei Federal nº 13.303/2016. 

 
13.13 As sanções previstas nesta Cláusula não elidem a aplicação das penalidades estabelecidas na Lei federal nº 

12.846/2013, conforme o disposto no seu art. 30 ou nos arts. 337-E a 337-P, Capítulo II-B, do Título XI da 
Parte Especial do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal). 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO 

 
14.1 Sem prejuízo das hipóteses e condições de extinção dos Contratos previstos no direito privado, o presente 

Contrato poderá ser rescindido unilateralmente nas seguintes hipóteses: 
a) nas hipóteses previstas na Cláusula Décima Terceira, em especial nos itens 13.2, 13.3 e 13.4 que não 

estiverem explícitas nas alíneas a seguir; 
b) pelo descumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 
c) pelo cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos; 
d) pela lentidão do seu cumprimento, caso comprovada a impossibilidade da conclusão do serviço, nos prazos 

estipulados; 
e) pelo atraso injustificado no início do serviço ou fornecimento; 
f) pela paralisação do serviço sem justa causa e prévia comunicação; 
g) pela subcontratação total ou parcial do seu objeto, não admitidas no edital; 
h) pela cessão ou transferência, total ou parcial, das obrigações da CONTRATADA à outrem; 
i) pela associação da CONTRATADA com outrem, a fusão, cisão, incorporação, a alteração social ou a 

modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, salvo se não houver prejuízo à execução do Contrato 
e aos princípios da administração pública, se forem mantidas as mesmas condições estabelecidas no 
Contrato original e se forem mantidos os requisitos de habilitação; 

j) pelo cometimento reiterado de faltas na sua execução; 
k) pela decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 
l) pela dissolução da sociedade; 
m) por razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pelo 

gestor do Contrato e ratificada pelo Diretor-Presidente  e exaradas em processo administrativo;  
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n)  pelo descumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, sem prejuízo das 
sanções penais cabíveis. 

 
14.2 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à 

prévia e ampla defesa. 
 
14.3 O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido: 

a) levantamento dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 
b) relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 
c) indenizações e multas. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS VEDAÇÕES 

 
15.1 É vedado a CONTRATADA: 
 

a) caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operação financeira; 
b) interromper a execução dos serviços sob a alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo 

os casos previstos em lei. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS ALTERAÇÕES 
 
Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 81 da Lei federal nº 13.303/2016. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS CASOS OMISSOS 
 
Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei Federal nº 
13.303/2016, na Lei Federal nº 10.520/2002 e demais normas aplicáveis. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA -  DAS DISPOSIÇÕES ESPECIAIS 
 
18.1Se qualquer das partes relevar eventual falta relacionada com a execução deste Contrato, tal fato não significa 

liberação ou desoneração a qualquer delas. 
 
18.2 No caso de ocorrer greve de caráter reivindicatório entre os empregados da CONTRATADA ou de seus 

subcontratados, cabe a ele resolver imediatamente a pendência. 
 
18.3As partes considerarão cumprido o Contrato no momento em que todas as obrigações aqui estipuladas estiverem 

efetivamente satisfeitas, nos termos de direito e aceitas pela CONTRATANTE. 
 
18.4Haverá consulta prévia ao CADIN/RS, pelo órgão ou entidade competente, nos termos da Lei nº 10.697/1996, 

regulamentada pelo Decreto nº 36.888/1996. 
 
18.5 Durante a execução do contrato é possível a subcontratação dos serviços de treinamento e consultoria. Para fins 

de alocação dos profissionais, os mesmos deverão cumprir todas as exigências previstas no item 4.11 e 4.12 do 
Termo de Referência – Anexo II do Edital. 

 
18.6O presente Contrato somente terá eficácia após publicada a respectiva súmula. 
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CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
19.1 Fica eleito o Foro de Porto Alegre, como o competente para dirimir quaisquer questões advindas deste contrato, 

com renúncia expressa a qualquer outro. 
 
19.2 E, assim, por estarem as partes ajustadas e acordadas, lavram e assinam este contrato, em 02 (duas) vias de iguais 

teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas, para que produza seus jurídicos efeitos. 
 

Porto Alegre,             de                                     de 2022. 
 

 
 
 

Representante da CONTRATANTE 
 
 
 
 
Representante da CONTRATANTE 

 
 
 
 

Representante da CONTRATADA 
 

Testemunhas: 
 
________________________                                              ________________________ 
CPF:                                                                                   CPF: 
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ANEXO A 

 
ATO DE DESIGNAÇÃO DE GESTOR E FISCAL DO CONTRATO 
 
CONTRATO: 5731-00 
 
Nº DO PROCESSO: 22/0489-0001092-9 - Pregão - ......../2022 
 
O Diretor-Presidente da CONTRATANTE, no uso de suas atribuições legais, 
 
RESOLVE: 
 
1 Designar o(a) funcionário(a) ............................., cargo ..........., matrícula .............., CPF nº................ lotado na 

.............., na função de Gestor do Contrato celebrado entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA, tendo 
previstas as atribuições na Instrução de Serviço Gestão de Contratos de Despesa.  

 
2 Designar o(a) funcionário(a) ............................., cargo ..........., matrícula .............., CPF nº................ lotado na 

.............., na função de Fiscal do Contrato, celebrado entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA, tendo 
previstas as atribuições na Instrução de Serviço Gestão de Contratos de Despesa. 

 
3 No exercício de suas funções deverão os funcionários empregar todo o zelo e diligência possíveis, 

acompanhando atentamente a execução do objeto contratado, de modo a preservar as especificações nele 
contidas, assim como aquelas indicadas em seus anexos e na proposta da CONTRATADA, determinando, 
sempre que necessário, as correções e adequações que se mostrem necessárias. 

 
4 Quaisquer ocorrências deverão ser devidamente anotadas e notificadas, por escrito, à CONTRATADA, 

devendo os funcionários comunicar o fato para a sua chefia imediata, recomendando a adoção das providências 
cabíveis e, se for o caso, aplicação de penalidades pertinentes, após regular procedimento de apuração. 

 
5 Os funcionários declaram ter ciência do previsto na Instrução de Serviço - Gestão de Contratos de Despesa. 
 
 
 

JOSÉ ANTONIO COSTA LEAL, 
Diretor-Presidente 

 
 
 
 

Gestor(a) do Contrato       Fiscal do Contrato 
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ANEXO 10 
 

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS SEM DEDICAÇÃO 
EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA Nº 5732-00 

 
M I N U T A 

 
CONTRATANTE: ………………………, com sede na …………………………, CEP ………….., em 

…………… - ….., inscrita no CNPJ sob o n° ……………. e Inscrição Estadual sob o n° 
……………, neste ato representada pelo(a) seu/sua [cargo representante], Sr/Sra. 
……………, RG nº …………….., CPF nº ……………, e pelo (a) seu/sua [cargo 
representante]................., Sr/Sra. ......................., RG nº ............, CPF nº ............... , doravante 
denominada CONTRATANTE. 

 
CONTRATADA: (pessoa física ou jurídica), estabelecida no(a) .............. (endereço), inscrita no Cadastro 

Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o n° ........... e Inscrição Estadual sob o nº ................, 
representada neste ato por ......... (representante da CONTRATADA), inscrito no Cadastro de 
Pessoas Físicas (CPF) sob o n° ...., doravante denominada CONTRATADA. 

 
O presente contrato tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecução do objeto contratado, descrito 
abaixo, constante do processo administrativo nº 22/0489-0001092-9, em decorrência do Pregão -...../2022, na 
modalidade PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA, TIPO MENOR PREÇO, pelo Sistema de Registro de 
Preços, e Ata de Registro de Preços n° 4/2022, nos termos da Lei nº 8.666.1993 e mediante as cláusulas e condições 
que se seguem:  
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
1.1 O objeto do presente instrumento é a contratação de prestação de serviços continuados sem dedicação 

exclusiva de mão de obra, para a prestação de serviços gerenciados de computação em nuvem, sob o modelo 
de integrador de multi-nuvem, que inclui o fornecimento de serviços de IaaS, SaaS e PaaS, além de 
treinamento e a concepção, projeto, provisionamento, configuração, migração, suporte, manutenção e gestão 
de serviços em provedores de serviço em nuvem pública, pelo Sistema de Registro de Preços, no Estado do 
………………., de acordo com as quantidades abaixo, condições e especificações estabelecidas neste 
instrumento e Termo de Referência, Anexo I ao Edital. 

 
Tabela 1 – Lote 1 do Edital 
Item Descrição Unidade 

 
Volume Total 

Estimado 
Prazo de 36 meses 

1 Prestação de serviços de computação 
multinuvem – Infraestrutura como serviço 
(IaaS) 

Unidade de Serviço de 
Computação em Nuvem - 

USN 

 
 

2 Prestação de serviços de computação 
multinuvem – Plataforma como serviço 
(PaaS)  

Unidade de Serviço de 
Computação em Nuvem - 

USN 

 
 

3 Prestação de serviços de computação em 
multinuvem - Software como Serviço 
(SaaS) 

Unidade de Serviço de 
Computação em Nuvem - 

USN 

 
 

4 Serviço de Gerenciamento e Operação de Instância gerenciada por mês  
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Recursos em nuvem  
 

5 Serviço de Migração de Recursos 
Computacionais 

Instância de Computação 
Migrada 

 
 
 

6 Serviço de Migração de Banco de Dados Instância de Banco de Dados  
Migrada 

 

7 Treinamento Turma de Treinamento  
 

8 Serviço Especializado de Suporte Técnico 
por Demanda 

Unidade de Serviços 
Técnicos -UST 

 
 

9 Serviço Especializado de Consultoria 
Técnica 

 
Unidade de Serviços 
Técnicos -UST 

 
 

 
1.2 Este Contrato vincula-se ao Edital e à Ata de Registro de Preços nº 4/2022, identificados no preâmbulo, e à 

proposta vencedora, independentemente de suas transcrições. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO 
 
2.1 A execução do presente Contrato abrange as ações/tarefas especificadas nesta Cláusula, bem como no Termo 

de Referência – Anexo I do Edital. 
 
2.2 A CONTRATADA deverá atuar como integrador, entre a CONTRATANTE e 02 (dois) ou mais Provedores de 

serviços em nuvem pública, em conformidade com as características básicas e definições dispostas neste 
instrumento e Termo de Referência, Anexo I do Edital. 

 
2.3 A solução consiste na intermediação dos serviços de computação em nuvem com agregação de valor com 

vistas a atender as necessidades da CONTRATANTE no tocante ao uso, gerenciamento, monitoramento, 
interoperabilidade, portabilidade, continuidade dos serviços e suporte à gestão de custos dos recursos de 
computação em nuvem. 

 
2.4 A CONTRATADA deve garantir que todos os dados e informações pertencentes à CONTRATANTE, ou por 

esta detidos, e relacionados à execução do objeto contratual sejam armazenados em datacenters localizados no 
território nacional (Brasil). 

 
2.4.1 Armazenamento em datacenter no exterior somente com a autorização expressa da CONTRATANTE. 

 
2.5 A CONTRATADA, no papel de integrador de serviço de nuvem deverá viabilizar, suportar e auxiliar o uso dos 

serviços de computação em nuvem. 
 
2.6 Os serviços serão prestados sob demanda por Ordem de Serviço (OS) que podem abranger: 
 

2.6.1 A disponibilização de recursos de infraestrutura computacional por intermédio de dois ou mais 
provedores de serviços de computação em nuvem. 

 
2.6.2 Projeto, criação, gerenciamento e operação dos recursos de computação em nuvem alocados. 
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2.6.3 Planejamento e migração dos recursos de computação disponíveis em ambiente on-premises ou em 
nuvem para o ambiente de nuvem oferecido pela CONTRATADA. 

 
2.6.4 Orquestração dos serviços de computação em nuvem entre os provedores. 

 
2.6.5 Treinamento. 

 
2.6.6 Serviços de operação sob demanda. 
 
2.6.7 Consultoria especializada em computação em nuvem sob demanda. 

 
2.7 Para definir um vocabulário comum na prestação do objeto contratado, um Glossário está descrito no item 2.2 

do Termo de Referência, Anexo I do Edital. 
  

2.8 DOS PROVEDORES DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM 
 

2.8.1 A CONTRATADA indica os CSPs ………………. para a execução do objeto do presente contrato. 
 
2.8.2  Os CSPs ofertados pela CONTRATADA, deverão possuir no mínimo 01 (uma) REGIÃO localizada no 

território brasileiro, que deverá possuir no mínimo 01 (uma) ZONA DE DISPONIBILIDADE.  
A utilização de datacenter no exterior deverá ser de prévio conhecimento e acordado com a 
CONTRATANTE.  
 

2.8.3 Os CSPs deverão oferecer calculadora ou simulador público de preços. 
 
2.8.4 Os CSPs deverão fornecer, mediante solicitação da CONTRATANTE, backup das aplicações, dados e 

scripts de configuração que estiverem disponíveis em nuvem, o que inclui as imagens das máquinas 
virtuais de aplicação, cópias dos dados armazenados em dispositivos de armazenamento em nuvem, 
cópias dos bancos de dados que fazem parte das topologias das aplicações da CONTRATANTE 
provisionadas em nuvem. 

 
2.8.5 Os CSPs deverão prover mecanismos que permitam a portabilidade e a elasticidade de aplicações e 

dados, assim como autenticidade, integridade, confidencialidade e disponibilidade das informações 
trafegadas na comunicação entre o provedor de nuvem e o datacenter da CONTRATANTE. 

2.8.6 Os CSPs deverão garantir mecanismos que permitam à CONTRATANTE, via on-line, verificar a 
situação de determinado serviço contratado, de forma a oferecer rastreabilidade, monitoramento e 
provisionamento do mesmo. 

2.8.7 Pelo menos 1 (um) Provedor de Serviços em Nuvem ofertado pela CONTRATADA, deverá 
necessariamente possuir conectividade e compatibilidade nativa com o conector da ferramenta VMware 

vRealize Automation versão 8.3 ou superior. Tal exigência visa garantir que parte dos recursos 
contratados passem a integrar solução de cloud privada já implementada pela CONTRATANTE, que 
utiliza recursos de virtualização, automação e de infraestrutura como código com tecnologias VMware. 

 
2.9 DOS SERVIÇOS PREVISTOS NOS ITENS 1 AO 9 DA TABELA PREVISTA NA CLÁUSULA 

PRIMEIRA 
 
Todas as regras de prestação dos serviços estão previstas nos itens 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 e 2.11 com 
todos os seus subitens e Tabelas do Termo de Referência – Anexo I do Edital. 
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2.10 As regras sobre o Uso de licenciamento próprio (Bring Tour Own License – BYOL), a Plataforma de Gestão 

de MultiNuvem e do Portal de Gerenciamento online e Gerenciamento de Custos são as previstas nos itens 
2.12, 2.13 e 2.14 respectivamente, do Termo de Referência – Anexo I do Edital. 

 
2.11 DO MODELO DE GOVERNANÇA DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE NUVEM  

Os papéis e responsabilidades do integrador de nuvem na prestação dos serviços deste Contrato estão 
detalhados no item 3 do Termo de Referência – Anexo I do Edital. 

 
2.12 DAS ESPECIFICAÇÕES DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO  

Todos os requisitos necessários para a prestação dos serviços estão previstos no item 4 do Termo de Referência 
– Anexo I do Edital. 
 
Os requisitos são: 

 
a) Para a Assinatura do Contrato e Emissão das Ordens de Serviço; 
b) Do Negócio; 
c) De Capacitação; 
d) De Manutenção e Suporte Técnico; 
e) Temporais; 
f) De Segurança da Informação; 
g) De Arquitetura Tecnológica; 
h) De Projeto e de Implementação; 
i) De Implantação; 
j) De Garantia e Assistência Técnica; 
k) De Experiência Profissional; 
l) De Formação da Equipe; 
m) De Metodologia de Trabalho. 

 
2.13 DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
As regras para execução dos serviços estão previstas no item 6 do Termo de Referência, Anexo I do Edital, 
compreendendo os seguintes temas: 
 
a) Da Formalização da Demanda; 
b) Do Planejamento dos Serviços; 
c) Local de Entrega e Execução dos Serviços; 
d) Alteração do Catálogo de Recursos de Nuvem; 
e) Transição Contratual; 
f) Mecanismos Formais de Comunicação; 
g) Manutenção de Sigilo e Normas de Segurança. 

 
2.14 DO MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 

 
As regras do modelo de gestão do contrato estão previstas no item 7 do Termo de Referência, Anexo I do 
Edital, compreendendo os seguintes temas: 
 
a) Critérios de Recebimento e Aceitação; 
b) Procedimento de Teste e Inspeção 
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c) Níveis Mínimos de Serviço Exigidos (NMS), serão tratados também na Cláusula Quarta. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS 
 
3.1 Os preços, referentes à execução dos serviços contratados são conforme abaixo, de acordo com a proposta 

vencedora da licitação, entendidos estes como preços justos e suficientes para a total execução do presente 
objeto: 

 
Item Descrição Unidade 

 
Valor Unitário 

1 Prestação de serviços de computação 
multinuvem – Infraestrutura como serviço 
(IaaS) 

Unidade de Serviço de 
Computação em Nuvem -

USN 

 
 

2 Prestação de serviços de computação 
multinuvem – Plataforma como serviço 
(PaaS)  

Unidade de Serviço de 
Computação em Nuvem -

USN 

 
 

3 Prestação de serviços de computação em 
multinuvem - Software como Serviço 
(SaaS) 

Unidade de Serviço de 
Computação em Nuvem -

USN 

 
 

4 Serviço de Gerenciamento e Operação de 
Recursos em nuvem 

Instância gerenciada por mês  
 

5 Serviço de Migração de Recursos 
Computacionais 

Instância de Computação 
Migrada 

 
 

6 Serviço de Migração de Banco de Dados Instância de  Banco de Dados  
Migrada 

 

7 Treinamento Turma de Treinamento  
 

8 Serviço Especializado de Suporte Técnico 
por Demanda 

Unidade de Serviços 
Técnicos -UST 

 
 

9 Serviço Especializado de Consultoria 
Técnica 

Unidade de Serviços 
Técnicos -UST 

 
 

 
3.2 Nos preços acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do 

objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da 
contratação. 
 

