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APRESENTAÇÃO
A Secretaria de Administração do Estado de Pernambuco, por meio de sua Gerência Geral de
Infraestrutura, com o objetivo de padronizar e aperfeiçoar os procedimentos referentes à
contratação dos serviços de telemática, bem como à emissão de ordens de serviço para a sua
efetiva implantação, elaborou o presente manual, que tem por finalidade orientar todos os órgãos
da administração direta e indireta, e outros que não pertencem ao Poder Executivo Estadual, que
celebrem convênios com o governo do estado de Pernambuco.
A referida padronização é de grande importância para a celeridade e eficiência dos
procedimentos relativos à contratação e emissão de Ordem de Serviço de telemática, de forma a
evitar quaisquer prejuízos para as atividades dos órgãos e entidades do Estado.
Vale ressaltar que os procedimentos estabelecidos por este manual servem de orientação,
podendo sofrer ajustes e adequações, devendo, neste caso, a Gerência Geral de Infraestrutura ser
cientificada quando da ocorrência de qualquer desvio do roteiro ora estabelecido.
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1 A REDE P E-CONE CTA DO
A Rede PE-Conectado é a nova rede corporativa de telemática do governo de Pernambuco,
um pacote de serviços integrados de telecomunicações, prestados mediante celebração de
contrato mater sob a gestão da Secretaria de Administração, para atendimento aos órgãos e
entidades do Estado, sendo possível, inclusive, a adesão de entidades públicas de todas as esferas e
poderes da Administração Pública, geograficamente presentes no estado de Pernambuco.
Este contrato provê serviços de telecomunicações integrando dados, voz e imagem, com
redução de custos, facilitando a gestão pública tanto no controle das despesas de
telecomunicações quanto na utilização técnica destes recursos junto a todos os órgãos usuários
com abrangência em todo o território de Pernambucano (capital e interior). Nesse modelo de
contratação, a rede intragoverno, através de tecnologia VoIP, permite comunicação intragrupo sem
custos de tráfego.
São contemplados os serviços de telefonia móvel com custo zero para tráfego intragrupo
móvel-móvel, móvel-fixo e fixo-móvel. Estão também contempladas soluções de segurança de
redes e acessos, help-desk, gerência da rede (disponibilidade e confiabilidade, configuração e
provisionamento, falhas e suporte, desempenho e qualidade, coleta e tratamento dos dados,
avaliação do desempenho de redes), videoconferência, videomonitoramento de vias públicas e
prediais, e outros serviços correlatos, ampliando o desenvolvimento de aplicações a serem
implementadas para a melhoria da qualidade dos serviços públicos prestados ao cidadão.
Para a implantação da rede corporativa de telemática do Governo de Pernambuco, a Rede
PE-Conectado, foi celebrado o Contrato Mater Nº 002/SAD/SEADM/2012 com o CONSÓRCIO REDE
PE-CONECTADO PP 10/2010, que tem como objeto a prestação de serviços técnicos especializados
de implantação, operacionalização, treinamento e manutenção de uma solução integrada de
telemática, para prestação de serviços de telefonia fixa e móvel, acesso à Internet, serviços de
videomonitoramento e de videoconferência, com operação técnica especializada.
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LEGISLAÇÃO DE TELE MÁ TICA
Todas as atividades desempenhadas pela Secretaria de Administração, direcionadas à

utilização eficiente de serviços de telemática, sua contratação e implementação mediante emissão
de ordens de serviço encontram amparo legal na legislação do estado de Pernambuco, conforme
elencado abaixo:
 Decreto nº 39.000, de 27 de dezembro de 2012 (Anexo III).
Dispõe sobre a gestão de serviços de telemática no âmbito do Poder Executivo Estadual.

 Portaria Nº 550, de 26 de abril de 2013 (Anexo IV).
Dispõe sobre o aperfeiçoamento dos mecanismos de controle e gestão dos serviços de telemática,
bem como a racionalização das despesas relativas ao uso desses serviços, em consonância ao
Decreto nº 39.081, de 25 de janeiro de 2013, que dispõe sobre medidas para contingen ciamento
das despesas co rrentes no âmbito do Poder Executivo Estadual.
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R E S P O N S A B I LI D A D E S D O G E S T O R D E T E L E M Á T I C A
O Decreto N° 39.000/12 define em seu art. 2º que o gestor de telemática será: servidor,

empregado público ou militar estadual designado pelo contratante aderente para exercer as
atribuições descritas no art. 4º.
O parágrafo único do art. 4º define que a Secretaria de Administração pode, mediante
Portaria, estabelecer requisitos de qualificação mínima para o servidor que venha a desempenhar a
função de gestor de telemática.
De acordo com o art. 5º do Decreto N° 39.000, de 27 de Dezembro de 2012, poderão exercer
a função de gestor de telemática os servidores efetivos civis e militares ou empregados públicos,
incluindo aqueles cedidos de outros órgãos ou entidades e os titulares de cargos comissionados,
desde que atendam aos seguintes requisitos mínimos:
I - gozar de boa reputação ético-profissional, boa comunicação, capacidade de liderança,
atitude proativa, resiliência e comprometimento com as atividades inerentes à função;
II - ter conhecimento das normas e legislação relativas à área de sua especialidade;
III - possuir capacidade para visualizar e identificar em relatórios gerenciais informações
diversas do contexto normal;
IV - possuir aptidão para planejar e organizar o trabalho, e ter conhecimento básico para
elaboração de planilhas eletrônicas; e
V - obter certificação para o exercício da função de gestor de telemática em curso de
capacitação promovido periodicamente pela Secretaria de Administração.
Ainda de acordo com o parágrafo único do art. 4º, o responsável pelo órgão ou entidade
contratante aderente deve designar o gestor de telemática, por meio de Portaria, no prazo de 30
dias contados da data de publicação deste Decreto.
Dentre as atribuições do Gestor de Telemática, destacam-se (art. 4º): coordenar as atividades
relacionadas aos estudos das demandas de serviços, aos aspectos técnicos, aos contratos, aos
aspectos financeiros, ao acompanhamento de instalações e execução dos serviços de telemática,
bem como iniciar os procedimentos de penalização dos fornecedores em caso de
descumprimento das cláusulas contratuais, de acordo com normas expedidas pela Secretaria de
Administração.
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Este serviço refere-se ao circuito de comunicação de dados determinístico com banda
simétrica estabelecida entre o prédio do cliente PE-Conectado, referido como Ponto Cliente
Multidigital (PCM), e o Ponto de Roteamento de Tráfego Multidigital (PRTM) associ ado. Faz parte
do serviço, além do modem, o roteador, os quais deverão ser instalados no PCM. Por este link
deverá passar os tráfegos de dados, voz e imagem do cliente PE-Conectado.
4.1.1 Velocidades possíveis para o ADC
















256Kbps;
512Kbps;
1Mbps;
2Mbps;
4Mbps;
6Mbps;
10Mbps;
20Mbps;
40Mbps;
60Mbps;
80Mbps;
100Mbps;
120Mbps (apenas para o PRTM Principal);
140Mbps (apenas para o PRTM Principal) e
155Mbps (apenas para o PRTM Principal).

4.1.2 O Acordo de Nível de Serviço (SLA) para o ADC
Entrega:
 Máximo de 20 dias corridos para PCMs localizados na Região Metropolitana do Recife
(RMR);
 Máximo de 35 dias corridos para PCMs localizados no interior do estado de Pernambuco.
Penalidade: desconto na fatura por atraso na instalação, sendo 1/30 por dia de atraso do
valor mensal do ADC.
Correção de Falhas:
 Máximo de 4 horas para ADCs localizados na RMR;
 Máximo de 6 horas + 1 (uma) hora a cada 150 km de distância da capital Recife para ADCs
localizados no interior do estado de Pernambuco.
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Penalidade: multa de até 10% do valor mensal do serviço (vide tabela detalhada do SLA no
Anexo V).
4.2 O Acesso Dedicado Temporário (ADT)
Este serviço tem características semelhantes ao ADC, contudo os links, denominados de
Acessos Dedicados Temporários (ADTs) terão períodos máximos de funcionamento e de
comercialização de até 02 (dois) meses a partir da data de instalação efetivamente atestada pelo
Gestor do Órgão Contratante Aderente. A Ordem de Serviço que autoriza a instalação dos ADTs e
PVFs-Temporários deve estabelecer o período exato de uso destes serviços temporários, não
podendo exceder a 02 (dois) meses, ficando explicitamente autorizada o desligamento e
desativação automática após o período exato estabelecido, onde estas desativações não terão
custos para o Contratante Aderente que emitiu a referida Ordem de Serviço. Esses ADTs são usados
na conexão de unidades administrativas que precisam ter acesso à internet durante eventos
sazonais e/ou especiais.
Os Acessos Dedicados Temporários (ADTs) diferenciam-se dos ADCs uma vez que não é
obrigatório a integração convergente do serviço de voz (PVF), podendo ser solicitado o serviço de
PVF em caráter temporário (PVF-Temporáro) associado ao ADT.
4.2.1 Velocidades possíveis para o ADT








256Kbps;
512Kbps;
1Mbps;
2Mbps;
4Mbps;
10Mbps e
20Mbps.

4.2.2 O Acordo de Nível de Serviço (SLA) para o ADT
Entrega:
 Máximo de 10 dias úteis para qualquer localidade do estado de Pernambuco.
Penalidade: desconto na fatura por atraso na instalação, sendo 1/30 por dia de atraso do
valor mensal do ADT.
Importante: O Contratante Aderente deve formalizar sua respectiva Ordem de Serviço até 15
(quinze) dias úteis antes das suas necessidades. Para o efetivo cumprimento dos prazos
requeridos faz-se necessário que a Contratante Aderente, que tenha formalizado a aquisição
desse serviço de ADT, forneça à Contratada uma previsão anual dos períodos e localidades
que poderão ocorrer as respectivas ativações de forma a contribuir para a qualidade da
prestação do serviço no momento em que seja requerido.
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Correção de Falhas:
 Máximo de 4 horas para ADTs localizados na RMR;
 Máximo de 6 horas + 1 (uma) hora a cada 150 km de distância da capital Recife para ADCs
localizados no interior do estado de Pernambuco.
Penalidade: multa de até 10% do valor mensal do serviço (vide tabela detalhada do SLA no
Anexo V).
4.3 O Acesso Dedicado Especial (ADE)
Os links, denominados de Acessos Dedicados Especiais (ADEs) são usados nas conexões
específicas para aplicações especiais como:
 Educação à distância;
 Videoconferência;
 Conexões redundantes;
 Interconexão dos sites master e secundários da Rede de Rádio Segura da Secretaria de
Defesa Social (SDS) denominada de Rede Pacto Pela Vida;
 Inclusão Digital, ou
 Outras aplicações consideradas especiais.
Os ADEs podem ser solicitados pelo Contratante Aderente para serem utilizados como acesso
redundante, os quais deverão ser previamente autorizados pela Contratante Principal (SAD), e,
nesses casos, a solução técnica a ser adotada deve obrigatoriamente adotar meios de acesso
redundantes provenientes de rotas distintas, que garantam a continuidade automática do serviço
em caso de falha de uma das rotas, sem redução da banda total contratada. A redundância dos
equipamentos de acesso que receberão os circuitos IP dedicados deverá realizar o balanceamento
de carga.
Os Acessos Dedicados Especiais (ADEs), diferenciam-se dos ADCs por não incluir o serviço de
Ponto de Voz Fixo (PVF), associado ao uso de telefone e integração com a rede pública de telefonia,
desobrigando a Contratada de incluir recursos tais como centrais telefônicas, aparelhos telefônicos,
serviço de FAX e integração com o Serviço de Telefonia Fixo Comutado (STFC).
4.3.1 Velocidades possíveis para o ADE









512Kbps;
1Mbps;
2Mbps;
4Mbps;
6Mbps;
10Mbps;
20Mbps;
40Mbps.
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4.3.2 O Acordo de Nível de Serviço (SLA) para o ADE
Entrega:
 Máximo de 20 dias corridos para sites localizados na Região Metropolitana do Recife
(RMR);
 Máximo de 35 dias corridos para sites localizados no interior do estado de Pernambuco.
Penalidade: desconto na fatura por atraso na instalação, sendo 1/30 por dia de atraso do
valor mensal do ADE.
Correção de Falhas:
 Máximo de 4 horas para ADEs localizados na RMR;
 Máximo de 6 horas + 1 (uma) hora a cada 150 km de distância da capital Recife para ADEs
localizados no interior do Estado de Pernambuco.
Penalidade: multa de até 10% do valor mensal do serviço (vide tabela detalhada do SLA no
Anexo V).
4.4

