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1

Objetivos do Documento
Este documento tem como finalidade detalhar a necessidade da área requisitante da solução. Tem, também,

por objetivo, atender às disposições contidas no artigo 11º da INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 4, de 11 de setembro de
2014, que dispõe sobre o processo de contratação de Soluções de Tecnologia da Informação pelos órgãos integrantes
do Sistema de Administração dos Recursos de Informação e Informática (SISP) do Poder Executivo Federal.

2

Necessidade da contratação

2.1

Objetivos Estratégicos
O FNDE, dispondo de um PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL, aprovou e publicou no DOU nº.

111, de 11/06/2012, fls. 15, o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação da Diretoria de Tecnologia do
FNDE, com previsão de uma série de objetivos, metas e ações a serem perseguidas pela área institucional do FNDE.

A portaria nº 249, de 25 de junho de 2015, aprovou o documento de revisão do Plano Diretor de Tecnologia
da Informação - PDTI, para o período 2015-2018, que discorre princípios e diretrizes que norteiam as ações, as metas,
os planos e a previsão orçamentária para manutenção e investimento em soluções tecnológicas necessárias à
sustentação dos objetivos do FNDE e das políticas públicas federais de educação.

Dentre os elementos que integram o PETI e o PDTI, entendemos que os objetivos abaixo são inerentes à
contratação ora pretendida:

ITEM
18
OT2
QT5
OT6

2.2

ID

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI
Promover a modernização da infraestrutura física e tecnológica
Prospectar e promover tecnologias
Projetos de contratações em TI
Prover infraestrutura tecnológica adequada

Alinhamento ao PDTI
OBJETIVO
ESTRATÉGICOS
INSTITUCIONAIS

ID

OT2

18

Promover a
modernização da
infraestrutura física e
tecnológica

OT5

OT6

OBJETIVO ESTRATÉGICO
DE TI

ID

Prospectar e promover
tecnologias

Projetos de contratações em
TI

Prover infraestrutura
tecnológica adequada

NECESSIDADES ELENCADAS NO
PDTI

N1

Dotar Soluções de Software

N2

Dotar Soluções de Hardware

N4

Prover a aquisição de Soluções

N1

Dotar Soluções de Software

N2

Dotar Soluções de Hardware

N4

Prover a aquisição de Soluções

N5

Promover o desenvolvimento
governança
de
tecnologia
informação e comunicação

N1

Dotar Soluções de Software

N2

Dotar Soluções de Hardware

N4

Prover a aquisição de Soluções
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3

Motivação / Justificativa
O uso da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) como recurso para a otimização dos serviços

públicos possibilita a Administração Pública prover medidas que torne seus procedimentos cada vez mais ágeis,
seguros, integrados, eficientes e, sobretudo, acessíveis à toda a população brasileira.

Para prover todos os serviços prestados por meio de recursos de TIC, o FNDE dispõe de um Centro de Dados
(Datacenter) com uma infraestrutura complexa contemplando diversas tecnologias de hardware e software que é
operacionalizada e sustentada por equipes especializadas por meio de contratos de prestação de serviços.

Atualmente, um dos contratos de serviços que apoia a Diretoria de Tecnologia da Informação é o contrato nº
001/2014, o qual sustenta todo o gerenciamento e a operação do datacenter do FNDE. Este contrato passou por uma
análise da área técnica que recomendou o planejamento de uma nova contratação, em substituição ao atual, para
sustentar adequadamente às demandas dos gestores de sistemas e viabilizar o atendimento das novas demandas do
FNDE, tais como a Nuvem Privada da Educação e Anel da Educação (Autonomous Systems), que devem ser
trabalhadas em colaboração com o Ministério da Educação - MEC.

Para atender às áreas de negócio, bem como manter a disponibilidade e a continuidade dos sistemas de
informação, a Diretoria de Tecnologia de Informação do FNDE necessita contar com uma estrutura de prestação de
serviços de TIC adequada às exigências das áreas demandantes, fazendo-se necessária a contratação de um novo
modelo de prestação de serviços continuados para operação, manutenção, administração e sustentação da
infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC, baseado em melhores práticas de
gestão de serviços de TIC.

Importante ressaltar que o contrato atual deverá será mantido até que o novo contrato seja assinado para
que seja realizada toda a transição dos serviços, mitigando-se, assim, os riscos de indisponibilidade dos programas de
governo que são sustentados pela infraestrutura de TIC do FNDE.

Por se tratar de recursos responsáveis por operar e administrar funções críticas do datacenter, é essencial
que sejam definidos os Níveis Mínimos de Serviços, necessidades do negócio, a fim de manter o ambiente
computacional em plenas condições de atendimento das demandas e com níveis de satisfação aceitáveis.

Diante do cenário exposto, para garantir o perfeito atendimento às demandas da infraestrutura de tecnologia
da informação e comunicação, conforme exposto acima, é necessária a contratação de empresa especializada para a
prestação de serviços continuados de operação, manutenção, administração e sustentação da infraestrutura
de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC do FNDE de acordo com as melhores práticas de gestão de
serviços de TIC, além de atender às especificações, padrões de desempenho e qualidade estabelecidos, de forma a
contribuir para a eficácia e eficiência da utilização de recursos TIC no âmbito desta Autarquia.

4

Resultados a serem alcançados
Resultados a serem alcançados

1.
2.
3.
4.
5.

Garantir a qualidade no atendimento dos Níveis Mínimos de Serviços necessários para suportar as atividades de
negócio;
Garantir a satisfação dos clientes dos serviços de TIC;
Garantir a estabilidade da infraestrutura de TIC;
Garantir que os serviços sejam prestados de acordo com as melhores práticas de gestão de serviços de TIC;
Garantir que os serviços sejam prestados por profissionais técnicos especializados, certificados e atualizados
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6.
7.
8.
9.

5

nas diversas soluções de TIC, para promover a redução dos impactos ao negócio causados por erros
operacionais;
Garantir a manutenção proativa a fim de mitigar o risco de incidentes e ou desastres na infraestrutura de TIC e
seus impactos causados ao negócio;
Garantir que sejam incluídos controles necessários e suficientes para que a gestão e fiscalização contratual seja
adequada ao quantitativo de servidores públicos disponíveis na área de TIC.
Garantir que as premissas de Segurança da Informação e Comunicações: disponibilidade, integridade,
confidencialidade e autenticidade sejam atendidas.
Garantir a sustentação a Nuvem Privada da Educação e Anel da Educação (Autonomous Systems).

Indicação da Fonte de Recurso

Fonte de Recurso:

6
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1

Objetivos do Documento
Consolidar as informações sobre o ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR DA CONTRATAÇÃO da Solução de Tecnologia

da Informação, Serviços Continuados de Operação, Sustentação, Monitoramento e Apoio a Gestão de
Infraestrutura de TIC, dentro da fase de Planejamento da Contratação, atendendo às disposições contidas nos artigo
12 da INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 4, DE 11 DE SETEMBRO DE 2014, a qual dispõe sobre o processo de contratação de
Soluções de Tecnologia da Informação pelos órgãos integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de
Informação e Informática (SISP) do Poder Executivo Federal.

2

Descrição da Solução de Tecnologia da Informação Demandada
Contratação de serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC, compreendendo os

Serviços Continuados de Operação, Sustentação, Monitoramento e Apoio a Gestão de Infraestrutura de TIC,
de acordo com as especificações e condições constantes neste Estudo Técnico e nos seus encartes.

3

Definição das necessidades e dos requisitos da Solução
Este tópico refere-se à definição e especificação das necessidades de negócio e tecnológicas, e/ou dos requisitos

necessários e suficientes à escolha da Solução de Tecnologia da Informação, a partir da avaliação do DOD.

3.1

Necessidades de Negócio
O uso da TIC como recurso para a otimização dos serviços públicos possibilita a Administração Pública prover

medidas que torne seus procedimentos cada vez mais ágeis, seguros, integrados, eficientes, disponíveis e, sobretudo,
acessíveis à toda a população brasileira.
Para prover todos os serviços prestados por meio de recursos de TIC, o FNDE dispõe de um Centro de Dados
(Datacenter) com uma infraestrutura complexa, contemplando diversas tecnologias de hardware e software que é
operacionalizada e sustentada por equipes especializadas por meio de contratos de prestação de serviços.
Atualmente, um dos contratos de serviços que apoia a Diretoria de Tecnologia e Inovação (DIRTI) é o
CONTRATO nº 001/2014, que é responsável pelo 3º nível de atendimento e encontra-se no último ano de vigência,
sendo imprescindível uma nova contratação pois o mesmo sustenta todo o gerenciamento e a operação do Datacenter
do FNDE. Cabe ainda ressaltar que os 1º e 2º níveis de atendimento não estão contemplados no contrato acima.
Destaca-se que o modelo do contrato atual necessita de evoluções tais como: definição de metas de níveis de
serviços, exigência de profissionais mais qualificados e adequações nas atividades para atender a evolução tecnológica
da infraestrutura de TIC.
Por se tratar de recursos responsáveis por operar e administrar funções críticas do Datacenter, é essencial que
sejam definidos os Níveis Mínimos de Serviços (NMS) adequados às necessidades do negócio, a fim de manter o
ambiente computacional em plenas condições de atendimento das demandas e com níveis de satisfação aceitáveis.
Conforme Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI (2015-2018), esta contratação está alinhada com
os seguintes objetivos estratégicos institucionais e de TI:

ID

OBJETIVO
ESTRATÉGICOS
INSTITUCIONAIS

18

Promover a
modernização da

ID

OT2

OBJETIVO
ESTRATÉGICO DE
TI

ID

Prospectar e
promover tecnologias

N1

NECESSIDADES ELENCADAS NO PDTI

Dotar Soluções de Software
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infraestrutura física
e tecnológica

OT5

OT6

Projetos de
contratações em TI

Prover infraestrutura
tecnológica adequada

N2

Dotar Soluções de Hardware

N4

Prover a aquisição de Soluções

N1

Dotar Soluções de Software

N2

Dotar Soluções de Hardware

N4

Prover a aquisição de Soluções

N5

Promover o desenvolvimento da governança
de tecnologia da informação e comunicação

N1

Dotar Soluções de Software

N2

Dotar Soluções de Hardware

N4

Prover a aquisição de Soluções

Diante do exposto, dentre às várias necessidades das áreas de negócio, destacamos:


Permitir o monitoramento e controle de toda a infraestrutura de rede do órgão;



Garantir o serviço de suporte especializado ao parque computacional de infraestrutura de TIC do órgão;



Permitir atendimento efetivo da DIRTI, em quantidade suficiente, frente às necessidades das áreas de
negócio;



Permitir o atendimento efetivo, de forma ininterrupta, em regime 24x7 (vinte quatro horas por dia,
sete dias por semana) dos serviços de Operação, Sustentação e Monitoramento, adequados às
exigências das áreas de negócio.

Dessa forma, a DIRTI necessita de uma estrutura de prestação de serviços de TIC adequada às exigências das
áreas demandantes, fazendo-se, portanto, imperativa a contratação de um novo modelo de prestação de serviços,
baseado em melhores práticas de gestão de serviços de TIC.
Importante ressaltar que o CONTRATO atual deverá ser mantido até a conclusão da transição contratual em
que, a partir de então, o novo CONTRATO assumirá completamente a execução do serviço. Destaca-se que a transição
contratual é uma ação que tem o objetivo mitigar os riscos e a manter disponibilidade dos serviços e dos programas de
governo que são sustentados pela infraestrutura de TIC do FNDE. O plano de transição será definido no item 9 deste
documento.
Ainda, por motivos internos ou externos, caso essa contratação não se dê até o termino da vigência, como
alternativa para que o serviço não seja interrompido, o FNDE poderá providenciar a prorrogação excepcional do contrato,
conforme artigo 57, § 4º, da Lei nº 8.666/1993, que permite, em determinadas situações, especialmente para serviços
contínuos, que o contrato administrativo seja prorrogado por mais 12 (doze) meses além do período máximo de 60
(sessenta) meses estabelecido como regra.
Nesse sentido, o contrato foi renovado excepcionalmente por um período de 6 meses, no qual se encerrará em
10 de julho de 2019.

3.2

Requisitos Tecnológicos

Documento:

Data:

Versão:

Estudo Técnico Preliminar da Contratação

19/06/2019

2.2

Documento Estudo Técnico Preliminar - ETP (1429685)

SEI 23034.002498/2017-18 / pg. 12

Página:
6 / 54

Planejamento - Estudo Técnico Preliminar da Contratação
Serviços Continuados de Operação, Sustentação, Monitoramento e
Apoio a Gestão de Infraestrutura de TIC
No que se refere aos requisitos tecnológicos evidenciam-se as necessidades a seguir relacionadas:


Apoio técnico relacionado ao acompanhamento, monitoramento e controle da infraestrutura de TIC do
órgão;



Elaborar relatórios de ocorrências para todas as falhas de serviços classificados como críticos, com
informações de causa e efeito, providências e correções aplicadas e recomendações sobre as lições
aprendidas;



Monitoramento de eventos, detecção de incidentes, execução de rotinas operacionais e relato do status
ou performance dos componentes tecnológicos da infraestrutura de TIC;



Gerenciar, administrar e executar as soluções de monitoramento contínuo, proativo e reativo, com
resposta e tratamento de incidentes de redes, bem como a instalação, configuração, operação,
administração e sustentação de todos os componentes de infraestrutura do ambiente de DataCenter;



Administrar e configurar as soluções de TIC seguindo as recomendações de melhores práticas dos
fabricantes;



Atuar de forma colaborativa e integrada com a área de desenvolvimento de softwares, implantando
práticas e ferramentas para tornar o provisionamento de ambientes mais eficiente;



Cooperar com a Central de Serviços disponibilizando recursos e funcionalidades inerentes as soluções
adotadas pela infraestrutura de TIC;



Gerenciar e suportar a segurança da infraestrutura de TIC quanto a aplicação de padrões e
procedimentos na execução das políticas de segurança da informação;



Manter os sistemas em produção, garantindo a sua estabilidade, confiabilidade e desempenho;



Propor, planejar e executar mudanças com o menor risco possível para a os serviços do FNDE;



Garantir que as informações dos itens de configuração (ICs) relacionados ao serviço estejam
atualizadas na Base de Gerenciamento de Configuração (BDGC);



Propor, definir e documentar soluções para incidentes e problemas de forma integrada, com todas as
equipes especializadas, promovendo a padronização e a melhoria na qualidade de prestação dos
serviços;



Promover melhorias nos processos relacionados à infraestrutura de TIC, com a aplicação de métodos
e procedimentos padronizados, conforme melhores práticas previstas na biblioteca ITIL atual.



Apoiar nas definições de padrões que contribuam na agilidade do processo de entrega das demandas;



Apoio técnico na elaboração de projetos de inovação tecnológica e de tecnologias educacionais;



Apoio técnico na gestão dos serviços de infraestrutura de TIC.



Apoiar técnico as equipes de tratamento de incidentes, service desk, segurança, gestão, fiscalização,
governança, planejamento e desenvolvimento do FNDE com informações e documentações necessárias
para o desempenho de seus projetos e atividades.



Apoio técnico aos processos de aquisição de bens e contratação de serviços de TI;



Auxiliar no alinhamento do planejamento de tarefas (estruturas, políticas, programas e operações)
com os objetivos do negócio (Governança de TI);



Auxiliar no diagnóstico de oportunidades aplicáveis ao ambiente operacional buscando a redução de
gastos em hardware, software, gestão, comunicação e despesas para os usuários finais;



Conduzir as demais atividades previstas nas funções de gerenciamento de projetos de TIC, conforme
biblioteca PMBOK e ITIL;



Apoio técnico na verificação de editais, mídias especializadas, entidades públicas entre outros para
apoio à aquisição de bens e serviços;



Acompanhamento dos projetos seguindo plano de Gerenciamento de projetos e reportando as
informações as partes interessadas;



Auxiliar em testes, laudos, notas técnicas e pareceres de tecnologias educacionais;



Executar rotinas de inspeções e vistorias nos componentes críticos da infraestrutura de TIC para
identificar anormalidades e prestar o tratamento imediato, de acordo os procedimentos adequados;
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Gerenciamento

e

suporte

à

internet/web

através

do

monitoramento

e

gerenciamento

da

disponibilidade, performance, balanceamento de carga e segurança de acesso aos websites;


Monitorar a disponibilidade, a capacidade, o desempenho das aplicações, servidores, dos ativos de
rede, bancos de dados, links, entre outras soluções sustentadas para infraestrutura de TIC;



Executar a instalação, configuração e operação das aplicações de gerenciamento e monitoramento
específicos de cada solução de TIC para monitoração contínua e proativa dos ativos envolvidos no
serviço;



3.3

Propor, planejar e executar mudanças com o menor risco possível para a os serviços do FNDE.

Cenário Atual
Atualmente os Serviços de Sustentação de Infraestrutura de TIC do FNDE são prestados por meio do CONTRATO

nº 001/2014, pela empresa B2BR, cujo modelo de prestação é por posto de serviço, prevendo, no mínimo, 44 (quarenta
e quatro) e, no máximo, 66 (sessenta e seis) postos de serviços.
Como o CONTRATO é voltado à prestação de serviços, é possível que um profissional atenda a mais de um
posto de serviço. Desta forma, atualmente o CONTRATO conta com uma equipe técnica composta por 33 (trinta e três)
profissionais.

Grupos

Quantidade de
Profissionais

Responsável Técnico

1

Sistemas Operacionais (Windows)

3

Sistemas Operacionais (Linux)

3

Redes

3

Segurança

2

Banco de Dados

3

Consultoria

3

Monitoração

9

Processos de Gerenciamento de Serviços (ITIL)

2

Tecnologia Educacional

4

Totais

33

O volume médio mensal de demandas foi de 1.615 (tarefas rotineiras, requisições de serviços, incidentes e
requisições de mudanças) de acordo com o levantamento do período de janeiro a dezembro do ano de 2018,
extraído pela ferramenta de Gestão de Serviços de TI (GSTI) do FNDE, detalhado na tabela abaixo:
Grupos

Média de demandas
(12 meses)

Incidentes

687

Mudanças

172

Ordens de Trabalho

16.032

Tarefas

2.485

Totais

19.376

Média Mensal

1.615
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Com base no histórico do período de janeiro a dezembro do ano de 2018, obteve-se o gráfico abaixo, que
demonstra a variação do volume de demanda (considerando todos os tipos acima) a cada mês e os seus picos no
decorrer da prestação dos serviços.