3.3 A não aquisição das quantidades previstas na Cláusula Primeira não gera nenhuma obrigação de indenização 
pela CONTRATANTE. 
 

3.4 DA MÉTRICA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (ITENS 1, 2 e 3 da 
Tabela 1 do Objeto)  

 
3.4.1 Os serviços de computação em nuvem (IaaS, PaaS e SaaS) constantes das Tabelas 2, 3 e 4 do Termo de 

Referência, Anexo I do Edital, respectivamente, são contabilizados por meio de USN (Unidade de 
Serviço em Nuvem). A USN visa estabelecer-se como método previsível e linear para obtenção de uma 
quantidade objetivamente definida a ser cobrada pelos serviços de computação em nuvem. 
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3.4.2 A métrica de USN consiste no estabelecimento de fator de referência específico para cada tipo de 
serviço de nuvem fornecido (fator da USN), conforme métrica individual associada ao consumo dos 
recursos ou esforços computacionais. 
 

3.4.3 Os serviços ou recursos, condições, bem como suas faixas e franquias, declarados como gratuitos na 
política de preços praticada pelo provedor de serviços em nuvem, deverão ser disponibilizados sem 
ônus à CONTRATANTE. 

 
3.4.4 A CONTRATANTE fará uso e efetuará o pagamento apenas de USNs relativas aos serviços solicitados 

à CONTRATADA, até o limite máximo das USNs estimadas. 
 

3.4.5 A CONTRATADA deverá disponibilizar todos os serviços listados nas Tabelas 2, 3 e 4 previstas no 
Termo de Referência, Anexo I do Edital, de acordo com as descrições e níveis mínimos de serviço, por 
meio do uso de soluções constantes no catálogo do provedor ou em ferramenta de marketplace do 
provedor. 

 
3.4.6 No caso do fornecimento do serviço por meio de ferramenta de marketplace do provedor, a referida 

ferramenta deve ser passível de mensuração na mesma métrica definida para o serviço das Tabelas 2, 3 
e 4 do Termo de Referência, Anexo I do Edital, para fins de medição e cobrança do quantitativo de 
USN consumido pelo serviço. 

  
3.5 DA MÉTRICA PARA SERVIÇO DE CONSULTORIA E DE SUPORTE TÉCNICO POR DEMANDA 
 

3.5.1 Os serviços de consultoria e de suporte técnico por demanda serão remunerados mensalmente pela 
quantidade de Unidades de Serviços Técnicos (UST) utilizados pela CONTRATADA na execução das 
Ordens de Serviço. 

  
3.5.2 A unidade de medida adotada (UST) corresponde ao esforço de 1 (uma) hora para a execução da tarefa 

com determinada complexidade, independentemente da quantidade de recursos humanos alocados. O 
seu pagamento é condicionado à prestação dos serviços e atendimento aos níveis de serviços detalhados 
na ordem de serviço.  

 
CLÁUSULA QUARTA – DOS INDICADORES DE NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇO EXIGÍVEIS (NMS) 
 
4.1 A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base em Níveis de Serviço 

definidos nesta Cláusula.  
 

4.1.1 Níveis de serviço são indicadores mensuráveis, estabelecidos pela CONTRATANTE, capazes de aferir 
objetivamente os resultados pretendidos com as respectivas contratações. 

 
4.2 A aferição dos níveis de serviço será realizada mensalmente pelos fiscais do contrato, referente às Ordens de 

Serviço encerradas no mês anterior.  
 
4.3 O não cumprimento dos valores mínimos/máximos exigidos nos indicadores ensejará em descontos de acordo 

com o estipulado em cada indicador. 
 

4.4 Para as Ordens de Serviços relacionadas aos serviços de computação em nuvem (Itens 1, 2 e 3 da Tabela 1 do 
objeto), será considerado o seguinte indicador: 
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4.4.1 INDICADOR DE DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM 
(IDSCN) 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

INDICADOR DE DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM 
(IDSCN)  
Tópico  Descrição  
Finalidade  O IDSCN visa aferir o percentual do tempo em que os serviços da Nuvem Pública 

estiveram disponíveis no mês.  
Meta a cumprir  IDSCN >= 99,90%  

  

O serviço objeto desta contratação deverá ser prestado 24 
(vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, 
durante todo o período de vigência do contrato, 
salvaguardados os casos de interrupções programadas.  

Instrumento de 
medição  

Através da plataforma de gerenciamento de nuvem e por controle próprio da 
CONTRATANTE na constatação de indisponibilidade dos serviços.  

Forma de 
acompanhamento  

Durante a execução dos serviços, a disponibilidade será monitorada e o tempo de 
indisponibilidade dos serviços será descontado do tempo total de disponibilidade 
esperado no mês.  

Entende-se como serviços aqueles constantes dos catálogos dos Itens 1, 2 e 3 em 
execução.  

Periodicidade  Será aferida mensalmente por serviço  
Mecanismo de 
Cálculo (métrica)  

IDSCN (%) = (TDM / TTM) x 100  

Onde:  

IDSCN = Disponibilidade dos Serviços  

TDM = Total de tempo com disponibilidade no mês  

TTM = Total do tempo no mês  
Observações  Serão utilizados dias corridos na medição.  
Início de 
Vigência  

A partir da emissão de OS(s) relativa(s) aos itens 01, 02 e 03  

Faixas de ajuste 
no pagamento  

Para valores do indicador IDSCN:  

Igual ou Superior a 99,90% – Pagamento integral da OS;  

De 98,90% a 99,89% – Glosa de 3% sobre o valor do serviço inadimplido;  

De 97,90% a 98,89% – Glosa de 5% sobre o valor do serviço inadimplido;  

De 96,90% a 97,89% – Glosa de 7% sobre o valor do serviço inadimplido;  

De 90,00% a 96,89% – Glosa de 9% sobre o valor do serviço inadimplido   

E abaixo de 89,99%– Glosa de 10% sobre o valor do serviço inadimplido  
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4.5 Para as Ordens de Serviços relacionadas aos serviços de gerenciamento e operação de recursos de computação 
em nuvem (Item 4 da Tabela 1 do objeto), além dos SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE 
TÉCNICO EXECUTADOS POR DEMANDA (Item 8 da Tabela 1 do Objeto) e SERVIÇOS 
ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA (item 9 da Tabela 1do objeto) serão considerados os 
seguintes indicadores: 

 
4.5.1 INDICADOR DE DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E OPERAÇÃO 

DE RECURSOS EM NUVEM (IDGOR) – Este indicador será utilizado para medir os Item 4 da 
Tabela 1  

 
INDICADOR DE DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E 
OPERAÇÃO DE RECURSOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (IDGOR)  
Tópico  Descrição  
Finalidade  O IDGOR visa aferir o percentual do tempo em que os serviços de 

gerenciamento e operação de recursos de computação em Nuvem Pública 
estiveram disponíveis no mês.  

Meta a cumprir  IDGOR>= 99%   O serviço de gerenciamento e operação de recursos em 
nuvem 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias 
por semana, durante todo o período de vigência do 
contrato, salvaguardados os casos de interrupções 
programadas.  

Instrumento de 
medição  

Através da plataforma de gerenciamento e operação de nuvem e por 
controle próprio da CONTRATANTE na constatação de indisponibilidade 
dos serviços.  

Forma de 
acompanhamento  

Durante a execução dos serviços, a disponibilidade será monitorada e o 
tempo de indisponibilidade dos serviços será descontado do tempo total de 
disponibilidade esperado no mês.  

Periodicidade  Será aferida mensalmente por serviço  
Mecanismo de 
Cálculo (métrica)  

IDGOR (%) = (TDM / TTM) x 100  

Onde:  

IDGOR = Disponibilidade dos Serviços de gerenciamento e operação  

TDM = Total de tempo com disponibilidade no mês  

TTM = Total do tempo no mês  
Observações  Serão utilizados dias corridos na medição.  
Início de Vigência  A partir da emissão de OS relativa ao item 04 
Faixas de ajuste no 
pagamento  

Para valores do indicador IDGOR:  

Igual ou Superior a 99% – Pagamento integral da OS;  

De 90% a 98,99% – Glosa de 1% sobre o valor do serviço inadimplido;  

De 80% a 89,99% – Glosa de 2% sobre o valor do serviço inadimplido;  
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De 70% a 79,99% – Glosa de 5% sobre o valor do serviço inadimplido;  

Abaixo de 69,99% - Glosa de 10% sobre o valor do serviço inadimplido.  
 

4.5.2 INDICADOR DE RESPONSIVIDADE A INCIDENTES (IRI) – Este indicador será utilizado 
para medir os itens 4, 8 e 9 da Tabela 1.  

INDICADOR DE RESPONSIVIDADE A INCIDENTES (IRI)  
Tópico  Descrição  
Finalidade  O indicador de resposta a incidentes mensura a quantidade de incidentes 

ocorridos no mês relacionados às instâncias objeto do serviço de 
gerenciamento da solução e o respectivo tempo de resposta. O objetivo 
deste indicador é incentivar uma atuação proativa e preventiva no 
gerenciamento dos recursos.  

Meta a cumprir  IRI >= 90%   Promover uma resposta com proposta de 
resolução ou medida de contorno do incidente 
em até 90 minutos a no mínimo sobre 90% dos 
incidentes ocorridos no mês.  

Instrumento de 
medição  

Através da plataforma de gerenciamento de nuvem e por controle próprio 
da CONTRATANTE na constatação da ocorrência de incidentes e na 
contabilização do tempo até sua resposta  

Forma de 
Acompanhamento  

Durante a execução dos serviços, a ocorrência de incidentes será 
monitorada e o tempo de resposta será contabilizado.  

Periodicidade  Será aferido mensalmente  
Mecanismo de 
Cálculo (métrica)  

IRI = (TI90 / TIM) x 100  

Onde:  

IRI = Percentual de Incidentes Tratados em até 90 minutos.  

TIM = Total de incidentes ocorridos no mês  

TI90 = Total de incidentes tratados em até 90 minutos.  
Observações  Serão utilizados dias corridos na medição  
Início de Vigência  A partir da emissão de OS(s)  relativa(s) aos itens 01, 02 e 03  
Faixas de ajuste no 
pagamento  

Para valores do indicador IRI:  

Igual ou Superior a 90% – Pagamento integral da OS; 

De 80% a 89,99% – Glosa de 5% sobre o valor do serviço inadimplido;  

De 70% a 79,99% – Glosa de 7% sobre o valor do serviço inadimplido;  

Abaixo de 69,99% - Glosa de 10% sobre o valor do serviço inadimplido.  
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4.5.3 INDICADOR DE TEMPESTIVIDADE NA OPERAÇÃO (ITO)  - Este indicador será utilizado 
para medir o nível de serviço dos Itens 4, 8 e 9 da Tabela 1.  

 
INDICADOR DE TEMPESTIVIDADE NA OPERAÇÃO (ITO)  
Tópico  Descrição  
Finalidade  Mensurar a execução dos serviços relacionados aos itens nos prazos 

máximos estabelecidos.  
Meta a cumprir  ITO >= 99,00%   Executar as operações e atividades dentro dos 

prazos para a execução previstos nas tabelas 5 e 6 
e na ordem de serviço.  

Instrumento de 
medição  

Através da plataforma de gerenciamento e acompanhamento de 
chamados e por controle próprio da CONTRATANTE.  

Forma de 
Acompanhamento  

Após a execução dos serviços, os fiscais analisarão individualmente cada 
execução de serviço verificando a conclusão no prazo definido no Termo 
de Referência.  

Periodicidade  Será aferido mensalmente  
Mecanismo de 
Cálculo (métrica)  

ITO = (TCSA / TC) x 100  

Onde:  

ITO = Percentual de serviços entregues tempestivamente.  

TC = Total de chamados ocorridos no mês  

TCSA = Total de chamados sem atraso.  
Observações  Serão utilizados dias corridos na medição  
Início de Vigência  A partir da emissão de OS(s)  relativa(s) aos itens 04, 08 e 09  
Faixas de ajuste no 
pagamento  

Para valores do indicador ITO:  

Igual ou Superior a 99,00% – Pagamento integral da OS;  

De 90% a 98,99% – Glosa de 1% sobre o valor do serviço inadimplido;  

De 80% a 89,99% – Glosa de 5% sobre o valor do serviço inadimplido;  

De 70% a 79,99% – Glosa de 7% sobre o valor do serviço inadimplido;  

Abaixo de 69,99% - Glosa de 10% sobre o valor do serviço inadimplido.  
 

4.5.4 INDICADOR DE CONFORMIDADE NA OPERAÇÃO (ICO) - Este indicador será utilizado para 
medir os itens 4, 8 e 9 da Tabela 1.  

INDICADOR DE CONFORMIDADE NA OPERAÇÃO (ICO)  
Tópico  Descrição  
Finalidade  Assegurar que os serviços de operação e gerenciamento dos recursos em 
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núvem sejam executados em conformidade aos requisitos técnicos e 
funcionais esperados.  

Meta a cumprir  ICO = 100,00%   Executar as operações e atividades de 
gerenciamento para aferição da QUALIDADE dos 
serviços previstos na tabela % e na ordem de 
serviço.  

Instrumento de 
medição  

Através da plataforma de gerenciamento e acompanhamento de 
chamados e por controle próprio da CONTRATANTE.  

Forma de 
Acompanhamento  

Após a execução dos serviços, os fiscais analisarão individualmente cada 
execução de serviço verificando a conclusão no prazo definido no Termo 
de Referência.  

Periodicidade  Será aferido mensalmente  
Mecanismo de 
Cálculo (métrica)  

ICO = (TCC / TC) x 100  

Onde:  

TC = Total de chamados ocorridos no mês  

TCC = Total de chamados entregues no prazo definido no Termo de 
Referência.  

Observações  Serão utilizados dias corridos na medição  
Início de Vigência  A partir da emissão de OS(s) relativa(s) aos itens 01, 02 e 03.  
Faixas de ajuste no 
pagamento  

Para valores do indicador ICO:  

Igual a 100% – Pagamento integral da OS;  

De 90% a 99,99% – Glosa de 5% sobre o valor do serviço inadimplido;  

De 80% a 89,99% – Glosa de 7% sobre o valor do serviço inadimplido;  

Abaixo de 79,99% - Glosa de 10% sobre o valor do serviço inadimplido.  
 
4.6 Para as Ordens de Serviços relacionadas aos serviços de MIGRAÇÃO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS 

E MIGRAÇÃO DE BANCO DE DADOS (Itens 5 e 6 da Tabela 1 do objeto), serão considerados os seguintes 
indicadores: 

 
4.6.2 INDICADOR DE TEMPESTIVIDADE NA MIGRAÇÃO (ITM)  

INDICADOR DE TEMPESTIVIDADE NA MIGRAÇÃO (ITM)  
Tópico  Descrição  
Finalidade  Mensurar a execução dos serviços de migração nos prazos máximos 

estabelecidos.  
Meta a cumprir  ITM<= 0  

  

Executar a migração das cargas de trabalhos dentro 
dos prazos para a execução previstos nos itens 05 e 
06.  

Instrumento de 
medição  

Ordem de Serviço e plataforma de gerenciamento dos recursos de 
nuvem.  

20/06/2022 12:04:29 PROCERGS/SCP/49494 PUBLICAÇÃO DE ABERTURA 17/06 860

22048900010929



 
 

5732-00 

PROCERGS - Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul S.A.  
Praça dos Açorianos, s/nº - Centro Histórico - CEP 90010-340 -  Porto Alegre/RS - Brasil 

PABX + 55 51 3210.3100 - www.procergs.rs.gov.br - procergs@procergs.rs.gov.br 
  

Forma de 
Acompanhamento  

Após a execução dos serviços de migração, os fiscais verificarão a 
conformidade entre o prazo realizado e o prazo previsto.  

Periodicidade  Será aferido mensalmente  
Mecanismo de 
Cálculo (métrica)  

ITM = PR - PMP  

Onde:  

ITM = Dias de entrega do serviço dentro do prazo previsto.  

PMP = Prazo Máximo previsto para migração.  

PR= Prazo realizado.  
Observações  Serão utilizados dias corridos na medição.  

O período cuja pendência dependa da CONTRATANTE será descontado 
da forma de cálculo.  

Início de Vigência  A partir da emissão de OS(s) relativa(s) aos itens 05 e 06.  
Faixas de ajuste no 
pagamento  

Para valores do indicador ITM:  

Igual ou inferior a 0 – Pagamento integral da OS;  

De 1 a 5 – Glosa de 3% sobre o valor da ordem de serviço;  

De 6 a 10 – Glosa de 5% sobre o valor da ordem de serviço;  

De 11 a 15 – Glosa de 7% sobre o valor da ordem de serviço;  

De 16 a 30 - Glosa de 10% sobre o valor da ordem de serviço e aplicada 
advertência.  

Acima de 30 – Será declarado não execução do serviço de migração, sem 
prejuízo da aplicação de glosa anterior.  

 

4.6.3 INDICADOR DE EFETIVIDADE NA MIGRAÇÃO (IFM)  

INDICADOR DE EFETIVIDADE NA MIGRAÇÃO (IFM)  
Tópico  Descrição  
Finalidade  Assegurar que a migração das cargas de trabalho ocorra em 

conformidade aos requisitos técnicos e de negócio esperados.  
Meta a cumprir  IFM=100%  Quantidade de instâncias migradas cujas cargas de 

trabalhos foram estabilizadas no ambiente de nuvem.  
Instrumento de 
medição  

Ordem de Serviço e plataforma de gerenciamento dos recursos de 
nuvem.  

Forma de Após a execução dos serviços de migração, os fiscais verificarão as 
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Acompanhamento  conformidades funcionais das cargas de trabalho mantidas pelas 
instâncias.  

Periodicidade  Sob demanda  
Mecanismo de 
Cálculo (métrica)  

IFM = TIMS/ TIM x 100  

Onde:  

IFM = Instâncias migradas em conformidade funcional aos requisitos 
técnicos e de negócio esperados.  

TIMS = Total de instâncias migradas em conformidade funcional.  