O Acesso Dedicado Sem Fio (ADSF)

Os links, denominados de Acessos Dedicados Sem Fio (ADSFs) são usados nas conexões com
tecnologia sem fio e nas modalidades aberta e fechada. A modalidade aberta deverá ser utilizada
em ambientes outdoor (ao ar livre) em dois modelos: uso público, buscando atender projetos para
disponibilização de acesso à internet para a população, em pontos turísticos, projetos de cidades
digitais e outros de utilidade pública; e inclusão digital, para serviços específicos de inclusão digital.
A modalidade fechada deverá ser utilizada em ambientes indoor (interno), ou seja, dentro dos
limites físicos de edificações, sejam elas casas, edifícios, salas ou condomínios; e para realização de
atividades relacionadas ao órgão aderente.
Os links denominados Acessos Dedicados Sem Fio (ADSFs) nas modalidades aberta e fechada
são serviços opcionais e são aplicados nas seguintes soluções:
Modalidade aberta – uso público:
 Cidades digitais;
 Pontos turísticos e
 Outros de utilidade pública.
Modalidade aberta – inclusão digital:
 Inclusão digital.
Modalidade fechada:
 Interligar equipamentos em uma rede local do órgão aderente.
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Os ADSFs devem ser conectados aos outros serviços de acesso dedicado como os ADCs, ADEs
e ADTs, para permitir aos seus usuários o acesso aos recursos oferecidos por estes serviços. O tipo
de acesso dedicado que será utilizado deverá ser definido pelo Contratante Aderente.
Para os Acessos Dedicados Sem Fio (ADSFs), o Consórcio deverá realizar as atividades de
configuração de todos os recursos envolvidos imprescindíveis (antenas, Access Points, etc),
inclusive os pontos de energia elétrica para ativação do mesmo, as adequações de rede
estabilizada, as caixas herméticas, o cabeamento, as torres, os postes, as calhas e os racks que se
fizerem imprescindíveis para o seu pleno funcionamento, buscando sempre atender aos mais atuais
padrões de qualidade para instalações físicas e lógicas para este tipo de serviço.
Todos os pontos de acesso dos ADSFs devem ser gerenciados através de controladoras ou
outras tecnologias equivalentes.
4.4.1 O ADSF Modalidade Aberta
As modalidades abertas (uso público e inclusão digital) poderão ser associadas aos seguintes
tipos de acessos dedicados:
 ADE (Acesso Dedicado Especial) ou
 ADT (Acesso Dedicado Temporário).
As modalidades abertas, uso público e inclusão digital, poderão, a critério do Contratante
Aderente, disponibilizar os seguintes requisitos:
 Criptografia dos dados ou/e
 Controle de acesso.
Devem garantir um throughput mínimo de 1Mbps para as modalidades abertas (uso público
e inclusão digital).
4.4.1.1 O ADSF Modalidade Aberta – Uso Público
Deverá, no mínimo, oferecer os padrões IEEE 802.11g/n, e opcionalmente IEEE 802.11s
para interligação dos Access Points (AP).
A Controller a ser fornecida para gerenciamento dos pontos de acessos deverá ser a
Aruba modelo 3000, e ficará instalada no PRTM Principal.
Os pontos de acesso WiFi deverão ser da marca Aruba e modelo AP-175.
As antenas deverão ser a Aruba Outdoor MIMO Antenna Kit ANT-2x2-2005.

Controller Aruba 3000

Ponto de Acesso Aruba AP175

Antena Aruba ANT-2x22005
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A qualidade exigida para o ADSF modalidade aberta – uso público deverá levar em
consideração a utilização de receptores com antenas padrão (ganho aproximado de 2dBi) pelos
equipamentos dos usuários em um raio de 100 (cem) metros.
Segue abaixo a tabela de níveis do ADSF – modalidade aberta – uso público:
Nível
1
2
3
4

Quantidade de Usuários Simultâneos do Acesso Dedicado Sem Fio –
Modalidade Aberta – Uso Público
40
80
240
400

4.4.1.2 O ADSF Modalidade Aberta – Inclusão Digital
Deverá, no mínimo, oferecer as frequências 2,4 GHz e 5,8 GHz com os padrões IEEE
802.11a/g/n.
A Controller a ser fornecida para gerenciamento dos pontos de acessos deverá ser a
Aruba modelo MeshConfig, e ficará instalada no PRTM Principal.
Os pontos de acesso WiFi deverão ser da marca Aruba e modelo AirMesh MSR4000.
As antenas deverão ser a Aruba AP-ANT-82 Outdoor 2.4-2.5 GHz Sector Antenna e Aruba
AP-ANT-88 Outdoor 4.99-5.99 GHz Wide-Angle Directional Patch Antenna.

Software Controller
MeshConfig

Ponto de Acesso
Aruba AirMesh
MSR4000

Antena Aruba
AP-ANT-82

Antena
Aruba APANT-88

Mediante autorização da Contratante Principal, o Consórcio poderá optar por utilizar as
tecnologias abaixo listadas para suprir a solução de rede sem fio aberta - inclusão digital. No
entanto, para estes casos o valor a ser cobrado deverá ser o equivalente à tecnologia WiFi IEEE
802.11a/g/n originalmente estabelecida:
 IEEE 802.11s;
 IEEE 802.16a/d/e (WIMAX);
 IEEE 802.22;
 3G;
 4G (LTE);
 Ou outra superior.
A qualidade exigida para o ADSF modalidade aberta – inclusão digital deverá levar em
consideração a utilização de receptores com antenas padrão (ganho aproximado de 24 dBi para
frequência 2,4 GHz e 13 dBi para frequência de 5,8 GHz) em um raio de 2 (dois) quilômetros.
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O ADSF da modalidade aberta – inclusão digital deverá ser atendida através de antenas
instaladas em uma altura mínima de 30 (trinta) metros do solo, ficando a cargo do Contratante
Aderente a contratação do serviço com instalação de torre ou a autorização para utilização de suas
estruturas físicas para instalação das antenas.
Segue abaixo a tabela de níveis do ADSF – modalidade aberta – inclusão digital:
Nível
1
2
3
4
5
6
7
8

Quantidade de Usuários Simultâneos do Acesso Dedicado Sem Fio Modalidade Aberta – Inclusão Digital com ou sem Torre
40 sem Torre
40 com Torre
80 sem Torre
80 com Torre
240 sem Torre
240 com Torre
400 sem Torre
400 com Torre

4.4.2 O ADSF Modalidade Fechada
Deverá no mínimo oferecer os padrões IEEE 802.11g e 802.11n, e opcionalmente as
tecnologias abaixo:
 IEEE 802.11a/s (WiFi);
 Ou outra superior.
A modalidade fechada poderá ser associada aos seguintes tipos de acessos dedicados:
 ADC (Acesso Dedicado Convergente);
 ADE (Acesso Dedicado Especial) ou
 ADT (Acesso Dedicado Temporário).
A modalidade fechada deverá disponibilizar os seguintes requisitos:
 Criptografia dos dados;
 Protocolo de criptografia WPA2 ou superior e
 Não propagação do SSID.
A modalidade fechada poderá, a critério do Contratante Aderente, disponibilizar os
seguintes requisitos:
 Controle de acesso por MAC;
 Controle de acesso pelo protocolo IEEE 802.1X/EAP e
 Segmentação de rede com o protocolo IEEE 802.1Q.
Devem garantir um throughput mínimo de 6Mbps para as modalidades fechadas.
A Controller a ser fornecida para gerenciamento dos pontos de acessos deverá ser a
ENTERASYS modelo C5110.
Os pontos de acesso WiFi deverão ser da marca ENTERASYS e modelo 3610.
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Ponto de Acesso ENTERASYS 3610

A qualidade exigida para o ADSF modalidade fechada deverá levar em consideração a
utilização de receptores com antenas padrão (ganho aproximado de 2dBi) pelos equipamentos do
cliente (Contratante Aderente).
Obs.: Caso sejam necessárias licenças ambientais, da ANATEL ou qualquer outra (como
municipais, aeroportuárias, etc.) para a tecnologia escolhida para o fornecimento deste serviço, as
mesmas deverão ser adquiridas pelo Consórcio.
Segue abaixo a tabela de níveis do ADSF – modalidade fechada:
Nível
1
2
3
4
5
6
7
8

Área de abrangência do Acesso Dedicado Sem Fio –
Modalidade Fechada
1m2 a 250m2
251m2 a 500m2
501m2 a 750m2
751m2 a 1000m2
1001m2 a 5000m2
5001m2 a 10000m2
10001m2 a 25000m2
25001m2 a 50000m2

Para o serviço ADSF, na modalidade fechada, será considerada a área específica de cada
PCM, ou seja, não será permitida a contratação de um determinado nível para atender a mais de
um PCM.
4.4.3 O Acordo de Nível de Serviço (SLA) para o ADSF
Entrega:
 Máximo de 30 (trinta) dias úteis para ADSFs da modalidade aberta;
 Máximo de 20 (vinte) dias úteis para ADSFs da modalidade fechada.
Penalidade: desconto na fatura por atraso na instalação, sendo 1/30 por dia de atraso do
valor mensal do ADSF.
Correção de Falhas:
 Máximo de 4 horas para ADSFs localizados na RMR;
 Máximo de 6 horas + 1 (uma) hora a cada 150 km de distância da capital Recife para
ADSFs localizados no interior do estado de Pernambuco.
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Penalidade: multa de até 10% do valor mensal do serviço (vide tabela detalhada do SLA no
Anexo V).
4.5

O Ponto de Voz Fixo (PVF)

Os ramais do serviço de telefonia fixa são denominados de Pontos de Voz Fixo (PVFs),
podendo utilizar aparelhos e recursos de hardwares e de softwares distintos, de forma a oferecer
facilidades através de aparelhos analógicos, digitais, IPs e ainda soluções de softwares para permitir
serviços como: softphone, virtualização de pontos de voz e de mesa-operações-de-telefonista.
O Consórcio deve prover servidores de voz para atender aos requisitos exigidos pelos
serviços de ponto de voz fixo, além de gerenciar e proporcionar a sua operacionalização e suas
funcionalidades, sendo algumas listadas a seguir:
 Discagem direta nos pontos de voz conhecida como Discagem Direta à Ramal (DDR);
 Serviço de aguardo para encaminhamento das chamadas externas destinadas a PVFs, cujo
atendente esteja ausente, para PVFs pré-determinados;
 Facilidade siga-me (follow-me) para um número interno ou externo;
 Serviço de re-chamada automática;
 Serviço de conferências por telefone para no mínimo entre 03 (três) participantes;
 Função chefe-secretária;
 Interface para música de espera, outra solução que atenda a este item desde que não
implique em ônus adicionais para a CONTRATANTE ADERENTE, mediante autorização da
CONTRATANTE PRINCIPAL;
 Serviço de correio de voz;
 Facilidade de temporização de chamadas.
Segue abaixo a tabela de velocidade do acesso dedicado convergente x canal de voz, que
estabelece a banda mínima do ADC de acordo com a quantidade de ramais previstos para o PCM:
Acesso Dedicado
Convergente

Pontos de Voz Fixos

256Kbps
256Kbps
256Kbps
256Kbps
512Kbps
1024Kbps
1024Kbps
2048Kbps
4096Kbps
6144Kbps
10000Kbps
20000Kbps
40000Kbps a 155Mbps

01
02
03
04
acima de 04 até 15
acima de 15 até 30
acima de 31 até 40
acima de 41 até 80
acima de 81 até 160
acima de 161 até 375
acima de 376 até 750
acima de 751 até 1500
acima de 1500

Canais de Voz Simultâneos (em
média 40% da quantidade de PVFs,
exceto para PCMs com até 04 PVFs)
01
02
03
04
mínimo de 04 até 06
mínimo de 07 até 12
mínimo de 13 até 16
mínimo de 17 até 32
mínimo de 33 até 64
mínimo de 65 até 150
mínimo de 151 até 300
mínimo de 301 até 600
mínimo de 600
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Existem 08 (oito) tipos de recursos tecnológicos para prover os serviços de voz (aparelhos ou
softwares):
 Aparelho de voz analógico (PVF-Analógico);
 Aparelho de voz digital básico (PVF-D-Básico);
 Aparelho de voz digital avançado (PVF-D-Avançado);
 Recurso de software mesa telefonista (PVF-Telefonista);
 Aparelho de voz IP básico (PVF-IP-Básico);
 Aparelho de voz IP avançado (PVF-IP-Avançado);
 Recurso de software voz virtual (PVF-Software);
 Facilidade de virtualização de NIM (PVF-Virtual).
O Consórcio deverá fornecer ou disponibilizar aos usuários da rede PE-CONECTADO, ao
término da instalação dos serviços no PCM, manual ilustrativo contendo todos os recursos e
facilidades disponíveis para cada PVF contratado, utilizando linguagem clara e objetiva com
ilustrações e recomendações podendo ser disponibilizado impresso ou na WEB. E ainda deverá
realizar treinamento de utilização de todos os serviços contratados, com os usuários da rede PEConectado, devendo ser encaminhado à gerência da rede na ATI/GRC/URM uma certidão fornecida
pelo contratante, atestando que o treinamento foi realizado, para ser anexado à Ordem de Serviço.
4.5.1 O PVF analógico
Possui as seguintes características:
 Modelo de mesa;
 Exclusivo para comunicação de voz e
 Teclado DTMF, teclas * (asterisco), # (cerquilha), flash, rediscagem (redial) e mudo (mute).