Por fim, o gráfico a seguir apresenta, de forma geral, os tipos de serviços mais demandados no período de
janeiro a dezembro do ano de 2018:

Dentre as demandas registradas no período, identificou-se que 24 dessas demandas representavam riscos à
estabilidade do ambiente computacional, e, portanto, foram executadas fora do horário de expediente (após as 20h,
fins de semana ou feriados) do FNDE, por se tratarem de mudanças críticas.
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Em relação à volumetria acima, é importante destacar que em fevereiro de 2016 o FNDE adotou uma nova
solução de Gestão de Serviços de TI (GSTI), do fabricante BMC, que ainda está passando por constantes customizações
para adequação aos processos e para a realização dos registros das demandas dos Catálogos de Serviços, controle dos
Níveis Mínimos de Serviços, controle dos itens de configuração, inclusão de itens no catálogo de serviços, geração de
relatórios, entre outros.
Em razão disso, foi considerado o levantamento do quantitativo de demandas registradas de Janeiro a
Dezembro de 2018, por ser considerado mais confiável do que o primeiro ano de implantação, uma vez que durante
o processo nem todas as demandas foram registradas via sistema.
Ressalta-se ainda que a relação de todos os serviços demandados quantificados acima faz referência somente
aos atendimentos de incidentes, mudanças e ordens de trabalho dos grupos de sustentação e monitoramento da
infraestrutura incluindo também a área de Tecnologia Educacional (a exemplo do Proinfo), não contemplando os serviços
demandados para a consultoria da infraestrutura, no qual também é um dos grupos de serviços previstos de contrato
atual.
As atividades de consultoria são baseadas nas demandas de apoio às contratações, de projetos de inovação
tecnológica, apoio na gestão dos serviços de infraestrutura de TIC, apoio aos processos e procedimentos de transição e
operação de serviços de TIC, bem como no apoio no planejamento, na documentação, na melhoria contínua, e na
conformidade com as boas práticas de gestão de projetos, gerenciamento de serviços e governança de TIC além de
controle de qualidade, dentre outros.
Ademais, o volume de demandas para os próximos anos poderá sofrer variações devido à evolução tecnológica
do parque que atualmente encontra-se defasado, o que exigirá diversas atualizações de softwares, instalação de novas
soluções de TIC dentre outras que visem eliminar essa defasagem tecnológica. Ainda, este volume pode ser influenciado,
também, pela necessidade de implementações de recursos de contingência cruzada entre outros centros de dados a fim
de garantir a continuidade dos serviços de cada instituição, a exemplo do FIES em que diversas melhorias estão sendo
promovidas na infraestrutura de TIC do FNDE para funcionar como um site de contingência do MEC. De acordo com o
histórico de alterações no parque tecnológico, a previsão é de que essas atualizações e evoluções que possam trazer
tanto ao acréscimo como supressões do ambiente, não ultrapassem à 20% (vinte porcento) do parque tecnológico
atual, não incidindo em qualquer alteração contratual, devendo ser absorvido pela CONTRATANTE.
Portanto, em virtude dessas evoluções e melhorias que devem ocorrer no ambiente, espera-se que os serviços
previstos nesta contratação sejam executados por profissionais qualificados capazes de realizar atualizações no ambiente
computacional, incluindo àquelas que, sendo críticas e de risco, necessitem ser executadas fora do horário de expediente
desta Autarquia.
Ainda, esta contratação preconiza também a pró-atividade e eficiência da empresa prestadora de serviços que
deve prever em seus processos de trabalho a aplicação de métodos padronizados e automatizados, visando reduzir as
demandas corriqueiras e proporcionar um nível de serviço mais elevado e com menor tempo de espera, além de permitir
um melhor aproveitamento do tempo dos profissionais envolvidos, com maior disponibilidade para clientes ou serviços
mais complexos, bem como com atividades de prospecção e evolução para a melhoria do gerenciamento do parque de
TIC do FNDE.
Assim, diante do exposto, para que as empresas licitantes possam complementar as suas estimativas de custos
dos serviços a serem executados considerando o esforço para manter e suportar o ambiente tecnológico, bem como o
volume de profissionais necessários para conduzir as demandas, foi realizado um levantamento de todos os recursos do
Órgão, que encontram-se descritos no ENCARTE A – PARQUE TECNOLÓGICO.
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Por fim, reforça-se que o quantitativo de profissionais alocados no contrato vigente, o volume de demandas, e
o parque tecnológico do Órgão ilustram o cenário atual de atendimento, não podendo ser considerados como únicos
parâmetros para dimensionamento da nova força de trabalho, pois há outros fatores que deverão ser levados em conta,
como: o tamanho e a capacidade da infraestrutura; a necessidade de atualizar e manter o parque tecnológico atualizado;
a evolução tecnológica e substituição das soluções; a inclusão de metas de níveis de serviço para atendimento;
implantação de novos serviços e perfis, dentre outros fatores que diferenciam o contrato atual do modelo que está sendo
proposto nesta nova contratação.

3.4

Requisitos Tecnológicos
Conforme descrito acima, aliado aos princípios da Administração Pública da Razoabilidade e da Eficiência, para

preservar a qualidade que os serviços de TIC do FNDE exigem, faz-se necessário estabelecer diversos requisitos técnicos
que incluem desde a qualificação técnica profissional dos colaboradores como também especificações das ferramentas
de apoio e indicadores mínimos dos serviços para a prestação de serviços adequados.
Nos próximos tópicos, serão descritas as características dos serviços, bem como suas principais atividades e
requisitos mínimos que a CONTRATADA deverá manter durante a prestação dos serviços.

3.4.1 Modelo de Prestação dos Serviços
O CONTRATO deverá ter vigência de 12 (doze) meses, iniciando-se na data de sua assinatura, podendo ser
prorrogado por iguais e sucessivos períodos, limitado a 60 meses, com vistas à obtenção de preços e condições mais
vantajosos para a Administração, em conformidade com o disposto no Art. 57, inciso II da Lei nº 8.666/1993.
A execução do CONTRATO será baseada no modelo no qual a CONTRATANTE é responsável pela gestão do
contrato e pela atestação dos resultados esperados e dos níveis de qualidade exigidos frente aos serviços entregues e a
CONTRATADA é responsável pela gestão e execução dos serviços e gestão dos recursos humanos e físicos necessários
e por dimensionar, organizar e gerenciar o quantitativo de profissionais em turnos de trabalho necessários para o
cumprimento do objeto contratado de acordo com os níveis de serviços.
Os serviços serão prestados na plataforma tecnológica atual de GSTI escolhida pela CONTRATANTE, mas que
poderá ser alterada a qualquer tempo e a exclusivo critério.
O serviço a ser realizado será dividido em 2 (dois) grupos de serviços principais, nos quais serão descritos no
tópico a seguir. No primeiro grupo será empregado o modelo de atingimento de níveis mínimos de serviços (NMS) e
manutenção da disponibilidade do ambiente. O segundo grupo abrangerá um núcleo de profissionais especialistas,
dedicados a realizar atividades específicas, nos quais será empregado o modelo de postos de serviços, sob–demanda,
com a devida comprovação das atividades através de relatório de serviços.

3.4.2 Grupos de Serviços
A Infraestrutura é responsável por manter o funcionamento de variados sistemas, compondo um conjunto de
softwares de gestão de nichos, banco e gestão de dados diversificados, aplicações online de contato com os cidadãos e
servidores, aplicações da área financeira e de pessoal. Ainda, deve ter capacidade de armazenamento, redundância,
contingência e gerenciamento preditivo para suportar a grande leva de informações circulantes, bem como dar suporte
para rodagem perfeita de sistemas e aplicativos. Além disso, há todo um conjunto de equipamentos, como
computadores, notebooks, tablets, smartphones, coletores de dados, sensores, dispositivos de campo ligados a web e
inúmeros outros devices que requerem conexão Robusta para se manterem em operação contínua.
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Tudo isso requer uma infraestrutura robusta, capaz de sustentar o tráfego e garantir o andamento das
aplicações e operações, permitindo o monitoramento das atividades e o atendimento de todos os incidentes direcionando
e melhorando os serviços providos para a organização sem interrupções.
Assim, com base na experiência adquirida nos últimos anos, nas dificuldades encontradas no contrato atual e
nas melhorias identificadas, verificou-se a necessidade de evolução da estrutura atual, sendo a mais adequada a
seguinte:

De acordo com a imagem acima, a contratação prevê 2 (dois) grupos distintos de serviços:
I.

Um de 3º nível de Atendimento composto por 02 itens: Monitoramento das Operações da
Infraestrutura de TIC e Sustentação da Infraestrutura de TIC; e

II.

O segundo grupo de Apoio a Gestão, composto por 02 itens: Apoio a Gestão de
Infraestrutura de TIC e Tecnologia Educacional.

Além dos grupos acima, durante a execução do CONTRATO a empresa deverá alocar, para o GRUPO 01, um
Gerente de Operações de Infraestrutura de TIC, e, alocar profissional(is) que irá(ão) compor a área de Qualidade
de Infraestrutura de TIC. Para ambos os grupos, deverá ser indicado um Preposto do Contrato.
Para melhorar a competitividade do certame será permitido que as LICITANTES participem de mais de um
GRUPO, no entanto, para evitar conflito de interesses não poderá uma mesma LICITANTE ser habilitada em ambos os
grupos. Dessa forma, os serviços apresentados deverão ser executados por empresas distintas que não façam parte
do mesmo grupo econômico.
A figura a seguir ilustra, de forma simplificada, as equipes da Infraestrutura:
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3.4.3 Detalhamento dos Grupos de Serviços

Dentre os dois grupos previstos na imagem acima, compreendem-se os seguintes serviços:

GRUPO

ITEM

GRUPO DE SERVIÇO

SERVIÇO

Monitoramento das
01

Operações da

Monitoramento e Controle de Infraestrutura (NOC)

Infraestrutura de TIC
Administração de Sistemas Operacionais e Aplicações
Windows
Administração de Armazenamento, Backup de Dados

01
02

e Virtualização

Sustentação da
Infraestrutura de TIC

Administração de Sistemas Operacionais e Aplicações
Unix/Linux
Administração de Conectividade
Administração de Segurança da Informação
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GRUPO

ITEM

GRUPO DE SERVIÇO

SERVIÇO
Administração de Banco de Dados
Administração de Suporte em Instalações,
Cabeamento e Rede Elétrica
Administração de Automação e Orquestração
Operacionalização de Serviços de Infraestrutura

03

Apoio a Gestão de Infraestrutura de TIC

02

Apoio a Gestão
04

Tecnologia Educacional

Segue abaixo um resumo do escopo dos dois grupos previstos acima, que serão apresentados de forma detalhada
no ENCARTE B - DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS:
a)

Grupo 01
Item 01 – Monitoramento das Operações da Infraestrutura de TIC
Este grupo de serviços é responsável por efetuar as operações de monitoramento e controle de
servidores, storages, componentes de rede, aplicações, bancos de dados e demais instalações da
infraestrutura de TIC, atuando no gerenciamento e suporte, mantendo-as disponíveis e plenamente
operacionais.
As responsabilidades incluem, mas não se limitam às seguintes atividades:


Acionar os especialistas de plantão para o tratamento de incidentes e problemas identificados,
de acordo com a matriz de responsabilidade dos itens de configuração afetados;



Conduzir as atividades de tratamento e de resposta a incidentes em redes computacionais;



Cooperar com outros organismos de tratamento de incidente, como por exemplo: Centro de
Atendimento a Incidentes de Segurança (CAIS) da RNP, o Centro de Tratamento e Resposta a
Incidentes de Segurança em Redes de Computadores da Administração Pública Federal (CTIR
GOV), Equipe de Tratamento e Resposta a Incidentes em Redes Computacionais (ETIR) de
outras instituições públicas, entre outros correlatos;



Designar eventos, incidentes e problemas para as equipes de tratamento adequadas;



Elaborar relatórios de ocorrências para todas as falhas de serviços classificados como críticos,
com informações de causa e efeito, providências e correções aplicadas e recomendações sobre
as lições aprendidas;



Elaborar, mensalmente, relatórios e gráficos de disponibilidade, desempenho e tempo de
resposta dos sistemas, serviços e equipamentos monitorados.

Item 02 – Sustentação da Infraestrutura de TIC
É responsável pelo gerenciamento e suporte aos programas de middleware, serviços de mensageria e
colaboração, serviços de diretório, serviços vinculados à segurança da informação, serviços de
administração de banco de dados, dentre outros, proporcionando proteção e mantendo-os disponíveis
e em condições operacionais.
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As responsabilidades incluem, mas não se limitam às seguintes atividades:


Administrar e configurar as soluções de TIC seguindo as recomendações de melhores práticas
dos fabricantes;



Administrar e manter todos os ambientes (desenvolvimento, teste, homologação, produção,
crítico, dentre outros) em funcionamento, garantindo a sua estabilidade, confiabilidade,
desempenho;



Analisar e projetar a capacidade e o desempenho dos recursos de TIC, projetando o consumo,
propondo melhorias e evoluções tecnológicas, bem como dimensionando o hardware e o
software adequado;



Analisar periodicamente os componentes do serviço quanto a possíveis riscos de falhas para
propor e implementar melhorias que visem a eliminação de pontos únicos de falha;



Atuar de forma colaborativa e integrada com a área de desenvolvimento de softwares,
implantando práticas e ferramentas para tornar o provisionamento de ambientes mais eficiente;



Cooperar com a central de serviços disponibilizando recursos e funcionalidades inerentes as
soluções adotadas pela infraestrutura de TIC, tais como: distribuição de sistemas operacionais,
aplicativos, atualizações e configurações para dispositivos gerenciados via rede, automatização
de tarefas rotineiras, ferramentas de acesso e comunicação, aplicações de sistemas específicos,
entre outros;



Disponibilizar e manter atualizados os recursos de autosserviço (self-service) para os usuários
da rede, com objetivo de reduzir as solicitações na Central de Serviços com a autonomia para
que os usuários realizem instalações homologadas, de acordo com suas necessidades;



Conduzir,

designar

e

executar

as

atividades

de

instalação,

configuração,

operação,

administração e sustentação dos componentes de infraestrutura e de cabeamento e rede
elétrica estabilizada de TIC relacionados a Instalações Físicas de DataCenter e suas
interdependências;


Os serviços de suporte especializado estão relacionados na tabela abaixo:

SERVIÇOS
Administração de Sistemas Operacionais e Aplicações Windows
Administração de Armazenamento, Backup de Dados e Virtualização
Administração de Sistemas Operacionais e Aplicações Unix/Linux
Administração de Conectividade
Administração de Segurança da Informação
Administração de Banco de Dados
Administração de Suporte em Instalações, Cabeamento e Rede Elétrica
Administração de Automação e Orquestração
Operacionalização de Serviços de Infraestrutura

Além dos serviços acima, durante toda a execução do contrato, a contratada deverá disponibilizar os papéis abaixo:
I.

Gerente de Operações de Infraestrutura de TIC
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É o responsável pela coordenação das atividades de operação, manutenção, administração e
sustentação de infraestrutura, bem como a supervisão dos recursos profissionais envolvidos na
execução dos serviços de TIC, sendo o ponto focal de contato entre as equipes, além de responder
pela execução e coordenação de todos os serviços. Ele também será o responsável pelo contato com
os requisitantes para interpretação das demandas complexas, delegação e integração das equipes de
cada serviço, objetivando o atendimento das demandas de forma coordenada. Não poderá ser o
profissional designado para o desempenho de outras funções no CONTRATO.
O Gerente de Operações da Infraestrutura de TIC ou seu substituto deverá estar disponível nas
dependências da CONTRATANTE, no período normal de atendimento presencial definido para o
Gerenciamento de Operações de Infraestrutura TIC, acessível por contato telefônico em qualquer outro
horário, inclusive em finais de semana, momentos de indisponibilidade, faltas, férias e ausências legais
As responsabilidades incluem, mas não se limitam às seguintes atividades:


Assegurar que as determinações do CONTRATANTE sejam disseminadas e acatadas entre todas
as equipes técnicas;



Conduzir

as

demais

atividades

previstas

nas

funções

de

Gerenciamento

Técnico

e

Gerenciamento de Operações de TIC, conforme biblioteca ITIL.


Cooperar na elaboração e execução dos processos de gerenciamento de serviços de TIC;



Coordenar e acompanhar as atividades demandadas, delegando atividades às equipes técnicas
qualificadas para o cumprimento dos níveis de serviço estabelecidos;



Coordenar e acompanhar os processos de planejamento, execução, testes, validação,
homologação e publicação dos sistemas e das soluções que serão sustentados pela
infraestrutura de TIC, de forma a garantir a efetividade, a configuração adequada, o pleno
funcionamento, a segurança da informação, a alta disponibilidade e a continuidade dos serviços,
reportando continuamente quanto aos resultados alcançados;



Definir turnos de escala profissional para atendimento das demandas fora o horário de execução
normal, com respeito a legislação trabalhista em vigor;

II.