TIM = Total de instâncias migradas  
Observações  Serão consideradas instâncias de computação e de Banco de dados.  
Início de Vigência  A partir da emissão de OS(s) relativa(s) aos itens 05 e 06.  
Faixas de ajuste no 
pagamento  

Para valores do indicador IFM:  

Igual a 100% – Pagamento integral da OS;  

De 90% a 99,99% – Glosa de 3% sobre o valor do serviço inadimplido;  

De 80% a 89,99% – Glosa de 5% sobre o valor do serviço inadimplido;  

Abaixo de 79,99% - Glosa de 7% sobre o valor do serviço inadimplido.  
 
4.7 Para as Ordens de Serviços relacionadas aos serviços de TREINAMENTO (ITEM 7 da Tabela 1 do Objeto), 

serão considerados os seguintes indicadores:  
 

INDICADOR DE QUALIDADE DO TREINAMENTO (IQT)  
Tópico  Descrição  
Finalidade  A execução dos serviços de treinamento com a qualidade mínima esperada.  
Meta a cumprir  IQT>= 70%   

  

Avaliação positiva do treinamento por no mínimo 70% 
dos treinandos.  

Instrumento de 
medição  

Formulário de avaliação preenchido por cada treinando após realização do curso  

Forma de 
Acompanhamento  

Ao término do treinamento cada aluno responderá um formulário com um 
indicador de avaliação geral do treinamento. Considera-se positiva a avaliação 
superior a 50%.  

Periodicidade  Por treinamento  
Mecanismo de 
Cálculo (métrica)  

IQT (%) = (TAP/ TA) x 100  

Onde:  

IQT = Avaliações positivas sobre o treinamento.  
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TA = Total de avaliações.  

TAP = Total de avaliações positivas  
Observações  Serão considerados apenas os participantes com no mínimo 70% de frequência.  
Início de 
Vigência  

A partir da emissão de OS relativa ao item 07.  

Faixas de ajuste 
no pagamento  

Para valores do indicador IQT:  

Igual ou superior a 70% – Pagamento integral da OS;  

De 60% a 69,99% – Glosa de 2% sobre o valor do serviço inadimplido;  

De 50% a 59,99% – Glosa de 3% sobre o valor do serviço inadimplido;  

De 40% a 49,99% – Glosa de 5% sobre o valor do serviço inadimplido;  

Abaixo de 39,99% - Glosa de 7% sobre o valor do serviço inadimplido.  
 

CLÁUSULA QUINTA - DO RECURSO FINANCEIRO 
 

As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta dos recursos financeiros a seguir: 
Unidade Orçamentária: 
Atividade/Projeto: 
Natureza da Despesa – NAD: 
Recurso: 
Empenho nº 
 

CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO CONTRATUAL 
 
6.1 O prazo de duração do Contrato será de 36 (trinta e seis) meses, a contar da Autorização para início do 

Contrato. 
 
6.2 A expedição da ordem de início dos serviços somente se efetivará a partir da publicação da súmula do 

Contrato no Diário Oficial do Estado. 
 
6.3 O prazo de duração do presente Contrato pode ser prorrogado por interesse das partes, por mais um período 

de 24 (vinte e quatro) meses, até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja autorização formal da 
autoridade competente e observados os seguintes requisitos:  

 
6.3.1. os serviços tenham sido prestados regularmente;  
6.3.2. a CONTRATANTE mantenha interesse na realização do serviço; e  
6.3.3. o valor do Contrato permaneça economicamente vantajoso. 
 

6.4 O objeto será executado nas dependências da CONTRATANTE, salvo previsão diversa neste contrato ou 
mediante ajuste. 

 
6.5 A CONTRATADA não tem direito subjetivo a prorrogação contratual. 
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CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO 
 
7.1 O pagamento deverá ser efetuado no prazo de 20 (vinte) dias, mediante a apresentação de Nota Fiscal ou da 

Fatura pela CONTRATADA, que deverá conter o detalhamento dos serviços executados. 
 
7.2 O Documento Fiscal de Cobrança deverá ser do estabelecimento que apresentou a proposta vencedora da 

licitação e, nos casos em que a emissão for de outro estabelecimento da empresa, o documento deverá vir 
acompanhado das certidões negativas relativas à regularidade fiscal.  

 
7.2.1 Quando o documento for de outro estabelecimento localizado fora do Estado, será exigida também 

certidão negativa relativa à Regularidade Fiscal junto à Fazenda Estadual do Rio Grande do Sul, 
independente da localização da sede ou filial da CONTRATADA. 

 
7.3 A protocolização do Documento Fiscal de Cobrança somente poderá ser feita após a prestação dos 

serviços por parte da CONTRATADA. 
 

7.4 O pagamento será efetuado por serviço efetivamente prestado e aceito. 
 

7.4.1 A glosa do pagamento durante a execução contratual, sem prejuízo das sanções cabíveis, só deverá 
ocorrer quando o contratado: 

 
7.4.1.1 não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar as atividades com a qualidade 

mínima exigida no contrato, no Termo de Referência, Anexo I do Edital ou Cláusula Quarta; ou  
 
7.4.1.2 deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-

los com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 
 
7.5 A CONTRATANTE responsabiliza-se a depositar, à CONTRATADA, o valor correspondente aos serviços, 

na Conta Corrente nº ............, da agência nº ........, do Banco ............. 
 
7.6 Caso o serviço não seja prestado fielmente e/ou apresente alguma incorreção será considerado como não 

aceito e o prazo de pagamento será contado a partir da data de regularização. 
 
7.7  Na fase da liquidação da despesa, deverá ser efetuada consulta ao CADIN/RS para fins de comprovação do 

cumprimento da relação contratual estabelecida nos termos do disposto no artigo 55, inciso XIII, da Lei 
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 
7.7.1 Constatando-se situação de irregularidade do contratado junto ao CADIN/RS, será providenciada sua 

advertência, por escrito, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, regularize sua situação ou, no mesmo 
prazo, apresente sua defesa. 

 
7.7.2 Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE poderá adotar as medidas necessárias à rescisão 

contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla 
defesa. 

 
7.8 Os pagamentos a serem efetuados em favor da CONTRATADA, quando couber, estarão sujeitos à retenção, 

na fonte, dos seguintes tributos: 
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7.8.1 Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas - IRPJ, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, 
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, e Contribuição para os Programas 
de Integração social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, na forma da 
Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012, conforme determina o art. 64 da Lei federal nº 9.430/1996; 

 
7.8.2 Contribuição Previdenciária, correspondente a onze por cento, na forma da Instrução Normativa RFB nº 

971, de 13 de novembro de 2009, conforme determina a Lei federal nº 8.212/1991; 
 
7.8.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, na forma da Lei Complementar federal nº 

116/2003, combinada com a legislação municipal e/ou distrital sobre o tema. 
 

7.9 As empresas dispensadas de retenções deverão entregar declaração, anexa ao documento de cobrança, em duas 
vias, assinadas pelo representante legal, além de informar sua condição no documento fiscal, inclusive o 
enquadramento legal. 

 
7.10 A CONTRATANTE poderá reter do valor da fatura da CONTRATADA a importância devida, até a 

regularização de suas obrigações contratuais. 
 

CLÁUSULA OITAVA - DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 
 
Os valores do presente Contrato não pagos na data prevista serão corrigidos até a data do efetivo pagamento, pro 

rata die, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, do Sistema Nacional de Índices de Preços ao 
Consumidor – SNIPC, ou outro que venha a substituí-lo. 
 

CLÁUSULA NONA – DO REAJUSTE 
 

9.1 O Contrato será reajustado, observado o interregno mínimo de 12 (doze) meses, a contar da data limite 
para apresentação da proposta, ou seja, __/__/2022.  

 
9.1.1 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de 12 (doze) meses será contado a 

partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 
 

9.2 O valor do Contrato será reajustado, em consequência da variação do IPCA (Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo) do Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor – SNIPC, de acordo com 
a fórmula abaixo: 
 
R = P0 x [(IPCAn / IPCA0)-1]  
 
Onde: 
 
R = parcela de reajuste; 
 
P0 = Preço inicial do Contrato no mês de referência dos preços ou preço do Contrato no mês de aplicação 
do último reajuste; 
 
IPCAn = número do índice IPCA referente ao mês do reajuste; 
 
IPCA0 = número do índice IPCA referente ao mês da data da proposta, último reajuste. 
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CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES 
 
As partes devem cumprir fielmente as cláusulas avençadas neste Contrato, respondendo pelas consequências de sua 
inexecução parcial ou total. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

11.1 Executar os serviços conforme especificações contidas no Anexo I - Termo de Referência, do Edital, e de sua 
proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além 
de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários previstos. 

 
11.2 Manter durante toda a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar à CONTRATANTE a 
superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas condições. 

 
11.3 Demonstrar que os provedores de serviços em nuvem, estão em conformidade com os padrões de segurança 

de nuvem através de auditoria anual do tipo SOC 2, ou superior, conduzida por um auditor independente, com 
a apresentação dos relatórios de tipo I ou tipo II. 

 
11.4 A CONTRATADA deverá apresentar anualmente, à auditoria citada no item 11.3, o que será essencial para 

garantir que o provedor continue em conformidade com os padrões de segurança durante a vigência do 
contrato.  

 
11.5  Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em 

conformidade com as normas e determinações em vigor. 
 
11.6  Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do 

Contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução 
ou dos materiais empregados. 

 
11.7  Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, ficando a CONTRATANTE 

autorizada a descontar dos pagamentos devidos à CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos. 
 
11.8 Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá, quando for o caso. 
 
11.9 Apresentar à CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão 

para a execução do serviço. 
 
11.10 Prestar serviços com profissionais com a capacitação e vínculo previstos nos itens 4.11 e 4.12 do Termo de 

Referência, Anexo I ao Edital, com as devidas comprovações. 
 Para  as substituições de profissionais este regramento também deverá ser observado. 
 
11.11 Orientar seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da Administração. 
 
11.12 Orientar seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executar 

atividades não abrangidas pelo contrato. 
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11.13 Responder nos prazos legais, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução 
do serviço e por outras correlatas, tais como salários, seguros de acidentes, indenizações, tributos, vale-
refeição, vale-transporte, crachás e outras que venham a ser criadas e exigidas pelo Poder Público. 

 
11.14 Fiscalizar regularmente os seus empregados designados para a prestação do serviço, a fim de verificar as 

condições de execução. 
 
11.15 Comunicar à CONTRATANTE qualquer anormalidade constatada e prestar os esclarecimentos solicitados. 
 
11.16 Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração cometida por seus empregados quando da execução 

do serviço objeto deste Contrato. 
 
11.17 Realizar os treinamentos que se fizerem necessários para o bom desempenho das atribuições de seus 

empregados. 
 
11.18Treinar seus empregados quanto aos princípios básicos de postura no ambiente de trabalho, tratamento de 

informações recebidas e manutenção de sigilo, comportamento perante situações de risco e atitudes para 
evitar atritos com servidores, colaboradores e visitantes do órgão. 

 
11.19 Coordenar e supervisionar a execução dos serviços contratados. 
 
11.20 Administrar todo e qualquer assunto relativo aos seus empregados. 
 
11.21 Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias, comerciais e as 

demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à 
CONTRATANTE. 

 
11.22 Relatar à CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços. 
 
11.23 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para 

os maiores de 14 anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre. 

 
11.24 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, 

devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o 
atendimento ao objeto da licitação exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do 
art. 57 da Lei n º 8.666/93. 

 
11.25 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do Contrato. 
 
11.26 Indicar pelo menos 01 (um) profissional de seu quadro funcional para fazer contatos com a CONTRATANTE 

sobre a execução do objeto deste Contrato. 
 
11.27 Observar integralmente o previsto na Lei Geral de Proteção de Dados, Lei Federal nº 13.709/2018. 
 
11.28 A CONTRATADA deverá, se for o caso, apresentar Programa de Integridade, nos termos da Lei Estadual nº 

15.228 de 25 de setembro de 2018. 
 
11.29 Ceder, a propriedade, à CONTRATANTE, de tudo que for produzido durante a execução do contrato tais 

como scripts, arquivos de configuração e documentação. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 
12.1  Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidores designados para esse fim, anotando 

em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados 
eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências 
cabíveis. 
 

12.2  Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas 
contratuais e os termos de sua proposta. 

 
12.3 Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos 

serviços, fixando prazo para a sua correção. 
 
12.4 Aplicar, garantidos a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento das 

obrigações contratuais. 
 
12.5 Pagar a CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas neste 

contrato e no Termo de Referência – Anexo I do Edital.  
 
12.6 Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços do contratado, nos termos da 

legislação vigente. 
 
12.7  Indicar pelo menos 01 (um) profissional de seu quadro funcional para fazer contatos com a CONTRATADA 

sobre a execução do objeto deste Contrato. 
 
12.8 Fiscalizar a prestação dos serviços para que a mesma ocorra com profissionais capacitados e com o devido 

vínculo, nos termos previstos nos item 4.11 e 4.12 do Termo de Referência – Anexo I do Edital.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS SANÇÕES 

 
13.1 Sem prejuízo da faculdade de rescisão contratual, a CONTRATANTE poderá aplicar sanções de natureza 

moratória e punitiva à CONTRATADA, diante do não cumprimento das cláusulas contratuais. 
 
13.2 Com fundamento no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/2002, ficará impedida de licitar e contratar com o Estado e 

será descredenciado do cadastro de fornecedores, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem 
prejuízo da rescisão unilateral do contrato e da aplicação de multa, o contratado que: 

 
a) apresentar documentação falsa; 
b) ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 
c) falhar na execução do Contrato; 
d) fraudar a execução do Contrato; 
e) comportar-se de modo inidôneo; 
f) cometer fraude fiscal. 

 
13.3 Configurar-se-á o retardamento da execução quando a CONTRATADA: 
 

a) deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do Contrato após 07 (sete) dias contados da data da 
ordem de serviço; 
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b) deixar de realizar, sem causa justificada, os serviços definidos no Contrato por 03 (três) dias seguidos ou 
por 10 (dez) dias intercalados. 

 
13.4  A falha na execução do Contrato estará configurada quando a CONTRATADA descumprir as obrigações e 

cláusulas contratuais, cuja dosimetria será aferida pela autoridade competente, de acordo com o que preceitua 
o item 13.10 da presente Cláusula. 

 
13.5. Para os fins da alínea “e” do item 13.2, reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos arts. 337-F, 

337-I, 337-J, 337-K, 337-L e no art. 337-M, §§ 1º e 2º, do Capítulo II-B, do Título XI da Parte Especial do 
Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal). 

 
13.6 A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações discriminadas no item 13.2 ficará sujeita, sem 

prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 
 

13.6.1Multa: 
 

a) compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total atualizado do Contrato nos casos de 
inexecução, execução imperfeita ou em desacordo com as especificações e negligência na 
execução do objeto contratado, e nos casos de descumprimento de cláusula contratual ou norma de 
legislação pertinente; 

b) moratória de até 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor mensal da 
contratação, até o limite de 30 (trinta) dias; 

 
13.6.2 Impedimento de licitar e de contratar com a CONTRATANTE, e descredenciamento no cadastro de 

fornecedores, pelo prazo de até 05 (cinco) anos. 
 
13.7 As multas compensatória e moratória poderão ser aplicadas cumulativamente, sem prejuízo da aplicação da 

sanção de impedimento de licitar e de contratar. 
 
13.8 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o 
contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei Federal nº 8.666/1993. 
 
13.9 O valor da multa ou dos descontos referente à indisponibilidade/inexecução prevista na Cláusula Quarta, 

poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA. Se o valor a ser pago à CONTRATADA não 
for suficiente para cobrir o valor da multa, a importância total será recolhida pela CONTRATANTE no prazo 
de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial. 
 
13.9.1 Não haverá penalizações pecuniárias em duplicidade através das sanções decorrentes da presente 

Cláusula e da Cláusula Quarta.  
 

13.9.2  Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA ao 
CONTRATANTE, o débito será encaminhado para inscrição em dívida ativa. 

 
13.10 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do 

infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da 
proporcionalidade. 

 
13.11 A aplicação de sanções não exime a CONTRATADA da obrigação de reparar os danos, perdas ou prejuízos 

que venha a causar ao ente público. 
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13.12 O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais previstas no instrumento, poderá ser 
rescindido unilateralmente, por ato formal da Administração, nos casos enumerados no art. 78, incisos I a XII, 
XVII e XVIII da Lei Federal nº 8.666/1993. 

 
13.13 As sanções previstas nesta Cláusula não elidem a aplicação das penalidades estabelecidas na Lei federal nº 

12.846/2013, conforme o disposto no seu art. 30 ou nos arts. 337-E a 337-P, Capítulo II-B, do Título XI da 
Parte Especial do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal). 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO 

 
14.1 O presente Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei federal nº 8.666/1993, com 

as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas. 
 
14.2 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se ao contratado o direito à prévia 

e ampla defesa. 
 
14.3 A CONTRATADA reconhece os direitos do contratante em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 

da Lei federal nº 8.666/1993. 
 
14.4  O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido: 

 
14.4.1 levantamento dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 
 
14.4.2 relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 
 
14.4.3 indenizações e multas. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS VEDAÇÕES 

 
15.1 É vedado a CONTRATADA: 
 

a) caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operação financeira; 
b) interromper a execução dos serviços sob a alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, 

salvo os casos previstos em lei. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS ALTERAÇÕES 
 
Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/1993. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS CASOS OMISSOS 
 
Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei Federal nº 
8.666/1993, na Lei Federal nº 10.520/2002 e demais normas aplicáveis. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA -  DAS DISPOSIÇÕES ESPECIAIS 
 
18.1Se qualquer das partes relevar eventual falta relacionada com a execução deste Contrato, tal fato não significa 

liberação ou desoneração a qualquer delas. 
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18.2 No caso de ocorrer greve de caráter reivindicatório entre os empregados da CONTRATADA ou de seus 
subcontratados, cabe a ele resolver imediatamente a pendência. 

 
18.3As partes considerarão cumprido o Contrato no momento em que todas as obrigações aqui estipuladas estiverem 

efetivamente satisfeitas, nos termos de direito e aceitas pela CONTRATANTE. 
 