Siemens Gigaset DA 100
4.5.2 O PVF digital básico
Possui as seguintes características, além das do item anterior:
 Mostrador de cristal líquido, alfanumérico, com capacidade mínima de 32 (trinta e dois)
caracteres que possibilite indicação de data, hora, número chamado, número do Ponto Voz-Fixo que iniciou a chamada quando do recebimento de ligações internas e de
mensagens;
 Mínimo 15 (quinze) teclas de funções programáveis (permitido a uti lização de módulo de
expansão de teclas);
 Registros no idioma português no display;
 Teclas de navegação para utilizar as facilidades via menu e
 Conversação em viva-voz.
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4.5.3 O
PVF digital
avançado

Possui as seguintes características, além das do item anterior:
 Funcionalidade de full-duplex mãos livre, com fone auricular com ou sem fio e
 Módulo de expansão de teclas de funções com no mínimo 50 novas teclas.

Siemens OpenStage 40T

Módulo de Expansão de Teclas

4.5.4 O PVF IP básico
Possui as seguintes características:
 Diferenciação de chamadas externas e internas;
 Identificação de classe de serviço;
 Re-chamada em caso de livre ou ocupado;
 Re-discagem do último número;
 Chamadas em espera;
 Sinalização DTMF;
 Volume ajustável por tecla.

Siemens OpenStage 15
4.5.5 O PVF IP avançado
Possui as seguintes características, além das do item anterior:
 Display com no mínimo 320 X 240 pixels;
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 Volume ajustável por software ou por teclas e
 Fone de ouvido sem fio por Bluetooth 2.0.

Siemens OpenStage 60G
4.5.6 O PVF Software
São licenças da solução de voz baseada em software, onde deve prover todas as facilidades e
serviços associados à telefonia fixa, utilizando os recursos computacionais apropriados, de forma a
disponibilizar todas as funcionalidades do PVF Digital Básico.
Oferece todas as funções de telefonia através de um computador pessoal, incluindo: discar,
atender, desligar, consultar, realizar conferências, desviar chamadas, utilizar a função não perturbe
e gerenciamento e armazenamento de contatos na agenda. Além de permitir a exibição do número
ou nome de quem está chamando.

OpenScape Desktop Client
4.5.7 O PVF virtual
Recurso de virtualização de números de identificação multidigital, denominados de NIM,
onde um conjunto de NIMs pode ser usado por qualquer aparelho telefônico a partir de uma
codificação e senha específica, permitindo realizar ligações intra e extragrupo da rede PECONECTADO. Os NIMs virtualizados, denominados de PVF Virtual, deverão ser bilhetados e
tarifados como qualquer outro PVF.
4.5.8 O PVF telefonista
Composto por software para controle de chamadas pela telefonista, compatível com sistema
operacional Windows XP, vista, seven ou superior; ou ainda Sistema Operacional livre.
Possui as seguintes características mínimas:
 Fone de cabeça;
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Retenção de chamada;
Transferência de chamadas de entrada para outra posição de operador;
Facilidade de intercalação pela telefonista;
Visualização da data e hora real do sistema;
Visualização das chamadas estacionadas;
Visualização do número chamador;
Ativação de serviço noturno e
Sinalização visual e sonora das chamadas destinadas à telefonista.

Software OptiClient Attendant
ou
AC-WIN IP Attendant Console
4.5.9 O Acordo de Nível de Serviço (SLA) para o PVF
Entrega:
 Máximo de 10 (dez) dias corridos para PVFs pertencentes à PCMs da RMR;
 Máximo de 15 (quinze) dias corridos para PVFs pertencentes à PCMs do interior do estado
de Pernambuco.
Penalidade: desconto na fatura por atraso na instalação, sendo 1/30 por dia de atraso do
valor mensal do PVF.
Correção de Falhas:
 Máximo de 4 horas para reparo do PABX localizado na RMR;
 Máximo de 6 horas + 1 (uma) hora a cada 150 km de distância da capital Recife para
reparo do PABX localizado no interior do Estado de Pernambuco;
 Máximo de 24 horas para reparo no PVF (cada ramal de voz).
Penalidade: multa de até 10% do valor mensal do serviço (vide tabela detalhada do SLA no
Anexo V).
4.6 O Ponto de Voz Móvel
Serviço que compreende a telefonia móvel (SMP), que são denominados de Pontos de Voz
Móvel (PVMs), utilizando aparelhos digitais móveis de diversos modelos e funcionalidades, visando
oferecer recursos e facilidades para diferentes categorias de usuários divididas nas seguintes
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modalidades: Executivo, Direção, Gerencial, Operacional, Tarifa Zero e Transmissão de dados para
telemetria. Essas categorias de PVMs são integradas neste modelo único de prestação de serviços.
4.6.1 O PVM executivo
Será atendido pelo fornecimento do Aparelho Móvel da marca Apple e modelo Iphone 4,
com as principais características abaixo listadas:
 Memória Interna de 4G bytes (Optimus L7), 8G (Iphone 4) e 16G (Iphone 5);
 Tela Retina sensível ao toque (Touch Screen) de 3,5 polegadas (Iphone 4), 4 polegadas
(Iphone 5) e 4,3 polegadas (Optimus L7), todos com 16 milhões de cores;
 Câmera de 5 Megapixels (Optimus L7 e Iphone 4) e 8 Megapixels (Iphone 5);
 Captura de vídeo;
 Viva voz;
 Sistema Operacional iOS 4 (Iphone 4), iOS 5 (Iphone 5) e Android 4.0 (Optimus L7);
 Bluetooth;
 3G;
 Rede WiFi;
 GPS.

Apple Iphone 4

LG Optimus L7

Apple Iphone 5

4.6.2 O PVM direção
Será atendido pelo fornecimento do Aparelho Móvel da marca LG e modelo Optimus L5, com
as principais características abaixo listadas:
 Memória Interna de 4G bytes;
 Suporte a Micro SD para até 32G bytes;
 Tela sensível ao toque (touch screen) de 4 polegadas e 16 milhões de cores (320x480 pixels);
 Câmera de 5 Megapixels com flash e zoom de 4X;
 Captura de vídeo;
 Viva voz;
 Sistema Operacional Android 4.0;
 Bluetooth 3.0;
 3G;
 Rádio FM;
 Rede WiFi;
 GPS.
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LG Optimus L5
4.6.3 O PVM gerencial
Será atendido pelo fornecimento do Aparelho Móvel da marca LG e modelo Optimus L3, com
as principais características abaixo listadas:
 Memória Interna de 2G bytes;
 Suporte a Micro SD para até 32G bytes;
 Tela sensível ao toque (touch screen) de 3,2 polegadas e 262 mil cores (240x320 pixels);
 Câmera de 3.2 Megapixels com zoom de 4X;
 Captura de vídeo;
 Viva voz;
 Sistema Operacional Android 2.3;
 Bluetooth 3.0;
 3G;
 Rádio FM;
 Rede WiFi;
 GPS.

LG Optimus L3
4.6.4 O PVF operacional e tarifa zero
Será atendido pelo fornecimento do Aparelho Móvel da marca Nokia e modelo Asha 201,
com as principais características abaixo listadas:
 Suporte a 2 (dois) chips (apenas o Samsung Chat 222);
 Memória Interna de 64M Bytes (Nokia Asha 201) e 45M Bytes (Samsung Chat 222);
 Suporte a Micro SD para até 3,2G bytes (Nokia Asha 201) e 16G bytes (Samsung Chat 222);
 Tela de 2,4 polegadas e 262 mil cores (240x320 pixels) para o Nokia Asha 201;
 Tela de 2,2 polegadas (220x176 pixels) para o Samsung Chat 222;
 Câmera de 2 Megapixels com zoom de 4X (Nokia Asha 201);
 Câmera VGA com zoom de 2X (Samsung Chat 222);
 Captura de vídeo;
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Viva voz;
Bluetooth 2.1 + EDR;
2G;
Rádio FM (apenas Nokia Asha 201);
Teclado QWERTY.

Nokia Asha 201

Samsung Chat 222

4.6.5 O serviço de transmissão de dados via PVM
É fornecido através de pacotes ilimitados de volume de dados, permitindo utilizar as
tecnologias GPRS/EDGE e 3G ou superior através do serviço de Ponto de Voz Móvel (PVM), para
permitir a transmissão de arquivos, envio de e-mails e acesso à internet, utilizando aparelho celular
que possua funcionalidade para suportar este serviço.
4.6.6 Procedimentos para situações diversas
4.6.6.1 Mudança de titularidade para pessoa física (PF)
 GESTOR solicita à UNTEM/SAD;
 UNTEM/ SAD encaminha formulários e recomendações ao GESTOR;
 GESTOR providencia documentação necessária e envia à UNTEM/SAD;
 UNTEM/SAD encaminha solicitação ao CONSÓRCIO;
 CONSÓRCIO conclui solicitação.
Obs: a ativação de linha para reposição deve ser solicitada pelo GESTOR.
4.6.6.2 Ativação de linha de reposição






GESTOR solicita à UNTEM/SAD;
UNTEM/SAD encaminha minuta de Ordem de Serviço (OS) ao GESTOR;
GESTOR preenche OS, assina e encaminha à UNTEM/SAD;
UNTEM/SAD encaminha solicitação ao CONSÓRCIO;
CONSÓRCIO conclui solicitação.

Obs: após conclusão, cabe ao GESTOR solicita ao atendimento OIGESTOR a inclusão das
novas linhas no sistema, bem como configurá-las.
4.6.6.3 Mudança de titularidade entre pessoas Jurídicas (CNPJs diferentes)
 GESTOR solicita à UNTEM/SAD;
 UNTEM/SAD encaminha formulários e recomendações ao GESTOR;
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 GESTOR providencia documentação necessária e envia à UNTEM/SAD;
 UNTEM/SAD encaminha solicitação ao CONSÓRCIO;
 CONSÓRCIO conclui solicitação.
Obs: Após conclusão, cabe ao GESTOR solicita ao atendimento OIGESTOR a inclusão das
novas linhas no sistema, bem como configurá-las.
4.6.6.4 Troca de número/DDD
 GESTOR solicita à UNTEM/SAD;
 UNTEM/SAD encaminha solicitação ao CONSÓRCIO;
 CONSÓRCIO conclui solicitação.
Obs: após conclusão, cabe ao GESTOR solicita ao atendimento OIGESTOR a inclusão das
novas linhas no sistema, bem como configurá-las.
4.6.6.5 Acréscimo de Linhas de voz











Titular do ÓRGÃO solicita ao Secretário de Administração;
UNTEM/SAD analisa pleito e emite Nota Técnica;
SAD remete ofício de resposta ao ÓRGÃO;
GCINF/SAD encaminha minuta de Termo Aditivo (TA) e respectiva minuta de Adendo
ao GESTOR;
GESTOR providencia empenho e 04 vias assinadas do Adendo e encaminha à
GCINF/SAD;
GCINF/SAD finaliza TA e encaminha 04 vias às partes envolvidas para assinaturas;
GESTOR, após formalização, solicita emissão da OS de ativação das novas linhas à
UNTEM/SAD;
UNGET/SAD encaminha minuta de OS ao GESTOR;
GESTOR preenche OS, assina e encaminha cópia digitalizada à UNTEM/SAD;
UNTEM/SAD encaminha ao CONSÓRCIO, que disponibiliza as linhas e respectivos
aparelhos.