Qualidade

As responsabilidades da área de qualidade incluem, mas não se limitam às seguintes atividades:


Avaliação e registro de melhoria contínua nos processos, procedimentos e scripts de
atendimento internos da infraestrutura, sempre alinhados com os processos de GSTI;



Acompanhar os processos de planejamento, execução, testes, validação, homologação e
publicação dos sistemas e das soluções que serão sustentados pela infraestrutura de TIC, de
forma a garantir a qualidade e a continuidade dos serviços, reportando continuamente quanto
aos resultados alcançados;



Consolidar e padronizar os relatórios de gestão e documentos a serem entregues;



Realizar auditorias diárias no atendimento;



Identificar desvios que possam impactar o cumprimento dos níveis de serviços;



Alimentar e revisar periodicamente a base de conhecimento;



Organizar e controlar os repositórios de informações da Infraestrutura;



Centralizar solicitações de atualização, elaboração de procedimentos e scripts;



Auditar chamados abertos, resolvidos e gerados pela equipe de Infraestrutura observando a
qualidade e os cumprimentos das políticas e processos de GSTI do FNDE;

III.

Preposto
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A CONTRATADA, para a gestão dos grupos de serviços indicados, deverá disponibilizar um recurso,
denominado de PREPOSTO que será responsável pela gestão administrativa do CONTRATO.
O PREPOSTO, poderá atuar na elaboração de projetos para a melhoria dos serviços da área, com o
intuito de subsidiar os servidores da CONTRATANTE na elaboração de projetos para a melhoria dos
serviços da área
O Preposto ou seu substituto deverá estar disponível nas dependências da CONTRATANTE sempre que
necessário ou requisitado, nos dias úteis, em horário comercial, e acessível por contato telefônico em
qualquer outro horário, inclusive em feriados e finais de semana.
Os papéis de Gerente de Operações de Infraestrutura de TIC, Qualidade e Preposto não poderão acumular
funções entre eles e nem com os demais serviços do contrato.
Ainda, caso em razão da complexidade de novos projetos que venham a ocorrer para a sustentação da
infraestrutura tecnológica, será requisitada a CONTRATADA a presença de profissional(is), preferencialmente, de nível
sênior, qualificado(s) especificamente para o(s) projeto(s).
Os papéis e atividades desenvolvidas e desempenhadas por estes profissionais não serão objeto de faturamento
pela CONTRATADA, com exceção do Gerente de Operações de Infraestrutura de TIC, contudo, os custos deverão
estar inclusos na formação de preço da LICITANTE.
Ademais, para todos os serviços mencionados no GRUPO 01, será permitida a prestação dos serviços de forma
remota, somente:


Para resolução de demandas após o horário de expediente; e



Para utilização de profissionais capacitados em problemas específicos.

b) Grupo 02
Item 03 - Apoio a Gestão de Infraestrutura de TIC e Item 04 – Tecnologia Educacional
Este serviço prevê análise, avaliação, diagnóstico, pesquisa, prospecção e recomendação de soluções
para melhorias e aperfeiçoamento da infraestrutura dos serviços de TIC. Além de prever a elaboração
de projetos de inovação tecnológica e de tecnologias educacionais, integração de sistemas, avaliação
e identificação de soluções tecnológicas, além de elaboração de estratégias e procedimentos de
contingências, coordenação da implementação de soluções, propor planos de investimentos visando
atualização tecnológica de equipamentos, redes e sistemas, responder pela manutenção da
infraestrutura de redes e servidores e interagir com os fornecedores dos serviços de TIC; Além de
prever o apoio na gestão dos serviços de infraestrutura de TIC, com relação aos processos e
procedimentos de transição e operação de serviços de TIC, bem como no planejamento, na
documentação, na melhoria contínua, e na conformidade com as boas práticas de gestão de projetos,
gerenciamento de serviços de TIC e governança de TIC além das atividades de qualidade.
As responsabilidades incluem, mas não se limitam às seguintes atividades:


Analisar e avaliar os recursos tecnológicos utilizados a fim de buscar a adoção de ferramentas
e serviços atualizados;



Apoiar e subsidiar as equipes de tratamento de incidentes, service desk, segurança, gestão,
fiscalização, governança, planejamento e desenvolvimento do FNDE com informações e
documentações necessárias para o desempenho de seus projetos e atividades, tais como:
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dimensionamento da capacidade de hardware e software necessários, especificações técnicas,
políticas, procedimentos, metodologias, análise, homologação de serviços, definição das regras
de uso dos recursos computacionais, planos de continuidade, entre outros relacionados a
infraestrutura de TIC;


Apoiar tecnicamente os fiscais e gestores dos contratos;



Apoio técnico aos processos de aquisição de bens e contratação de serviços de TI.;



Assegurar que as determinações do CONTRATANTE sejam disseminadas e acatadas entre todas
as equipes técnicas;



Atuar na avaliação e aprovação técnica de fornecedor para estar em conformidade com o
requisito do sistema de qualidade;



Atuar na prestação de suporte à avaliação técnica inicial dos processos, correção ou melhoria
contínua relacionada aos requisitos técnicos;



Atuar no controle e administração de normas regulatórias, manutenção do controle de mudança,
de gestão de melhoria e de reclamação do cliente.

Além dos grupos acima, durante toda a execução do contrato, a contratada deverá disponibilizar, de acordo com
o grupo, os papéis abaixo:
c)

Para ambos os Grupos:
I.

Preposto

A CONTRATADA, para a gestão dos grupos de serviços indicados, deverá disponibilizar um recurso,
denominado de PREPOSTO que será responsável pela gestão administrativa do CONTRATO.
O Preposto ou seu substituto deverá estar disponível nas dependências da CONTRATANTE sempre que
necessário ou requisitado, nos dias úteis, em horário comercial, e acessível por contato telefônico em
qualquer outro horário, inclusive em feriados e finais de semana.
Os papéis e atividades desenvolvidas e desempenhadas por estes profissionais não serão objeto de faturamento
pela CONTRATADA, contudo, os custos deverão estar inclusos na formação de preço da licitante.
Ademais, o detalhamento completo das atividades dos grupos de serviços, bem como os perfis se encontram
nos seguintes ENCARTES:


ENCARTE B – DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS;



ENCARTE C – DETALHAMENTO DOS REQUISITOS QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL.

3.4.4 Do local e Horário de Execução dos Serviços
Os serviços que compõem o objeto desta contratação deverão ser realizados, especialmente, nos seguintes
locais (os endereços podem sofrer alterações, porém limitando-se ao Distrito Federal):
a)

Setor Bancário Sul, Quadra 02, Bloco “F”, Edifício FNDE, Brasília/DF;

b)

Setor Bancário Sul, Quadra 02, Bloco “I”, Lote “11”, Edifício Elcy Meirelles; Brasília/DF;

c)

Setor de Armazenamento e Abastecimento Norte, Quadra 01, Lote 170/230, Depósito DEBRA, Brasília/DF.

Em que pese não ser comum, pode vir a existir a necessidade da participação de equipes técnicas da
CONTRATADA, para apoio técnico no atendimento das demandas desta autarquia, fora das dependências do FNDE.
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O horário de funcionamento do FNDE segue os demais órgãos públicos no Distrito Federal. Com o intuito de dar
apoio aos colaboradores que possuem escalas distintas de horário de trabalho, a Infraestrutura deverá ter o período
mínimo de cobertura de suporte presencial, conforme horários previstos na tabela abaixo:

Grupo de Serviço

Serviço

Horário de Cobertura

Monitoramento das
Operações da Infraestrutura

Monitoramento e Controle de Infraestrutura

de TIC

Segunda a Domingo, das
00h às 23h59min, 24x7

Administração de Sistemas Operacionais e Aplicações
Windows
Administração de Armazenamento, Backup de Dados
e Virtualização
Administração de Sistemas Operacionais e Aplicações
Unix/Linux
Segunda a Sexta-feira, das

Administração de Conectividade

07h00min às 20h00min.

Sustentação da
Infraestrutura de TIC

Administração de Segurança da Informação

Administração de Banco de Dados
Administração de Suporte em Instalações,
Cabeamento e Rede Elétrica
Administração de Automação e Orquestração
Operacionalização de Serviços de Infraestrutura

Segunda a Sexta-feira, das
08h00min às 18h00min.

Apoio a Gestão de Infraestrutura de TIC
Segunda a Sexta-feira, das

Apoio a Gestão

08h00min às 18h00min.
Tecnologia Educacional

Os serviços deverão ser executados sempre por profissionais com conhecimentos necessários sobre as
ferramentas, equipamentos, peças, técnicas e itens envolvidos, de modo que não prejudique o andamento normal das
atividades da CONTRATANTE, principalmente em horário de expediente normal.
Não haverá remuneração adicional do FNDE à CONTRATADA no caso de execução de jornada de trabalho
diária superior a 8 (oito) horas.
Eventualmente, haverá necessidade de execução dos serviços em período extraordinário ou fora do horário
normal de expediente do FNDE, ou seja, antes das 7 horas, após as 20 horas, durante as madrugadas, em finais de
semana ou em feriados, sem ônus adicional para a CONTRATANTE.
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Tal necessidade poderá ser em razão do aumento de demanda ou fato que o justifique, tais como: manutenções
evolutivas ou preventivas, antecipação de prazos de entrega, implementação de rotinas que necessitem de paralisação
dos serviços, atendimento de demandas urgentes, resolução de incidentes, depuração de erros críticos, entre outras
atividades que demandem alterações da estrutura instalada ou que possam gerar impacto no funcionamento do órgão
e/ou de seus sistemas de negócio.
A previsão é a de que o volume de serviço que venha a ser realizado fora do horário exigido para atendimento
presencial não ultrapasse 5% (cinco por cento) do volume total de demandas.
Os custos relacionados à disponibilidade de profissionais (sobreaviso ou plantão) para a execução de atividades
em horário extraordinário devem ser previstos na composição da proposta da LICITANTE. Assim, a execução de
demandas fora do horário padrão de atendimento presencial não implicará em nenhuma forma de acréscimo ou
majoração dos valores dos serviços, razão pela qual será improcedente a reivindicação de ônus adicionais a
CONTRATANTE.

3.4.5 Quadro de Profissionais
Para o Grupo 01 – Item 01 – Monitoramento das Operações da Infraestrutura de TIC e Item 02 Sustentação da Infraestrutura de TIC cabe à CONTRATADA dimensionar e manter um número adequado de
profissionais qualificados para a execução dos serviços, considerando o histórico do CONTRATO atual, o crescimento
previsto, as exigências contratuais, os níveis mínimos de serviços, os critérios de qualidade, período normal de
atendimento presencial e extraordinário, observando sempre os limites da legislação trabalhista, sob pena de glosas nas
faturas, sem prejuízo das demais sanções previstas no instrumento convocatório.
Ainda, cabe ressaltar que o número de profissionais alocados no contrato atual, não deve ser utilizado como
única fonte de referência tendo em vista que outros grupos e serviços estão sendo adicionados nesse novo processo, o
que poderá ocasionar a necessidade de aumento do número de colaboradores.
Para o Grupo 02 de Apoio a Gestão, os quantitativos estimados representam a quantidade máxima de
profissionais que poderão ser alocados, sendo estes considerados essenciais para a manutenção e continuidade dos
serviços de suporte e operação a infraestrutura de TIC atuais.

Grupo de Serviço

Item

Serviço

Quantidade

3

Apoio a Gestão de Infraestrutura de TIC

4

4

Tecnologia Educacional

2

Apoio a Gestão

Total

6

Atualmente, na Coordenação-Geral de Infraestrutura Tecnológica (CGINF), há 7 (sete) servidores, que dentre
outras atividades técnicas de rotina diária e de gestão em TIC, desempenham o papel de gestores e fiscais de contratos,
o que demonstra a precariedade de recursos para o atendimento de todas as demandas da coordenação, tendo em vista
a excessiva quantidade de contratos sob responsabilidade de cada servidor simultaneamente. Isto porque a Instrução
Normativa nº 4/2014, impõe a designação de no mínimo 4 (quatro) servidores para compor uma equipe de fiscalização
e seus respectivos substitutos, ou seja, no mínimo 8 (oito) servidores por contrato.
Em resumo, o número de servidores existentes e capacitados para a execução de atividades de planejamento
e de gestão e fiscalização de contratos é insuficiente frente o elevado número de atividades diretas e indiretas
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necessárias para a condução das contratações a cargo da CGINF. Ficando clara a insuficiência de recursos humanos para
o desempenho efetivo das inúmeras ações de acompanhamento e fiscalização de contratos, podendo acarretar problemas
na execução contratual pela falta de acompanhamento efetivo e prévio das atividades, impactando diretamente na
gestão dos recursos públicos.
Cumpre ressaltar que diante da carência de servidores, a DIRTI tem pleiteado junto ao Ministério da Economia,
a cessão de analistas de TIC - ATI, considerando tratar-se de uma carreira de exercício descentralizado. Contudo, diante
das dificuldades existentes no âmbito da Administração Pública, em geral, não tem obtido êxito no quantitativo
necessário para atender a real demanda de serviços.
Relacionado ao tema de planejamento e gestão de contratos de TI pela CGINF, identificou-se a carência de
planejamento com uma visão integrada dos ambientes que compõem a infraestrutura de TI, buscando garantir a
integração dos ambientes assim como a sua expansão planejada de acordo com as necessidades do FNDE.
Desta forma, em busca de melhorias e adequações, fica evidente a necessidade de aprimorar não somente o
apoio na gestão e no planejamento das contratações de TI, mas, também, de realizar de forma sistemática a melhoria
nos serviços de análise, avaliação, diagnóstico, pesquisa, prospecção e recomendação de soluções, além de elaborações
de estratégias, integração de sistemas e procedimentos de conformidade com as boas práticas de gestão de projetos,
gerenciamento de serviços de TIC e governança das atividades de qualidade.
Buscando amenizar a carência de servidores e ajudar nas atividades relacionadas a esses servidores, a CGINF
conta atualmente com o apoio de 3 (três) consultores especialistas. No ano de 2018, esses consultores apoiaram
(análise, apoio a gestão, avaliação, diagnóstico, pesquisa, prospecção e recomendação de soluções, além de elaborações
de estratégias e reuniões) a CGINF em aproximadamente 40 (quarenta) projetos dentre outras atividades.
Portanto, nota-se tamanha a relevância desta contratação, como meio de suporte à execução de atividades
especialistas e técnicas rotineiras almejando melhorar o controle, a gestão e práticas de operacionalização dos serviços
de TIC no âmbito da CGINF.
Desta forma, o quantitativo de postos de serviços estimados neste ETP, no tocante aos itens 03 e 04, foram
baseados nas horas de trabalho registradas nos relatórios de atividades mensais, entregues pela atual CONTRATADA,
baseando-se nos serviços de consultoria e de tecnologia educacional, conforme especificado na tabela abaixo.
As horas levantadas estão vinculadas as atividades registradas na ferramenta de demandas do FNDE e através de
relatórios entregues.

Horas Registradas no Relatório de Atividades de 2018
Perfis
Meses
Consultoria de TI

Tecnologia Educacional

Janeiro

44

807

Fevereiro

34

82

Março

704

96

Abril

672

984

Maio

672

839

Junho

672

839

Julho

704

537

Agosto

736

871
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Setembro

608

703

Outubro

704

815

Novembro

640

796

Dezembro

640

737

6.830

8.106

Média Mensal

569

676

Mediana Mensal

672

802

TOTAL

A partir deste levantamento foi calculada uma média mensal dessas horas trabalhadas, dividida pelo
quantitativo de horas mensais de um trabalhador no regime da CLT, que equivale a 168 horas mensais, conforme
apresentado abaixo:
Cargos

Mediana Mensal

Horas CLT

Posto Calculados

Consultoria de TI

672

168

4

Tecnologia Educacional

802

168

5

Dessa forma, devido a imprevisibilidade de demandas para os próximos 05 anos de contrato, foram calculados
o quantitativo máximo ideal seria de 04 postos de serviços para o item 03 de Apoio a Gestão de Infraestrutura de
TIC (Consultor de TI) e para o item 04 de Tecnologia Educacional (Analista de TI) 05 postos de serviços. Entretanto,
para a presente contratação, considerando que

conforme alinhado com a área administrativa não será possível a

alocação de postos sob demanda, estipulou-se que para a contratação será estipulado o numero de 4 postos para o
“item 3” e 2 postos para o “item 4”, no qual será capaz de atender a demanda atual.
NOTA: Em caso de faltas, férias ou ausências legais dos profissionais, a CONTRATADA deverá em comum
acordo com a CONTRATANTE, manter os requisitos mínimos de qualificações técnicas exigidas no ENCARTE C –
DETALHAMENTO DOS REQUISITOS E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, verificando a necessidade de providenciar
substitutos para cobrir as qualificações quando não houver profissionais que atendam aos requisitos mínimos exigidos
para o serviço em que estiver designado.

3.4.6 Qualificação Profissional
Por se tratar de uma contratação que deve se orientar pelas melhores práticas de gestão de serviços de TIC, é
imprescindível que os profissionais envolvidos na execução dos serviços sejam qualificados adequadamente para
atuarem na prestação de serviços objeto desta contratação. Assim, para se estabelecer um parâmetro de qualidade que
ateste as habilidades e competências dos profissionais que serão disponibilizados para execução dos serviços previstos
nesta contratação, foram definidos requisitos mínimos de qualificação profissional (formação acadêmica, certificação,
curso e experiência) no ENCARTE C - DETALHAMENTO DOS REQUISITOS E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL.