18.4Haverá consulta prévia ao CADIN/RS, pelo órgão ou entidade competente, nos termos da Lei nº 10.697/1996, 

regulamentada pelo Decreto nº 36.888/1996. 
 
18.5 Durante a execução do contrato é possível a subcontratação dos serviços de treinamento e consultoria. Para fins 

de alocação dos profissionais, os mesmos deverão cumprir todas as exigências previstas nos itens 4.11 e 4.12 do 
Termo de Referência – Anexo I do Edital. 

 
18.6 O presente Contrato somente terá eficácia após publicada a respectiva súmula. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
19.1 Fica eleito o Foro de Porto Alegre, como o competente para dirimir quaisquer questões advindas deste contrato, 

com renúncia expressa a qualquer outro. 
 
 
19.2 E, assim, por estarem as partes ajustadas e acordadas, lavram e assinam este contrato, em 02 (duas) vias de 

iguais teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas, para que produza seus jurídicos efeitos. 
 

Porto Alegre,             de                                     de 2022. 
 

 
 
 

Representante da CONTRATANTE 
 
 
 
 
Representante da CONTRATANTE 

 
 
 
 

Representante da CONTRATADA 
 

Testemunhas: 
 
________________________                                              ________________________ 
CPF:                                                                                   CPF: 
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ANEXO A 

 
ATO DE DESIGNAÇÃO DE GESTOR E FISCAL DO CONTRATO 
 
CONTRATO: 5732-00 
 
Nº DO PROCESSO: 22/0489-0001092-9-  Pregão - ......../2022 
 
O Representante da CONTRATANTE, no uso de suas atribuições legais, 
 
RESOLVE: 
 
1 Designar o(a) funcionário(a) ............................., cargo ..........., matrícula .............., CPF nº................ lotado na 

.............., na função de Gestor do Contrato celebrado entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA, tendo 
previstas as atribuições na Instrução de Serviço Gestão de Contratos de Despesa.  

 
2 Designar o(a) funcionário(a) ............................., cargo ..........., matrícula .............., CPF nº................ lotado na 

.............., na função de Fiscal do Contrato, celebrado entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA, tendo 
previstas as atribuições na Instrução de Serviço Gestão de Contratos de Despesa. 

 
3 No exercício de suas funções deverão os funcionários empregar todo o zelo e diligência possíveis, 

acompanhando atentamente a execução do objeto contratado, de modo a preservar as especificações nele 
contidas, assim como aquelas indicadas em seus anexos e na proposta da CONTRATADA, determinando, 
sempre que necessário, as correções e adequações que se mostrem necessárias. 

 
4 Quaisquer ocorrências deverão ser devidamente anotadas e notificadas, por escrito, à CONTRATADA, 

devendo os funcionários comunicar o fato para a sua chefia imediata, recomendando a adoção das 
providências cabíveis e, se for o caso, aplicação de penalidades pertinentes, após regular procedimento de 
apuração. 

 
5 Os funcionários declaram ter ciência do previsto na [Instrução de Serviço - Gestão de Contratos de Despesa]. 
 
 
 

Representante da CONTRATANTE, 
 

 
 
 
 

Gestor(a) do Contrato       Fiscal do Contrato 
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ANEXO 11 

 
TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS SEM DEDICAÇÃO 

EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA Nº 5733-00 
 

M I N U T A 
 

CONTRATANTE: ………………………, com sede na ………………, CEP …………, em ………… - …., 
inscrita no CNPJ sob o n° …………….. e Inscrição Estadual sob o n° …………, neste ato 
representada pelo seu/sua [cargo do representante], Sr/Sra. ………………, RG nº ……………, 
CPF nº …., e pelo seu/sua [cargo representante], Sr/Sra. ................., RG nº ............, CPF nº 
............... , doravante denominada CONTRATANTE. 

 
CONTRATADA: (pessoa física ou jurídica), estabelecida no(a) .............. (endereço), inscrita no Cadastro 

Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o n° ........... e Inscrição Estadual sob o nº ................, 
representada neste ato por ......... (representante da CONTRATADA), inscrito no Cadastro de 
Pessoas Físicas (CPF) sob o n° ...., doravante denominada CONTRATADA. 

 
O presente contrato tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecução do objeto contratado, descrito abaixo, 
constante do processo administrativo nº 22/0489-0001092-9 em decorrência do Pregão -...../2022, na modalidade 
PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA, TIPO MENOR PREÇO, pelo Sistema de Registro de Preços, e Ata de 
Registro de Preços n° 5/2022, nos termos da Lei nº 8.666/1993 e mediante as cláusulas e condições que se seguem:  
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
1.1 O objeto do presente instrumento é a contratação de prestação de serviços continuados sem dedicação 

exclusiva de mão de obra, para a prestação de serviços gerenciados de computação em nuvem a serem 
executados no Provedor Oracle Cloud Infraestructure, que inclui o fornecimento de serviços de IaaS, SaaS 
e PaaS, além da concepção, projeto, provisionamento, configuração, migração, suporte, manutenção e gestão 
de serviços, pelo Sistema de Registro de Preços, no Estado [do Rio Grande do Sul], de acordo com as 
quantidades abaixo, condições e especificações estabelecidas neste instrumento e Termo de Referência , Anexo 
II ao Edital. 

 
Tabela 1 – Lote 2 do Edital 
Item Descrição Unidade 

 
Volume 

Total 
Estimado 

Prazo de 36 
meses 

1 Prestação de serviços de computação em 
nuvem na Oracle Cloud Infrastructrure – 
Infraestrutura como serviço (IaaS)  

Unidade de Serviço de Computação 
em Nuvem - USN 

 
 

2 Prestação de serviços de computação em 
nuvem, na Oracle Cloud Infrastructrure – 
Plataforma como serviço (PaaS)   

Unidade de Serviço de Computação 
em Nuvem - USN 

 
 

3 Prestação de serviços de computação em 
nuvem na Oracle Cloud Infrastructrure - 
Software como Serviço (SaaS)  

Unidade de Serviço de Computação 
em Nuvem -USN 

 

4 Serviço de Gerenciamento e Operação de 
recursos na Oracle Cloud Infrastructure  

Instância gerenciada por mês  
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5 Serviço de Migração de Recursos 
Computacionais para a Oracle Cloud 
Infrastructure  

Instância de Computação Migrada  

6 Serviço de Migração de Banco de dados 
para a Oracle Cloud Infrastructure  

Instância de Banco de Dados 
Migrada 

 

7 Treinamento para Oracle Cloud 
Infrastructure  

Turma de Treinamento  

8 Serviço Especializado de Suporte Técnico 
para a Oracle Cloud Infrastructure por 
Demanda  

Unidade de Serviços Técnicos -
UST 

 

9 Serviço Especializado de Consultoria 
Técnica para a Oracle Cloud Infrastructure  

Unidade de Serviços Técnicos -
UST 

 

 
1.2 Este Contrato vincula-se ao Edital e à Ata de Registro de Preços nº 5/2022, identificados no preâmbulo, e à 

proposta vencedora, independentemente de suas transcrições. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO 
 
2.1 A execução do presente Contrato abrange as ações/tarefas especificadas nesta Cláusula, bem como no Termo de 

Referência – Anexo II do Edital. 
 
2.2 A CONTRATADA deverá atuar como integrador, entre a CONTRATANTE e o provedor de serviços de 

computação em nuvem Oracle Cloud Infrastructure, em conformidade com as características básicas e definições 
dispostas neste instrumento e Termo de Referência, Anexo II do Edital. 

 
2.3 A solução consiste na intermediação dos serviços de computação em nuvem com agregação de valor com vistas 

a atender as necessidades da CONTRATANTE no tocante ao uso, gerenciamento, monitoramento, 
interoperabilidade, portabilidade, continuidade dos serviços e suporte à gestão de custos dos recursos de 
computação em nuvem. 

 
2.4 A CONTRATADA deve garantir que todos os dados e informações pertencentes à CONTRATANTE, ou por 

esta detidos, e relacionados à execução do objeto contratual sejam armazenados em datacenters localizados no 
território nacional (Brasil). 

 
2.4.1 Armazenamento em datacenter no exterior somente com a autorização expressa da CONTRATANTE. 

 
2.5 A CONTRATADA, no papel de integrador de serviço de nuvem deverá viabilizar, suportar e auxiliar o uso dos 

serviços de computação em nuvem. 
 
2.6 Os serviços serão prestados sob demanda por Ordem de Serviço (OS) que podem abranger: 
 

2.6.1 A disponibilização de recursos de infraestrutura computacional por intermédio do provedor de 
computação em nuvem Oracle Cloud Infrastructure. 

 
2.6.2 Projeto, criação, gerenciamento e operação dos recursos de computação em nuvem alocados. 
 
2.6.3 Planejamento e migração dos recursos de computação disponíveis em ambiente on-premises ou em nuvem 

para o ambiente de nuvem do provedor de computação em nuvem Oracle Cloud Infrastructure. 
 

2.6.4 Treinamento. 
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2.6.5 Serviços de operação sob demanda. 
 

2.6.6 Consultoria especializada em computação em nuvem sob demanda. 
 
2.7 Para definir um vocabulário comum na prestação do objeto contratado, um Glossário está descrito no item 2.2 do 

Termo de Referência, Anexo II do Edital. 
  

2.8 DO PROVEDOR DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (CSP) ORACLE CLOUD 
INFRASTRUCTURE 

 
2.8.1 Deverá ofertar os serviços de computação em nuvem em REGIÃO localizada no território brasileiro.  

A utilização de datacenter no exterior deverá ser de prévio conhecimento e acordado com a 
CONTRATANTE.  
 

2.8.2 Deverá oferecer calculadora ou simulador público de preços. 
 
2.8.3 Deverá fornecer, mediante solicitação da CONTRATANTE, backup das aplicações, dados e scripts de 

configuração que estiverem disponíveis em nuvem, o que inclui as imagens das máquinas virtuais de 
aplicação, cópias dos dados armazenados em dispositivos de armazenamento em nuvem, cópias dos bancos 
de dados que fazem parte das topologias das aplicações da CONTRATANTE provisionadas em nuvem. 

 
2.8.5 Deverá prover mecanismos que permitam a portabilidade e a elasticidade de aplicações e dados, assim 

como autenticidade, integridade, confidencialidade e disponibilidade das informações trafegadas na 
comunicação entre o provedor de nuvem e o datacenter da CONTRATANTE. 

2.8.6 Deverá garantir mecanismos que permitam à CONTRATANTE, via on-line, verificar a situação de 
determinado serviço contratado, de forma a oferecer rastreabilidade, monitoramento e provisionamento do 
mesmo. 

 
2.9 DOS SERVIÇOS PREVISTOS NOS ITENS 1 AO 9 DA TABELA PREVISTA NA CLÁUSULA 

PRIMEIRA 
 
Todas as regras de prestação dos serviços estão previstas nos itens 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 e 2.11 com 
todos os seus subitens e Tabelas do Termo de Referência – Anexo II do Edital. 

 
2.10 As regras sobre o Uso de licenciamento próprio (Bring Tour Own License – BYOL), a Plataforma de Gestão 

de Nuvem e do Portal de Gerenciamento online e Gerenciamento de Custos são as previstas nos itens 2.12, 
2.13 e 2.14 respectivamente, do Termo de Referência – Anexo II do Edital.                                                                                                                                                                

 
2.11 DO MODELO DE GOVERNANÇA DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE NUVEM  

Os papéis e responsabilidades do integrador de nuvem na prestação dos serviços deste Contrato estão detalhados 
no item 3 do Termo de Referência – Anexo II do Edital. 

 
2.12 DAS ESPECIFICAÇÕES DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO  

Todos os requisitos necessários para a prestação dos serviços estão previstos no item 4 do Termo de Referência – 
Anexo II do Edital. 

 
Os requisitos são: 

20/06/2022 12:04:29 PROCERGS/SCP/49494 PUBLICAÇÃO DE ABERTURA 17/06 876

22048900010929



 
5733-00 

PROCERGS - Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul S.A.  
Praça dos Açorianos, s/nº - Centro Histórico - CEP 90010-340 -  Porto Alegre/RS - Brasil 

PABX + 55 51 3210.3100 - www.procergs.rs.gov.br - procergs@procergs.rs.gov.br 
  

 
a) Para a Assinatura do Contrato e Emissão das Ordens de Serviço; 
b) Do Negócio; 
c) De Capacitação; 
d) De Manutenção e Suporte Técnico; 
e) Temporais; 
f) De Segurança da Informação; 
g) De Arquitetura Tecnológica; 
h) De Projeto e de Implementação; 
i) De Implantação; 
j) De Garantia e Assistência Técnica; 
k) De Experiência Profissional; 
l) De Formação da Equipe; 
m) De Metodologia de Trabalho. 

 
2.13 DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
As regras para execução dos serviços estão previstas no item 6 do Termo de Referência, Anexo II do Edital, 
compreendendo os seguintes temas: 
 
a) Da Formalização da Demanda; 
b) Do Planejamento dos Serviços; 
c) Local de Entrega e Execução dos Serviços; 
d) Alteração do Catálogo de Recursos de Nuvem; 
e) Transição Contratual; 
f) Mecanismos Formais de Comunicação; 
g) Manutenção de Sigilo e Normas de Segurança. 

 
2.14 DO MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 

 
As regras do modelo de gestão do contrato estão previstas no item 7 do Termo de Referência, Anexo II do Edital, 
compreendendo os seguintes temas: 
 
a) Critérios de Recebimento e Aceitação; 
b) Procedimento de Teste e Inspeção 
c) Níveis Mínimos de Serviço Exigidos (NMS), serão tratados também na Cláusula Quarta. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS 

 
3.1 Os preços, referentes à execução dos serviços contratados são conforme abaixo, de acordo com a proposta 

vencedora da licitação, entendidos estes como preços justos e suficientes para a total execução do presente 
objeto: 

 
Item Descrição Unidade 

 
Valor Unitário 

1 Prestação de serviços de computação em 
nuvem na Oracle Cloud Infrastructrure – 
Infraestrutura como serviço (IaaS)  

Unidade de Serviço de 
Computação em Nuvem -USN 

 
 

2 Prestação de serviços de computação em 
nuvem, na Oracle Cloud Infrastructrure – 

Unidade de Serviço de 
Computação em Nuvem -USN 
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Plataforma como serviço (PaaS)   
3 Prestação de serviços de computação em 

nuvem na Oracle Cloud Infrastructrure - 
Software como Serviço (SaaS)  

Unidade de Serviço de  
Computação em Nuvem -USN 

 
 

4 Serviço de Gerenciamento e Operação de 
recursos na Oracle Cloud Infrastructure  

Instância gerenciada por mês  
 
 

5 Serviço de Migração de Recursos 
Computacionais para a Oracle Cloud 
Infrastructure  

Instância de Computação 
Migrada 

 
 
 

6 Serviço de Migração de Banco de dados 
para a Oracle Cloud Infrastructure  

Instância de Banco de Dados  
Migrada 

 

7 Treinamento para Oracle Cloud 
Infrastructure  

Turma de Treinamento  
 

8 Serviço Especializado de Suporte Técnico 
para a Oracle Cloud Infrastructure por 
Demanda  

 
Unidade de Serviços Técnicos -

UST 

 
 
 

9 Serviço Especializado de Consultoria 
Técnica para a Oracle Cloud Infrastructure  

 
Unidade de Serviços Técnicos -

UST 

 
 
 

 
3.2 Nos preços acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do 

objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da 
contratação. 
 

3.3 A não aquisição das quantidades previstas na Cláusula Primeira não gera nenhuma obrigação de indenização pela 
CONTRATANTE. 
 

3.4 DA MÉTRICA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (ITENS 1, 2 e 3 da 
Tabela 1 do Objeto)  

 
 
3.4.1 Os serviços de computação em nuvem (IaaS, PaaS e SaaS) constantes das Tabelas 2, 3 e 4 do Termo de 

Referência, Anexo II do Edital, respectivamente, são contabilizados por meio de USN (Unidade de 
Serviço em Nuvem). A USN visa estabelecer-se como método previsível e linear para obtenção de uma 
quantidade objetivamente definida a ser cobrada pelos serviços de computação em nuvem. 
 

3.4.2 A métrica de USN consiste no estabelecimento de fator de referência específico para cada tipo 
de serviço de nuvem fornecido (fator da USN), conforme métrica individual associada ao 
consumo dos recursos ou esforços computacionais. 
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3.4.3 Os serviços ou recursos, condições, bem como suas faixas e franquias, declarados como gratuitos na 

política de preços praticada pelo provedor de serviços em nuvem, deverão ser disponibilizados sem ônus 
à CONTRATANTE. 

 
3.4.4 A CONTRATANTE fará uso e efetuará o pagamento apenas de USNs relativas aos serviços solicitados à 

CONTRATADA, até o limite máximo das USNs estimadas. 
 

3.4.5 A CONTRATADA deverá disponibilizar todos os serviços listados nas Tabelas 2, 3 e 4 previstas no 
Termo de Referência, Anexo II do Edital, de acordo com as descrições e níveis mínimos de serviço, por 
meio do uso de soluções constantes no catálogo do provedor ou em ferramenta de marketplace do 
provedor. 

 
3.4.6 No caso do fornecimento do serviço por meio de ferramenta de marketplace do provedor, a referida 

ferramenta deve ser passível de mensuração na mesma métrica definida para o serviço das Tabelas 2, 3 e 
4 do Termo de Referência, Anexo II do Edital, para fins de medição e cobrança do quantitativo de USN 
consumido pelo serviço. 

  
3.5 DA MÉTRICA PARA SERVIÇO DE CONSULTORIA E DE SUPORTE TÉCNICO POR DEMANDA 
 

3.5.1 Os serviços de consultoria e de suporte técnico por demanda serão remunerados mensalmente pela 
quantidade de Unidades de Serviços Técnicos (UST) utilizados pela CONTRATADA na execução das 
Ordens de Serviço. 

  
3.5.2 A unidade de medida adotada (UST) corresponde ao esforço de 1 (uma) hora para a execução da tarefa 

com determinada complexidade, independentemente da quantidade de recursos humanos alocados. O seu 
pagamento é condicionado à prestação dos serviços e atendimento aos níveis de serviços detalhados na 
ordem de serviço.  