Obs: após conclusão, cabe ao GESTOR solicita ao atendimento OIGESTOR a inclusão das
novas linhas no sistema, bem como configurá-las.
4.6.6.6 Resgate de linha p/ novo chip por motivo de defeito / perda / furto / roubo /
extravio ou fato correlato
 GESTOR, caso já possua novo chip, solicita diretamente ao CONSÓRCIO, pelo
atendimento 0800 031 80 31. Caso contrário, solicita à UNTEM/SAD;
 UNTEM/SAD, caso possua chip backup, solicita ao CONSÓRCIO. Caso contrário,
informa ao GESTOR a necessidade de aquisição de novo chip em uma loja, às
expensas do usuário;
 CONSÓRCIO conclui solicitação.
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4.6.6.7 Bloqueio/desbloqueio de linha/aparelho
 GESTOR solicita diretamente ao CONSÓRCIO, pelo atendimento 0800 031 80 31;
 CONSÓRCIO conclui solicitação.
4.6.6.8 Ativação/desativação de roaming internacional
 GESTOR solicita diretamente ao CONSÓRCIO, pelo atendimento 0800 031 80 31, ou à
UNTEM/ SAD;
 UNTEM/SAD solicita ao CONSÓRCIO;
 CONSÓRCIO conclui solicitação.
Obs. 1: no caso do pedido ser feito à UNTEM, este deve acontecer com, no mínimo, 24
horas de antecedência.
Obs. 2: Cabe ao gestor decidir pela contratação de pacote (voz e/ou dados) para uso no
exterior, indicando aquele que deseja contratar.
4.6.6.9 Cadastramento de novos gestores junto ao atendimento 0800
 GESTOR solicita diretamente ao CONSÓRCIO, pelo atendimento 0800 031 80 31;
 CONSÓRCIO conclui solicitação
4.6.7 O Acordo de Nível de Serviço (SLA) para o PVM
Entrega:
 Máximo de 20 (vinte) dias úteis para a primeira Ordem de Serviço contendo o
primeiro conjunto solicitado.
 Máximo de 5 (cinco) dias úteis para outras Ordens de Serviços consecutivas a
Primeira Ordem de Serviços, que representem expansões dos serviços contratados.
Penalidade: desconto na fatura por atraso na instalação, sendo 1/30 por dia de atraso
do valor mensal do PVM.
Correção de Falhas:
 Máximo de 5 horas para reparo ou troca de PVMs da modalidade executivo;
 Máximo de 8 horas para reparo ou troca de PVMs da modalidade direção;
 Máximo de 24 horas para reparo ou troca de PVMs da modalidade gerencial,
operacional ou tarifa zero.
Penalidade: multa de até 10% do valor mensal do serviço (vide tabela detalhada do SLA
no Anexo V).
4.7

O Serviço 0800 – Discagem Direta Gratuita (DDG)

Tecnicamente denominado de sistema de tarifação reverso, possibilita o recebimento de
ligações telefônicas destinadas aos Contratantes Aderentes, e fica restrita a sua utilização
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exclusivamente para recebimento de ligações. Este serviço tem a finalidade de melhorar a
qualidade de atendimento dos serviços à população, através de atendimentos às chamadas de
telefonia originadas a partir de todos os Municípios do Estado de Pernambuco. Esta modalidade de
tráfego apresenta as facilidades aos Órgãos Contratantes Aderentes abaixo descritas:
 Restringir as áreas das quais não deseja receber chamadas;
 Restringir os acessos por chamadas originadas em terminais móveis (celular);
 Agendamento por horários, data, dia da semana ou origem – Permitindo definir o local de
atendimento das chamadas em função da hora, data, dia da semana ou orige m da ligação;
 Distribuição de chamadas (Cíclica, Seqüencial ou percentual) das chamadas entre os
diversos pontos de atendimento do órgão aderente;
 Reencaminhamento/direcionamento de chamadas nos casos de Congestionamento, Linha
Ocupada e na situação de Não Responde;
 Mensagem personalizada ao usuário que encontrar as condições Linha Ocupada,
Congestionamento e situação de Não Responde;
 Mensagens gravadas ou personalizadas pelo órgão aderente, na rede da proponente para
o atendimento de determinadas chamadas;
 Disponibiliza na web (internet) relatórios de desempenho do serviço de 0800,
apresentando o resultado de indicadores de atendimento;
 Permite a restrição de chamadas originadas por telefone público;
 Mantém os números 0800 atualmente utilizados pelos Contratantes Aderentes, sem ônus
para a Contratante.
4.7.1 O Acordo de Nível de Serviço (SLA) para o 0800
Entrega:
 Máximo de 20 (vinte) dias corridos.
Penalidade: desconto na fatura por atraso na instalação, sendo 1/30 por dia de atraso do
valor mensal do serviço de 0800.
Correção de Falhas:
 Máximo de 4 horas para reparo.
Penalidade: Multa de até 10% do valor mensal do serviço (vide tabela detalhada do SLA no
Anexo V).
4.8

A Videoconferência

Destinado para atendimento a demandas de diversos órgãos do Governo Estadual, e com
objetivo de melhoria e complementação das atividades de educação à distância e gestão, busca
também apoiar as ações de capacitação de gestores, professores e ainda permitir a realização de
reuniões gerenciais e técnicas entre dirigentes e funcionários do Governo. Os Serviços de
Videoconferências são prestados nas modalidades Vídeo Sala, Vídeo Executivo e Vídeo Básico.
De forma geral o serviço de Videoconferência oferece as seguintes facilidades:
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 Serviço de Gerenciamento Central de Videoconferência a ser prestado em regime de
horário comercial com cobertura das 08h00minh às 18h00minh;
 Multiconferência com transmissão simultânea de voz, dados e imagens intra e extra Rede,
que será responsável pelo total gerenciamento dos agendamentos e realizações de
videoconferências, conforme quantidades e modalidades requeridas;
 Mínimo de 10 layouts de exibição diferentes que apresentem, simultaneamente na
mesma conferência, inclusive, resoluções 4:3 e 16:9;
 Agendamento de conferências, criação de várias áreas virtuais independentes para
conexão dos equipamentos de videoconferência ou reserva de salas;
 Disponibilização de videoconferência através de streaming;
 Sistema via WEB de Agendamento;
 Permite a gravação, sob demanda, do conteúdo (áudio, vídeo e dados) de qualquer sessão
de videoconferência em formato compatível para a visualização em microcomputador,
tais como Windows Media Player, Flash Player, Real Player ou outros produtos disponíveis
no mercado;
 Exibição de vídeos sob demanda ou ao vivo nos formatos multicast e/ou unicast;
 Geração relatórios sobre a popularidade de um determinado conteúdo, visualização de
uma determinada mídia e atividade por usuário;
 Identificação de informações sobre o programa inserido, como perguntas enviadas, índice
de audiência e registros de visualização;
 Permite, sob opção do administrador, a recepção de perguntas de expectadores;
 Visualizações no formato webcast, onde é facultado ao gerente do conteúdo
disponibilizar arquivos para download para os espectadores;
 Envio de convites ou notificações a usuários através de mensagem eletrônica (e -mail);
 É permitida a personalização de mensagens de acordo com a necessidade do gerente da
plataforma;
 Possibilita a edição simples do conteúdo de mídia, incluindo cortes de início e fim
(trimming), inserção de capítulos, slides e legenda.
4.8.1 A Vídeo Sala
Ambientes operacionais para videoconferência nas dependências dos Contratantes
Aderentes, as vídeo salas são um conjunto de recursos para realizar transmissão simultânea de voz,
dados e imagens intra e extra rede PE-CONECTADO, devendo ser gerenciado pelo Serviço de
Gerenciamento Central de Videoconferência instalado na ATI.
Para a vídeo sala será fornecido pelo Consórcio os seguintes elementos:
 Equipamento de videoconferência (Polycom HDX7000);
 Monitor de TV LCD de no mínimo 42”;
 Projetor multimídia de alta resolução, com a capacidade mínima de 3.500 lumens e com
tela de projeção;
 Alto-falantes;
 Microfone estéreo;
 Handset para interação por áudio com privacidade;
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 Câmera destacada do equipamento de videoconferência;
 Controle remoto e
 Mini teclado integrado ao equipamento para funções de controle de chamadas disponível
próximo ao usuário.
O Consórcio também fornecerá técnico especializado de no mínimo nível médio e
certificado nas tecnologias adotadas para operar e prover suporte tecnológico.
Obs.: as adequações de infraestrutura de rede lógica e elétrica, necessárias para o seu
pleno funcionamento, são de responsabilidade do Consórcio.

Polycom HDX7000
4.8.2 O Vídeo Executivo
Baseado em uma solução de software associada ao fornecimento de um equipamento
específico para videoconferência, que permite a participação em videoconferências de forma
pessoal ou de pequenos grupos, devendo ser gerenciado pelo Serviço de Gerenciamento Central de
Videoconferência instalado na ATI.
Para o vídeo executivo será fornecido pelo Consórcio um equipamento da marca Polycom e
modelo HDX4000.
Obs.: As adequações de infraestrutura de rede lógica e elétrica, necessárias para o seu pleno
funcionamento, são de responsabilidade do Consórcio.

Polycom HDX4000
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4.8.3 O Vídeo Básico
Baseado em uma solução de software associada ao fornecimento de um kit específico para
videoconferência, que uma vez instalado em um computador (desktop ou notebook) do
Contratante Aderente e com os requisitos mínimos para a sua instalação, permite a participação
em videoconferências de forma pessoal ou de pequenos grupos, devendo ser gerenciado pelo
Serviço de Gerenciamento Central de Videoconferência instalado na ATI.
Para o Vídeo Executivo será fornecido pelo Consórcio o software Polycom CMA Desktop for
Windows, uma câmera web, um fone de ouvido e um microfone.