3.4.7 Quadro de referência salarial
Com o aumento dos requisitos profissionais exigidos para cada perfil e a especificidade do ambiente tecnológico
do FNDE, se fez necessária a utilização de uma referência salarial mínima, no intuito de buscar profissionais mais
capacitados e inibir a alta rotatividade da equipe, devido ao pagamento de salários inferiores aos praticados no mercado.
A Instrução Normativa n. º 5, de 25/05/2017, no inciso VI, do art. 5º, prevê como exceção a possibilidade de
definir o valor da remuneração dos trabalhadores da empresa CONTRATADA para prestar os serviços, sem caracterizar
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ingerência na administração da CONTRATADA, para as situações em que se necessita de profissionais com
habilitação/experiência superior à daqueles que, no mercado, são remunerados pelo piso salarial da categoria.
Essa possibilidade foi consubstanciada no Acórdão nº 3006/2010-Plenário, TC- 001.225/2008-0, rel. Min. Valmir
Campelo, 10.11.2010, tendo em vista que algumas atividades requerem competências específicas, seja pela utilização
de uma nova tecnologia, sejam pelas características do modelo de execução contratual, o que é o caso. Assim valer-se
do piso salarial como referência, pode gerar problemas operacionais, em função da alocação de profissionais
despreparados ou não capacitados e da rotatividade da mão de obra.
Dessa forma, segue detalhado no ENCARTE L - QUADRO DE REFERÊNCIA SALARIAL a pesquisa realizada
em sites especializados com a média salarial dos profissionais por área de atuação.
Destaca-se que a referência salarial também auxiliará a empresa na composição dos seus custos e da sua
proposta, sendo que os critérios e outras definições encontram-se no encarte citado acima.
Por fim, visando maior segurança ao processo, especialmente quanto à viabilidade ou não de utilização de
referência salarial, a equipe de planejamento da contratação buscou orientações de outros Órgãos. Assim, no dia
20/03/2019 foi realizada uma reunião com auditores do TCU na SEFTI, em que foram discutidas questões relativas à
esta contratação, sendo que em relação a referência salarial houve consenso quanto à possibilidade de adoção da
mesma.

3.4.8 Ferramentas de Apoio à Gestão

3.4.8.1 Solução de Serviços de GSTI
O sistema de Gestão de Serviços de TIC – GSTI atualmente utilizado pelo FNDE para apoiar as atividades
especificadas nos processos de suporte aos serviços de TIC é o ITSM da BMC – versão 9.1, na qual deverá ser utilizado
pela CONTRATADA. O FNDE, a seu exclusivo critério, poderá vir adotar outra ferramenta, a qual obrigatoriamente
deverá ser utilizada pela CONTRATADA.

3.4.8.2 Ferramenta de Base de Conhecimento
A ferramenta de base de conhecimento atualmente é utilizada pelo FNDE é o Módulo de Conhecimento da
Solução Remedy ITSM BMC versão 9.1, que também deverá ser utilizada pela CONTRATADA. E a critério, da
CONTRATANTE, a ferramenta poderá ser alterada durante o período de vigência do contrato.
A CONTRATADA deverá elaborar artigos de conhecimento de serviços e também artigos de apoio
(autoatendimento/orientação) aos usuários do FNDE.
Os artigos deverão ser aprovados previamente pela CONTRATANTE ou equipe especializada pelo serviço, antes
que seja publicado na base de conhecimento do FNDE. A CONTRATADA deverá zelar pela atualização das informações
na base, assim como a sua padronização.

3.4.8.3 Ferramenta de Automação de Atendimento
Para apoiar a realização das suas atividades, de forma a aperfeiçoar seus serviços, bem como automatizar
algumas tarefas, a CONTRATADA, sob a sua exclusiva responsabilidade, poderá sugerir soluções para automação de
serviços rotineiros.
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Tais soluções deverão possibilitar a abertura e o acompanhamento do seu chamado pelo Portal Web, ou
smartphone, e integração com a Ferramenta de GSTI do FNDE (Remedy ITSM BMC), por meio de WebService’ s ou
demais protocolos de comunicação compatíveis.
A solução apresentada pela CONTRATADA será submetida à homologação da CONTRATANTE, para ateste dos
pré-requisitos abaixo:


Segurança;



Integração;



Usabilidade; e



Disponibilidade.

Todas as ferramentas fornecidas pela CONTRATADA deverão integrar com as ferramentas em uso no FNDE.

3.4.9 Esclarecimentos a respeito dos serviços
A CONTRATADA deverá disponibilizar a equipe técnica de forma a atender os requisitos mínimos de qualificações
profissionais exigidos para cada serviço, conforme o ENCARTE C - DETALHAMENTO DOS REQUISITOS E
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL.
As atividades a serem executadas segundo os processos, padrões e procedimentos da CONTRATANTE estão
especificadas conforme o ENCARTE B - DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS.
Os serviços executados deverão estar registrados na GSTI do FNDE, para fins de acompanhamento e avaliação
dos Níveis Mínimos de Serviços estabelecidos. Assim, as demandas podem ser registradas e categorizadas como:
a)

Requisição de serviço: Trata-se de uma solicitação que deve ser devidamente registrada na solução
de GSTI do FNDE, com a finalidade de solicitar um serviço (exemplo: gerar um relatório, realizar uma
cópia de segurança, realizar uma manutenção de rotina, aumentar caixa de e-mail, entre outros) ou
com a finalidade de solicitar um serviço que necessita ser atendido com tratamento prioritário
(exemplo: apoiar a sustentação de sistemas na resolução de seus incidentes, atender requisitantes
VIPs, atender às solicitações críticas para o negócio, entre outros);

b)

Requisição de mudança: Trata-se de uma solicitação que deve ser devidamente registrada na
solução de GSTI do FNDE, com a finalidade realizar mudanças que podem impactar nos serviços do
negócio, como o acréscimo, a modificação ou a remoção de qualquer item que possa afetar serviços
de TIC (exemplo: implantação de uma nova aplicação em ambiente de produção, manutenção que
possa causar indisponibilidades, atualização de sistemas, entre outros);

c)

Registro de incidente: Trata-se de uma interrupção ou uma redução da qualidade de um serviço de
TIC que deve ser devidamente registrada na solução de GSTI do FNDE, com a finalidade de reparar o
estado normal de um serviço (exemplo: indisponibilidade de um serviço, degradação da rede, entre
outros);

d)

Registro de problema: Trata-se de um problema que deve ser devidamente registrado na solução
de GSTI do FNDE, com a finalidade identificar e tratar a causa raiz de um ou mais incidentes, além de
prevenir a ocorrência de incidentes ou minimizar o impacto dos incidentes que não podem ser evitados
(exemplo: vulnerabilidade de rede ou de segurança, recorrência de incidentes, entre outros).

O encerramento de todo e qualquer atendimento com os devidos registros no sistema de gestão de demandas
de TIC deverá ser precedido de evidência da resolução, com as comprovações do fato de que as atividades ocorreram.
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As demandas reabertas para o mesmo incidente ou mesma requisição, que tenham sido encerradas
inapropriadamente, deverão ser associadas ao registro original, do qual serão contados os prazos originais para
conclusão.
Caso a solução de GSTI esteja indisponível, a CONTRATADA também deverá atender às solicitações
devidamente registradas em meios alternativos, como e-mail, mensagens de celular ou qualquer outro meio que
evidencie a intenção de uma solicitação de serviços por parte dos integrantes da CONTRATANTE. Deste modo, as
solicitações deverão ser imediatamente registradas na solução de GSTI, assim que disponibilidade for normalizada.
Em termos gerais, o prazo de atendimento de Incidentes será compreendido entre o registro da demanda até
o registro de sua conclusão definitiva, de forma ininterrupta, 24x7 (vinte quatro horas por dia, sete dias por
semana) e o prazo de atendimento das Requisições de Serviços, exceto as consideradas urgentes, será compreendido
entre o registro da demanda até o registro de sua conclusão definida, considerando a janela de atendimento.
As demandas, que dependerem de outras equipes que não a da CONTRATADA, terão os prazos suspensos a
partir do seu encaminhamento, voltando a contagem tão logo sejam devolvidos pela área responsável.
As definições dos prazos de atendimentos encontram-se previstos no item de Definições de tempo de
atendimento deste documento.
Qualquer dificuldade ou anormalidade durante a prestação dos serviços deve ser imediatamente reportada à
CONTRATANTE, por escrito, sob o risco de não ser aceita a alegação de culpa de terceiros, como justificativa para
execução inadequada, insatisfatória ou incompleta dos serviços.
A CONTRATADA deverá responder, por escrito, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a quaisquer
esclarecimentos de ordem técnica, pertinentes à execução dos serviços que venham a ser solicitados pela
CONTRATANTE.
A CONTRATADA deverá acatar as determinações feitas pela fiscalização da CONTRATANTE no que tange ao
cumprimento do objeto do CONTRATO.

3.4.10 Plano de Inserção da Contratada
Conceitua-se a “inserção” como sendo o processo onde a CONTRATANTE repassa à CONTRATADA as
informações e as atividades, conforme os padrões de execução até então realizados, para que não haja quebra de
continuidade dos serviços, a partir da qual a CONTRATADA assume o início da execução dos serviços e passa a ser a
responsável pelos resultados obtidos.
Os critérios e prazos para a implantação encontram-se no ENCARTE F - PLANO DE INSERÇÃO DA
CONTRATADA.

3.4.11 Da Ordem de Serviço e das Entregas Mensais para Pagamento
Para ambos os grupos a execução do contrato deverá ser iniciada após emissão da ordem de serviço, conforme
modelo constante do ENCARTE G - MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO, em até 30 (trinta) dias da assinatura do
CONTRATO.
A frequência de aferição e avaliação da qualidade dos serviços será mensal e, para fins de acompanhamento
e de gestão do CONTRATO.
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A CONTRATADA deverá emitir relatórios mensais de serviços executados, contendo a situação das solicitações
de serviços, mudanças, incidentes e problemas ocorridos durante a sua execução, bem como cópias em anexo das
atas de reunião de avaliação que houverem.
Para a devida comprovação das atividades desenvolvidas, deverá constar nos relatórios a relação de
atendimentos executados e registrados na ferramenta de GSTI do FNDE, com os códigos de chamados, solicitações de
serviços, requisições de mudanças, incidentes, problemas e dentre outros que couberem.
A lista dos relatórios e o conteúdo básico inicialmente previsto encontram-se no ENCARTE K – RELATÓRIOS.
Por fim, o conteúdo detalhado e a forma dos relatórios gerenciais, bem como a forma de emissão das Ordens
de Serviços poderão ser redefinidos pelas partes, entretanto, deverão conter no mínimo as informações necessárias para
aferir os elementos de gestão contratual (atividades e tarefas executadas, subsídios para glosa na fatura).

3.4.12 Padrão de Qualidade
Os serviços deverão ser realizados com base nas boas práticas, nacionais e internacionais, voltadas para TIC,
preconizadas por modelos como ITIL (Information Technology Infrastructure Library), COBIT (Control Objectives for
Information and related Technology), PMBOK (Project Management Base of Knowledge), bem como melhores práticas
recomendadas pelos fabricantes de cada solução de TIC implantada no FNDE e os padrões ANSI/TIA/EIA, ISO e ABNT.
A CONTRATADA deverá executar fielmente o objeto contratado de acordo com as normas legais, em
conformidade com a proposta apresentada e com as orientações da CONTRATANTE, observando sempre os critérios de
qualidade.
Os serviços deverão ser executados por profissionais qualificados, com base em programas de formação e/ou
certificações oficiais, e com experiência em diagnóstico proativo de problemas em ambientes complexos, com capacidade
técnica mínima para atender à complexidade especificada nos procedimentos.
Os serviços deverão ser prestados dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, com observância às
recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação, bem como observar a conduta adequada na utilização dos
materiais, equipamentos e ferramentas.
Os recursos técnicos designados para a prestação dos serviços serão fiscalizados, verificando-se as condições
em que as atividades estão sendo realizadas, as qualificações técnicas exigidas, bem como o cumprimento das metas
de níveis mínimos dos serviços estabelecidas.
As demandas concluídas poderão ser auditadas por amostragem, com a finalidade de confirmar a resolução e
a qualidade dos serviços. A identificação de demandas concluídas sem a devida evidência de solução implicará em
contabilização de pontos para compensação na fatura do mês em que as inconsistências forem identificadas.
Será avaliada a qualidade dos produtos entregues, quanto à adequação das instalações e procedimentos
realizados nos quesitos de eficiência, eficácia, ocorrência de reincidência, segurança, conformidade com as boas práticas
e normas aplicáveis.
Deverão ser refeitos todos os serviços que, a juízo do gestor ou da fiscalização técnica do CONTRATO,
devidamente fundamentado, não forem considerados satisfatórios, sem que caiba qualquer acréscimo no custo
contratado, independentemente das penalidades previstas e critérios de qualidade fixados.
O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, recusar o atendimento dos serviços por profissionais que não
atendam aos requisitos mínimos exigidos.
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A CONTRATADA deverá prestar de imediato, todos os esclarecimentos solicitados pela fiscalização da
CONTRATANTE, no que diz respeito ao cumprimento do objeto contratado, bem como aos requisitos de qualidade.

3.4.13 Garantia dos Serviços
A CONTRATADA deverá oferecer garantia dos serviços executados durante todo o prazo de vigência do
CONTRATO e por prazo não inferior a 90 (noventa) dias após o seu encerramento.
A emissão de aceite definitivo dos serviços pela CONTRATANTE não exime a CONTRATADA da responsabilidade
pela correção de erros porventura identificados dentro do prazo de garantia.
Durante o prazo de garantia, a CONTRATADA deverá corrigir os serviços que apresentarem defeito ou mau
funcionamento no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, após a solicitação pela CONTRATANTE, sem custos
adicionais ao CONTRATANTE, ensejando em glosas e/ou penalidades quando não ocorrer a correção dentro do prazo
determinado.
A CONTRATADA ficará isenta das glosas e penalidades quando o erro ou falha, comprovadamente, não se dê
em função de falhas na execução dos serviços ou quando identificado mau uso por parte do CONTRATANTE.

3.4.14 Critérios para Aferição dos Serviços
A contratação pretendida prevê o estabelecimento de indicadores de desempenho, disponibilidade e qualidade
dos serviços, que contemplarão as metas de Níveis Mínimos de Serviço (NMS), bem como outros parâmetros que
serão usados para mensurar a qualidade e o padrão de atendimento dos serviços.
Assim, os indicadores servirão de base para que a gestão e fiscalização do CONTRATO realize o
acompanhamento dos serviços prestados, bem como a aferição do comprimento das metas estabelecidas.
Os indicadores, as metas, a forma de aferição e a glosa estão detalhados no ENCARTE E – NÍVEIS MÍNIMOS
DE SERVIÇO.
Ressalta-se que, em razão das possíveis evoluções no ambiente e para a melhoria dos serviços, no decorrer da
execução do contrato, desde que em comum acordo entre as partes, novos indicadores poderão ser criados, assim como
os níveis mínimos de serviços poderão ser revistos.

3.4.15 Cálculo para Glosas
O valor do pagamento deve se referir ao serviço efetivamente prestado, devendo, em todo caso, serem
descontadas as eventuais glosas (reduções) no caso de descumprimento das metas dos indicadores de níveis de serviços
e de requisitos de qualidade, previstos no ENCARTE E – NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇO.
Assim, o não cumprimento das metas dos indicadores de níveis de serviços e de requisitos de qualidade
previstos será calculado em forma de pontos atribuídos para cada inadimplemento, que implicarão na aplicação de glosas
na fatura mensal, conforme cálculo abaixo:
n

Perc.Red (%) =

Σ

XI = X1 + X2 + ...Xn

I=1
Onde: x= Percentual de Ajuste e I= Indicador.
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Ao juízo do gestor e da equipe de fiscalização do CONTRATO, as glosas poderão não ser aplicadas, desde que
a motivação seja devidamente explicada e caracterize-se como decorrente de fatos alheios aos técnicos que desenvolvem
os serviços em nome da empresa CONTRATADA.
As reduções de pagamento, por meio de glosa, decorrentes do descumprimento dos NMS exigidos não deverão
ser interpretadas como penalidades, e sim como adequações pelo não atendimento das metas estabelecidas.
Assim, o objetivo dos NMS é vincular o pagamento dos serviços aos resultados alcançados, em complemento à
mensuração dos serviços efetivamente prestados, não devendo as reduções de pagamento, originadas pelo
descumprimento dos NMS, ser interpretadas como penalidades ou multas, as quais exigem a abertura do regular
processo administrativo e do contraditório.
Além da aplicação de glosas por decorrência do não atendimento dos NMS exigidos, a empresa CONTRATADA
também fica sujeita às penalidades previstas legalmente no Instrumento Convocatório. Os descontos, que por ventura
venham a ser aplicados, serão efetuados na fatura respectiva ao mês de apuração.
Quando posteriormente identificados serviços indevidamente pagos, seja por erro de aferição dos indicadores
ou por identificação de não conformidade com os termos contratuais, seus valores devem ser abatidos em pagamentos
subsequentes.
Quando houver glosa na fatura, a CONTRATADA deverá ser comunicada para que emita a nota fiscal ou fatura
com o valor exato dimensionado, evitando, assim, efeitos tributários sobre valor glosado pela CONTRATANTE.
A soma total das glosas a serem aplicadas na fatura mensal será limitada a 30% (trinta por cento) do valor
fixo mensal. Caso seja superado este limite, aplicar-se-á a dedução máxima permitida, e a CONTRATADA deverá ser
notificada formalmente para que sejam tomadas as devidas providências a fim de garantir que os serviços sejam
rigorosamente executados de acordo com os requisitos exigidos. Caso haja a reincidência de penalidade máxima por
duas vezes consecutivas a CONTRATADA poderá ser enquadrada na penalidade de inexecução contratual.
No caso de aplicação de glosas na fatura, decorrente do não cumprimento dos Níveis Mínimos de Serviços ou
outros requisitos exigidos, a CONTRATADA disporá do prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data do fechamento
da avaliação dos indicadores, para apresentar justificativas ao CONTRATANTE, que deverá avaliar e responder no mesmo
prazo, quanto ao aceite ou não das justificativas.
A simples aplicação das glosas na fatura por descumprimento dos Níveis Mínimos de Serviço não exime a
CONTRATADA de outras sanções estabelecidas no Instrumento Convocatório.

3.4.16 Definições de tempo de atendimento
a)

Grupo I
Em termos gerais, o tempo de atendimento será compreendido entre o registro da demanda até o registro

de sua conclusão definitiva. Cada tipo de demanda registrada terá uma prioridade de tratamento, no qual é definida
através da combinação entre impacto e urgência.
A sua definição obedecerá aos seguintes critérios:


O impacto é a medida de extensão, o tamanho da degradação que o incidente está provocando à
organização, ou seja, são mensurados por meio da estimativa quantitativa de pessoas impactadas,
taxa de erros ou tempo de resposta do sistema.
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Classificação de Impacto - DIRTI/FNDE



1

Extensivo / Difundido

Todos os usuários do serviço impactados.