 
CLÁUSULA QUARTA – DOS INDICADORES DE NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇO EXIGÍVEIS (NMS) 

 
4.1 A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base em Níveis de Serviço 

definidos nesta Cláusula.  
 

4.1.1 Níveis de serviço são indicadores mensuráveis, estabelecidos pela CONTRATANTE, capazes de aferir 
objetivamente os resultados pretendidos com as respectivas contratações. 

 
4.2 A aferição dos níveis de serviço será realizada mensalmente pelos fiscais do contrato, referente às Ordens de 

Serviço encerradas no mês anterior.  
 
4.3 O não cumprimento dos valores mínimos/máximos exigidos nos indicadores ensejará em descontos de acordo 

com o estipulado em cada indicador. 
 

4.4 Para as Ordens de Serviços relacionadas aos serviços de computação em nuvem (Itens 1, 2 e 3 da Tabela 1 do 
objeto), será considerado o seguinte indicador: 
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4.4.1 INDICADOR DE DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM 

(IDSCN) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

INDICADOR DE DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM 
NUVEM (IDSCN)  
Tópico  Descrição  
Finalidade  O IDSCN visa aferir o percentual do tempo em que os serviços da Nuvem 

Pública estiveram disponíveis no mês.  
Meta a cumprir  IDSCN >= 99,90%  

  

O serviço objeto desta contratação deverá ser 
prestado 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) 
dias por semana, durante todo o período de 
vigência do contrato, salvaguardados os casos de 
interrupções programadas.  

Instrumento de 
medição  

Através da plataforma de gerenciamento de nuvem e por controle próprio da 
CONTRATANTE na constatação de indisponibilidade dos serviços.  

Forma de acom 

panhamento  

Durante a execução dos serviços, a disponibilidade será monitorada e o 
tempo de indisponibilidade dos serviços será descontado do tempo total de 
disponibilidade esperado no mês.  

Entende-se como serviços aqueles constantes dos catálogos dos Itens 1, 2 e 3 
em execução.  

Periodicidade  Será aferida mensalmente por serviço  
Mecanismo de 
Cálculo (métrica)  

IDSCN (%) = (TDM / TTM) x 100  

Onde:  

IDSCN = Disponibilidade dos Serviços  

TDM = Total de tempo com disponibilidade no mês  

TTM = Total do tempo no mês  
Observações  Serão utilizados dias corridos na medição.  
Início de 
Vigência  

A partir da emissão de OS(s) relativa(s) aos itens 01, 02 e 03  

Faixas de ajuste 
no pagamento  

Para valores do indicador IDSCN:  
Igual ou Superior a 99,90% – Pagamento integral da OS;  
De 98,90% a 99,89% – Glosa de 3% sobre o valor do serviço inadimplido;  
De 97,90% a 98,89% – Glosa de 5% sobre o valor do serviço inadimplido;  
De 96,90% a 97,89% – Glosa de 7% sobre o valor do serviço inadimplido;  
De 90,00% a 96,89% – Glosa de 9% sobre o valor do serviço inadimplido   
E abaixo de 89,99%– Glosa de 10% sobre o valor do serviço inadimplido  
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4.5 Para as Ordens de Serviços relacionadas aos serviços de gerenciamento e operação de recursos de computação em 
nuvem (Item 4 da Tabela 1 do objeto), além dos SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE TÉCNICO 
EXECUTADOS POR DEMANDA (Item 8 da Tabela 1 do Objeto) e SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE 
CONSULTORIA TÉCNICA (item 9 da Tabela 1do objeto) serão considerados os seguintes indicadores: 
 
4.5.1 INDICADOR DE DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E OPERAÇÃO 

DE RECURSOS EM NUVEM (IDGOR) – Este indicador será utilizado para medir o Item 4 da 
Tabela 1.  
 

INDICADOR DE DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E 
OPERAÇÃO DE RECURSOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (IDGOR)  
Tópico  Descrição  
Finalidade  O IDGOR visa aferir o percentual do tempo em que os serviços de 

gerenciamento e operação de recursos de computação em Nuvem Pública 
estiveram disponíveis no mês.  

Meta a cumprir  IDGOR>= 99%   O serviço de gerenciamento e operação de recursos em 
nuvem 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias 
por semana, durante todo o período de vigência do 
contrato, salvaguardados os casos de interrupções 
programadas.  

Instrumento de 
medição  

Através da plataforma de gerenciamento e operação de nuvem e por 
controle próprio da CONTRATANTE na constatação de indisponibilidade 
dos serviços.  

Forma de 
acompanhamento  

Durante a execução dos serviços, a disponibilidade será monitorada e o 
tempo de indisponibilidade dos serviços será descontado do tempo total de 
disponibilidade esperado no mês.  

Periodicidade  Será aferida mensalmente por serviço  
Mecanismo de 
Cálculo (métrica)  

IDGOR (%) = (TDM / TTM) x 100  

Onde:  

IDGOR = Disponibilidade dos Serviços de gerenciamento e operação  

TDM = Total de tempo com disponibilidade no mês  

TTM = Total do tempo no mês  
Observações  Serão utilizados dias corridos na medição.  
Início de Vigência  A partir da emissão de OS relativa ao item 04 
Faixas de ajuste no 
pagamento  

Para valores do indicador IDGOR:  
Igual ou Superior a 99% – Pagamento integral da OS;  
De 90% a 98,99% – Glosa de 1% sobre o valor do serviço inadimplido;  
De 80% a 89,99% – Glosa de 2% sobre o valor do serviço inadimplido;  
De 70% a 79,99% – Glosa de 5% sobre o valor do serviço inadimplido;  
Abaixo de 69,99% - Glosa de 10% sobre o valor do serviço inadimplido.  

 

4.5.2 INDICADOR DE RESPONSIVIDADE A INCIDENTES (IRI) – Este indicador será utilizado para 
medir o item 4, 8 e 9 da Tabela 1.  
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INDICADOR DE RESPONSIVIDADE A INCIDENTES (IRI)  
Tópico  Descrição  
Finalidade  O indicador de resposta a incidentes mensura a quantidade de incidentes 

ocorridos no mês relacionados às instâncias objeto do serviço de 
gerenciamento da solução e o respectivo tempo de resposta. O objetivo 
deste indicador é incentivar uma atuação proativa e preventiva no 
gerenciamento dos recursos.  

Meta a cumprir  IRI >= 90,00%   Promover uma resposta com proposta de 
resolução ou medida de contorno do incidente 
em até 90 minutos a no mínimo sobre 90% dos 
incidentes ocorridos no mês.  

Instrumento de 
medição  

Através da plataforma de gerenciamento de nuvem e por controle próprio 
da CONTRATANTE na constatação da ocorrência de incidentes e na 
contabilização do tempo até sua resposta  

Forma de 
Acompanhamento  

Durante a execução dos serviços, a ocorrência de incidentes será 
monitorada e o tempo de resposta será contabilizado.  

Periodicidade  Será aferido mensalmente  
Mecanismo de 
Cálculo (métrica)  

IRI = (TI90 / TIM) x 100  

Onde:  

IRI = Percentual de Incidentes Tratados em até 90 minutos.  

TIM = Total de incidentes ocorridos no mês  

TI90 = Total de incidentes tratados em até 90 minutos.  
Observações  Serão utilizados dias corridos na medição  
Início de Vigência  A partir da emissão de OS(s) relativa(s) aos itens 01, 02, 03 
Faixas de ajuste no 
pagamento  

Para valores do indicador IRI:  

Igual ou Superior a 90% – Pagamento integral da OS 

De 80% a 89,99% – Glosa de 5% sobre o valor do serviço inadimplido;  

De 70% a 79,99% – Glosa de 7% sobre o valor do serviço inadimplido;  

Abaixo de 69,99% - Glosa de 10% sobre o valor do serviço inadimplido.  
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4.5.3 INDICADOR DE TEMPESTIVIDADE NA OPERAÇÃO (ITO)  
Este indicador será utilizado para medir o nível de serviço dos Itens 4, 8 e 9 da Tabela 1.  
 
INDICADOR DE TEMPESTIVIDADE NA OPERAÇÃO (ITO)  
Tópico  Descrição  
Finalidade  Mensurar a execução dos serviços relacionados aos itens nos prazos 

máximos estabelecidos.  
Meta a cumprir  ITO >= 99,00%   Executar as operações e atividades dentro dos 

prazos para a execução previstos nas tabelas 5 e 6 
e na ordem de serviço.  

Instrumento de 
medição  

Através da plataforma de gerenciamento e acompanhamento de 
chamados e por controle próprio da CONTRATANTE.  

Forma de 
Acompanhamento  

Após a execução dos serviços, os fiscais analisarão individualmente cada 
execução de serviço verificando a conclusão no prazo definido no Termo 
de Referência.  

Periodicidade  Será aferido mensalmente  
Mecanismo de 
Cálculo (métrica)  

ITO = (TCSA / TC) x 100  

Onde:  

ITO = Percentual de serviços entregues tempestivamente.  

TC = Total de chamados ocorridos no mês  

TCSA = Total de chamados sem atraso.  
Observações  Serão utilizados dias corridos na medição  
Início de Vigência  A partir da emissão de OS(s)relativa(s) aos itens 04,08 e 09  
Faixas de ajuste no 
pagamento  

Para valores do indicador ITO:  

Igual ou Superior a 99,00% – Pagamento integral da OS;  

De 90% a 98,99% – Glosa de 1% sobre o valor do serviço inadimplido;  

De 80% a 89,99% – Glosa de 5% sobre o valor do serviço inadimplido;  

De 70% a 79,99% – Glosa de 7% sobre o valor do serviço inadimplido;  

Abaixo de 69,99% - Glosa de 10% sobre o valor do serviço inadimplido.  
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4.5.4 INDICADOR DE CONFORMIDADE NA OPERAÇÃO (ICO) - Este indicador será utilizado para 
medir o item 4, 8 e 9 da Tabela 1.  

INDICADOR DE CONFORMIDADE NA OPERAÇÃO (ICO)  
Tópico  Descrição  
Finalidade  Assegurar que os serviços de operação e gerenciamento dos recursos em 

núvem sejam executados em conformidade aos requisitos técnicos e 
funcionais esperados.  

Meta a cumprir  ICO = 100,00%   Executar as operações e atividades de 
gerenciamento para aferição da QUALIDADE dos 
serviços previstos na tabela % e na ordem de 
serviço.  

Instrumento de 
medição  

Através da plataforma de gerenciamento e acompanhamento de 
chamados e por controle próprio da CONTRATANTE.  

Forma de 
Acompanhamento  

Após a execução dos serviços, os fiscais analisarão individualmente cada 
execução de serviço verificando a conclusão no prazo definido neste 
Termo de Referência.  

Periodicidade  Será aferido mensalmente  
Mecanismo de 
Cálculo (métrica)  

ICO = (TCC / TC) x 100  

Onde:  

TC = Total de chamados ocorridos no mês  

TCC = Total de chamados entregues no prazo definido no Termo de 
Referência.  

Observações  Serão utilizados dias corridos na medição  
Início de Vigência  A partir da emissão de OS(s) relativa(s) aos itens 01, 02 e 03  
Faixas de ajuste no 
pagamento  

Para valores do indicador ICO:  

Igual a 100% – Pagamento integral da OS;  

De 90% a 99,99% – Glosa de 5% sobre o valor do serviço inadimplido;  

De 80% a 89,99% – Glosa de 7% sobre o valor do serviço inadimplido;  

Abaixo de 79,99% - Glosa de 10% sobre o valor do serviço inadimplido.  
 
 
  

20/06/2022 12:04:29 PROCERGS/SCP/49494 PUBLICAÇÃO DE ABERTURA 17/06 884

22048900010929



 
5733-00 

PROCERGS - Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul S.A.  
Praça dos Açorianos, s/nº - Centro Histórico - CEP 90010-340 -  Porto Alegre/RS - Brasil 

PABX + 55 51 3210.3100 - www.procergs.rs.gov.br - procergs@procergs.rs.gov.br 
  

 
4.6 Para as Ordens de Serviços relacionadas aos serviços de MIGRAÇÃO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS E 

MIGRAÇÃO DE BANCO DE DADOS (Itens 5 e 6 da Tabela 1 do objeto), serão considerados os seguintes 
indicadores: 

 
4.6.1 INDICADOR DE TEMPESTIVIDADE NA MIGRAÇÃO (ITM)  

INDICADOR DE TEMPESTIVIDADE NA MIGRAÇÃO (ITM)  
Tópico  Descrição  
Finalidade  Mensurar a execução dos serviços de migração nos prazos máximos 

estabelecidos.  
Meta a cumprir  ITM< = 0  

  

Executar a migração das cargas de trabalhos dentro 
dos prazos para a execução previstos nos itens 05 e 
06.  

Instrumento de 
medição  

Ordem de Serviço e plataforma de gerenciamento dos recursos de 
nuvem.  

Forma de 
Acompanhamento  

Após a execução dos serviços de migração, os fiscais verificarão a 
conformidade entre o prazo realizado e o prazo previsto.  

Periodicidade  Será aferido mensalmente  
Mecanismo de 
Cálculo (métrica)  

ITM = PR - PMP  

Onde:  

ITM = Dias de entrega do serviço dentro do prazo previsto.  

PMP = Prazo Máximo previsto para migração.  

PR= Prazo realizado.  
Observações  Serão utilizados dias corridos na medição.  

O período cuja pendência dependa da CONTRATANTE será descontado 
da forma de cálculo.  

Início de Vigência  A partir da emissão de OS(s) relativa(s) aos itens 05 e 06.  
 

 

 

 

 

Para valores do indicador ITM:  
Igual ou inferior a 0 – Pagamento integral da OS;  
De 1 a 5 – Glosa de 3% sobre o valor da ordem de serviço;  
De 6 a 10 – Glosa de 5% sobre o valor da ordem de serviço;  
De 11 a 15 – Glosa de 7% sobre o valor da ordem de serviço;  
De 16 a 30 - Glosa de 10% sobre o valor da ordem de serviço e aplicada 
advertência.  
Acima de 30 – Será declarado não execução do serviço de migração, sem 
prejuízo da aplicação de glosa anterior.  
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4.6.2 INDICADOR DE EFETIVIDADE NA MIGRAÇÃO (IFM)  

INDICADOR DE EFETIVIDADE NA MIGRAÇÃO (IFM)  
Tópico  Descrição  
Finalidade  Assegurar que a migração das cargas de trabalho ocorra em 

conformidade aos requisitos técnicos e de negócio esperados.  
Meta a cumprir  IFM=100%  Quantidade de instâncias migradas cujas cargas de 

trabalhos foram estabilizadas no ambiente de nuvem.  
Instrumento de 
medição  

Ordem de Serviço e plataforma de gerenciamento dos recursos de 
nuvem.  

Forma de 
Acompanhamento  

Após a execução dos serviços de migração, os fiscais verificarão as 
conformidades funcionais das cargas de trabalho mantidas pelas 
instâncias.  

Periodicidade  Sob demanda  
Mecanismo de 
Cálculo (métrica)  

IFM = TIMS/ TIM x 100  

Onde:  

IFM = Instâncias migradas em conformidade funcional aos requisitos 
técnicos e de negócio esperados.  

TIMS = Total de instâncias migradas em conformidade funcional.  

TIM = Total de instâncias migradas  
Observações  Serão consideradas instâncias de computação e de Banco de dados.  
Início de Vigência  A partir da emissão de OS(s) relativa(s) aos itens 05 e 06.  
Faixas de ajuste no 
pagamento  

Para valores do indicador IFM:  

Igual a 100% – Pagamento integral da OS;  

De 90% a 99,99% – Glosa de 3% sobre o valor do serviço inadimplido;  

De 80% a 89,99% – Glosa de 5% sobre o valor do serviço inadimplido;  

Abaixo de 79,99% - Glosa de 7% sobre o valor do serviço inadimplido.  
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4.7 Para as Ordens de Serviços relacionadas aos serviços de TREINAMENTO (ITEM 7 da tavela 1 do Objeto), serão 
considerados os seguintes indicadores:  
 

INDICADOR DE QUALIDADE DO TREINAMENTO (IQT)  
Tópico  Descrição  
Finalidade  A execução dos serviços de treinamento com a qualidade mínima esperada.  
Meta a cumprir  IQT>= 70%   

  

Avaliação positiva do treinamento por no mínimo 70% 
dos treinandos.  

Instrumento de 
medição  

Formulário de avaliação preenchido por cada treinando após realização do curso  

Forma de 
Acompanhamento  

Ao término do treinamento cada aluno responderá um formulário com um 
indicador de avaliação geral do treinamento. Considera-se positiva a avaliação 
superior a 50%.   

Periodicidade  Por treinamento  
Mecanismo de 
Cálculo (métrica)  

IQT (%) = (TAP/ TA) x 100  

Onde:  

IQT = Avaliações positivas sobre o treinamento.  

TA = Total de avaliações.  

TAP = Total de avaliações positivas  
Observações  Serão considerados apenas os participantes com no mínimo 70% de frequência.  
Início de 
Vigência  

A partir da emissão de OS relativa ao item 07.  

Faixas de ajuste 
no pagamento  

Para valores do indicador IQT:  

Igual ou superior a 70% – Pagamento integral da OS;  

De 60% a 69,99% – Glosa de 2% sobre o valor do serviço inadimplido;  

De 50% a 59,99% – Glosa de 3% sobre o valor do serviço inadimplido;  

De 40% a 49,99% – Glosa de 5% sobre o valor do serviço inadimplido;  

Abaixo de 39,99% - Glosa de 7% sobre o valor do serviço inadimplido.  
 

CLÁUSULA QUINTA - DO RECURSO FINANCEIRO 
 

As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta dos recursos financeiros a seguir: 
Unidade Orçamentária: 
Atividade/Projeto: 
Natureza da Despesa – NAD: 
Recurso: 
Empenho nº: 
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CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO CONTRATUAL 

 
6.1 O prazo de duração do Contrato será de 36 (trinta e seis) meses, a contar da Autorização para início do 

Contrato. 
 
6.2 A expedição da ordem de início dos serviços somente se efetivará a partir da publicação da súmula do Contrato 

no Diário Oficial do Estado. 
 