Polycom CMA Desktop
4.8.4 O Acordo de Nível de Serviço (SLA) para a Videoconferência
Entrega:
 Máximo de 60 (sessenta) dias úteis na modalidade Vídeo Sala;
 Máximo de 30 (trinta) dias úteis na modalidade Vídeo Executivo e
 Máximo de 20 (quinze) dias úteis na modalidade Vídeo-Básico.
Penalidade: desconto na fatura por atraso na instalação, sendo 1/30 por dia de atraso do
valor mensal do respectivo serviço de Videoconferência.
Correção de Falhas:
 Máximo de 6 horas para reparo do serviço na modalidade Vídeo Sala;
 Máximo de 6 horas na modalidade Vídeo Executivo e
 Máximo de 24 horas na modalidade Vídeo Básico.
Penalidade: multa de até 10% do valor mensal do serviço (vide tabela detalhada do SLA no
Anexo V).
4.9

O Serviço de FAX

Serviço opcional para o Contratante Aderente. Neste serviço estão previstas duas
modalidades de servidor: básica e avançada. A modalidade a ser requerida dependerá da
capacidade operacional de cada Contratante Aderente. Na solicitação do SERVFAX o Órgão poderá
também solicitar recursos para emissão de fax, denominado de Pontos de Emissão de Fax - PEFAX.
A título de esclarecimento, ficam mantidos os serviços tradicionais de FAX existentes nos Órgãos.
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4.9.1 O SERVFAX
Equipamento Servidor de Fax (Siemens OpenScape Xpressions) que tem a função de
gerenciar o recebimento e o envio de documentos digitalizados, que utilizam como meio de
transmissão a rede telefônica (STFC). Esta solução tem a função de centralizar este tipo de
comunicação, à qual fica associado um conjunto de clientes usuários deste recurso.
De forma geral o SERVFAX oferece as seguintes facilidades:
 Caixas-Postais de FAX em qualquer PVF, permitindo realizar recuperação das informações
encaminhadas de forma a poder armazenar ou imprimir, e integrado ao serviço de e-mail;
 Sistema de suprimento de energia elétrica modular, garantindo o fornecimento de
energia e a operação do equipamento por 03 (três) horas ininterruptas;
 Configuração de políticas de roteamento para faxes de entrada;
 Arquivamento de faxes que foram enviados ou recebidos, podendo ser re-enviados ou
impressos;
 Geração de logs para o acompanhamento do uso dos recursos de fax;
 Encaminhamento para o usuário destinatário da Rede PE-CONECTADO, com base nos
números de telefone para recebimento de faxes aos quais estão associados os
destinatários específicos;
 Envio simultâneo de um mesmo fax para inúmeros destinatários, numa mesma operação;
 Classificação das informações e a possibilidade de consultar os conteúdos dos faxes em
qualquer ponto da rede, permitindo a busca por data, hora e número originador do fax;
 Classificação e triagem auxiliada, com inclusão de identificador do fax emissor, e
agrupamento dos documentos enviados separadamente;
 Ao enviar um fax o sistema realizará até 5 (cinco) tentativas, cujo insucesso será
reportado ao emissor;
 Emissão de mensagem de voz anunciando o envio do fax, solicitando sinal de transmissão
e conseguintemente o envio do fax.
 Gerenciamento de chamadas fornecendo os históricos em formato de relatório e em
gráficos;
 Configurável via perfil do usuário e
 Aviso e encaminhamento dos faxes recebidos por e-mail.
Para o serviço de SERVFAX será fornecido pelo Consórcio a solução Siemens OpenScape
Xpressions.
Obs.: São de responsabilidade do Consórcio as atividades de configurações de todos os
recursos envolvidos imprescindíveis, inclusive os pontos de energia elétrica para ativação do
mesmo, as adequações de rede estabilizada, o cabeamento, as calhas e os racks que se fizerem
imprescindíveis para o seu pleno funcionamento.
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Siemens OpenScape Xpressions
4.9.1.1 O SERVFAX Básico
Suporta, no mínimo, 8 (oito) conexões simultâneas com o Sistema de Telefonia Fixa
Comutada (STFC) para transmissão/recepção de FAX.
4.9.1.2 O SERVFAX Avançado
Suporta, no mínimo, 30 (trinta) conexões simultâneas com o Sistema de Telefonia Fixa
Comutada (STFC) para transmissão/recepção de FAX.
4.9.1.3 O Acordo de Nível de Serviço (SLA) para o SERVFAX
Entrega:
 Máximo de 70 (setenta) dias corridos para o SEVFAX Básico ou Avançado;
Penalidade: desconto na fatura por atraso na instalação, sendo 1/30 por dia de atraso do
valor mensal do SERVFAX.
Correção de Falhas:
 Máximo de 4 horas para reparo do SEVFAX Básico ou Avançado;
Penalidade: multa de até 10% do valor mensal do serviço (vide tabela detalhada do SLA no
Anexo V).
4.9.2 O Ponto de Emissão de Fax – PEFAX
Recurso de informática, na forma de um digitalizador de imagens, para o provimento dos
serviços de emissão de Fax, nos PCMs, os quais serão totalmente gerenciados pelo Servidor de FAX
(SERVFAX).
Ponto de Emissão de FAX (PEFAX) ao ser cadastrado no Servidor de FAX (SERVFAX) receba um
número de telefone exclusivo, o qual será a sua identificação, onde então poderá enviar, receber e
visualizar seus documentos, podendo salvar suas mensagens onde melhor lhe convier, sem sair da
sua estação de trabalho. Adicionalmente, todo fax recebido para o número do usuário é visualizado
na web de qualquer computador;
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O PEFAX deve possuir as seguintes características mínimas:
 Resolução de 2.400 dpi;
 Profundidade de cores de 48 bits;
 Conexões USB 2.0 e
 Interface ethernet 10/100 Mbps.
Para o serviço de PEFAX será fornecido pelo Consórcio a multifuncional HP Officejet j4660,
contudo apenas a funcionalidade de scanner deste equipamento será garantida pelo Consórcio, as
outras funções e seus suprimentos (cartuchos de tinta, papel, etc.) não serão garantidos e nem
fornecidos.
Obs.: são de responsabilidade do Consórcio as atividades de configurações de todos os
recursos envolvidos imprescindíveis, inclusive os pontos de energia elétrica para ativação do
mesmo, as adequações de rede estabilizada, o cabeamento, as calhas e os racks que se fizerem
imprescindíveis para o seu pleno funcionamento.

Multifuncional HP Officejet j4660
4.9.3 O Acordo de Nível de Serviço (SLA) para o PEFAX
Entrega:
 Máximo de 30 (trinta) dias corridos para o PEFAX;
Penalidade: Desconto na fatura por atraso na instalação, sendo 1/30 por dia de atraso do
valor mensal do PEFAX.
Correção de Falhas:
 Máximo de 24 horas para reparo do PEFAX;
Penalidade: Multa de até 10% do valor mensal do serviço (vide tabela detalhada do SLA no
Anexo V).
4.10 O Serviço de Videomonitoramento
Este serviço consiste na captura, transmissão, análise, gerência, armazenamento e
recuperação de imagens de locais com grande fluxo de pessoas e/ou áreas críticas definidas pela
contratante – tais como: ruas, avenidas, cruzamentos, interiores e exteriores de prédios públicos,
etc, com a finalidade de apoiar ações de segurança pública voltadas à diminuição da criminalidade
nesses locais. Trata-se de um serviço opcional para o órgão aderente e será objeto de precificação
específica. O órgão aderente poderá,incluir tal serviço no seu respectivo contrato de adesão. Visa
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aumentar a segurança da população e melhorar o trabalho de investigação e repressão da
criminalidade através da utilização de câmeras de circuito fechado de televisão apresentadas
através sistemas de videomonitoramento urbano e predial, instalados estrategicamente em vias e
prédios públicos considerados de elevado valor operacional.
Os direitos de imagens, decorrentes do contrato, de qualquer natureza, são de uso e
propriedade exclusivos do Contratante Aderente. Sendo expressamente proibida a reprodução,
divulgação ou utilização de quaisquer informações obtidas, direta ou indiretamente, pela prestação
dos serviços descritos no contrato, sem a prévia anuência do Contratante Aderente.
O serviço opcional de videomonitoramento deverá ser fornecido nas seguintes
modalidades:
 Serviço opcional de videomonitoramento em vias públicas e
 Serviço opcional de videomonitoramento predial.
Principais características pertencentes às modalidades de vias públicas e predial:
 É de responsabilidade da CONTRATADA a execução de quaisquer obras e reformas que
vierem a ser necessárias para implantação e entrega do serviço e manutenção do SLA.
 É de responsabilidade da CONTRATADA fornecer a infraestrutura elétrica, lógica, e toda e
qualquer obra que se fizer necessária para o perfeito funcionamento dos equipamentos
que compõem a captação, transmissão, visualização e operação de imagens, com
acabamento necessário para manter os padrões anteriores à instalação.
 Sempre que se fizer necessário, a CONTRATADA deverá executar, sem ônus à contratante,
os serviços de:
o Realinhamento dos PCIs (Pontos de Captura de Imagens) no endereço em que elas
estiverem instaladas;
o Reinstalação dos PCIs em endereços (vias públicas) ou posições (Predial) diferentes do
inicialmente instalado;
o Ajuste de foco;
o Ajuste de nitidez das imagens e
o Manutenção da transparência do conjunto óptico das câmeras.
4.10.1 O Serviço de Videomonitoramento em vias públicas
Responsáveis pela captação e transmissão de imagens de ruas, avenidas e outros locais
públicos de interesse do Órgão Contratante Aderente, deverão ser providos por meio de uma
infraestrutura de hardware e softwares podendo ser utilizadas câmeras fixas e PTZs.
O serviço de videomonitoramento em vias públicas tem as seguintes características
principais:
 Deve possuir proteção a intempéries de acordo com as normas vigentes;
 É de responsabilidade da CONTRATADA fornecer toda a infraestrutura elétrica para todos
os equipamentos componentes da solução, bem como sistema de UPS com autonomia
mínima de 30 (trinta) minutos;
 As imagens deverão permitir ser analisadas, automaticamente, por software embarcado
na própria câmera, para as seguintes situações: detecção de objetos abandonados,
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detecção de objetos removidos da cena, alarme de direção de movimento e alarme por
permanência prolongada;
Tais alarmes gerados pelas câmeras deverão ser enviados ao software de gerência e
gravação para análise dos operadores.
A CONTRATADA deverá disponibilizar para cada ponto de captura de imagens, um meio
de acesso determinístico e simétrico desde o ponto de captura de imagens até o Centro
de Gerência Setorial de Videomonitoramento da capital/RMR e interior do estado, com
velocidade de transmissão, com banda mínima garantida, de 10 Mbps e latência menor
que 10ms, provido por meio óptico.
A CONTRATADA deverá prover estrutura para prestação do serviço de
videomonitoramento na capital e Região Metropolitana do Recife, composta por um
centro de gerência central de videomonitoramento, doravante denominado CGCV, e por
centros de gerência setoriais de videomonitoramento, doravante denominados CGSV, no
quantitativo mínimo de 10 (dez), os quais deverão ser interligados ao CGCV através de
meios de acesso óptico, determinístico e simétrico, com velocidade de transmissão, com
banda garantida mínima de 10 Gbps.
Para o interior do Estado a infraestrutura disponibilizada pela CONTRATADA deverá
prover centros de gerência setorial de videomonitoramento do interior, doravante
denominados CGSVI, vide Adendo VIII, no quantitativo mínimo de 21 (vinte e um), que
utilizarão o serviço dos ADCs da rede PE-Conectado para sua comunicação com o CGCV
instalado na Capital/RMR.
As imagens obtidas através dos pontos de captura de imagens instalados na capital e
Região Metropolitana deverão ser gerenciadas, analisadas e armazenadas no CGCV ;
As imagens obtidas através dos pontos de captura de imagens instalados no interior do
Estado deverão ser gerenciadas, analisadas e armazenadas nos Centros de Gerência
Setorial de Videomonitoramento;
É de responsabilidade da CONTRATADA prover equipe própria no CGCV e nos CGSVIs,
devidamente gerenciada, em regime de 8 (horas) x 5 (dias) nos dias úteis e em regime de
sobreaviso nos finais de semanas e feriados, para administração dos recursos de TIC
inerentes à prestação dos serviços de videomonitoramento implantados na capital/RMR e
interior do Estado, mantendo em seu quadro de suporte técnico um número suficiente de
profissionais especialistas que possam garantir a funcionalidade, o suporte, a manutenção
e a operação do sistema de videomonitoramento ofertado e
É de responsabilidade da CONTRATADA prover equipe própria, devidamente
supervisionada, em regime de 24(horas)x7(dias), para operação de visualização de
imagens geradas através dos Pontos de Captura de Imagens (PCIs).