2

Significativo / Grande

Vários Setores/Filiais/Departamentos Impactados.

3

Moderado / Limitado

Um Setor/Filial/Departamento Impactado.

4

Menor / Localizado

Unidade dentro do setor impactada.

A urgência mede a velocidade necessária com que o incidente deve ser solucionado, determinando
as fronteiras de criticidade e a agilidade que os usuários necessitam que uma falha seja solucionada.

Classificação de Urgência - DIRTI/FNDE
Indisponibilidade total de aplicação/serviço/componente de sustentação.
1

Crítico

2

Alto

3

Média

4



Baixo

Lentidão excessiva em uma aplicação/serviço/componente que impossibilite os
usuários de exercerem suas atividades.
Lentidão que ainda seja possível realizar as atividades do usuário após alguns
segundos de espera.
Funcionalidade crítica com falha que impacte diretamente o fluxo de entrega de
um serviço.
Erro pontual em uma funcionalidade ou componente básico e não critico que
impacta a entrega do serviço ao usuário.
Erro pontual em uma funcionalidade ou componente básico e não critico que não
impacta a entrega do serviço ao usuário.
Erro em um componente com redundância que não impacta entrega do serviço ao
usuário

A soma dos índices de impacto e urgência define os níveis de prioridade, conforme o quadro:

Matriz de Prioridade - DIRTI/FNDE
Impacto



Urgência
1-Crítico

2-Alto

3-Média

4-Baixa

1

Extensivo / Difundido

Crítico

Crítico

Alto

Média

2

Significativo / Grande

Crítico

Alto

Alto

Média

3

Moderado / Limitado

Alto

Média

Média

Baixo

4

Menor / Localizado

Média

Baixo

Baixo

Baixo

Assim, em virtude da matriz de prioridade definida, o tempo de atendimento inicialmente previsto para
as demandas é o seguinte:

o

Tempo de Reação: é o tempo decorrido entre o registro e a reação da demanda.

o

Tempo de Solução: é o tempo decorrido entre a abertura e a conclusão da demanda.

I.

Incidentes


Não há tempo de reação
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Incidentes - DIRTI/FNDE
Prioridade

Tempo de Reação

Tempo de Solução

4

Baixa

-

02:00:00

3

Média

-

02:00:00

2

Alta

-

01:00:00

1

Crítica

-

01:00:00

II. Requisições
Requisições - DIRTI/FNDE
Prioridade

Tempo de Reação

Tempo de Solução

4

Baixa

04:00:00

24:00:00

3

Média

02:00:00

12:00:00

2

Alta

01:00:00

04:00:00

1

Crítica

00:30:00

02:00:00

Conforme já exposto, o prazo de atendimento de Incidentes será compreendido entre o registro da demanda
até o registro de sua conclusão definitiva, de forma ininterrupta, 24x7 (vinte quatro horas por dia, sete dias por semana)
e o prazo de atendimento das Requisições de Serviços, exceto as consideradas urgentes, será compreendido entre o
registro da demanda até o registro de sua conclusão definida, considerando a janela de atendimento.
Caso haja a necessidade de alteração dos prazos definidos acima, em virtude de uma necessidade justificada
do FNDE, a CONTRATANTE poderá realizar os ajustes pertinentes, desde que em comum acordo com a CONTRATADA.
Qualquer dificuldade ou anormalidade durante a prestação dos serviços deve ser imediatamente reportada à
CONTRATANTE, por escrito, sob risco de não ser aceita a alegação de culpa de terceiros, como justificativa para execução
inadequada, insatisfatória ou incompleta dos serviços.
A CONTRATADA deverá responder a quaisquer esclarecimentos de ordem técnica pertinentes à execução dos
serviços, que venham a ser solicitados pela CONTRATANTE.
Ressalta-se que, em razão das possíveis evoluções no ambiente e para a melhoria dos serviços, no decorrer da
execução do contrato, desde que em comum acordo entre as partes, os prazos de atendimento poderão ser revistos.
A CONTRATADA deverá acatar as determinações feitas pela fiscalização da CONTRATANTE no que tange ao
cumprimento do objeto do contrato.
b) Grupo II
Em termos gerais, o tempo de atendimento será compreendido entre o registro da demanda até o registro
de sua conclusão definitiva. Cada tipo de demanda registrada terá uma prioridade de tratamento, no qual é definida
através da combinação entre complexidade e urgência.
A sua definição obedecerá aos seguintes critérios:
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A Complexidade
É o atributo dado ao grau de dificuldade que será apresentado para a execução da atividade.

Complexidade das Atividades - DIRTI/FNDE

1

Alta

Atividades que devido a abrangência do escopo e em virtude do alto volume de
informações, demandam maior esforço para a execução nas quais podem envolver a
necessidade de maior detalhamento, pesquisas e interações com outras
áreas/organizações para o levantamento de informações especificas.

2

Média

Atividades que devido ao escopo não exigem elevado nível de esforço ou grandes
quantidades de informações a serem levantadas.

3

Baixa

Atividades de menor escopo que exigem baixo nível de esforço ou volume de
informações para a sua execução, como por exemplo revisão de artefatos já
elaborados, apresentações técnicas e consolidação de informações.



A Urgência mede a velocidade necessária para a execução das atividades.

Classificação de Urgência - DIRTI/FNDE
1

Alta
A urgência pode ser classificada como Alta, Média e Baixa conforme a necessidade

2

Média

imediata (ou não) para atuação e resposta da demanda. Exemplo.: Demandas que
envolvem prazos legais (Classificação Alta).

3

Baixa



A soma dos índices de complexidade e urgência define os tempos de atendimento, conforme o quadro
abaixo:

Matriz de Atendimento - DIRTI/FNDE
Complexidade

Urgência
Alta

Média

Baixa

1

Alta

24h

48h

96h

2

Média

12h

36h

72h

3

Baixa

6h

24h

48h

As Atividades Projetizadas por envolver várias etapas e atividades com prazos distintos entre si, poderão
possuir tempo de atendimento diferente do apresentado na tabela acima. Dessa forma, o tempo de atendimento será
acordado previamente entre a CONTRATANTE e CONTRATADA na abertura de cada demanda.
Ainda, caso haja a necessidade de alteração dos prazos definidos acima, em virtude de uma necessidade
justificada do FNDE, a CONTRATANTE poderá realizar os ajustes pertinentes, desde que em comum acordo com a
CONTRATADA.
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Qualquer dificuldade ou anormalidade durante a prestação dos serviços deve ser imediatamente reportada à
CONTRATANTE, por escrito, sob risco de não ser aceita a alegação de culpa de terceiros, como justificativa para execução
inadequada, insatisfatória ou incompleta dos serviços.
A CONTRATADA deverá responder a quaisquer esclarecimentos de ordem técnica pertinentes à execução dos
serviços, que venham a ser solicitados pela CONTRATANTE.
Ressalta-se que, em razão das possíveis evoluções no ambiente e para a melhoria dos serviços, no decorrer da
execução do contrato, desde que em comum acordo entre as partes, os prazos de atendimento poderão ser revistos.
A CONTRATADA deverá acatar as determinações feitas pela fiscalização da CONTRATANTE no que tange ao
cumprimento do objeto do contrato.

3.5

Demandas dos Potenciais Gestores e Usuários da Solução
A contratação pretendida visa atender às necessidades de gestores e usuários de TIC do FNDE de forma a

administrar, gerenciar e sustentar o ambiente de infraestrutura de TIC para suportar diversos sistemas desta autarquia,
entre eles estão:
Sistema

Descrição

Dependências

Área Gestora

INTEGRA

Sistema Integrado de Auditoria
Interna

WS Receita, Corporativo,
Documenta, SIGEF, SISREL, SEI,
SISTRU, Segweb

ASSESSORIAS

SIFE

Sistema de Gestão do Programa
Formação pela Escola

WS Banco do Brasil, WS Receita,
WS Correios, SGB

ASSESSORIAS

SCPJ

Sistema de Controle de Processos
Jurídicos

SME

ASSESSORIAS

INDICADORES

Serviços de envio de Indicadores
ao SIMEC

FIESGC, SIGETEC,
CORPORATIVO, SIGARP, SIGPC,
SIAFI, SAE, SIGEF

ASSESSORIAS

SIGPC

Contas Online

SIGEF, WS Receita, Contar, BB Extrato bancário, Corporativo,
SIGECON, Segweb, TCU

DIFIN

SIGEF

Sistema de Gestão Financeira e
Orçamentária

SEGADM

DIFIN

SISPCO

Sistema de Prestação de Contas Repasse Automático

Corporativo, Documenta,
SEGWEB

DIFIN

SISRG

Sistema de Elaboração do
Relatório de Gestão do TCU

Castor, SISTRU, SEGWEB

DIFIN

SAPE

Sistema de Assistência a
Programas Educacionais

SIGEF, WS Correios, HABILITA,
Corporativo

DIGAP

SAPENET

Sistema de Assistência a
Programas Educacionais

SIGEF, Corporativo, Segweb

DIGAP

HABILITA

Sistema responsável pela
habilitação das entidades que
requerem recursos federais

WS Correios, WS Receita,
Documenta, SRH-NET,
Corporativa, Segweb

DIGAP

SIOPE

Sistema de Informações sobre
Orçamento Público e Educação

SEGWEB

DIGEF
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Sistema

Descrição

Dependências

Área Gestora

SGB

Serviço de Pagamentos de Bolsas
e Auxílios

WS Banco do Brasil, WS Receita,
Corporativo, Documenta, SIGEF,
SISREL

DIGEF

SISREL

Sistema de Emissão de Relatórios

Dados dos sistemas do FNDE

DIGEF

STL

Sistema de transferências legais

WS Banco do Brasil, SIGEF,
Corporativo,

DIGEF

CACS-FUNDEB

Sistema de Conselho de
Acompanhamento e Controle
Social do FUNDEB

WS Correios, Segweb

DIGEF

SPAE

Sistema de Pagamento de Auxílios
Educacionais

SIGEF, Corporativo, SISREL

DIGEF

SCF

Sistema de cobrança do FNDE

Corporativo, Segweb

DIGEF

SIGARP

Sistema de gestão de pregão
eletrônico

WS Receita, Corporativo

DIRAD

SRH

Sistema de recursos humanos

IDM

DIRAD

SISCF

Sistema de Controle de
Frequência do Servidor

SRH-NET

DIRAD

BPS

Boletim de Pessoal e Serviço

Sistru, Segweb

DIRAD

DOCUMENTA

Sistema de Controle de
Documentos

Não possui

DIRAD

SISUGP

Sistema da Unidade de Gestão de
Projetos

WS Receita, SISREL, SEGWEB

DIGAP

DOTAÇÃO

Sistema Dotação - Gestão de
Patrimônio

SRH-NET

DIRAD

SISAR

Sistema de Reserva de Auditório e
Sala de Reunião

SISTRU, IDM, SRH-NET

DIRAD

SISETQ

Sistema de Impressão de
Etiquetas

SEGWEB, DOCUMENTA,
Corporativo

DIRAD

SGC

Sistema de Gestão por
Competências

SRH-NET

DIRAD

SIPAC

Sistema de Gestão Administrativa
- FNDE

Não possui

DIRAD

CONTAR

Sistema de Controle de Avisos de
Recebimento

WS Correios (CEP e AR),
Segweb, Documenta

DIRAD

PDDE-WEB

Sistema Programa Dinheiro Direto
na Escola

SIGEF, WS Correios, WS
Receita, Corporativo, SAE

DIRAE
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Sistema

Descrição

Dependências

Área Gestora

SIQUEST

Criação e atualização de
questionários do PDDE

Corporativo

DIRAE

SAE PDDE

Sistema de Assistência
Educacional

SIGEF, SIMEC, WS Receita,
SIGPC, Corporativo, Segweb

DIRAE

SIGAE

Sistema de Alimentação Escolar

SIGEF, CAE VIRTUAL,
Corporativo, Indicadores,
SISPCO, SEGWEB

DIRAE

SIMAD

Sistema de consulta de
Distribuição do Material Didático

Censo INEP, WS Correios, WS
Receita, SIMEC, Corporativo,
SEGWEB

DIRAE

CAE VIRTUAL

Cadastro de Conselhos de
Alimentação Escolar

WS Receita, SRH-NET,
Corporativo, Segweb

DIRAE

SINUTRI

Sistema de Nutricionistas

Corporativo, WS Correios, WS
Receita

DIRAE

SIGECON

Sistema de Gestão de Conselho

CACS, CAE, WS Receita, SIGPC,
Corporativo, SEGWEB

DIRTI

SIGETEC

Sistema de gestão tecnológica

WS Correios, WS Receita,
Corporativo, SIPAC, SIGARP,
IDM

DIRTI

FNDE Forms

Sistema que permite a criação de
formulários customizados na Web
ao público interno do FNDE

Não possui

DIRTI

SEGWEB

Sistema de Segurança de
Usuários para as aplicações WEB

SEGADM, Corporativo, SRH-NET,
IDM

DIRTI

SBA

Sistema do Programa Brasil
Alfabetizado

WS Correios, WS Receita, WS
IBGE, SISREL

MEC

SICE

Sistema de Informação do
Programa Nacional de
Fortalecimento dos Conselhos
Escolares

WS Banco do Brasil, WS Receita,
WS Correios, SGB, Segweb

MEC

PROJOVEM

Sistema de gestão do programa
Projovem Campo

WS Banco do Brasil, WS Receita,
Corporativo, WS CEF, SISREL

DIGEF

Importante destacar que alguns desses sistemas são caracterizados como estratégicos para o negócio, a
exemplo dos sistemas que suportam os serviços de prestação de contas dos recursos repassados pelo FNDE, definidos
como Serviço Estratégico de Tecnologia da Informação pela Portaria nº 420, DE 31 DE AGOSTO DE 2016.
Desta forma, a contratação pretendida visa garantir o atendimento das demandas dos gestores e usuários dos
serviços de infraestrutura de TIC do FNDE, visando:
a)

Contribuir para o desempenho e a segurança dos sistemas computacionais, com a operação e manutenção
contínua da infraestrutura de TIC;
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b)

Contribuir para a continuidade do negócio, preservando a normalidade das atividades do FNDE, de modo
a proteger os seus serviços críticos contra efeitos de falhas ou desastres significativos aos negócios da
Autarquia;

c)

Garantir o atendimento às futuras demandas;

d)

Agregar eficiência no gerenciamento do ambiente computacional do FNDE com a implementação de
automação para a redução de processos manuais que provocam gargalos e a entrega de novos ambientes
de aplicativos de maneira padronizada;

e)

Garantir a disponibilidade, integridade, autenticidade e confidencialidade das informações custodiadas
pela DIRTI.

3.5.1 Observações Gerais
Toda a documentação produzida pela CONTRATADA em decorrência dos procedimentos executados passará a
ser de propriedade do FNDE a partir do aceite definitivo da Ordem de Serviço, conforme modelo constante do ENCARTE
G - MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO.
Ao final do CONTRATO, todos os processos de monitoramento mapeados, bem como, quaisquer documentos
gerados, deverão ser entregues e a propriedade intelectual destes documentos, repassada através de meio formal, ao
representante eleito pela CONTRATANTE.
As informações das quais a CONTRATADA tiver acesso serão tratadas como informações sigilosas, não podendo
ser usadas ou fornecidas a terceiros, sob nenhuma hipótese, sem autorização formal do CONTRATANTE, sob pena das
sanções previstas.
A CONTRATADA deverá manter os profissionais identificados mediante uso permanente de crachá, composto
de cartão em PVC, com nome, foto, matricula e os logotipos do FNDE e da empresa CONTRATADA.
Os profissionais da CONTRATADA deverão portar crachá de identificação durante todo período que estiverem
nas dependências do FNDE, podendo a CONTRATADA ser penalizada caso não ocorra.
Os profissionais disponibilizados pela CONTRATADA que desenvolverem atividades para o FNDE estão sujeitos
às normas de controle de acesso, comportamento, segurança, entre outras que são determinadas pelo FNDE.
Os equipamentos e softwares instalados, assim como os profissionais da CONTRATADA, não podem causar
nenhum dano ao patrimônio do FNDE. Caso isso ocorra, tais danos deverão ser prontamente ressarcidos pela
CONTRATADA.
O macro fluxo de atendimento da equipe de infraestrutura está descrito no ENCARTE D – MACRO FLUXO DE
ATENDIMENTO DA INFRAESTRUTURA.
A empresa CONTRATADA deverá apresentar Termo de Ciência assinado, pelos profissionais que venham a
executar os serviços no FNDE, conforme ENCARTE H – TERMO DE CIÊNCIA E SIGILO.
A empresa CONTRATADA deverá apresentar Termo de Compromisso assinado, pelos profissionais que venham
a executar os serviços no FNDE, conforme ENCARTE I – TERMO DE COMPROMISSO.
A CONTRATADA deverá manter o catálogo de serviços atualizado, ENCARTE M – CATÁLOGO DE SERVIÇOS,
contemplando todas as atividades de competência da infraestrutura já previstas ou as que vierem surgir em virtude das
evoluções dos serviços e do ambiente computacional. Lembrando que para as requisições que fizerem parte de
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mudanças, estas poderão sofrer alterações nos prazos de atendimento definidos conforme a janela de execução da RDM
(Requisição de Mudança).

3.6

Soluções Disponíveis no Mercado
Para se conhecer as soluções disponíveis no mercado foram identificados diversos fornecedores atuantes no

segmento que atenderiam a demanda citada nos requisitos técnicos na tabela abaixo:

Id.

Nome da Solução

1

Postos de Serviço

Níveis Mínimos de
Serviço (NMS)

2

3

Entregáveis

Hibridas - Métricas
Combinadas
(NMS + Posto de
Trabalho

4

3.7

Descrição da Solução

Fornecedores

Serviços de Operação, Manutenção,
Administração
e
Sustentação
de
Infraestrutura
de
Tecnologia
da
Informação e Comunicação – TIC com
remuneração por posto de serviço.