6.3 O prazo de duração do presente Contrato pode ser prorrogado por interesse das partes, por mais um período de 

24 (vinte e quatro) meses, até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja autorização formal da autoridade 
competente e observados os seguintes requisitos:  

 
6.3.1. os serviços tenham sido prestados regularmente;  
6.3.2. a CONTRATANTE mantenha interesse na realização do serviço; e  
6.3.3. o valor do Contrato permaneça economicamente vantajoso. 
 

6.4 O objeto será executado nas dependências da CONTRATANTE, salvo previsão diversa neste contrato ou 
mediante ajuste. 

 
6.5 A CONTRATADA não tem direito subjetivo a prorrogação contratual. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO 
 
7.1 O pagamento deverá ser efetuado no prazo de 20 (vinte) dias, mediante a apresentação de Nota Fiscal ou da 

Fatura pela CONTRATADA, que deverá conter o detalhamento dos serviços executados. 
 
7.2 O Documento Fiscal de Cobrança deverá ser do estabelecimento que apresentou a proposta vencedora da 

licitação e, nos casos em que a emissão for de outro estabelecimento da empresa, o documento deverá vir 
acompanhado das certidões negativas relativas à regularidade fiscal.  

 
7.2.1 Quando o documento for de outro estabelecimento localizado fora do Estado, será exigida também 

certidão negativa relativa à Regularidade Fiscal junto à Fazenda Estadual do Rio Grande do Sul, 
independente da localização da sede ou filial da CONTRATADA. 

 
7.3 A protocolização do Documento Fiscal de Cobrança somente poderá ser feita após a prestação dos serviços 

por parte da CONTRATADA. 
 

7.4 O pagamento será efetuado por serviço efetivamente prestado e aceito. 
 

7.4.1 A glosa do pagamento durante a execução contratual, sem prejuízo das sanções cabíveis, só deverá 
ocorrer quando o contratado: 

 
7.4.1.1 não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar as atividades com a qualidade 

mínima exigida no contrato, no Termo de Referência, Anexo II do Edital ou Cláusula Quarta; ou  
 
7.4.1.2 deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-

los com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 
 
7.5 A CONTRATANTE responsabiliza-se a depositar, à CONTRATADA, o valor correspondente aos serviços, na 
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Conta Corrente nº ............, da agência nº ........, do Banco ............. 
 
7.6 Caso o serviço não seja prestado fielmente e/ou apresente alguma incorreção será considerado como não aceito 

e o prazo de pagamento será contado a partir da data de regularização. 
 
7.7  Na fase da liquidação da despesa, deverá ser efetuada consulta ao CADIN/RS para fins de comprovação do 

cumprimento da relação contratual estabelecida nos termos do disposto no artigo 55, inciso XIII, da Lei Federal 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 
7.7.1 Constatando-se situação de irregularidade do contratado junto ao CADIN/RS, será providenciada sua 

advertência, por escrito, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, regularize sua situação ou, no mesmo 
prazo, apresente sua defesa. 

 
7.7.2 Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE poderá adotar as medidas necessárias à rescisão 

contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa. 
 
7.8 Os pagamentos a serem efetuados em favor da CONTRATADA, quando couber, estarão sujeitos à retenção, na 

fonte, dos seguintes tributos: 
 

7.8.1 Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas - IRPJ, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, 
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, e Contribuição para os Programas 
de Integração social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, na forma da 
Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012, conforme determina o art. 64 da Lei federal nº 9.430/1996; 

 
7.8.2 Contribuição Previdenciária, correspondente a onze por cento, na forma da Instrução Normativa RFB nº 

971, de 13 de novembro de 2009, conforme determina a Lei federal nº 8.212/1991; 
 
7.8.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, na forma da Lei Complementar federal nº 

116/2003, combinada com a legislação municipal e/ou distrital sobre o tema. 
 

7.9 As empresas dispensadas de retenções deverão entregar declaração, anexa ao documento de cobrança, em duas 
vias, assinadas pelo representante legal, além de informar sua condição no documento fiscal, inclusive o 
enquadramento legal. 

 
7.10 A CONTRATANTE poderá reter do valor da fatura da CONTRATADA a importância devida, até a 

regularização de suas obrigações contratuais. 
 

CLÁUSULA OITAVA - DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 
 
Os valores do presente Contrato não pagos na data prevista serão corrigidos até a data do efetivo pagamento, pro rata 

die, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, do Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor – 
SNIPC, ou outro que venha a substituí-lo. 

 
CLÁUSULA NONA – DO REAJUSTE 

 
9.1 O Contrato será reajustado, observado o interregno mínimo de 12 (doze) meses, a contar da data limite para 

apresentação da proposta, ou seja, __/__/2022.  
 

9.1.1 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de 12 (doze) meses será contado a 
partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 
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9.2 O valor do Contrato será reajustado, em consequência da variação do IPCA (Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo) do Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor – SNIPC, de acordo com a 
fórmula abaixo: 
 
R = P0 x [(IPCAn / IPCA0)-1]  
 
Onde: 
 
R = parcela de reajuste; 
 
P0 = Preço inicial do Contrato no mês de referência dos preços ou preço do Contrato no mês de aplicação 
do último reajuste; 
 
IPCAn = número do índice IPCA referente ao mês do reajuste; 
 
IPCA0 = número do índice IPCA referente ao mês da data da proposta, último reajuste. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES 

 
As partes devem cumprir fielmente as cláusulas avençadas neste Contrato, respondendo pelas consequências de sua 
inexecução parcial ou total. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

11.1 Executar os serviços conforme especificações contidas no Anexo II - Termo de Referência, do Edital, e de sua 
proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de 
fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários previstos. 

 
11.2 Manter durante toda a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar à CONTRATANTE a 
superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas condições. 

 
11.3 Demonstrar que o CSP Oracle Cloud Infrastructure, está em conformidade com os padrões de segurança de 

nuvem através de auditoria anual do tipo SOC 2, ou superior, conduzida por um auditor independente, com a 
apresentação dos relatórios de tipo I ou tipo II. 

 
11.4 A CONTRATADA deverá apresentar anualmente, à auditoria citada no item 11.3, o que será essencial para 

garantir que o provedor continue em conformidade com os padrões de segurança durante a vigência do 
contrato.  

 
11.5  Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em 

conformidade com as normas e determinações em vigor. 
 
11.6  Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do 

Contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou 
dos materiais empregados. 

 
11.7  Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, ficando a CONTRATANTE 

autorizada a descontar dos pagamentos devidos à CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos. 
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11.8 Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá, quando for o caso. 
 
11.9 Apresentar à CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão 

para a execução do serviço. 
 
11.10 Prestar serviços com profissionais com a capacitação previstos nos itens 4.11 e 4.12 do Termo de Referência, 

Anexo II ao Edital, com as devidas comprovações. 
 Para as substituições de profissionais este regramento também deverá ser observado. 
 
11.11 Orientar seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da Administração. 
 
11.12 Orientar seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executar atividades 

não abrangidas pelo contrato. 
 
11.13 Responder nos prazos legais, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução do 

serviço e por outras correlatas, tais como salários, seguros de acidentes, indenizações, tributos, vale-refeição, 
vale-transporte, crachás e outras que venham a ser criadas e exigidas pelo Poder Público. 

 
11.14 Fiscalizar regularmente os seus empregados designados para a prestação do serviço, a fim de verificar as 

condições de execução. 
 
11.15 Comunicar à CONTRATANTE qualquer anormalidade constatada e prestar os esclarecimentos solicitados. 
 
11.16 Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração cometida por seus empregados quando da execução do 

serviço objeto deste Contrato. 
 
11.17 Realizar os treinamentos que se fizerem necessários para o bom desempenho das atribuições de seus 

empregados. 
 
11.18Treinar seus empregados quanto aos princípios básicos de postura no ambiente de trabalho, tratamento de 

informações recebidas e manutenção de sigilo, comportamento perante situações de risco e atitudes para evitar 
atritos com servidores, colaboradores e visitantes do órgão. 

 
11.19 Coordenar e supervisionar a execução dos serviços contratados. 
 
11.20 Administrar todo e qualquer assunto relativo aos seus empregados. 
 
11.21 Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias, comerciais e as 

demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à CONTRATANTE. 
 
11.22 Relatar à CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços. 
 
11.23 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para 

os maiores de 14 anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre. 

 
11.24 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, 

devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento 
ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei  
n º 8.666/93. 
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11.25 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do Contrato. 
 
11.26 Indicar pelo menos 01 (um) profissional de seu quadro funcional para fazer contatos com a CONTRATANTE 

sobre a execução do objeto deste Contrato. 
 
11.27 Observar integralmente o previsto na Lei Geral de Proteção de Dados,  Lei Federal nº 13.709/2018. 
 
11.28 A CONTRATADA deverá, se for o caso, apresentar Programa de Integridade, nos termos da Lei Estadual nº 

15.228 de 25 de setembro de 2018. 
 
11.29 Ceder, a propriedade, à CONTRATANTE, de tudo que for produzido durante a execução do contrato tais como 

scripts, arquivos de configuração e documentação. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

12.1  Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidores designados para esse fim, anotando em 
registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente 
envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 
 

12.2  Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas 
contratuais e os termos de sua proposta. 

 
12.3 Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos 

serviços, fixando prazo para a sua correção. 
 
12.4 Aplicar, garantidos a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento das 

obrigações contratuais. 
 
12.5 Pagar a CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas neste 

contrato e no Termo de Referência – Anexo I do Edital.  
 
12.6 Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços do contratado, nos termos da legislação 

vigente. 
 
12.7  Indicar pelo menos 01 (um) profissional de seu quadro funcional para fazer contatos com a CONTRATADA 

sobre a execução do objeto deste Contrato. 
 
12.8 Fiscalizar a prestação dos serviços para que a mesma ocorra com profissionais capacitados e com o devido vinculo, nos 

termos previstos nos item 4.11 e 4.12 do Termo de Referência – Anexo II do Edital.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS SANÇÕES 

 
13.1 Sem prejuízo da faculdade de rescisão contratual, a CONTRATANTE poderá aplicar sanções de natureza 

moratória e punitiva à CONTRATADA, diante do não cumprimento das cláusulas contratuais. 
 
13.2 Com fundamento no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/2002, ficará impedida de licitar e contratar com o Estado e 

será descredenciado do cadastro de fornecedores, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem 
prejuízo da rescisão unilateral do contrato e da aplicação de multa, o contratado que: 
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a) apresentar documentação falsa; 
b) ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 
c) falhar na execução do Contrato; 
d) fraudar a execução do Contrato; 
e) comportar-se de modo inidôneo; 
f) cometer fraude fiscal. 

 
13.3 Configurar-se-á o retardamento da execução quando a CONTRATADA: 

a) deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do Contrato após 07 (sete) dias contados da data da 
ordem de serviço; 
 

b) deixar de realizar, sem causa justificada, os serviços definidos no Contrato por 03 (três) dias seguidos ou por 
10 (dez) dias intercalados. 

 
13.4  A falha na execução do Contrato estará configurada quando a CONTRATADA descumprir as obrigações e 

cláusulas contratuais, cuja dosimetria será aferida pela autoridade competente, de acordo com o que preceitua o 
item 13.10 da presente Cláusula. 

 
13.5. Para os fins da alínea “e” do item 13.2, reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos arts. 337-F, 337-

I, 337-J, 337-K, 337-L e no art. 337-M, §§ 1º e 2º, do Capítulo II-B, do Título XI da Parte Especial do Decreto-
Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal). 

 
13.6 A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações discriminadas no item 13.2 ficará sujeita, sem prejuízo 

da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 
 

13.6.1Multa: 
 

a) compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total atualizado do Contrato nos casos de 
inexecução, execução imperfeita ou em desacordo com as especificações e negligência na execução 
do objeto contratado, e nos casos de descumprimento de cláusula contratual ou norma de legislação 
pertinente; 

b) moratória de até 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor mensal da 
contratação, até o limite de 30 (trinta) dias; 

 
13.6.2 Impedimento de licitar e de contratar com a CONTRATANTE, e descredenciamento no cadastro de 

fornecedores, pelo prazo de até 05 (cinco) anos. 
 
13.7 As multas compensatória e moratória poderão ser aplicadas cumulativamente, sem prejuízo da aplicação da 

sanção de impedimento de licitar e de contratar. 
 
13.8 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o 

contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei Federal nº 8.666/1993. 
 
13.9 O valor da multa ou dos descontos referente à indisponibilidade/inexecução prevista na Cláusula Quarta, poderá 

ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA. Se o valor a ser pago à CONTRATADA não for 
suficiente para cobrir o valor da multa, a importância total será recolhida pela CONTRATANTE no prazo de 15 
(quinze) dias, contados da comunicação oficial. 
 
13.9.1 Não haverá penalizações pecuniárias em duplicidade através das sanções decorrentes da presente 

Cláusula e da Cláusula Quarta.  
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13.9.2  Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pelo contratado ao contratante, o 
débito será encaminhado para inscrição em dívida ativa. 

 
13.10 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, 

o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da 
proporcionalidade. 

 
13.11 A aplicação de sanções não exime a CONTRATADA da obrigação de reparar os danos, perdas ou prejuízos que 

venha a causar ao ente público. 
 
13.12 O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais previstas no instrumento, poderá ser rescindido 

unilateralmente, por ato formal da Administração, nos casos enumerados no art. 78, incisos I a XII, XVII e 
XVIII da Lei Federal nº 8.666/1993. 

 
13.13 As sanções previstas nesta Cláusula não elidem a aplicação das penalidades estabelecidas na Lei federal nº 

12.846/2013, conforme o disposto no seu art. 30 ou nos arts. 337-E a 337-P, Capítulo II-B, do Título XI da 
Parte Especial do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal). 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO 

 
14.1 O presente Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei federal nº 8.666/1993, com 

as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas. 
 
14.2 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se ao contratado o direito à prévia e 

ampla defesa. 
 
14.3 A CONTRATADA reconhece os direitos do contratante em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 

da Lei federal nº 8.666/1993. 
 
14.4  O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido: 

14.4.1 levantamento dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 
14.4.2 relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 
14.4.3 indenizações e multas. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS VEDAÇÕES 

 
15.1 É vedado a CONTRATADA: 
 

a) caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operação financeira; 
b) interromper a execução dos serviços sob a alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo 

os casos previstos em lei. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS ALTERAÇÕES 
 
Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/1993. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS CASOS OMISSOS 
 
Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei Federal nº 
8.666/1993, na Lei Federal nº 10.520/2002 e demais normas aplicáveis. 
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CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA -  DAS DISPOSIÇÕES ESPECIAIS 

 
18.1Se qualquer das partes relevar eventual falta relacionada com a execução deste Contrato, tal fato não significa 

liberação ou desoneração a qualquer delas. 
 
18.2 No caso de ocorrer greve de caráter reivindicatório entre os empregados da CONTRATADA ou de seus 

subcontratados, cabe a ele resolver imediatamente a pendência. 
 
18.3As partes considerarão cumprido o Contrato no momento em que todas as obrigações aqui estipuladas estiverem 

efetivamente satisfeitas, nos termos de direito e aceitas pela CONTRATANTE. 
 
18.4Haverá consulta prévia ao CADIN/RS, pelo órgão ou entidade competente, nos termos da Lei nº 10.697/1996, 

regulamentada pelo Decreto nº 36.888/1996. 
 
18.5 Durante a execução do contrato é possível a subcontratação dos serviços de treinamento e consultoria. Para fins 

de alocação dos profissionais, os mesmos deverão cumprir todas as exigências previstas nos itens 4.11 e 4.12 do 
Termo de Referência – Anexo II do Edital. 

 
18.6O presente Contrato somente terá eficácia após publicada a respectiva súmula. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
19.1 Fica eleito o Foro de Porto Alegre, como o competente para dirimir quaisquer questões advindas deste contrato, 

com renúncia expressa a qualquer outro. 
 
19.2 E, assim, por estarem as partes ajustadas e acordadas, lavram e assinam este contrato, em 02 (duas) vias de iguais 

teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas, para que produza seus jurídicos efeitos. 
 

Porto Alegre,             de                                     de 2022. 
 

 
 
 

Representante da CONTRATANTE 
 
 
 
 
Representante da CONTRATANTE 

 
 
 
 

Representante da CONTRATADA 
 

Testemunhas: 
 
________________________                                              ________________________ 
CPF:                                                                                   CPF: 
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ANEXO A 

 
ATO DE DESIGNAÇÃO DE GESTOR E FISCAL DO CONTRATO 
 
CONTRATO: 5733-00 
 
Nº DO PROCESSO: 22/0489-0001092-9 -  Pregão - ......../2022 
 
O representante da CONTRATANTE, no uso de suas atribuições legais, 
 
RESOLVE: 
 
1 Designar o(a) funcionário(a) ............................., cargo ..........., matrícula .............., CPF nº................ lotado na 

.............., na função de Gestor do Contrato celebrado entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA, tendo 
previstas as atribuições na Instrução de Serviço Gestão de Contratos de Despesa.  

 
2 Designar o(a) funcionário(a) ............................., cargo ..........., matrícula .............., CPF nº................ lotado na 

.............., na função de Fiscal do Contrato, celebrado entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA, tendo 
previstas as atribuições na Instrução de Serviço Gestão de Contratos de Despesa. 

 
3 No exercício de suas funções deverão os funcionários empregar todo o zelo e diligência possíveis, 

acompanhando atentamente a execução do objeto contratado, de modo a preservar as especificações nele 
contidas, assim como aquelas indicadas em seus anexos e na proposta da CONTRATADA, determinando, 
sempre que necessário, as correções e adequações que se mostrem necessárias. 

 
4 Quaisquer ocorrências deverão ser devidamente anotadas e notificadas, por escrito, à CONTRATADA, 

devendo os funcionários comunicar o fato para a sua chefia imediata, recomendando a adoção das providências 
cabíveis e, se for o caso, aplicação de penalidades pertinentes, após regular procedimento de apuração. 