Para o serviço de videomonitoramento de vias públicas o Consórcio deve fornecer as
câmeras Samsung SNP-5202H (PTZ) e SNB-5000 (fixa).
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Câmera Fixa – SNB 5000

4.10.2 O Acordo de Nível de Serviço (SLA) para o Serviço de Videomonitoramento em Vias
Públicas
Entrega:
 Máximo de 45 (quarenta e cinco) dias corridos para os Pontos de Captura de Imagens;
 Máximo de 45 (quarenta e cinco) dias corridos para os CGSV e CGSVI;
 Máximo de 45 (quarenta e cinco) dias corridos para o CGCV.
Penalidade: desconto na fatura por atraso na instalação, sendo 1/30 por dia de atraso do
valor mensal do respectivo serviço de Videomonitoramento em Vias Públicas.
Correção de Falhas:
 Máximo de 12 horas para reparo dos Pontos de Captura de Imagens da Capital/RMR;
 Máximo de 24 horas para reparo dos Pontos de Captura de Imagens do Interior;
 Máximo de 08 horas para reparo do CGSV;
 Máximo de 12 horas para reparo do CGSVI;
 Máximo de 04 horas para reparo do CGCV.
Penalidade: multa de até 10% do valor mensal do serviço (vide tabela detalhada do SLA no
Anexo V).
4.10.3 O Serviço de Videomonitoramento Predial
Este serviço tem por finalidade a instalação de pontos de captura, transmissão local,
gerência, armazenamento e recuperação de imagens das edificações que abrigam os órgãos e
entidades aderentes ao presente projeto. O serviço deverá ser prestado em edifícios distribuídos
por todo o território pernambucano. Dada essa necessidade, a gravação e o gerenciamento das
imagens deverá ser efetuada em equipamento localizado na própria edificação. O servidor de
gravação e gerenciamento das imagens deverá permitir ser acessado remotamente por meio do
ADC do próprio edifício.
Os equipamentos de gravação deverão conectar-se ao Centro de Gerência Setorial de
Videomonitoramento (CGSV) ou ao Centro de Gerência Setorial de Videomonitoramento do
Interior (CGSVI) da Secretaria de Defesa Social, por meio do ADC do próprio prédio, unicamente
para fins de exportação de imagens e alarmes de intrusão.
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O serviço de videomonitoramento predial tem as seguintes características principais:
O serviço de videomonitoramento predial deverá ser prestado por meio de câmeras,
equipamentos de gravação e toda a infraestrutura necessária ao seu perfeito funcionamento;
Os equipamentos de gravação deverão ser fornecidos em configurações para 4, 8 e 16
câmeras. Esses equipamentos deverão ser autocontidos em apenas uma unidade (appliance) que
contenha: o gravador, a CPU e o switch;
As imagens deverão ser analisadas, automaticamente, por software embarcado na própria
câmera, para as seguintes situações: detecção de objetos abandonados, detecção de objetos
removidos da cena, Alarme de direção de movimento e alarme por permanência prolongada;
A solução deverá enviar em caso de detecção de objetos abandonados, detecção de objetos
removidos da cena, Alarme de direção de movimento e alarme por permanênci a prolongada,
alarme para o CGSV ou CGSVI, através do ADC existente no prédio;
Todo o cabeamento e infraestrutura necessários à prestação dos serviços de monitoramento
predial deverão atender e ser certificados para as normas que definem o cabeamento estruturado
em Categoria 6;
Para a completa e perfeita execução do objeto deverão ser previstos: Câmeras de captura de
imagens, módulos de gerenciamento, Servidores, Unidades de Armazenamento, CPUs, monitores
de LCD/LED de no mínimo 21”, estações de visualização, switches, fontes alimentação para
câmeras, filtros, no-breaks, racks, fios, cabos, porcas, parafusos, estruturas metálicas, tubulações e
os acessórios como: suportes para fixação, cabos, infraestrutura lógica/elétrica e os equipamentos
que estabelecem um padrão que primem pela qualidade de imagem;
Todos os equipamentos instalados em cada unidade predial, deverão estar acomodados em
Rack de 19” (polegadas) e alimentados através de um no-break de dupla conversão e potência
mínima de 3KVA com autonomia para no mínimo 60 minutos sem a presença de rede elétrica;
Deverá ser fornecida estações de visualização em cada unidade predial para
acompanhamento das imagens geradas pelas câmaras de videomonitoramento, devendo cada
monitor visualizar imagens provenientes de, no máximo, 8 (oito) pontos de captura.
Para atender aos requisitos exigidos o Consórcio, em sua proposta, irá fornecer as câmeras
Samsung SNP-3302H (PTZ externa), SNP-3302 (PTZ interna) e SNB-3000 (fixa interna e externa).

Câmera PTZ Externa
SNP-3302H

Câmera PTZ Interna
SNP-3302

Câmera Fixa Interna e
Externa
SNB-3000
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4.10.4 O Acordo de Nível de Serviço (SLA) para o Serviço de Videomonitoramento Predial
Entrega:
 Máximo de 45 (quarenta e cinco) dias corridos para os Pontos de Captura de Imagens;
Penalidade: desconto na fatura por atraso na instalação, sendo 1/30 por dia de atraso do
valor mensal do serviço de videomonitoramento predial.
Correção de Falhas:
 Máximo de 12 horas para reparo dos pontos de captura de imagens da capital/RMR;
 Máximo de 24 horas para reparo dos pontos de captura de imagens do interior;
Penalidade: multa de até 10% do valor mensal do serviço (vide tabela detalhada do SLA no
Anexo V).
4.11 Monitoramento Setorial
Serviço opcional ao Contratante Aderente da rede PE-Conectado, compreendendo a
instalação e manutenção de um conjunto de recursos tecnológicos com capacidade operacional,
para suportar o monitoramento dos dispositivos de dados, voz e imagem para o mínimo de 1.200
(mil e duzentos) dispositivos (entre dispositivos de dados e telefonia). Bem como, a disponibilização
de serviços de monitoramento, com cobertura 24 horas x 7 dias, das 00:00h às 24:00h, de segunda
a domingo, inclusive feriados, incluindo equipes capacitadas nas tecnologias utilizadas na Rede,
para realizar a operação das ferramentas integrantes deste serviço de monitoramento setorial
compondo assim 01 (uma) posição de atendimento, atendendo às demandas do Órgão Contratante
Aderente, funcionando nas dependências do referido Contratante Aderente, de segunda à sexta,
das 07:00 às 19:00, e nos demais horários sendo fornecido pela operação integrada da rede PEConectado, oferecendo os mesmos serviços contudo, de forma remota.
Segue abaixo as principais características do serviço de monitoramento setorial:
Recursos de hardware:
 01 (um) sistema de visualização de imagens de, no mínimo, 42 polegadas, tela plana,
tecnologia LCD, com resolução mínima de 1.920 x 1.080, entrada VGA ou DVI para PC,
com suporte para fixação em teto ou parede;
 01 (uma) estação de trabalho para o sistema de visualização de imagens com as licenças
necessárias para a operacionalização dessa visão;
 01 (uma) estação de trabalho para o técnico de monitoramento com, no mínimo: 2GHz de
processamento, 4GB de RAM e monitor LCD de 17” e
 Mobiliário específico funcional necessário para acomodação dos recursos.
Recursos de software:
 Soluções de softwares que disponibilizem de forma transparente e em tempo-real
informações e dados para a equipe de monitoramento setorial possa desempenhar suas
atividades. Utilizar, obrigatoriamente, para o serviço de monitoramento setorial, os
mesmos softwares e servidores de gerência, das soluções adotadas para o conjunto de
ferramentas da operação integrada;
38

C a d e r n o d e O r ie n t a ç õ e s
Gestão de Serviços de Telemática





7
8

Ferramentas para gerenciamento de falhas e gerenciamento de desempenho;
Ferramenta para abertura e acompanhamento de registros de ocorrências (Tickets);
Ferramenta para monitoramento de inventário;
Softwares de apoio ao trabalho contendo no mínimo funcionalidades como: geração de
scripts de máscaras de abertura e fechamento de casos para facilitar o preenchimento da
ferramenta de controle dos registros de ocorrências (tickets), controle de passagem de
turno entre operadores, para acompanhamento de casos de alta criticidade; registro e
disparo de Informação de casos críticos através de email e SMS; emissão de relatórios em
formato aberto (xml, txt, csv, etc.), todos em português.