Serviços de Operação, Manutenção,
Administração
e
Sustentação
de
Infraestrutura
de
Tecnologia
da
Informação e Comunicação – TIC com
remuneração fixa pelo cumprimento
de NMS com aplicação de descontos
pelo descumprimento dos mesmos.

Serviços de Operação, Manutenção,
Administração
e
Sustentação
de
Infraestrutura
de
Tecnologia
da
Informação e Comunicação – TIC com
remuneração
por
entregáveis,
baseado em métricas de UST ou
similares.

Serviços de Operação, Manutenção,
Administração
e
Sustentação
de
Infraestrutura
de
Tecnologia
da
Informação e Comunicação – TIC com
remuneração mista, parte fixa pelo
cumprimento das metas de NMS com
aplicação
de
descontos
pelo
descumprimento dos mesmos e parte
por Posto de Trabalho.



ALGAR TECNOLOGIA E
CONSULTORIA S.A.



CAST INFORMATICA S/A



CDS INFORMATICA LTDA



CENTRAL IT TECNOLOGIA DA
INFORMACAO LTDA



CPD CONSULTORIA,
PLANEJAMENTO E
DESENVOLVIMENTO DE SIST



CPM BRAXIS OUTSOURCING S/A



CTIS TECNOLOGIA S.A



GLOBAL WEB OUTSOURCING DO
BRASIL S.A.



HEPTA TECNOLOGIA E
INFORMATICA LTDA



INDRA BRASIL SOLUCOES E
SERVICOS TECNOLOGICOS AS



IOS INFORMATICA,
ORGANIZACAO E SISTEMAS LTDA



STEFANINI CONSULTORIA E
ASSESSORIA EM INFORMATICA
S.A.



TECNISYS INFORMATICA E
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA



VERT SOLUCOES EM
INFORMATICA LTDA



CONNECTCOM TELEINFORMATICA
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA



SPREAD SYSTEMS

Análise de Projetos Similares da Administração Pública
Em levantamento realizado via portal de compras do Governo Federal (Comprasnet) foram identificados

diversos projetos similares implantados em outras instituições públicas, entre eles, podemos destacar os pregões na
tabela abaixo:
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Órgão

MEC

MDIC

BANCO
CENTRAL

CGU

ANVISA

Pregão

04/2017

15/2017

67/2018

10/2017

19/2016

UASG

Descrição do item

Modelo

Custo Total
(Anual)

1

Prestação de serviços continuados de
operação, manutenção, administração e
sustentação de serviços de Infraestrutura
de
Tecnologia
da
Informação
e
Comunicações – TIC do Ministério da
Educação – MEC, baseados nas melhores
práticas de Gestão de Serviços de TIC.

NMS

R$ 5.699.917,92

183038

Contratação de empresa especializada na
prestação de serviços técnicos na área de
tecnologia da informação, mediante
fornecimento de serviços pela garantia de
disponibilidade
e
atualização
da
infraestrutura e segurança da rede de
dados de forma continuada, conforme
condições, quantidades e exigências
estabelecidas no Edital e seus anexos.

Métricas
Combinadas
(NMS + Posto
de Trabalho

R$ 3.478.471,91

179087

Prestação
de
serviços
técnicos
especializados de infraestrutura de
informática para os ambientes de
Tecnologia da Informação e Comunicação
TIC utilizados pelo Banco Central, em
Brasília
e
nas
suas
Gerências
Administrativas Regionais.

Entregáveis
(UBCS)

R$ 26.146.873,60

370003

Contratação
de
serviços
técnicos
especializados na área de Tecnologia da
Informação
(TI),
compreendendo
planejamento,
desenvolvimento,
implantação e execução continuada de
serviços relacionados ao monitoramento da
infraestrutura de TI do Ministério da
Transparência e Controladoria-Geral da
União - CGU, em Brasília/DF, pelo período
de 12 (doze) meses.

Entregáveis
(PSF e HSM)

R$ 2.561.551,20

253002

Contratação de empresa especializada para
a prestação dos serviços técnicos de
monitoramento e sustentação do ambiente
de Tecnologia da Informação (TI) da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa,
conforme
especificações
constantes do Termo de Referência e
demais anexos, considerando os seguintes
grupos
de
tarefas:
Serviço
de
monitoramento
do
ambiente
computacional da Agência, a partir de
núcleo de operação de rede e controle
(NOC); Apoio à Disponibilidade de
Infraestrutura;
Apoio
à Gestão de
Infraestrutura; Apoio a Ferramentas de
Decisão.

Entregáveis
(UST)

R$ 6.828.999,91
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Órgão

Pregão

STN

4

11/2018

UASG

Descrição do item

Modelo

Custo Total
(Anual)

170531

Contratação de serviços de suporte técnico
para
infraestrutura
de
ambientes
computacionais
e
aplicações
departamentais,
para
atender
as
demandas da Secretaria do Tesouro
Nacional STN, em Brasília/DF, conforme
condições, quantidades e exigências
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Nível Mínimo
de Serviço
Exigido
(NMSE)

R$ 1.151.999,52

Entregáveis
(USIT)

R$ 6.461.712,00

Entregáveis
(UST)

R$ 7.191.271,92

TCU

47/2017

30001

MI

04/2018

530001

Contratação de Unidades de Serviços
Técnicos de Infraestrutura de TI (USIT)
para prestação de serviços técnicos
especializados continuados, na área de
Tecnologia da Informação (TI), pelo
período de 12 (doze) meses, prorrogável
até 60 (sessenta) meses. Esse serviço será
prestado e estruturado em Ilhas de
Atendimento e Suporte a Serviços de TI
(também denominadas apenas de Ilhas ou
Ilhas de Atendimento) com características
e perfis profissionais próprios e específicos
de cada um.
Contratação de Serviços de Suporte à
Infraestrutura de Tecnologia da Informação
que
compreendem
o
planejamento,
implantação e operação de Central de
Serviços para o atendimento às demandas
de TI dos usuários do MI, suporte técnico
telefônico
remoto,
presencial
e
especializado, serviço de Monitoração
(NOC), serviços especializados de 3º Nível
de
operação
e
sustentação
de
infraestrutura,
por
intermédio
de
ferramentas de gestão dos serviços de
atendimento ao usuário e gestão de
monitoração
conforme
as
práticas
preconizadas pelo modelo ITIL Information
Technology Infrastructure Library, e de
acordo com os quantitativos e padrões
técnicos de desempenho e qualidade
estabelecidos no Termo de Referência Anexo I do Edital.

Identificação de Diferentes Soluções
A presente análise da contratação trata-se de prestação serviços cujas atividades não estão presentes no plano

de carreira do FNDE, e que, também, pelo caráter executivo na área de TIC, deve ser terceirizado. Ademais, é importante
destacar que o art. 10, § 7º, do Decreto-Lei 200/1967, traz a diretriz para que a Administração Pública Federal se
desobrigue da realização de tarefas executivas, recorrendo, sempre que possível, à execução indireta, para que possa
se concentrar em tarefas de gestão e planejamento.
Assim, durante o levantamento de possíveis soluções, não foi considerada a possibilidade de contratação de
servidores públicos como solução para a prestação de Serviços Continuados de Operação, Sustentação,
Monitoramento e Apoio a Gestão de Infraestrutura de TIC, no entanto, foram identificadas 4 (quatro) possíveis
alternativas para a terceirização desse tipo de serviço.
No quadro abaixo serão apresentadas as soluções disponíveis no mercado com o objetivo de avaliar as
diferentes soluções que poderiam atender os requisitos da área requisitante da solução:

Documento:

Data:

Versão:

Estudo Técnico Preliminar da Contratação

19/06/2019

2.2

Documento Estudo Técnico Preliminar - ETP (1429685)

SEI 23034.002498/2017-18 / pg. 44

Página:
38 / 54

Planejamento - Estudo Técnico Preliminar da Contratação
Serviços Continuados de Operação, Sustentação, Monitoramento e
Apoio a Gestão de Infraestrutura de TIC
Item

Modelo de Contratação

Descrição do Modelo de Contratação

Solução 1

Postos de Serviço

Remuneração por postos de serviço (ou postos de trabalho),
configurado como alocação de mão de obra (BodyShop).

Solução 2

Níveis Mínimos de Serviço
(NMS)

Remuneração fixa pelo cumprimento de NMS com aplicação de
descontos pelo descumprimento dos mesmos.

Solução 3

Entregáveis (UST ou
Similares)

Remuneração por entregáveis, baseado em métricas de Unidade de
Serviço Técnico (UST) ou similares.

Solução 4

Hibridas - Métricas
Combinadas
(NMS + Posto de Trabalho)

Remuneração mista, parte fixa pelo cumprimento de NMS com
aplicação de descontos pelo descumprimento dos mesmos e parte por
Posto de Trabalho.

Dentre as soluções identificadas, foi preenchido o quadro a seguir para verificação de quais soluções se
encaixam nos seguintes requisitos exigidos pelo SISP.

Requisito

Id.
Solução

Nome da Solução

SIM

1

Postos de Serviço

x

2

Níveis Mínimos de Serviços

x

3

Entregáveis (UST ou Similares)

x

4

Hibridas - Métricas Combinadas
(NMS + Posto de Trabalho)

x

1

Postos de Serviço

x

2

Níveis Mínimos de Serviços

x

3

Entregáveis (UST ou Similares)

x

4

Hibridas - Métricas Combinadas
(NMS + Posto de Trabalho)

x

1

Postos de Serviço

x

2

Níveis Mínimos de Serviços

x

3

Entregáveis (UST ou Similares)

x

4

Hibridas - Métricas Combinadas
(NMS + Posto de Trabalho)

x

1

Postos de Serviço

x

2

Níveis Mínimos de Serviços

x

A Solução encontra-se
implantada em outro
órgão ou entidade da
Administração Pública
Federal?

A Solução está disponível
no Portal do Software
Público Brasileiro?
(http://www.softwarepub
lico.gov.br)

A Solução é um software
livre ou software público?

A Solução é aderente às
políticas, premissas e
especificações técnicas
definidas pelos Padrões
e-PING e e-MAG?
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Requisito

Id.
Solução

Nome da Solução

3

Entregáveis (UST ou Similares)

x

4

Hibridas - Métricas Combinadas
(NMS + Posto de Trabalho)

x

1

Postos de Serviço

x

2

Níveis Mínimos de Serviços

x

3

Entregáveis (UST ou Similares)

x

4

Hibridas - Métricas Combinadas
(NMS + Posto de Trabalho)

x

1

Postos de Serviço

x

2

Níveis Mínimos de Serviços

x

3

Entregáveis (UST ou Similares)

x

4

Hibridas - Métricas Combinadas
(NMS + Posto de Trabalho)

X

A Solução é aderente às
regulamentações da ICPBrasil?

A Solução é aderente às
orientações, premissas e
especificações técnicas e
funcionais do – e-ARQ
Brasil?

SIM

NÃO

NÃO SE
APLICA

4.1 Análise da Comparativa entre as soluções
As soluções referentes a Serviços Continuados de Operação, Sustentação, Monitoramento e Apoio a
Gestão de Infraestrutura de TIC listadas foram identificadas através da consulta feita a alguns fornecedores e
também através de editais de licitação de instituições públicas.
Por se tratar de contratação de serviços, apesar de serem semelhantes ao objeto desta contratação, cada
instituição define os requisitos de acordo com suas especificidades, complexidade e capacidade, influenciando
diretamente nos custos de cada contratação.
Assim, considerando as necessidades do Órgão, já pontuadas no presente estudo técnico preliminar, e também
o ambiente e o cenário atual do FNDE, foram feitas análises de cada um dos modelos de serviço, com algumas das
principais vantagens e desvantagens do mesmo:

4.1.1 Análise da Solução 1 – Postos de Serviço/Trabalho
Modelo de contratação em que o CONTRATANTE fica responsável pela gerência dos profissionais e suas
entregas, definindo os quantitativos de profissionais necessários para serem alocados na execução dos serviços,
solicitando novos postos de acordo com a necessidade.

Prós

Contras

- O CONTRATANTE define o quantitativo de profissionais
necessários conforme sua necessidade;

- Risco de pagamento por postos para execução de
atividades estranhas ao objeto contratado;

- Gestão centralizada pelo cliente;

- Quando do aumento do número de demandas, pode
haver uma demora na contratação de profissionais.

- Pagamento simplificado;
- Fiscalização técnica simplificada;
- Melhor dimensionamento da equipe.

- Paradoxo lucro-incompetência: onde a Administração
paga pela disponibilidade do profissional, independente
da produção de resultados.
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Prós

Contras
- Fiscalização Administrativa.

4.1.2 Análise da Solução 2 – Níveis Mínimos de Serviço
Modelo de contratação em que o prestador de serviços fica responsável pela gerencia dos profissionais e suas
entregas adequando seu quadro de profissionais de acordo com as necessidades para cumprimento das metas de Níveis
Mínimos de Serviços definidas pelo CONTRATANTE.
Este modelo proporciona menor impacto, maior economicidade e maior qualidade de serviço quando se trata
de transição do modelo de posto de serviços. Para tanto, há necessidade das seguintes informações para estimativa de
custos:
a)

Levantamento do quantitativo médio de atendimentos;

b)

Levantamento do parque computacional;

c)

Definição dos Níveis Mínimos de Serviço;

d)

Definição dos critérios de qualidade.

Prós
- Maior qualidade e produtividade dos serviços
prestados;
- Paga-se proporcional aos Níveis de Serviço atingidos;
- Ônus da gestão de pessoas é da CONTRATADA;
- Desenho da equipe a cargo da CONTRATADA com
base em expertise de mercado;
- Promove a melhoria dos níveis de serviço;

Contras
- Mudança de cultura e paradigma;
- Erros de dimensionamento quando há poucas
informações;
- Exigido nível de maturidade um pouco mais elevado
que o modelo de posto de serviço.
- Risco de dimensionamento inadequado por parte da
empresa contratada;

- Promove a elevação dos níveis de qualificação dos
profissionais;
- Facilidade de custeamento e orçamentação;
- Facilidade na gestão e fiscalização do CONTRATO.
- Mensuração feita com base no acordo de nível de
serviço, critérios de aceitação dos serviços, indicadores
de produtividade e de qualidade e controle das
demandas de serviços executados por terceiros;

4.1.3 Análise da Solução 3 – Entregáveis (UST ou Similares)
Modelo de contratação em que o prestador de serviços fica responsável pela gerencia dos profissionais e suas
entregas adequando seu quadro de profissionais de acordo com as necessidades para cumprimento dos entregáveis
solicitados pelo CONTRATANTE.
É um modelo com pagamento vinculado a cada atividade prevista no catálogo de serviços, de acordo com a
matriz de complexidade e tempo necessário para a execução de cada.
Este modelo proporciona grande impacto, economicidade e maior qualidade de serviço quando se trata de
transição do modelo de posto de serviços. Para tanto, há necessidade das seguintes informações para estimativa de
custos:
a)

Catálogo de serviços bem definido;

b)

Quantificação prévia do volume de serviços;
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c)

Metodologia de avaliação de qualidade para pagamento.

Prós
- Maior qualidade
prestados;

e

produtividade

Contras
dos

serviços

- Paga-se proporcional aos serviços entregues ou
consumidos;
- Proporciona maior controle das atividades e serviços
prestados;
- Ônus da gestão de pessoas é da CONTRATADA;
- Desenho da equipe a cargo da CONTRATADA com base
em expertise de mercado;
- Maior proatividade dos prestadores de serviços.

- Mudança de cultura e paradigma;
- Exigido nível de maturidade elevado do CONTRATANTE;
- Nível de esforço na fiscalização técnica é elevado;
- Necessidade de maior número de fiscais para avaliação e
aprovação de cada ordem de serviço bem como para o
adequado pagamento;
- Risco de pagamento por demandas estranhas ao objeto
contratado.
- O pagamento apresenta-se como tarefa de consecução
complexa, pois a estimativa de custo de cada atividade não
é simples;
- Demanda solução de mensuração que possibilite a
verificação e contestação por parte do Contratante, já que
normalmente cabe à própria empresa prestadora dos
serviços classificar as ocorrências;
- Alto risco de aumento do custo, considerando o nível
inicial de maturidade de processos de gerenciamento de
serviços de TI e o ineditismo de sua adoção. Considerando
que quanto maior for o número de acionamento
da empresa, maior será seu faturamento, apresenta
também conflito de interesses no contrato que precisa de
mitigação;

4.1.4 Análise da Solução 4 – Hibrida - Métricas Combinadas (Níveis Mínimos de Serviço e Posto
de Trabalho)
Modelo de contratação em que o prestador de serviços fica responsável pela gerência dos profissionais e suas
entregas adequando seu quadro de profissionais de acordo com as necessidades para cumprimento das metas de Níveis
Mínimos de Serviços definidas pelo CONTRATANTE, e, ainda, de acordo com a necessidade o CONTRATANTE fica
responsável pela solicitação de novos postos de serviços para execução de atividades especializadas, definindo os
quantitativos de profissionais que poderão ser alocados na execução dos serviços, conforme sua demanda.
Este modelo hibrido proporciona grande impacto favorável, economicidade e maior qualidade e produtividade
nos serviços.
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Prós

Contras

- Facilidade de custeamento e orçamentação;

- Mudança de cultura e paradigma;

- Facilidade na gestão e fiscalização do CONTRATO;

- Exigido nível de maturidade elevado do contratante;

- Gestão centralizada pelo cliente;

- Erros de dimensionamento quando há poucas
informações;

- Maior proatividade dos prestadores de serviços;
- Maior qualidade e produtividade dos serviços prestados;

- Nível de esforço na
CONTRATO é mediano;

- Maior qualidade e produtividade dos serviços prestados;

- Mudança de cultura e paradigma;

- Melhor dimensionamento da equipe;

- Quando do aumento do número de demandas, pode
haver uma demora na contratação de profissionais.