 
5 Os funcionários declaram ter ciência do previsto na [Instrução de Serviço - Gestão de Contratos de Despesa]. 
 
 
 

Representante da CONTRATANTE 
 

 
 
 

Gestor(a) do Contrato       Fiscal do Contrato 
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Nome do documento: ANEXO_11_-_Minuta_de_Contrato_5733-00_Lei_8666_-_Lote_2.pdf

Documento assinado por Órgão/Grupo/Matrícula Data

Daniel Antunes Carpter PROCERGS / SCP / 49494 13/06/2022 17:35:07

Pedro Ruthschilling PROCERGS / AJUR / 20792 14/06/2022 15:20:59
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9:;<=�>?�@ABC;DEFG=HIJKLMN�OPMQRNJ�STLKRUVIWNJ�XH�YNZMIVWPMQRNJ[QRPWLR\J]RJ]\P̂]_R̀HLab�cdefgehfhh�ffiffjNRNiONIaN�jPJKNT�jRL\NP�YQRL\NP[QRPWLR\J]RJ]\P̂]_R̀ klmnopq�rsrtouvwkpq�oqpxyz{�|}�n~��y����{jRL�NZP�N���J��RIP�N�b�V�PRMNMPJ�N�Q�_TIWN��P�ZP�LZIKNT�N�JL\�IR]k}������|}�{����z� OS��X���S��SO���������������X������S�O�����O��������SH�������X����X���S����H���H]�r|y���� ffhcehfhhn�{�}zz{� hhef ¡¢£fffcf¢h£¢m{|��y|�|}� jRL\�P�STLKRUVIWP��c¤]c¢cef¢��£�XL\IJKRP�ZL�jRL�P¥����|}��}��~��� f¡efdehfhh�cfihfl�¦}�{� OPVKRNKN��P�ZL�QRLJKN��P�ZL�JLR̂I�PJ�WPVKIV�NZPJ�JLM�ZLZIWN��P�LaWT�JÎN�ZLM�P�ZL�P_RNb�ZL�WPMQ�KN��P�LM�V�̂LMb�JP_�P�MPZLTP�ZL�IVKL\RNZPR�L�VPQRP̂LZPR��RNWTL�OTP�Z��V�RNJKR�WK�RLb�IVWT�IVZP�JLR̂I�PJ��NNHb�HNNHb�jNNHbKRLIVNMLVKPb�WPVWLQ��Pb�QRP§LKPb�QRP̂IJIPVNMLVKPb�WPV�I\�RN��Pb�MI\RN��PbJ�QPRKLb�MNV�KLV��P�L�\LJK�P�ZL�JLR̂I�PJ�LM�QRP̂LZPRLJ�ZL�JLR̂I�P�LM�V�̂LMQ̈_TIWNb�WPM�MIV�KNJ�ZL�OPVKRNKP�QNRN�NZLJ�P�QPR�©R\�PJ�RL\IZPJ�QLTN��LI�LZLRNT�Vª�c¤]¤f¤ehfcg�L�QLTN��LI��LZLRNT�Vª�¡]gggec¢¢¤b�ZL�NWPRZP�WPM�NJ«�NVKIZNZLJb�WPVZI�¬LJ�L�LJQLWI�IWN�¬LJ�LJKN_LTLWIZNJ�VLJKL�SZIKNT�L�JL�J�VLaPJ]¥����|}�~��y����{�{�¥y�y{l®y�y��� cdefgehfhh¥����|}��xyz{�{z®{��}�}|{�}z� cdefgehfhh�M�KPKNT�ZL�h]¡f̄�LMQRLJNJ��PRNM�VPKI�IWNZNJ]�jNRN�MNIJ�IV�PRMN�¬LJb�NWLJJL�N�TIJKN\LM�ZL�J��RIPJ�VPKI�IWNZPJ�VLJKL�LZIKNTb�ZIJQPV°̂LT�VP�JIJKLMN]�KLVWIPJNMLVKLb�OPMQRNJ�STLKRUVIWNJ�XH�±KKQJiee²²²]WPMQRNJ]RJ]\P̂]_R�³����!�� �!����������������������́µ��!�����¶́��!������ �́·��������̧���¹�� ����������������������������� �!���������������º»¼½¾�¿�ÀÁ¼½¾Â�Ã¾½Ä½ÂÅ�¿�ÆÇ½Â�ÀÈÉÊ»¾ÂÅ½ËÂÉ�¿�ÌÈÇÊ�ÍÂÎ»Ê�ÀÈÊÊ»Â½Ê��4�����!������ ��������������¹� �Ï������������������!�� �!������������̧�������µ���� �6��������.�����¶����!���6� �́µ��
���������.������.���!��������� ������������4������!����������
����Ð� ���Ñ4��$µ��������!�����̧������ �6!�¹��� �-��!����������!����������µ���������!������́µ��
20/06/2022 12:04:29 PROCERGS/SCP/49494 PUBLICAÇÃO DE ABERTURA 17/06 898

22048900010929



Protocolo: 2022000733930
Assunto: Pregão Eletrônico
Expediente: 22/0489‑0001092‑9

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2022

O PROCERGS torna pública a data de abertura do Pregão Eletrônico 21/2022 para contratação de serviços de computação
em nuvem. Maiores informações em www.procergs.rs.gov.br/licitacoes. Serão recebidas propostas até 08/07/2022 às 10h.

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GOVERNANÇA E GESTÃO
CLAUDIO GASTAL

Av. Borges de Medeiros, 1501 - 2º andar
Porto Alegre / RS / 90119-900

Gabinete do Secretário
CLAUDIO GASTAL

Av. Borges de Medeiros, 1501 - 2º andar
Porto Alegre / RS / 90119-900

Portarias
Protocolo: 2022000733931

Assunto: Portarias Fiscais
Expediente: 21/1300.0007221-5

Portaria 169/2022

O Secretário de Planejamento, Governança e Gestão, no uso de sua atribuições DESIGNA os servidores Marinete de
Andrade - ID:3734102 01 e Estevão Goñi Poitine - ID 3078817 02, fiscais técnicos, titular e suplente, respectivamente, do
contrato constante no processo nº 21/1300.0007221-7, FPE 021250/2021, que tem por objeto a contratação de serviços de
locação de veículos automotores, com o fornecimento de equipamento especifico para monitoramento de veículo em
tempo real (rastreador), manutenção, seguro e quilometragem livre, atendendo as necessidades dos órgãos e entidades
do Poder Executivo Estadual, que serão prestados nas condições estabelecidas Termo de Referência e Anexo II do Edital
nº 415/2021, Lote 4, celebrado com a LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA CRUZ LTDA

Patrimônios
Protocolo: 2022000734295

Assunto: Destinação de Próprio
Expediente: 21/1500‑0021937‑9

Termo de Afetação nº 29237/21218‑2021

Termo de AFETAÇÃO nº 29237/21218‑2021, celebrado pelo Estado Rio Grande do Sul, relativo ao imóvel cadastrado no
Sistema GPE sob o nº 29237, nas condições a seguir:

DESTINATÁRIO: Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural;

OBJETO: 851,6100 m² de área do imóvel, cadastrado no Departamento de Administração do Patrimônio do Estado sob GPE
de nº 29237, localizado na RUA GEN OSORIO, 565 no Município de ENCRUZILHADA DO SUL, matriculado/transcrito sob o nº
4876;

FINALIDADE: Inspetoria de Defesa Agropecuária;

DATA DE INÍCIO: a contar da data de publicação no Diário Oficial Eletrônico do Estado.

Recursos Humanos
Protocolo: 2022000733932

Assunto: Designação
Expediente: 20/1205‑0000493‑5
Nome: João Altair Machado Andrade
Id.Func./Vínculo: 3548503/03
Tipo Vínculo: contratado
Cargo/Função: Assistente de Pesquisa V ‑ B
Lotação: SICT ‑ Afastados

O SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, GOVERNANÇA E GESTÃO, no uso da delegação de competência conferida pelo Decreto nº
54.243/2018, REVOGA o ato publicado no D.O.E. de 03/02/2021, na página 30, que designou para exercício o empregado
do Quadro Especial da CIENTEC, vinculado a Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia, no INSTITUTO GERAL DE
PERICIAS, nos termos da orientação constante no Parecer nº 17.348/2018 e IN 02/2020.

Porto Alegre, Sexta-feira, 17 de Junho de 2022 13Diário Oficial Nº 115
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17/06/2022 09:40 O Estado de S. Paulo.

https://digital.estadao.com.br/o-estado-de-s-paulo/ 1/1
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14 Jornal do Comércio | Porto AlegreSexta-feira e fim de semana, 17, 18 e 19 de junho de 2022

Nº 17 - Ano 90

CPE
PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ/MF Nº 87.106.480/0001-58
NIRE 43300009653

AVISO AOS ACIONISTAS
Comunicamos aos senhores acionistas que se
encontram a disposição na Rua dos Andradas,
1276/501 - 5º andar, os documentos de que trata
o artigo 133 da Lei 6404/76, relativamente ao
exercício findo em 31.12.2021.

Porto Alegre(RS), 15 de junho de 2022.
Jose Antonio Carchedi - Diretor

EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO
1º LEILÃO: 23 DE JUN. ÀS 11:00 H 2º LEILÃO: 05 JULHO ÁS 11:00 H

APTO C/ 1 DORMITÓRIOS – COND ED DILSON
Travessa Jundiai, 2215 B. - HIGIENOPOLIS

LOCAL: ONLINE. P/ CADASTRO, enviar foto do RG e
comp. de endereço p/ email jorgebrasil36@outlook.com,
Inf.: www.jorgebrasil.lel.br ou tel./Whats: 999661388

JORGE SIDIRLEI DE GODOY BRASIL, leiloeiro oficial, autorizado pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível
do Foro Reg. do 4º Distrito de P.A./RS, venderá nos dias e horas acima o bem penhorado nos autos
das Ação de Cobrança de Cotas Condominiais nº 50001755820178211001 onde CONDOMÍNIO
EDIFÍCIO DILSON litiga com MASAHIRO HATTORI, sendo:
APTO. 402, c/ direito a uso de box coberto, prédio com elevador, no Condomínio Dilson, sito na
Travessa Jundiaí, 2215, 3º andar, de fundos, composto por sala de estar, banheiro, dormitório cozinha
e área de serviço. Área priv. 44,7199m² e total de 65,8854m², tudo conf. matrícula 56334 do R. I. da 4ª
Z. de P.A./RS, avaliado emR$265.189,00.Não havendo interessado no 1ª leilão será vendido em 2ª leilão
a quemmais oferecer, sendo considerado vil Lance inferior a 50% da aval..Pagamento preferencialmente
a vista. Proposta de parcelamento deverá ser encaminhada ao leiloeiro antes da realização do 1º ou do
2º leilão, sendo no mínimo 25% a vista e o restante em no máximo 30 parcelas. Pelo presente edital, fica
intimada a parte devedora, inclusive cônjuge se houver, caso não sejam localizados p/ of. de just.. Inf.:
999661388 – jorgebrasil36@outlook.com, Fotos e lista de imóveis para leilão em: www.jorgebrasil.lel.br

EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO
1º LEILÃO: 23 DE JUN. ÀS 11:00 H 2º LEILÃO: 05 JULHO ÁS 11:00 H

APTO. 2 DORM. c/ ESTAC. ROTATIVO – Dr. Pereira Netto, 569
COND. HABITACIONAL PEREIRA NETO

LOCAL: ONLINE. P/ CADASTRO, enviar foto do RG e
comp. de endereço p/ email jorgebrasil36@outlook.com,
Inf.: www.jorgebrasil.lel.br ou tel./Whats: 999661388

JORGE SIDIRLEI DE GODOY BRASIL, leiloeiro oficial, autorizado pela Exma. Sra. Dra. Juíza de Direito
do 2º Juizado da Vara Cível do Foro Reg. da Tristeza de P.A./RS, venderá nos dias e horas acima o bem
penhorado nos autos das Ação de Cobrança de Cotas Condominiais nº 50040847520198216001 onde
CONDOMINIO HABITACIONAL PEREIRA NETO litiga com DARIO CESAR BERTOI, sendo:
APTO. 405, BL. I, SUB BL. I-3, no 3º andar, c/ entrada 569 da Travessa Escobar à esquerda de quem
entra na Travessa Escobar pela Dr. Pereira Neto, na 3ª porta, com 2 dorm., cozinha, banheiro e
área de serviço. Área priv.de 48,41m² e total de 54,20m², avaliado por R$160.000,00 em 02/07/2021.
Consta na matrícula, penhora proc. Exec. Sentença 001/1050005091-4, credor Jaqueline Lomando
Guaglianone; penhora proc. 01/1110361798-2, credor Luiz Carlos Moreira Soares;
Penhora, credor Conj. Habitacional Pereira Neto, valor R$15.938,24 em 25/11/2019. Há proc. de cobrança
de cotas condominiais de período posterior ao da presente ação, de número 50018716220208216001.
Não havendo interessado no 1ª leilão será vendido em 2ª leilão a quemmais oferecer, sendo considerado
vil Lance inferior a 60% da aval.. Pagamento preferencialmente a vista. Proposta de parcelamento
deverá ser encaminhada ao leiloeiro antes da realização do 1º ou do 2º leilão, sendo no mínimo 25%
a vista e o restante em no máximo 30 parcelas. Pelo presente edital, fica intimada a parte devedora,
caso não seja localizada p/ of. de just.. Inf.: 999661388 – jorgebrasil36@outlook.com, Fotos e lista de
imóveis para leilão em: www.jorgebrasil.lel.br

EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO
1º LEILÃO: 23 DE JUN. ÀS 11:00 H 2º LEILÃO: 05 JULHO ÁS 11:00 H

APTO C/ 2 DORMITÓRIOS bairro - TRISTEZA
Rua Mal. Hermes, 151

LOCAL: ONLINE. P/ CADASTRO, enviar foto do RG e
comp. de endereço p/ email jorgebrasil36@outlook.com,
Inf.: www.jorgebrasil.lel.br ou tel./Whats: 999661388

JORGESIDIRLEI DEGODOYBRASIL, leiloeiro oficial, autorizado pelo Exma. Sra. Dra. Juíza deDireito da Vara
Cível do Foro Regional da Tristeza, venderá nos dias e horas acima o bem penhorado nos autos dasAção de
Execução deTítulo Extra Judicial, emCobrançaCondominial nº 50007588320148216001 (001/1.14.02912863)
onde CONDOMÍNIO EDIFÍCIO COLINA DAS PAINEIRAS litiga com CENIRA CERONI GUERRA
APTO. 507, da Unidade “U”, bloco B, do edifício Colina das Paineiras à rua Marechal Hermes nº 151,
no 2º andar, na parte central do bloco à direita de quem olha o ed. da rua e a esquerda ao entrar no
bloco, bairro Tristeza, c/ área global de 75,75m² e privativa de 53,92m², tudo conf. matrícula 28.713
do R.I. da 3ª Z. de P.A., avaliado em R$250.000,00. Não havendo interessado no 1º Leilão será vendido no
2º Leilão a quemmais oferecer, sendo considerado vil o lanço inferior a 50%. Pagamento preferencialmente
a vista. Proposta de parcelamento deverá ser encaminhada ao leiloeiro antes da realização do 1º ou do
2º Leilão, sendo min. 25% a vista e o restante em até 30 parcelas, sem necessidade de financiamento
bancário. Pelo presente edital, fica intimada a parte devedora. Inf.: 999661388 – jorgebrasil36@outlook.com
Fotos de imóveis para leilão em: www.jorgebrasil.lel.br

EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO
1º LEILÃO: 23 DE JUN. ÀS 11:00 H 2º LEILÃO: 05 JULHO ÁS 11:00 H

CASA C/ 2 DORM. em CONDOM. FECHADO
Praia Noiva do Mar - XANGRI-LÁ

LOCAL: ONLINE. P/ CADASTRO, enviar foto do RG e

comp. de endereço p/ email jorgebrasil36@outlook.com,

Inf.: www.jorgebrasil.lel.br ou tel./Whats: 999661388

JORGE SIDIRLEI DE GODOYBRASIL, leiloeiro oficial, autorizado pelo MM Juízo da 3ª Vara Cível do Foro
Central de P.A./RS, venderá nos dias e horas acima o bem penhorado nos autos dasAção de Cobrança de
Cotas Condominiais nº 50175027720158210001 onde CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CASA HERMOSA
litiga com JRD NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA, sendo:
A casa nº 260, do Condomínio Horizontal Casa Hermosa situado no Passo da Lagoa, nos fundos da
Praia Noiva do Mar, no Município de Xangri-lá/RS, de frente para o acesso 6, entre as casas 259 e 261,
c/ área privativa de 127,62m² e total de 221,79m², sendo coberta padrão 59,35m² e coberta padrão
diferente ou descoberta 68,27m² . A esta unidade corresponde 02 pátios privativos de uso exclusivo
sendo um na frente, formato irregular, com 39,74m² c/ espaço de estacionamento e outro nos fundos
com 28,53m² também irregular com 28,53m², melhor descrito na matrícula do imóvel de nº 88.752. Área
total condominial 131.737,99m². Avaliação R$380.000,00 em 23 de maio de 2018. No 1º leilão, lance
min. o valor da avaliação, não havendo interessado, será vendido em 2ª leilão a quem mais oferecer,
sendo vil lance inferior a 50% da aval. Pagamento preferencialmente à vista. Proposta de parcelamento
deverá ser encaminhada ao leiloeiro antes da realização do 1º ou do 2º leilão, sendo no mínimo 25% à
vista e o restante em no máximo 30 parcelas que serão corrigidas. Pelo presente edital, fica intimada a
parte devedora, caso não seja localizada p/ of. de just.. Inf.: 999661388 – jorgebrasil36@outlook.com.
Lista de imóveis para leilão em: www.jorgebrasil.lel.br

EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO
1º LEILÃO: 23 DE JUN. ÀS 11:00 H 2º LEILÃO: 05 JULHO ÁS 11:00 H

APTO. 2 DORM.– COND. ED. CARLOS VON KOSERITZ
R. Carlos Von Koseritz, 895 – B. HIGIENOPOLIS

LOCAL: ONLINE. P/ CADASTRO, enviar foto do RG e
comp. de endereço p/ email jorgebrasil36@outlook.com,
Inf.: www.jorgebrasil.lel.br ou tel./Whats: 999661388