Atividades de responsabilidade deste serviço:
 Atuar como uma “célula” da operação integrada, agindo como um uma unidade de
operação interna ao Órgão Contratante Aderente, informando e agilizando o tratamento
de reparos dos serviços contratados pelo órgão;
 Ser “interface técnica” entre o Órgão Contratante Aderente e a operação integrada,
operacionalizada na URM/ATI.
 Elaborar e/ou extrair, quando solicitado, relatórios de gerência e acompanhamento para
o Órgão Contratante Aderente a respeito dos serviços contratados.
 Monitorar, através das ferramentas disponibilizadas o comportamento dos dispositivos
gerenciados e tomar ações de forma a apoiar o cliente em informações sobre o
funcionamento dos serviços;
 Receber e tratar solicitações vindas do atendimento especializado (help-desk) no sentido
de informar sobre pendências e dificuldades de contato com o órgão contratante.
 Receber e tratar registros de ocorrências (tickets) encaminhados pelo atendimento
especializado (help-desk) ou outras equipes de tratamento de ocorrências.
 Testar os serviços e reparos tratados pelas equipes externas ao serviço de monitoramento
setorial para garantir o bom funcionamento.
 Ser um “elemento facilitador” com as equipes de atendimento de campo e da Operação
Integrada para fins de tratamento e fechamento dos chamados e seus registros históricos,
permitindo a rastreabilidade das informações.
 Monitorar a infraestrutura do Órgão Contratante Aderente, restringindo-se aos
dispositivos contratados com o Serviço de Monitoramento de Falhas e Desempenho e
contactar os responsáveis pelos componentes dentro do Órgão Contratante Aderente, ou
outros responsáveis indicados por esta no momento do desenho da operação desses
serviços, atuando como monitor da infraestrutura do cliente e fazendo acionamento das
recorrências devidas.
 Atuar, de forma proativa, remotamente nos dispositivos monitorados defeituosos, através
das ferramentas de gerência, no sentido de reportar as falhas detectadas, acionando as
equipes de manutenção do Órgão Contratante Aderente.
 Sempre que necessário abrir uma ocorrência (ticket) no sistema de Registros de
Problemas (trouble-tickets) do Órgão Contratante Aderente e encaminhá-lo para as
equipes responsáveis do mesmo, monitorando o serviço com o intuito de testá-lo e
encerrar a ocorrência (ticket) posteriormente.
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 Elaborar relatórios de desempenho dos itens monitorados.
 Deve monitorar os seguintes componentes dos dispositivos monitorados disponibilidade,
CPU, memória, interface(s) de rede e processos ativos.
4.11.1 O Acordo de Nível de Serviço (SLA) para o Serviço de Monitoramento Setorial
Entrega:
 Máximo de 90 (noventa) dias corridos para entrega de todo o serviço de Monitoramento
Setorial;
Penalidade: desconto na fatura por atraso na instalação, sendo 1/30 por dia de atraso do
valor mensal do serviço de Monitoramento Setorial.
Correção de Falhas:
 Máximo de 12 horas para reparo dos Pontos de Captura de Imagens da Capital/RMR;
 Máximo de 24 horas para reparo dos Pontos de Captura de Imagens do Interior;
Penalidade: multa de até 10% do valor mensal do serviço (vide tabela detalhada do SLA no
anexo V).
4.12 Serviços Compartilhados
Estes serviços são fornecidos para todos os contratantes aderentes da rede PE-Conectado, e
são pagos pela Agência Estadual de Tecnologia da Informação – ATI.
4.12.1 Internet Corporativa
O Serviço de Internet Corporativa é compreendido como o acesso permanente dedicado e
exclusivo à Internet Mundial com total conectividade IP, com equipamentos e meios de acessos
redundantes para toda a rede. Este serviço será requerido de acordo com a necessidade de tráfego
utilizada na rede.
4.12.2 Pontos de Roteamento Seguro de Tráfego Multidigital (PRTMs)
Instalados em localidades estratégicas, de forma a permitir compartilhar recursos e otimizar
custos. Esses pontos de roteamento formam o backbone da rede PE-Conectado. A partir desses
pontos de roteamento multidigitais são providos os serviços de Internet e de acessos dedicados
banda larga para transmissão de dados, voz e imagens via Rede PE-Conectado.
Tem a finalidade de centralizar rotas de tráfego de transmissão e prover segurança na rede.
Dentre os PRTMs, um é o principal, denominado de PRTM-Principal, que está instalado na ATI. Os
demais PRTMs, denominados de PRTMs-Básicos, estão instalados em localidades estratégicas onde
caracterize uma grande concentração de PCMs e de tráfego. Esses PRTMs são obrigatoriamen te
pontos roteadores de tráfego.
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4.12.3 Operação Integrada da Rede PE-Conectado
Serviço formado por recursos tecnológicos necessários para permitir a realização das
atividades de instalação, configuração, manutenção, suporte e operação da Rede. Este serviço,
incluindo todas as atividades e recursos, são fiscalizados e coordenados pela Gerência da Rede da
ATI/GRC/URM. As atividades que integram este serviço devem obedecer às melhores práticas de
gerenciamento de projetos e serviços, adotando-se como modelo as práticas do PMI (Project
Management Institute) e o ITIL (Information Technology Infrastructure Library). É composto por
soluções de hardwares, softwares e equipes técnicas especializadas para permitir a perfe ita
execução das atividades de operação da Rede PE-Conectado.
Este serviço é composto por:
 Coordenação da operação integrada, realizando atividades de planejamento, controle e
acompanhamentos dos serviços e recursos da operação integrada;
 Atendimento especializado, conhecido como Help-Desk, realizando atividades de suporte
de 1º. Nível;
 Operação de dados, voz e vídeo, realizando atividades de suporte de 2º nível;
 Suporte especializado em configuração, falhas, segurança, desempenho, contabilidade,
bilhetagem e tarifação, realizando atividades de suporte de 3º nível;
 Operação do Sistema Gerencial da Rede (Integra), realizando atividades de
desenvolvimento, manutenção, digitação, operação de sistemas;
 Ativação e implantação dos novos serviços, realizando atividades de configuração e
implantação de novos serviços e
 Gerenciamento de projetos, realizando as seguintes atividades: organizar o portfólio de
projetos, realizar diagnóstico da gestão de projetos, criar processos e padronizar os
modelos de relatórios e documentos, com indicadores de desempenho, implantar
ferramenta de planejamento e acompanhamento de projetos, realizar o gerenciamento
continuado do portfólio de projetos, realizar anualmente a medição da maturidade em
gerenciamento de projetos.
O serviço de help-desk deve:
 Registrar os chamados e ocorrências;
 Resolver através do atendimento telefônico as dúvidas de operação e configuração dos
recursos computacionais;
 Acessar remotamente os recursos de telemática instalados no Ponto Cliente Multidigital
para solucionar o problema;
 Direcionar o chamado ao suporte presencial, quando necessário;
 Interagir com o cliente durante o atendimento de um chamado até a sua respectiva
conclusão;
 Gerar e utilizar base de conhecimentos para aumentar a performance de atendimento de
maneira contínua e
 Alimentar os dados do sistema de gestão, antes, durante e depois de concluído o suporte.
O serviço tem a responsabilidade de:
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 Realizar a assistência e suporte ao usuário da Rede PE-Conectado para a resolução de
problemas de configuração lógica dos equipamentos;
 Reinstalar e reconfigurar softwares nos recursos de Telemática;
 Detectar, diagnosticar e solucionar problemas;
 Prestar suporte a usuários na configuração de ambiente e solução de problemas em
configurações dos equipamentos disponibilizados na prestação dos serviços;
 Fornecer os recursos de telemática e de informática de backup, componentes e unidades
sobressalentes, visando a consistência com os níveis de Serviço especificados;
 Realimentar a base de conhecimento com os problemas re portados e as soluções
adotadas;
 Diagnosticar problemas de terceiros, quando for o caso, informando ao cliente do PCM
para que o mesmo possa tomar as providências cabíveis inclusive acionar seus
fornecedores.
Este serviço está operante e disponível de forma ininterrupta (24 horas por dia e 7 dias na
semana), para atendimento das demandas dos usuários da rede PE-Conectado e também para
atuação nos eventos a rede que exijam ação preventiva ou corretiva, sempre buscando manter a
qualidade exigida. Visando efetuar as atividades de atendimento de forma pró-ativa para todos os
recursos de dados, voz e imagem contratados, utilizando-se para isso, ferramentas de gerência que
permitam o fiel registro das interrupções e quedas de desempenho nos serviços contratados, bem
como seus restabelecimentos. E tem como meios de acesso ao serviço para os usuários da Rede PEConectado pelo atendimento telefônico gratuito 0800 287 3131 e pelo e-mail
peconectado@ati.pe.gov.br.
4.12.4 Gerenciamento Central de Videoconferência
Consiste na operação e provimento de suporte tecnológico e assistência adequada a um
ambiente operacional a ser instalado nas dependências físicas da ATI, denominado de
Gerenciamento Central de Videoconferência, cujo equipamento principal é conhecido no mercado
como Multipoint Control Unit (MCU), e inclui equipe técnica especializada de no mínimo nível
médio e certificada nas tecnologias adotadas pela proponente. E cujo serviço deve ser prestado em
regime de horário comercial com cobertura das 08:00h às 18:00h operando nas dependências
físicas da Agência Estadual de Tecnologia da Informação (ATI). Estes serviços serão fiscalizados e
coordenados pela Gerência da Rede na ATI/GRC/URM. Proveem todos os recursos necessários para
a realização de multiconferências com transmissão simultânea de voz, dados e imagens intra e
extra rede. Esse serviço será responsável pelo total gerenciamento dos agendamentos e realizações
de videoconferências, conforme quantidades e modalidades requeridas para vídeo-sala, vídeoexecutivo e vídeo-básico.
Este sistema também é capaz de realizar a captura de vídeo de forma segura (gravação e
reprodução), bem como de gerenciamento de conteúdo, administração e entrega de conteúdo de
vídeo. Permite a gravação de no mínimo 5 diferentes conferências simultaneamente em até HD
(720p), sob demanda, do conteúdo (áudio, vídeo e dados) em formato compatível para a
visualização em microcomputador tais como Windows Media Player, Flash Player, Real Player ou
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outros produtos disponíveis no mercado. O sistema ainda é capaz de suportar a exibição de vídeos
sob demanda ou ao vivo nos formatos multicast e/ou unicast e a disponibilização de
videoconferência através de streaming.
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DOS

SERVIÇ OS DE TEL EMÁ TICA
5.1

Sequência de procedimentos
Deverá ser observado o seguinte passo a passo para formalização dos contratos de

telemática dos órgãos da administração direta e indireta, e outros não pertencentes ao poder
executivo, que celebrem convênios com governo do estado de Pernambuco, para prestação de
serviços de telemática:
I – o gestor de telemática, designado conforme art. 4º, § único, do Decreto N° 39.000, de 27
de dezembro de 2012, adotará as seguintes medidas, sucessivamente:
a) verificar os serviços necessários ao atendimento do contratante aderente;
b) enviar à Gerência de Telemática do Estado a minuta do termo de adesão, contendo as
informações identificadoras do contratante aderente;
II - a Gerência de Telemática do Estado analisará a minuta do termo de adesão, parcialmente
preenchida pelo gestor de telemática, e complementá-la-á com os respectivos preços, fazendo-a
retornar ao contratante aderente;
III - o contratante aderente providenciará o empenho prévio correspondente, ou documento
equivalente que garanta a correspondente disponibilidade financeira, anexando-o à minuta do
termo de adesão, e enviará tal documentação Gerência de Telemática do Estado;
Parágrafo Único: A tabela de serviços a serem contratados deverá ser enviada à Gerência de
Telemática do Estado, em quatro vias originais e assinadas pelo gestor financeiro da entidade.
IV – a Secretaria de Administração do Estado enviará termo de adesão sucessivamente para:
a ) visto da Procuradoria Geral do Estado na minuta do termo de adesão, cujo valor seja igual
ou superior a R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), considerado um período de até 12 (doze)
meses.
b) visto da Gerência de Apoio Jurídico da Secretaria Executiva de Administração do Estado na
minuta do termo de adesão cujo valor não supere o mencionado na alínea a;
c) assinatura pelo responsável do órgão ou entidade contratante aderente;
d) assinatura pelo fornecedor dos serviços de telemática;
e) assinatura pelo Secretário de Administração;
IV – a Gerência de Telemática do Estado providenciará numeração e registro, em livro
próprio, bem como a publicação no Diário Oficial do Estado do respectivo extrato de publicação;
§ 1º Para contratos cuja vigência abranja mais um exercício financeiro, mesmo que
parcialmente, conforme Parecer 0525/2011 da Procuradoria Geral do Estado:
I - O contratante aderente deverá enviar à Gerência de Telemática do Estado empenho
prévio para o período do exercício no qual o contrato iniciará a sua vigência;
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II - Ao iniciar o exercício financeiro seguinte ao princípio da vigência do contrato, o
contratante aderente deverá enviar à Gerência de Telemática do Estado empenho prévio para o
período referente a este segundo exercício financeiro.
III - A Gerência de Telemática do Estado incluirá, através de apostilamento, o empenho a que
se refere o inciso anterior ao processo de formalização de contratação de serviços de telemática
conforme art. 1º, IV, desta portaria.
IV - A Secretaria de Administração do Estado deverá prever em contrato mater cláusula
estabelecendo que no exercício financeiro subsequente será oportunamente providenciado o
apostilamento das respectivas notas de empenho, sob pena de resolução do mesmo.
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Fluxograma do processo de preparação dos Termos Aditivos
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6 PROC EDIMENTOS PARA E MISSÃO D E OR DENS
DE SER VIÇO DE TELE MÁTICA
6.1

Sequência de procedimentos
Deverá ser observado o seguinte passo a passo para emissão de ordens de serviço para os

órgãos da administração direta e indireta, e outros não pertencentes ao Poder Executivo Estadual,
que celebrem convênios com o governo do estado de Pernambuco:
I - A partir da formalização contratual, o contratante aderente solicitará, via correio
eletrônico, a emissão de minuta de Ordem de Serviço detalhando o serviço solicitado;
II - a Secretaria de Administração do Estado encaminhará ao contratante aderente a minuta
de Ordem de Serviço parcialmente preenchida, devidamente numerada e informando os campos
de preenchimento obrigatório, de acordo com as demandas solicitadas e desde que previstas em
adendo contratual;
III – o contratante aderente deverá preencher os campos indicados na minuta de Ordem de
Serviço, imprimir uma via, assinar os termos de autorização e de responsabilidade, rubricar as
demais páginas de descrição dos serviços a serem executados e, em seguida, encaminhar a Ordem
de Serviço à Secretaria de Administração do Estado;
IV – a Secretaria de Administração do Estado receberá a Ordem de Serviço e efetuará a
validação, comparando-a com a minuta de Ordem de Serviço anteriormente enviada;
V – a Secretaria de Administração do Estado enviará, através de correio eletrônico, o lote de
ordens de serviço para o fornecedor contratado, com cópia para os gestores solicitantes,
representantes da Agência Estadual de Tecnologia da Informação (ATI) e da Secretaria de
Administração do Estado, com as ordens de serviço recebidas no dia até as 16h30min;
VI - o fornecedor de serviços de telemática, no prazo contratual estabelecido, executará a
Ordem de Serviço, desde que as exigências previstas na lista de requisitos de instalação, prevista no
parágrafo único, sejam atendidas;
VII – a Secretaria de Administração do Estado acompanhará a execução das ordens de
serviço, devendo tanto o fornecedor contratado quanto o gestor do órgão, prestar informações,
apresentar documentos e participar de reuniões quando requisitados pela Secretaria de
Administração do Estado;
VIII - o gestor de telemática, designado conforme art. 4º, I, alínea a, do Decreto N° 39.000, de
27 de dezembro de 2012, registrará a efetivação da Ordem de Serviço e comunicará tal registro à
Secretaria de Administração do Estado;
Parágrafo Único: O termo de responsabilidade, de que trata o inciso III, é o documento que
deverá ser assinado pelo contratante aderente nos casos de ordens de serviço de instalação e
mudança de endereço e que exigirá, para cada ponto cliente previsto na Ordem de Serviço, o
cumprimento das exigências de infraestrutura previstas na lista de requisitos de instalação enviada
juntamente com a minuta de Ordem de Serviço.
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Fluxogramas de elaboração e envio de ordens de serviço
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DE