- O CONTRATANTE define o quantitativo de profissionais
necessários conforme sua necessidade;

fiscalização

técnica

do

- Pagamento simplificado;
- Paga-se proporcional aos postos de serviços e aos níveis
mínimos de serviço atingidos;
- Promove a elevação dos níveis de qualificação dos
profissionais;
- Promove a melhoria dos níveis de serviço.

4.2 Análise dos Custos Totais de Propriedade das Soluções
O Custo Total de Propriedade (Total Cost of Ownership -TCO) é uma métrica de análise que tem como objetivo
calcular os custos de vida e de aquisição de um produto, ativo ou sistema. Essa maneira holística de avaliar os custos
de TI é muito importante para o mundo dos negócios, pois consegue avaliar os custos de compra e também todos os
aspectos de uso e manutenção de hardwares, softwares ou qualquer outro dispositivo ou equipamento.
O conceito de TCO, que também pode receber o nome de análise de custo do ciclo de vida, foi desenvolvido pelo
Gartner Group, considerada uma das maiores empresas do mundo em consultoria e pesquisa do mercado de TI.
Assim o TCO é realizado especialmente para mensurar e avaliar todos os custos que incorrerão durante a vida
útil de determinado bem (investimento) até seu descarte. Segundo Ellram e Siferd (1993) o TCO implica que todos os
custos associados com a aquisição, uso e manutenção de um bem, que devem ser considerado na avaliação e não
apenas o preço de compra. Nesta linha Sakurai (1997), destaca a importância de todo o ciclo de vida, para apuração do
custo de um produto ou de um equipamento durante toda a sua vida útil.”
Nesse sentido, considerando que a presente demanda trata da contratação exclusiva de serviços técnicos
especializados que não envolve a entrega de um produto, ativo ou sistema, torna-se inviável a elaboração de um TCO
custo total de propriedade para a mesma, já que para realizá-lo seria necessário levar em consideração vários fatores,
tais como escopo de serviços, níveis mínimos de serviço, ambiente computacional, quantidade de sistemas críticos, bem
como outras peculiaridades de cada órgão.
Destaca-se que para a contratação em tela, baseado nas melhores práticas de mercado e já utilizadas pela
Administração Pública foram identificadas 4 (quatro) possíveis soluções, quais sejam:





Solução
Solução
Solução
Solução

1
2
3
4

–
–
–
–

Postos de Serviço
Níveis Mínimos de Serviço (NMS)
Entregáveis (UST ou Similares)
Métricas Combinadas (NMS e Posto de Trabalho)

Entretanto, estimar o custo total de propriedade, para cada uma das 4 (quatro) soluções identificadas e utilizadas
em outros Órgãos não retrataria a realidade, podendo inclusive gerar valores incorretos e não adequados à tomada de
decisão sobre qual a solução mais vantajosa do ponto de vista econômico, já que trata-se de prestação exclusiva de
serviços em que cada órgão possui características e especifidades distintas, o que tornaria a análise complexa e
subjetiva.
Portanto, considerando o conceito de TCO e o escopo desta contratação, entendemos que a elaboração do Custo
Total de Propriedade é inviável.

5

Escolha da Solução e Justificativa
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a)

A primeira alternativa, solução 1 - Posto de Trabalho, é admitida nas contratações em que a prestação de
serviços de tecnologia da informação, esteja vinculada a resultados ou ao atendimento de níveis de serviço,
admitindo-se o pagamento por hora trabalhada ou por Posto de Trabalho somente quando as características do
objeto não o permitirem, hipótese em que a excepcionalidade deve estar prévia e adequadamente justificada nos
respectivos processos administrativos. (SÚMULA Nº 269 – TCU - Acórdão nº 0485 - TCU - Plenário, 07 de março de
2012).
Especificamente para o grupo 02 de Apoio a Gestão de Infraestrutura de TIC, essa poderia ser uma alternativa

viável, já que envolvem atividades que requerem equipes especializadas e dedicadas para atendimento das demandas
futuras, de forma a assegurar os níveis de comunicação e qualidade de serviços exigidos na contratação, o que somente
é possível por meio da ocupação de postos de trabalho com jornada e rotinas previamente definidas.
b) A segunda alternativa que é a adoção de contratação dos serviços, remunerados em valor fixo mensal com base na
mensuração dos serviços e dos resultados alcançados e verificados, solução 2 - Níveis Mínimos de Serviço,
apresenta-se como uma alternativa tecnicamente viável especificamente para o grupo 01 – item 01
Monitoramento das Operações da Infraestrutura de TIC e item 02 de Sustentação de Infraestrutura de
TIC, desde que sejam fornecidas as informações sobre os itens de configuração e tecnologias que compõem o
ambiente computacional do CONTRATANTE, assim como o histórico de consumo anterior e os serviços que deverão
ser sustentados.
Neste modelo, além de atender às recomendações legais, estabelece padrões de qualidade e de indicadores de
fácil mensuração com vistas ao ganho na qualidade e na produtividade dos serviços, facilidade de custeamento e
orçamentação e simplificação da gestão e fiscalização do CONTRATO.
c)

Como terceira alternativa verificou-se a existência de modelos que se baseiam em pagamento por entregáveis (UST,
HST ou USM), solução 3 - Entregáveis, onde para cada atividade existente no catálogo de serviços é atribuído
um valor em unidade de serviços.
Este modelo exige um elevado nível de maturidade do CONTRATANTE e uma elevada carga de trabalho para a

gestão e fiscalização do CONTRATO, uma vez que para o sucesso da execução, é necessária a existência de um catálogo
de serviço fixo, base histórica que reflita a realidade do atendimento da área de TIC e uma equipe capaz de fiscalizar a
prestação dos serviços de forma consistente, pois demanda a análise e verificação do atendimento, prazo de execução,
entregáveis e o custo efetivo para cada uma das micro atividades existentes no catálogo, na quantidade de vezes em
que elas ocorreram.
Para instituições que não possuem corpo técnico suficiente para validar todas as atividades entregues,
observando a execução, o quantitativo, a qualidade e o tempo em conformidade com os requisitos definidos no
instrumento convocatório, este modelo pode trazer dificuldade na gestão e fiscalização, considerando ainda que
Catálogos de Serviços de Infraestrutura sofrem alterações constantes, em virtude das evoluções e da especificidade de
determinados serviços, que pode envolver, inclusive, a necessidade de criação de novos serviços.
Cumpre registrar que, em relação ao seu corpo técnico, a Coordenação-Geral de Infraestrutura atualmente
possui apenas 07 (sete) servidores que, dentre outras atividades técnicas e de gestão em TIC, desempenham
o papel de gestor e fiscais de contratos, o que demonstra a precariedade de recursos para o atendimento de todas
as demandas da Diretoria, tendo em vista a excessiva quantidade de contratos sob responsabilidade de cada
servidor simultaneamente. Isto porque a Instrução Normativa nº 4/2014, impõe a designação de no mínimo 8
(oito) servidores para compor uma equipe de fiscalização: gestor, fiscal requisitante, fiscal técnico e fiscal
administrativo, e seus respectivos substitutos, ou seja, no mínimo 8 (oito) servidores por contrato.
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Soma-se a isso o fato de que os referidos papéis são apenas uma das várias responsabilidades dos servidores,
que acumulam outras atividades na sua rotina diária, inclusive a de planejamento de novas contratações;
Portanto, resta clara a insuficiência de recursos humanos para o desempenho efetivo das inúmeras ações de
acompanhamento e fiscalização de contratos e nesse sentido, a escolha de um modelo de contratação deve observar
também estes aspectos internos, pois a elaboração de critérios de aferição complexos pode incorrer em dificuldades de
fiscalização por parte da gestão, incidindo, inclusive, em falhas e erros, o que pode impactar diretamente na escorreita
e necessária gestão dos recursos públicos.
Além disso, os estudos realizados sobre necessidades concretas de operação e sustentação de infraestrutura
de TIC demonstram que quando se busca utilizar o modelo de contratação baseado em remuneração por entregáveis
para a realização de atividades como resolução de incidentes e problemas, bem como manutenções rotineiras,
preventivas e corretivas, acaba-se por gerar uma distorção entre o esforço despendido e o valor efetivo para a realização
da tarefa que podem, em algumas situações, gerar gastos excessivos ao erário público.
A remuneração da contraprestação baseada em entregas vinculadas à quantidade de incidentes e problemas
foi objeto de análise do Tribunal de Contas da União por ocasião do Acórdão 916/2015, tendo sido emitida a seguinte
recomendação:
9.1.6.8. que a utilização de métricas, como Unidade de Serviço Técnico (UST) e Unidade de
Medida de Serviços (UMS), por exemplo, mostra-se inadequada para serviços que não geram
resultados ou produtos aferíveis pelo ente público CONTRATANTE e não se coaduna ao disposto na
Súmula TCU 269 (seção 6 do relatório);
9.1.6.10. sobre o conflito de interesses decorrente da adoção, em contratações para suporte
de infraestrutura de TI ou manutenção de sistemas, de modelos de remuneração em que a
contraprestação da empresa CONTRATADA seja resultado exclusivo da quantidade de incidentes e
problemas ocorridos, sugerindo que estabeleçam, sempre que possível, acordos de nível de serviço
que favoreçam a redução de ocorrências dessa natureza e incentivem a boa prestação dos serviços
contratados (seção 6 do relatório);
A análise do TCU deixou claro que quanto maior o caos, maior seria a quantidade de USTs e, consequentemente,
maior a remuneração da empresa prestadora dos serviços. Por isso, a adoção do modelo de contratação pura e
simplesmente por entregáveis, solução 3, não demonstrou ser uma escolha viável.
d) Como quarta alternativa para esta contratação, foi identificada a solução 4 – Hibridas - Métricas Combinadas
(Níveis Mínimos de Serviço e Posto de Trabalho), que propõe a utilização de dois modelos distintos (soluções
1 e 2).
Assim, a adoção de uma solução híbrida demonstra ser mais viável, considerando-se que para o grupo 01
(itens 01 e 02) o modelo a ser utilizado será o de pagamento estimado mensal conforme atingimento dos NMS e para
o grupo 02 (item 03 e 04), o modelo de postos de trabalho com a avaliação dos resultados através de indicadores
mínimos de qualidade.
A modalidade de contratação de serviços baseada em postos de trabalho está inserida nos normativos e
entendimentos que versam sobre a matéria, dentre eles a Instrução Normativa nº 05/2017 de 26 maio de 2017
do Ministério do Planejamento, que não impede essa forma de contratação, como se vê na transcrição abaixo:
ANEXO V
DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO (PB) OU TERMO
DE REFERÊNCIA (TR)
[ ... ]
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2. São diretrizes específicas a cada elemento do Termo de Referência ou Projeto Básico:
2.6. Modelo de gestão do contrato e critérios de medição e pagamento:
d) Definir a forma de aferição/medição do serviço para efeito de pagamento com base no resultado,
conforme as seguintes diretrizes, no que couber:
d.1. estabelecer a unidade de medida adequada para o tipo de serviço a ser contratado, de forma que
permita a mensuração dos resultados para o pagamento da contratada e elimine a possibilidade de remunerar
as empresas com base na quantidade de horas de serviço ou por postos de trabalho, observando que:
[ ... ]
d.1.2. excepcionalmente poderá ser adotado critério de remuneração da contratada
por postos de trabalho, devendo ser definido o método de cálculo para quantidades e tipos de postos
necessários à contratação;
d.1.3. na adoção da unidade de medida por postos de trabalho ou horas de serviço, admitese a flexibilização da execução da atividade ao longo do horário de expediente, vedando-se a realização
de horas extras ou pagamento de adicionais não previstos nem estimados originariamente no ato
convocatório. ”
Ainda se pode citar na Instrução Normativa nº 04/2014, editada pela mesma Secretaria de Logística e
Tecnologia da Informação, a possibilidade de contratação por postos de trabalho à verificação dos resultados obtidos:
"Art. 7° É vedado:"
[ ... ]
"IX - contratar por postos de trabalho alocados, salvo os casos justificados mediante a
comprovação obrigatória de resultados compatíveis com o posto previamente definido;"
Ainda, em relação a contratação de postos de trabalho, vem sendo praticado pela administração pública, a
exemplo dos editais: 46/2018 do Tribunal de Contas da União – TCU; 15/2017 do Instituto Nacional da Propriedade
Industrial – INPI; 33/2016 do Senado Federal; 09/2013 - Instituto Nacional De Tecnologia Da Informação – ITI o que
demonstra que essa opção é possível de adoção também por esta contratação para este grupo específico.
Portanto, tendo em vista as necessidades apresentadas pelo órgão aplicáveis a essa contratação, os normativos
existentes e as características do serviços, o modelo adotado será o da solução 4 – Hibridas - Métricas Combinadas
(Níveis Mínimos de Serviço e Posto de Trabalho).
Segue exemplos de resultados a serem alcançados com a contratação:

5.1



Atender as demandas operacionais e de projetos na área de Infraestrutura de TI;



Manter a eficiência dos serviços;



Manter a estabilidade e disponibilidade de toda infraestrutura de TI;



Garantir a segurança das informações.

Solução Escolhida e Descrição
A solução escolhida para atender a finalidade desta contratação é a solução 4 – Hibridas - Métricas

Combinadas (Níveis Mínimos de Serviço e Posto de Trabalho), compreendendo o valor estimado mensal pelo
cumprimento dos indicadores de Níveis Mínimos de Serviços (NMS) para o grupo 01 de Monitoramento das
Operações da Infraestrutura de TIC e de Sustentação de Infraestrutura de TIC, e, por postos de trabalho, para
o grupo 02 de Apoio a Gestão.
Destaca-se que a solução escolhida para o grupo 02 se trata de Posto de Trabalhos, porém atrelados a entregas
com aferição de resultados através de indicadores mínimos de qualidade.
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De acordo com a análise realizada nos tópicos anteriores, esta demonstrou ser a solução mais adequada às
necessidades de negócio e aos requisitos tecnológicos do FNDE, além de atender às recomendações legais, estabelece
padrões de qualidade e indicadores de fácil mensuração com vistas ao ganho na qualidade e na produtividade dos
serviços, facilidade de custeamento e orçamentação e a simplificação da gestão e fiscalização do CONTRATO.
Portanto, nota-se tamanha a relevância da pretensa contratação, como meio de suporte à execução de
atividades técnicas rotineiras no âmbito da CGINF. Com adoção desse modelo de contratação, a Coordenação almeja
melhorar o controle, a gestão e práticas de operacionalização dos serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação
- TIC da Autarquia. Com o propósito de amparar os poucos servidores lotados na CGINF, entende-se necessária a
contratação dos Serviços Continuados de Operação, Sustentação, Monitoramento e Apoio a Gestão de Infraestrutura de
TIC, com vistas a assistir e fortalecer as equipes técnicas, no tocante as atividades de apoio ao planejamento, gestão e
fiscalização de contratos de TIC distribuídas na coordenação.

5.2

Bens e Serviços que Compõem a Solução
A solução deverá ser composta pelos itens descritos na tabela a seguir:

Objeto
Serviços Continuados de Operação, Sustentação, Monitoramento e Apoio a Gestão de Infraestrutura de TIC , de
acordo com as especificações e condições constantes neste documento e seus encartes.

Grupo 01
Item

Grupo do Serviço

Serviço

Qtd.
Estimada

Und.
Medida

1

Monitoramento das
Operações da
Infraestrutura de
TIC

Monitoramento e Controle de Infraestrutura

12

Meses

12

Meses

Administração de Sistemas Operacionais e Aplicações
Windows
Administração de Armazenamento, Backup de Dados e
Virtualização
Administração de Sistemas Operacionais e Aplicações
Unix/Linux
Administração de Conectividade
2

Sustentação da
Infraestrutura de
TIC

Administração de Segurança da Informação
Administração de Banco de Dados
Administração de Suporte em Instalações, Cabeamento e
Rede Elétrica
Administração de Automação e Orquestração
Operacionalização de Serviços de Infraestrutura
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Grupo 02
Item

Grupo do Serviço

3

Serviço

Qtd

Und. Medida

Apoio a Gestão de Infraestrutura de TIC

4

Posto de
Trabalho

Tecnologia Educacional

2

Posto de
Trabalho

6

Posto de
Trabalho

Apoio a Gestão
4

Total

5.3

Alinhamento em relação às necessidades de negócio e aos macros requisitos tecnológicos
Considerando a estrutura atualmente disponível no FNDE para prestação do serviço contratado por
meio do contrato nº 01/2014, que realiza a prestação dos referidos serviços nas dependências do FNDE, entendese que não há novas necessidades relacionadas a requisitos tecnológicos para implantação da nova contratação.

Necessidade de
Negócio
Id

Permitir o monitoramento e controle de toda a infraestrutura de rede do órgão.
Requisito Tecnológico

1.

Apoio técnico relacionado ao acompanhamento, monitoramento e controle da infraestrutura de TIC
do órgão;

2.

Elaborar relatórios de ocorrências para todas as falhas de serviços classificados como críticos, com
informações de causa e efeito, providências e correções aplicadas e recomendações sobre as lições
aprendidas;

3.

Monitoramento de eventos, detecção de incidentes, execução de rotinas operacionais e relato do
status ou performance dos componentes tecnológicos da infraestrutura de TIC;

4.

Gerenciar, administrar e executar as soluções de monitoramento contínuo, proativo e reativo, com
resposta e tratamento de incidentes de redes, bem como a instalação, configuração, operação,
administração e sustentação de todos os componentes de infraestrutura do ambiente de
DataCenter.

Necessidade de
Negócio

Garantir o serviço de suporte especializado ao parque computacional de infraestrutura de TIC do
órgão.

Id

Requisito Tecnológico

1.

Administrar e configurar as soluções de TIC seguindo as recomendações de melhores práticas dos
fabricantes;

2.

Atuar de forma colaborativa e integrada com a área de desenvolvimento de softwares,
implantando práticas e ferramentas para tornar o provisionamento de ambientes mais eficiente;

3.