JORGE SIDIRLEI DE GODOY BRASIL, leiloeiro oficial, autorizado pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível do
Foro Reg. do 4º Distrito de P.A./RS, venderá nos dias e horas acima o bem penhorado nos autos das
Ação de Cobrança de Cotas Condominiais n° 50007844120178211001 onde CONDOMÍNIO EDIFÍCIO
CARLOS VON KOSERITZ litiga com SUCESSÃO DE SALVATORE PERRICONE E SUCESSAO DE
MARIAAPARECIDA NASCIMENTO DE ARAUJO, sendo:
APTO. N°2, C/ 2 DORM., térreo, à esquerda, c/ 73,90m² de área total e 59,10m² de área útil, no
Cond. Carlos Von Koseritz sito na R. Carlos Von Koseritz, 895, tudo conf. mat. 74248 do R. I.
da 1ª Z. de P.A./RS, avaliado em R$244.000,00. Não havendo interessado no 1ª leilão será vendido
em 2ª leilão a quem mais oferecer, sendo considerado vil Lance inferior a 50% da aval.. Pagamento
preferencialmente a vista. Proposta de parcelamento deverá ser encaminhada ao leiloeiro antes da
realização do 1º ou do 2º leilão, sendo no mínimo 25% a vista e o restante em no máximo 30 parcelas.
Pelo presente edital, fica intimada a parte devedora, caso não seja localizada p/ of. de just.. Inf.:
999661388 – jorgebrasil36@outlook.com, Fotos e lista de imóveis para leilão em: www.jorgebrasil.lel.br

MUNICÍPIO DE
VALE REAL

EDITAL 027/2022
TOMADA DE PREÇOS 009/2022

O MUNICÍPIO DE VALE REAL, pessoa jurídica de
direito público, com sede na Rua Rio Branco, n° 659,
com inscrição no CNPJ sob n° 92123918/0001-46,
representado neste ato pelo seu Prefeito Municipal
Senhor Pedro Kaspary, comunica que se encontra
aberta licitação na modalidade TOMADA DE
PREÇOS para PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO
E DRENAGEM DO TRECHO 01 DA RUA
ALFREDO DA CUNHA + INTERSEÇÕES COM A
ERS 452. Data: 07 de julho de 2022, às 09:00 horas.
Informações: 51-3637 7050 – www.valereal.rs.gov.br

Vale Real, 17 de junho de 2022.
PEDRO KASPARY, Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal
de Paraí

Chamamento Público para Credenciamento
Nº 004/2022 - Processo Licitatório Nº 062/2022

O MUNICÍPIO DE PARAÍ/RS, comunica aos
interessados que encontra-se aberta a licitação na
modalidade de Chamamento Público para
Credenciamento Nº 004/2022. Objeto: contratação
de serviços para cobrança de tributos municipais,
sem caráter de exclusividade. Recebimento dos
documentos para credenciamento: a partir de 1º de
julho de 2022, das 8h às 11h30min, e das 13h às
16h30. Edital e maiores informações no site
www.parai.rs.gov.br, pelo fone (54) 3477-1233, ou
diretamente na Prefeitura Municipal de Paraí/RS.

Oscar Dall’ Agnol, Prefeito Municipal.

CIAPAR - CIA DE
PARTICIPAÇÕES

SOCIETÁRIAS
CNPJ/MF N° 93.024.438/0001-90

NIRE 43300012042
AVISO AOS ACIONISTAS

Comunicamos aos senhores acionistas que se
encontram a disposição na Rua dos Andradas,
1276/501 - 5º andar, os documentos de que trata
o artigo 133 da Lei 6404/76, relativamente ao
exercício findo em 31.12.2021.

Porto Alegre(RS), 16 de junho de 2022.
Jose Antonio Carchedi – Diretor

Prefeitura Municipal de
SãoJosédosAusentes

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022
Objeto: Contratação de empresa para prestação
de serviços de coleta, transporte, triageme destino
final dos resíduos sólidos domésticos do
Município, em regime de empreitada por preço
global. Data de Abertura: 22 de julho de 2022 às
10:00h. Cópias do Edital poderão ser obtidas no
site www.saojosedosausentes.rs.gov.br. Maiores
informações no Setor de Licitações da Prefeitura,
sito a Rua Professor Eduardo Inácio Pereira, 442
ou pelo telefone (54) 32341100.

São José dos Ausentes, 17 de junho de 2022.

Ernesto Valim Boeira, PREFEITO MUNICIPAL

VELEIROS DO SUL- Associação Náutica Desportiva

Av. Guaíba, nº 2941, Vila Assunção I Porto Alegre/RS I CEP: 91900-420
Fone: (51) 3265.17331 www.vds.com.br I @veleirosdosul

Porto Aleeggrree,, 1100 ddee jjuunnhhoo dde 2022.

Cícero Hartmann
Comodoro

Convocação Oficial para Assembleia Geral Ordinária
de renovação do Conselho Deliberativo

OComodoro do Veleiros do Sul Associação Náutica Desportiva, no uso das atribuições que lhes confere o
Art. 18° do Estatuto, convoca os associados Veteranos e associadosmaiores de 18 anos, estes detentores
de Título Patrimonial, quites com a Tesouraria, filiados há mais de um (1) ano e no pleno gozo de seus
direitos sociais, para a Reunião de Assembleia Geral Ordinária, conforme segue:
Local: Sede Social

Data: 29 de junho de 2022 - Quarta-feira
Horário: Às 17h00 em primeira convocação e às 18h00 em segunda convocação. Término da votação:
20h00.
Finalidade: Eleger ¹/³ (um terço) dos membros efetivos e todos os suplentes do Conselho Deliberativo, de
conformidade com o item I doArt. 18º do Estatuto. O associado poderá fazer-se representar por procurador,
desde que obedecido o Art.16º e as limitações do Art. 39° e seu parágrafo único, do Estatuto.
O prazo de inscrições para concorrer, assim como para fazer-se representar por procurador, será do
dia 15 de junho, a partir das 9h, até dia 26 de junho, domingo, até às 18h na Secretaria Administrativa.
Para ter acesso a lista de Conselheiros Efetivos e Suplentes, aproxime a câmera do seu celular:

LICENÇA DE INSTALAÇÃO
CERTAJA - COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA TAQUARI
JACUI Torna público que recebeu da FEPAM a Licença de Instalação LI
n° 0106/2022 com validade até 28/05/2026 para implantação da LT 69 KV
SE Venâncio Aires x SE Certaja 3 e da SE Certaja 3.

AVISO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2022
O PROCERGS torna pública a data de abertura do Pregão Eletrônico 21/2022 para contratação de
serviços de computação em nuvem. Maiores informações em www.procergs.rs.gov.br/licitacoes.
Serão recebidas propostas até 08/07/2022 às 10h.

Porto Alegre/RS, 15 de junho de 2022.
Daniel Antunes Carpter,

Pregoeiro

FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO
AMBIENTAL HENRIQUE LUÍS ROESSLER

– FEPAM
Edital de Consulta, Manifestação Pública e Audiência Pública referente ao EIA/RIMA do
Licenciamento Prévio de Ampliação do empreendimento aterro sanitário com central de triagem,
do empreendedor Planeta Comércio e Reciclagem de Resíduos e Sucatas Ltda - EPP, localizado
no Município de Serafina Correa – RS.

EDITAL
Considerando que se encontra em tramitação, na Fundação Estadual de ProteçãoAmbiental Henrique Luis
Roessler – FEPAM – o processo administrativo n° 8537-05.67/20-9, referente ao licenciamento ambiental
para atividade de aterro sanitário com central de triagem, requerido pela Planeta Comércio e Reciclagem
de Resíduos e Sucatas Ltda - EPP, localizado no Município de Serafina Correa - RS, informo que:
1. OEIA/RIMAdomencionado empreendimento, nos termos dos art. 75 e 76, da Lei Estadual nº 15.434, de
09/01/2020, e do Parágrafo 2º, do Art. 11, da Resolução CONAMAnº 001, de 23/01/1986, encontra-se à
disposição do público em geral para consulta, pelo prazo mínimo de 45 dias, a contar da publicação
no Diário Oficial do Estado - DOE, a partir da página da FEPAM na internet – www.fepam.rs.gov.br

2. Os comentários a respeito do empreendimento em questão devem ser encaminhados pelo e-mail aterro-
serafina@fepam.rs.gov.br até o dia 20/07/2022.

3. AAudiência Pública, conforme previsto no art. 78 da Lei Estadual nº 15.434, de 09/01/2020, e com base
nas resoluções CONAMAnº 009, de 03/12/1987, e nº 237, de 19/12/1997, bem como na Portaria FEPAM
nº 52, de 16/07/2020, aprovada pela Resolução CONSEMA nº 427, de 22/07/2020, será realizada
na modalidade remota no dia 13/07/2022, as 19h, o link para acesso estará disponível em http://
www.fepam.rs.gov.br/audiencias.asp, para expor aos interessados o conteúdo do Estudo de Impacto
Ambiental – EIA e do Relatório de ImpactoAmbiental – RIMAem análise, dirimindo dúvidas e colhendo
dos presentes as sugestões apresentadas através de manifestações a respeito do empreendimento
em questão. Os interessados em se manifestar na Audiência Pública deverão atender às disposições
do Regimento Interno da Audiência Pública da FEPAM instituído pelas Portarias FEPAM nº 52, de
16/07/2020 e 57, de 23/07/2020.

Porto Alegre, 24 de maio de 2022.

Engº. Renato das Chagas e Silva
Diretor-Presidente

Prefeitura Municipal de
Getúlio Vargas

AVISO DE LICITAÇÃO
Tomada de Preço. Processo: Nº.946/2022.
Modalidade:Nº 14/2022. Objeto:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA-
DA PARA REALIZAÇÃO DE OBRA DE REDE DE
ABASTECIMENTO DE AGUA, NAS
COMUNIDADES DO RIO CASTILHOS E MATO
PRETO INTERIOR DE GETÚLIO VARGAS. Os
envelopes serão recebidos até às 09:00 horas
do dia 06 de julho 2022, na PREFEITURA.
EDITAL: Av. Firmino Girardello, nº 85 - Centro,
Getúlio Vargas – RS, pelo fone (54) 3341-1600
ramal: 235, www.pmgv.rs.gov.br, email:
setordelicitacoes@pmgv.rs.gov.br , licitação@
pmgv.rs.gov.br . Publique-se. GETULIO VARGAS,
15/06/22. MAURICIO SOLIGO, Prefeito

CompanhiaEstadualdeTransmissão

de Energia Elétrica - CEEE-T
Companhia Aberta

CNPJ/ME 92.715.812/0001-31 - NIRE 43.300.007.693

Certidão da Ata da 704ª Reunião do Conselho de Administração, Realizada em 07/06/2022,

a Qual Rerratifica a 703ª Reunião do Conselho de Administração Realizada em 25/05/2022

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o

nº 8316005 em 08/06/2022 da Empresa Companhia Estadual de Transmissão de Energia

Elétrica - CEEE-T, CNPJ 92715812000131 e protocolo 221960155 - 08/06/2022. Autenticação:

ADF2DAFF61A1291903EAB82A03CC98A61DBC57. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves -

Secretário-Geral.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUÍPE
AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: P.E. N° 19/2022 Abertura: 29 de Junho de 2022 às 09:00 hs. Objeto: Aquisição De
Calcário Dolomítico. modalidade: P.P. N° 20/2022 – Registro de Preços Abertura: 01 de Julho de 2022
às 10:00 hs. Objeto: Contratação De Prestadores De Serviço Para Ministrar Cursos De Qualificação E
Demais Oficinas Oferecidas Pelo Cras Edital Rua Osorio Ribeiro Nardes 152, 553336:0000. http://
www.catuipe.rs.gov.br/ (em Editais) ou www.portaldecompraspublicas.com.br (P.E 19-2022)

Catuípe/RS, 15 de Junho de 2022.
JOELSON ANTÔNIO BARONI, Prefeito Municipal de Catuípe.

20/06/2022 12:04:29 PROCERGS/SCP/49494 PUBLICAÇÃO DE ABERTURA 17/06 901

22048900010929



20/06/2022 12:04:29 PROCERGS/SCP/49494 PUBLICAÇÃO DE ABERTURA 17/06 902

22048900010929



SEXTA-FEIRA,17 de junho de 2022 | 11CORREIO DO POVO

LANCES P/ TELEFONE (LIGAÇÃO GRATUITA)

18/JUNHO SÁBADO 15h30

TRANSMISSÃO:

(55)3282.1170
(55)9.9962.2164

APOIO / VENDAS / INFORMAÇÕES:

700
BOVINOS OVINOS

GADO GERAL

COTAÇÕES

BOVINO GORDO EM PÉ/KG

Semana de 13/Junho/2022 a 17/Junho/2022

Boi Vaca

Mínimo R$ 10,50 R$ 9,50

Médio (*) R$ 11,05 R$ 10,05

Máximo R$ 11,50 R$ 11,10

(*)Média ponderada obtida entre as praças consultadas
Fonte: Emater

RSprecisará importarmaismilho

SOJA GRÃO — BOLSA DE CHICAGO
US$ BUSHEL

16/Jun/22
Jul/22
Ago/22
Set/22
Nov/22
Jan/22
Mar/23
Mai/23

Variação
+0,15¾s

+0,17s

+0,17s

+0,19¾s

+0,19s

+0,18s

+0,17½s

Fechamento
17,09¾
16,30¾
15,63

15,43¼
15,46¾
15,34½
15,29½

Necessidade do grão aumentou em consequência das estiagens sucessivas

O Cadastro Nacional da Agri-
cultura Familiar – CAF, que
substituirá a Declaração de Apti-
dão ao Pronaf (DAP), começou a
ser oferecido pelo governo fede-
ral. A implementação do serviço
será realizada de forma gradati-
va e regionalizada. O produtor
pode consultar disponibilidade
da opção no site do Mapa.

RURAL

Quantidade projetada pelo Sips é de 3,75 milhões de toneladas, 56,25% acima da de 2021

L
evantamento apresenta-
do pelo diretor executivo
do Sindicato das Indús-
trias de Produtos Suínos

(Sips), Rogério Kerber, em reu-
nião da Câmara Setorial do Mi-
lho da Secretaria da Agricultu-
ra, Pecuária e Desenvolvimento
Rural (SEAPDR), projeta que as
importações de milho do Rio
Grande do Sul atinjam o volume
de 3,75 milhões de toneladas em
2022. O número é 56,25% maior
que o volume importado em
2021, de 2,4 milhões de tonela-
das. Em 2020, foram importadas
2,6 milhões de toneladas do
grão. Historicamente, o Estado
vem empurrando um déficit de
milho que aumentou nos últimos
anos em razão das estiagens em
sequência e do crescimento da
indústria de proteína animal, cu-
ja base de alimentação dos reba-
nhos é o grão.

“Houve diminuição de um
ano para o outro porque antes
da crise dos preços do trigo (ge-
rada pelo conflito entre Rússia e
Ucrânia, no leste europeu) as ra-
ções usavam muito trigo”, expli-
ca Kerber. O dirigente afirma
que a est iagem na safra
2021/2022, mais severa que as

registradas em anos anteriores,
criou a necessidade de importa-
ções de um volume maior de mi-
lho. Ainda segundo ele, a maior
parte das importações vem de
outros estados. Conforme a Com-
panhia Nacional de Abasteci-
mento (Conab), o Rio Grande do
S u l c o l h e u n a s a f r a d e
2021/2022 2,9 milhões de tonela-
das, cerca de 1,4 milhão de tone-
ladas a menos que o colhido na
safra anterior.

De acordo com Kerber, esse
levantamento é importante para
a administração dos setores que
mais demandam milho no Rio
Grande do Sul. “Com três frus-
trações de safra sucessivas, as
empresas precisam saber a de-
manda real”, justifica. Ele lem-
bra, também, que a produção de
suínos e aves é responsável por
nada menos que 85% do consu-
mo de milho no Estado.

No encontro em que foram
apresentados os dados, no início
da semana, ficou definido que a
Câmara Setorial do Milho vai se
reunir com a Secretaria da Fa-
zenda do Estado (Sefaz) para
buscar recursos destinados a
dar continuidade e ampliação a
programas como o Pró-Milho e o

da Irrigação; que a SEAPDR e
as entidades parceiras vão ini-
ciar as definições para preparar
a abertura da colheita do milho
na zona Sul; e que vão ser feitos
chamamentos para que entida-
des façam pedidos para o Tro-
ca-Troca de Sementes.

Na reunião ocorreu a posse
do novo coordenador da Câma-
ra Setorial do Milho, Paulo Var-
gas, o qual adiantou que o foco
das atividades da câmara são a
irrigação, a reservação de água

e a promoção do cultivo de mi-
lho em terras baixas. Vargas
lembrou que a importação do
grão causa prejuízos em diferen-
tes níveis. “Quando trazemos de
fora a gente deixa de estar ge-
rando emprego no Estado e o
custo de logística também é
mais elevado”, comenta. Ele ob-
servou, por fim que há uma cri-
se mundial de falta do grão e
seu cultivo traz vantagens ao
produtor, pois a lógica aponta
para bons preços no futuro.

KARINA VIANA/PALÁCIO PIRATINI/DIVULGAÇÃO/ CP MEMÓRIA

Mapa jáoferece
inscriçãonoCAF

AGRICULTURA FAMILIAR

O inverno no Hemisfério Sul
começa no dia 21 de junho de
2022, sob a influência do fenôme-
no La Niña, que deverá persistir
por toda a estação. Segundo o
Instituto Nacional de Meteorolo-
gia, há tendência, neste caso, de
chuvas menos intensas nas re-
giões Sul e Sudeste do Brasil.

Além de uma menor incidên-
cia de radiação solar, a estação
caracteriza-se também pelas in-
cursões de massas de ar frio,
vindas do sul do continente, que
provocam queda acentuada da
temperatura do ar, com forma-
ção de geadas nos municípios
das regiões Sul, Sudeste e no es-
tado do Mato Grosso do Sul, e
queda de neve nos territórios
serranos e de planaltos dos esta-
dos Região Sul.

Menoschuva
naRegiãoSul

INVERNO

Editor: Nereida Vergara rural@correiodopovo.com.br
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de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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