Cooperar com a Central de Serviços disponibilizando recursos e funcionalidades inerentes as
soluções adotadas pela infraestrutura de TIC;

4.

Gerenciar e suportar a segurança da infraestrutura de TIC quanto a aplicação de padrões e
procedimentos na execução das políticas de segurança da informação;

5.

Manter os sistemas em produção, garantindo a sua estabilidade, confiabilidade e desempenho;

6.

Propor, planejar e executar mudanças com o menor risco possível para a os serviços do FNDE;

7.

Garantir que as informações dos itens de configuração (ICs) relacionados ao serviço estejam
atualizadas na Base de Gerenciamento de Configuração (BDGC);

8.

Propor, definir e documentar soluções para incidentes e problemas de forma integrada, com todas
as equipes especializadas, promovendo a padronização e a melhoria na qualidade de prestação dos
serviços;

9.

Promover melhorias nos processos relacionados à infraestrutura de TIC, com a aplicação de métodos
e procedimentos padronizados, conforme melhores práticas previstas na biblioteca ITIL atual.

Documento:

Data:

Versão:

Estudo Técnico Preliminar da Contratação

19/06/2019

2.2

Documento Estudo Técnico Preliminar - ETP (1429685)

SEI 23034.002498/2017-18 / pg. 54

Página:
48 / 54

Planejamento - Estudo Técnico Preliminar da Contratação
Serviços Continuados de Operação, Sustentação, Monitoramento e
Apoio a Gestão de Infraestrutura de TIC
Apoiar nas definições de padrões que contribuam na agilidade do processo de entrega das
demandas.

10.
Necessidade de
Negócio

Permitir atendimento efetivo da DIRTI, em quantidade suficiente, frente às necessidades das áreas
de negócio.

Id

Requisito Tecnológico

11.

Apoio técnico na elaboração de projetos de inovação tecnológica e de tecnologias educacionais;

12.

Apoio técnico na gestão dos serviços de infraestrutura de TIC.

13.

Apoiar técnico as equipes de tratamento de incidentes, service desk, segurança, gestão, fiscalização,
governança, planejamento e desenvolvimento do FNDE com informações e documentações
necessárias para o desempenho de seus projetos e atividades.

14.

Apoio técnico aos processos de aquisição de bens e contratação de serviços de TI;

15.

Auxiliar no alinhamento do planejamento de tarefas (estruturas, políticas, programas e operações)
com os objetivos do negócio (Governança de TI);

16.

Auxiliar no diagnóstico de oportunidades aplicáveis ao ambiente operacional buscando a redução de
gastos em hardware, software, gestão, comunicação e despesas para os usuários finais;

17.

Conduzir as demais atividades previstas nas funções de gerenciamento de projetos de TIC, conforme
biblioteca PMBOK e ITIL;

18.

Apoio técnico na verificação de editais, mídias especializadas, entidades públicas entre outros para
apoio à aquisição de bens e serviços;

19.

Acompanhamento dos projetos seguindo plano de Gerenciamento de projetos e reportando as
informações as partes interessadas;

20.

Auxiliar em testes, laudos, notas técnicas e pareceres de tecnologias educacionais.

Necessidade de
Negócio

Permitir o atendimento efetivo, de forma ininterrupta, em regime 24x7 (vinte quatro horas por dia,
sete dias por semana) dos serviços de Operação, Sustentação e Monitoramento, adequados às
exigências das áreas de negócio.

Id

Requisito Tecnológico

5.4

21.

Executar rotinas de inspeções e vistorias nos componentes críticos da infraestrutura de TIC para
identificar anormalidades e prestar o tratamento imediato, de acordo os procedimentos adequados;

22.

Gerenciamento e suporte à internet/web através do monitoramento e gerenciamento da
disponibilidade, performance, balanceamento de carga e segurança de acesso aos websites;

23.

Monitorar a disponibilidade, a capacidade, o desempenho das aplicações, servidores, dos ativos de
rede, bancos de dados, links, entre outras soluções sustentadas para infraestrutura de TIC;

24.

Executar a instalação, configuração e operação das aplicações de gerenciamento e monitoramento
específicos de cada solução de TIC para monitoração contínua e proativa dos ativos envolvidos no
serviço;

25.

Propor, planejar e executar mudanças com o menor risco possível para a os serviços do FNDE.

Benefícios esperados
Esta contratação visa dotar o FNDE de recursos e habilidades para garantir a manutenção e a evolução do

ambiente de infraestrutura de TIC e os resultados esperados incluem:
a)

Aumento da disponibilidade dos serviços e sistemas de informação, por meio do estabelecimento e
monitoração do cumprimento de Níveis de Serviço;

b)

Aumento da aderência às melhores práticas de mercado, especialmente ao modelo de gestão de
serviços de TI da biblioteca ITIL;

c)

Incremento da qualidade dos serviços prestados à Autarquia, por meio de exigências de indicadores
de níveis de serviços e controle de qualidade;

d)

Garantir a qualidade no atendimento dos Níveis Mínimos de Serviços necessários para suportar as
atividades de negócio;
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e)

Garantir a satisfação dos clientes dos serviços de TIC;

f)

Garantir a estabilidade da infraestrutura de TIC;

g)

Garantir que os serviços sejam prestados por profissionais técnicos especializados, certificados e
atualizados, para promover a redução dos impactos ao negócio causados por erros operacionais;

h)

Garantir a manutenção proativa a fim de mitigar o risco de incidentes e ou desastres na infraestrutura
de TIC e seus impactos causados ao negócio;

i)

Garantir que sejam incluídos controles necessários e suficientes para que o nível de esforço na
fiscalização contratual seja adequado ao quantitativo de servidores públicos disponíveis na área de
TIC;

j)

Garantir a eficiência no gerenciamento do ambiente computacional do FNDE com a implementação de
recursos de automação para a redução de processos manuais que provocam gargalos e a entrega de
novos ambientes de aplicativos de maneira padronizada e automatizada;

k)

Garantir que sejam atendidas as premissas de Segurança da Informação e Comunicações:
disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade.

l)

Atender as demandas operacionais e de projetos na área de Infraestrutura de TI;

m) Manter a eficiência dos serviços;
n)

6

Manter a estabilidade e disponibilidade de toda infraestrutura de TI.

Orçamento Estimado
Em atenção ao disposto no art. 2º da Instrução Normativa SLTI/MPOG n.º 05, de 27 de junho de 2014,

informamos que por se tratar de uma contratação de serviços da qual cada ente público define seus requisitos, de acordo
com a sua especificidade, complexidade e capacidade, influenciando diretamente nos custos de cada contratação, não
foram adotadas as pesquisa de preço pelo Painel de Preços do Ministério do Planejamento e a pesquisa de contratações
similares em outros entes públicos como referência para formação do orçamento estimado.
Para a realização da pesquisa de midia especializada (art. 2º, inciso III, da IN 05/2014), utilizou-se como
parâmetro, pesquisas salariais em sites especializados em classificados de empregos, busca salarial e
recrutamento, onde obteve-se um valor médio salarial por cargo, conforme apresentado no ENCARTE L - QUADRO
DE REFERÊNCIA SALARIAL.
Ainda, para se consolidar os valores obtidos nessa pesquisa e chegar à uma estimativa média de custos para
essa contratação, utilizou-se como parâmetros o horário de execução das atividades e o número de perfis previstos
no ENCARTE C DETALHAMENTO DOS REQUISITOS E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, levando em conta o
quantitativo mínimo de profissionais que irão compor a equipe de trabalho do Grupo 01 e a estimativa de postos
máximo do Grupo 02, alimentando assim uma Planilha de Composição de Custos e Formação de Preços,
comumente utilizada em contratações de serviços, conforme o modelo previsto no ANEXO VII-D da IN 05/2017,
apresentada no ENCARTE N, também de acordo com o exposto no §3º da IN 05/2014:
“Poderão ser utilizados outros critérios ou metodologias, desde que
devidamente justificados pela autoridade competente. (Alterado pela
Instrução Normativa nº 3, de 20 de abril de 2017).”
Para realização dos cálculos e o preenchimento dos percentuais que compôem a Planilha de Composição de
Custos e Formação de Preços, foi realizada uma média dos percentuais das planilhas de preços de fornecedores em
contratos praticados na administração pública semelhantes ao objeto a ser contratado. Os Pregões utilizados para essa
referência foram:


MDIC – Pregão Eletrônico - 15/2017;



BANCO CENTRAL – Pregão Eletrônico - 64/2018;
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MEC – Pregão Eletrônico - 04/2017; e



TCU – Pregão Eletrônico - 46/2018.

Em relação a pesquisa realizada somente com fornecedores externos (art. 2º, inciso IV, da IN 05/2014),
verificou-se que ela não poderia ser utilizada unicamente para a formação de preços, uma vez que o preço cotado
estava fora do orçamento estimado.
Assim, em virtude da pesquisa com fornecedores não refletir um valor realístico de uma contratação de serviços
para o órgão, foi utilizada a média salarial praticada no mercado (ENCARTE L - QUADRO DE REFERÊNCIA SALARIAL) em
conjunto com a Planilha de Composição de Custos e Formação de Preços (ANEXO VII-D – IN 05/2017) preconizada pela
referida IN no ENCARTE N. O intuito dessa decisão foi diminuir a possibilidade de discrepância entre o valor estimado
na prestação do serviço pela administração e o valor final do pregão.
Dessa forma, o valor estimado para esta contratação foi uma composição do levantamento por meio de pesquisa
publicada em mídia especializada e com fornecedores”, seguindo o previsto no art. 2, §1º da IN 05/2014:
“Os parâmetros previstos nos incisos deste artigo, que poderão ser utilizados
de forma combinada ou não, devendo ser priorizados os previstos nos incisos
I e II e demonstrado no processo administrativo a metodologia utilizada para
obtenção do preço de referência. (Alterado pela Instrução Normativa nº 3,
de 20 de abril de 2017)”
De posse desses dados, para obtenção do valor estimado da contratação foi calculada a mediana dos preços
unitários mensais.
O valor estimado para a contratação descrita neste Estudo Técnico é R$ 6.935.732,94 (Seis milhões,
novecentos e trinta e cinco mil, setecentos e trinta e dois reais e noventa e quatro centavos) conforme
demonstrado abaixo:
O valor estimado para as contratações descritas neste Termo de Referência é de R$ 5.540.702,22 (Cinco
milhões, quinhentos e quarenta mil, setecentos e dois reais e vinte e dois centavos) para o GRUPO 01 e de R$
1.395.030,72 (Um milhão, trezentos e noventa e cinco mil e trinta reais e setenta e dois centavos) para o GRUPO 02,
totalizando o valor global de R$ 6.935.732,94 (Seis milhões, novecentos e trinta e cinco mil, setecentos e trinta e
dois reais e noventa e quatro centavos) conforme demonstrado abaixo:
Objeto
Serviços Continuados de Operação, Sustentação, Monitoramento e Apoio a Gestão de Infraestrutura de TIC , de acordo com
as especificações e condições constantes neste documento e seus encartes.

Grupo 01
Grupo do Serviço

Qtd.
Estimada

Unid.
Medida

Valor Unit.
Mês (R$)

Valor Total
Ano (R$)

1

Monitoramento das Operações da Infraestrutura de
TIC

12

Meses

77.628,83

931.545,90

2

Sustentação da Infraestrutura de TIC

12

Meses

384.096,36

4.609.156,32

Item

Total Mensal

R$ 461.725,19

Total Anual
TOTAL

R$ 5.540.702,22

Cinco milhões, quinhentos e quarenta mil, setecentos e dois reais e vinte e dois centavos
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Grupo 02
Item

Grupo do Serviço

Quantidade

Unid.
Medida

Valor Unit.
por posto
(R$)

Total dos
postos
(R$)

Total Anual
dos postos
(R$)

3

Apoio a Gestão de Infraestrutura de TIC

4

Posto de
Trabalho

20.247,34

80.989,34

971.872,08

4

Tecnologia Educacional

2

Posto de
Trabalho

17.631,61

35.263,22

423.158,64

Total Mensal dos postos

6

R$ 116.252,56

Total Anual dos postos

6

R$ 1.395.030,72

TOTAL

Um milhão, trezentos e noventa e cinco mil e trinta reais e setenta e dois centavos

Valor Global
Grupo

Total (R$)

01

R$ 5.540.702,22

02

R$ 1.395.030,72

TOTAL GERAL

R$ 6.935.732,94

Seis milhões, novecentos e trinta e cinco mil, setecentos e trinta e dois reais e noventa e quatro centavos

7

Necessidades de Adequação do Ambiente para Execução Contratual
O ambiente de TI do FNDE já se encontra em condições adequadas para receber os profissionais da empresa a

ser CONTRATADA, seja em termos de software, hardware e mobiliário.

7.1

Infraestrutura Tecnológica
O FNDE deverá disponibilizar novas Estações de Trabalho para utilização dos prestadores de serviços,

correspondente ao quantitativo de profissionais que exceder o quantitativo atual.

7.2

Infraestrutura Elétrica
Não há necessidade de adequação de infraestrutura elétrica.

7.3

Logística
Não se aplica.

7.4

Espaço Físico
Não há necessidade de adequação do espaço físico.

7.5

Mobiliário
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O FNDE deverá disponibilizar novas baias com mesas e cadeiras para acomodar os prestadores de serviços,
correspondente ao quantitativo de profissionais que exceder o quantitativo atual.

7.6

Outros
Não se aplica.

8

Recursos Necessários à Continuidade do Negócio Durante e Após a
Execução do CONTRATO

8.1

Recursos Materiais
Com relação aos recursos materiais, o FNDE será responsável por prover os elementos físicos necessários para

o desempenho das atividades dentro da instituição, quando for o caso, compreendendo:

8.2

a)

Acesso às instalações do FNDE;

b)

Recursos de infraestrutura;

c)

Estações de trabalho;

d)

Toda a infraestrutura física e lógica para acomodação dos profissionais da CONTRATADA.

Recursos Humanos
Para execução dos serviços propostos nesta contratação, foram identificadas diversas competências e

habilidades que demandarão profissionais capacitados e certificados, em diversas áreas de especialidade, de acordo com
os requisitos exigidos no ENCARTE C - DETALHAMENTO DOS REQUISITOS E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL.
Para reduzir os riscos de descontinuidade do negócio, durante e após a execução do CONTRATO, recursos
humanos da parte do órgão também são imprescindíveis. Assim, o FNDE deverá disponibilizar uma equipe composta por
servidores com competências e capacidade técnica para atuação efetiva no acompanhamento, na gestão, na fiscalização
e na absorção do conhecimento das diversas áreas de especialidade dos serviços previstos nesta contratação.

9

Estratégia de Continuidade Contratual
Os serviços objeto desta contratação são considerados essenciais e de natureza contínua, pois devem ser

realizados initerruptamente e sua paralisação acarretará em suspensão ou em comprometimento das atividades do
FNDE.
Assim, o processo de transição do CONTRATO se inicia a partir do momento em que a CONTRATADA assume
as responsabilidades, de forma gradual, pelos serviços prestados, preparando-se para o início efetivo da operação. Esse
processo de transição contratual tem o propósito de preparar a CONTRATADA a assumir integralmente as obrigações
advindas com o CONTRATO, e será baseada em reuniões e repasse de documentos técnicos e/ou manuais específicos
das soluções adquiridas.
No primeiro momento do processo de transição, devem-se observar alguns aspectos para orientar e gerenciar
a entrega de serviços. Muitas atividades interdependentes existem no processo e deve-se adotar um plano de transição
definido pela CONTRATADA, para que a execução de todas as tarefas seja realizada adequadamente. O projeto de
gerenciamento de serviços de transição (Projeto de Transição) deve conter os seguintes itens:


Plano de comunicação;



Gerenciamento da segurança;



Gerenciamento de riscos;



Plano de contingência;
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Cronograma detalhado identificando as tarefas, os processos, os recursos, os marcos de entrega, o início
e a data prevista para o término;

O Projeto de Transição deve ser adotado logo após a reunião de alinhamento das expectativas contratuais e o
detalhamento e análise das atividades que serão realizadas pela CONTRATADA. O planejamento da transição deve ser
único e abranger todas as atividades entre a CONTRATADA e o CONTRATANTE em um gerenciamento conjunto.
Ao término do CONTRATO, seja por decurso de vigência ou por rescisão antecipada, a CONTRATADA fica
obrigada a promover a transição contratual, adotando um plano de transição final, com transferência de tecnologia e
técnicas empregadas, sem perda de informações, capacitando, se solicitado, os técnicos do FNDE ou os da nova pessoa
jurídica que continuará a execução dos serviços, sem ônus para a CONTRATANTE.
Em caso de eventual interrupção contratual, os seguintes mecanismos farão parte das ações contingenciais
para garantir a continuidade dos serviços:

Id.
1
2
3
4

Ação de Contingência

Responsável

Reunião de alinhamento para transição dos serviços.
Levantamento dos aspectos
serviços.
Utilização de competências
continuidade dos serviços.

que orientarão
formadas

nesta

DIRTI/CGINF E CONTRATADA

continuidade

dos

autarquia

para

Abertura de processo para nova contratação.

DIRTI/CGINF
DIRTI/CGINF
DIRTI/CGINF

10 Declaração de Viabilidade
A contratação de Serviços Continuados de Operação, Sustentação, Monitoramento e Apoio a Gestão
de Infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC, com aferição baseada em metas de Níveis
Mínimos de Serviços (NMS), atende à demanda institucional para a sustentação da infraestrutura de Tecnologia da
Informação do FNDE.
Trata-se de recurso fundamental para a operação dos serviços informatizados que são disponibilizados pela
Diretoria de Tecnologia e Inovação do FNDE, bem como para manter a disponibilidade das aplicações disponíveis à
sociedade. Portanto, é um recurso extremamente importante à disponibilidade dos dados e de informações e que permite
a prestação de serviços públicos de forma segura, estável e com transparência.
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