PENALIDADES
7.1

Sobre Penalidades
De acordo com o disposto no Capítulo 17 no Edital de Licitação do PE-Conectado, pela

inexecução total ou parcial do objeto definido em contrato, bem como, pela inexecução dos níveis
de serviços e requisitos técnicos requeridos no Termo de Referência – anexo I do edital, assim
como, pelo atraso injustificado na implantação ou execução dos serviços programados, ou pelo não
atendimento dos chamados técnicos ficará sujeita a CONTRATADA, garantida a prévia defesa em
processo administrativo específico, às seguintes sanções:
a) Advertência;
b) Multa, de até 10% (dez) sobre o valor total do Contrato, a critério da Secretaria de
Administração do Estado, levando-se em conta o prejuízo causado, devidamente
fundamentado, devendo ser recolhida no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar
da notificação;
c) Multa a ser aplicada de acordo com os percentuais especificados no ADENDO V - Regras e
Níveis de Serviços e Penalidades do Termo de Referência – anexo I do edital.
d) Suspensão temporária da participação em licitações e impedimento de contratar com a
Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Públ ica
enquanto perdurem os motivos determinadores da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre
que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de
decorrido o prazo da sanção aplicada com base na letra anterior;
f) Multa de mora de até 1,00% (um por cento) do valor relativo ao faturamento do mês da
infração, por dia de atraso, na implantação ou execução dos serviços programados, ou o
não atendimento dos chamados técnicos, tudo conforme apuração em procedimento
administrativo.
Para a aplicação das penalidades, deverá ser observado:
O CONTRATANTE ADERENTE deverá iniciar os procedimentos de penalização dos
fornecedores em caso de descumprimento das cláusulas contratuais, de acordo com normas
expedidas pela Secretaria de Administração, informando à Gerência Técnica de Telemática (GTTEL)
desta Secretaria a ocorrência de fatos que justifiquem tal medida e fornecendo subsídios à
CONTRATANTE PRINCIPAL para os procedimentos de penalização da CONTRATADA.
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Para a realização do processo de penalização, a CONTRATANTE PRINCIPAL (SAD) avocará para
si o início do procedimento administrativo de aplicação de penalidade, devendo a CONTRATANTE
ADERENTE fornecer os subsídios necessários à continuidade do feito.
Caso as multas pelo descumprimento de quaisquer dos itens previstos no presente
instrumento, aplicadas no período de um mês, ultrapassar o limite de 20% (vinte por cento) do
valor da fatura mensal da CONTRATANTE ADERENTE, a mesma se reserva o direito de considerar o
contrato rescindido de pleno direito, respondendo a CONTRATADA pelas perdas e danos
decorrentes.
Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa
prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao
processo.
O não pagamento da nota fiscal/fatura de serviços até a data de vencimento sujeitará o
CONTRATANTE ADERENTE, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, às
seguintes sanções:
a) Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da fatura no mês de atraso;
b) Juros de mora de 1% (um por cento) a.m.; e
c) Correção Monetária, calculada pro rata die, com base na variação do IPCA.
Obs.: É de extrema importância que a CONTRATADA já tenha sido acionada através do
registro de abertura de chamados, ofícios ou envio de e-mails que comprovem que as
irregularidades constatadas já são do conhecimento da mesma.
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Anexo II – Modelo de adendo
GERÊNCIA DE CONTRATOS DE INFRAESTRUTURA - GCINF
ADENDO I . ADITIVO AO TERMO DE ADESÃO N° XXX.XXXX.XXX.XXX.001.001
PERÍODO : 12 MESES ( 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2013 )
TABELA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS - PROCESSO LICITATÓRIO N.º 066.2010.CELII.PP.010.SAD - 02/2012/SAD/SEADM - PE CONECTADO

Acesso Dedicado Convergente - ADC - PRTMs-Principal
Velocidade de 2Mbps
Velocidade de 2Mbps
Velocidade de 4Mbps
Velocidade de 10Mbps
Velocidade de 40Mbps

QTD MESES
VALOR UNITÁRIO
12
1.877,83
4
1.877,83
12
3.755,66
2
6.741,84
12
13.503,23
SOMA - ADC - via PRTM-PRINCIPAL

QTD
1
1
6
1
1
10

VALOR MENSAL
1.877,83
1.877,83
22.533,98
6.741,84
13.503,23
46.534,72

VALOR TOTAL
22.533,98
7.511,33
270.407,81
13.483,67
162.038,76
475.975,55

Acesso Dedicado Convergente - ADC - PRTMs-Básico
Velocidade de 256Kbps
Velocidade de 4Mbps

QTD MESES
VALOR UNITÁRIO
4
464,17
12
3.814,04
SOMA - ADC - via PRTM-BÁSICO

QTD
8
3
11

VALOR MENSAL
3.713,34
11.442,13
15.155,47

VALOR TOTAL
14.853,38
137.305,51
152.158,89

Serviço de Pontos de Voz Fixo
Pontos de Voz Fixo utilizando Aparelho de Voz Analógico
Pontos de Voz Fixo utilizando Aparelho de Voz Digital Básico

QTD MESES
12
12

VALOR UNITÁRIO
18,73
38,01
SOMA - PONTOS DE VOZ FIXO

QTD
346
57
403

VALOR MENSAL
6.480,23
2.166,57
8.646,80

VALOR TOTAL
77.762,81
25.998,84
103.761,65

Serviço de Pontos de Voz Móvel (Assinatura mensal)
Pontos de Voz Móvel- Executivo
Pontos de Voz Móvel- Direção
Pontos de Voz Móvel- Gerencial
Pontos de Voz Móvel- Operacional
Ponto de Voz Móvel – Tarifa Zero

QTD MESES
VALOR UNITÁRIO
12
5,600
12
5,600
12
5,600
12
5,600
12
5,600
SOMA - PONTOS DE VOZ MÓVEL

QTD
3
13
37
9
46
108

VALOR MENSAL
16,80
72,80
207,20
50,40
257,60
604,80

VALOR TOTAL
201,60
873,60
2.486,40
604,80
3.091,20
7.257,60

SERVIÇO DE TRÁFEGO EXTRA-REDE PE-CONECTADO (FIXO) - TE
Tráfego Extra-Rede Fixo
Local fixo-móvel, para todas as localidades do Estado de Pernambuco (RMR e Interior), Fernando de
Longa Distância Fixo-Fixo D3
Longa Distância Fixo-Fixo D4
Longa Distância Fixo-Móvel VC2
Longa Distância Fixo-Móvel VC3
Longa Distância Internacional – DDI para os sistemas de conexão com as redes telefônicas públicas

QTD MESES
12
12
12
12
12
12
12

QTD
20.000
9.000
5.000
4.000
2.000
1.000
100
41.100

VALOR MENSAL
416,00
3.757,50
104,00
83,20
901,00
450,50
147,00
5.859,20

VALOR TOTAL
4.992,00
45.090,00
1.248,00
998,40
10.812,00
5.406,00
1.764,00
70.310,40

SERVIÇO DE TRÁFEGO INTER/EXTRA-REDE PE-CONECTADO (MÓVEL)
Franquias (valor máximo custeado pelo Tesouro Estadual - Portaria SAD Nº 2.095 de
/12/2008)

03

Excedentes (valores além da franquia, objetos de desconto em folha de pagamento dos usuários, na
proporção de seus gastos)

VALOR UNITÁRIO
0,0208
0,4175
0,0208
0,0208
0,4505
0,4505
1,4700
SOMA -Serviço Tráfego Externo

QTD MESES

VALOR UNITÁRIO

VALOR MENSAL

12

-

3.726,20

-

486,11

12

SOMA -Serviço Tráfego Externo
SERVIÇO DE TRÁFEGO DE DADOS PVM
Transmissão de Dados via PVM
Transmissão de Dados para Telemetria

QTD MESES
VALOR UNITÁRIO
12
24,050
12
4,900
SOMA -Serviço Tansmissão de Dados via Móvel

QTD
27
27

VALOR TOTAL
44.714,40

5.833,32
4.212,31

50.547,72

VALOR MENSAL
649,35
649,35

VALOR TOTAL
7.792,20
7.792,20

QUADRO DEMONSTRATIVO DO VALOR TOTAL DO TERMO DE ADESÃO DA SAD REF. AO PERÍODO DE 17/09/12 A 16/09/16
Descrição do Serviço
Valor 44 meses e 16 dias
Serviço de Teleprocessamento
44 meses/16 dias
2.776.187,29
Serviço de Telefonia Fixa
44 meses/16 dias
646.000,71
Serviço de Telefonia Móvel.
44 meses/16 dias
214.521,97
TOTAL:
3.636.709,97

RESUMO SINTÉTICO PARA EMISSÃO DE EMPENHO - EXERCÍCIO 2013
Fornecedor: Telemar Norte Leste S/A - CNPJ: 33.000.118/0001-79
Item de Gasto
Descrição do Serviço
3.3.90.39.27
ADC - PRTM Principal/Básico
Tráfego Extra-Rede
3.3.90.39.58
Seviço de Telefonia Fixa
Ponto de Voz

Fornecedor : TNL PCS S/A - CNPJ: 04.164.616/0001-59
Item de Gasto
Descrição do Serviço
Tel. Móvel c/ acesso a Internet por pacote de dados
3.3.90.39.27
3.3.90.39.32
Pontos de Voz Móvel
Serviço de Telefonia Móvel
Tráfego Inter/Extra Rede

TOTAL GERAL PARA 2013
TOTAL MENSAL PARA 2013

Cód. E-fisco
361360-7
321704-3
321705-1
TOTAL:

Preço Total
628.134,44
70.310,40
103.761,65
802.206,49

Cód. E-fisco
282017-0
361525-1
364193-7
TOTAL:

Preço Total
7.792,20
7.257,60
50.547,72
65.597,52

867.804,01
72.317,00
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Anexo III – Decreto Nº 39.000
DECRETO Nº 39.000, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012.
Dispõe sobre a gestão de
serviços de telemática no
âmbito do Poder Executivo
Estadual.

O GOVERNADOR DO ESTADO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos incisos II
e IV do artigo 37 da Constituição Estadual, tendo em vista o disposto no inciso I do artigo 67 da Lei
Complementar n° 49, de 31 de janeiro de 2003.
DECRETA:
Art. 1° A contratação de serviços de telemática, no âmbito do Poder Executivo Estadual,
disponibilizados através de contratos corporativos de telemática, é coordenada pela Secretaria de
Administração.
Art. 2° Para fins do presente Decreto considera-se:
I - contratante aderente: órgão ou entidade usuários dos serviços de telemática contratados;
II - pontos clientes: edifícios nos quais são realizadas as atividades do contratante aderente;
III - fornecedor: prestador dos serviços de telemática;
IV - termo de adesão: instrumento através do qual o contratante aderente formaliza, junto
ao fornecedor, a contratação dos serviços;
V - gestor de telemática: servidor, empregado público ou militar estadual designado pelo
contratante aderente para exercer as atribuições descritas no art. 4º.
Parágrafo único. A Secretaria de Administração pode, mediante Portaria, estabelecer
requisitos de qualificação mínima para o servidor que venha a desempenhar a função de gestor de
telemática.
Art. 3° Compete à Secretaria de Administração:
I - gerir e disponibilizar serviços de telemática e promover a integração desses serviços na
administração pública estadual;
II - gerenciar e dar suporte tecnológico à implantação e operacionalização dos serviços de
telemática em conjunto com a Agência Estadual de Tecnologia da Informação - ATI;
III - gerir e dimensionar os aspectos físicos e financeiros dos serviços contratados e
efetivamente operacionalizados, estabelecendo limites máximos de contratação;
IV - realizar a gestão do uso, bem como o acompanhamento e execução contratual dos
serviços de telemática no âmbito do Poder Executivo Estadual, com auxílio dos respectivos
contratantes aderentes;
V - avaliar as condições do atendimento dos serviços de telemática, propor melhorias e
estabelecer modelos visando a melhor execução destes serviços; e
VI - estabelecer procedimento de contratação de serviços de telemática.
§ 1º A Secretaria de Administração deve encaminhar à Procuradoria Geral do Estado, para
visto, a minuta do termo de adesão cujo valor seja igual ou superior a R$ 700.000,00 (setecentos
mil reais), considerando-se um período de até 12 (doze) meses.
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§ 2º Tratando-se de minuta de termo de adesão cujo valor seja inferior a R$ 700.000,00
(setecentos mil reais), o visto deve ser aposto pelo responsável jurídico da própria Secretaria de
Administração.
§ 3º À ATI, atuando como contratante aderente técnica nos contratos corporativos de
telemática, compete:
I - gerir, técnica e corporativamente, os serviços de telemática, hospedando e gerenciando as
soluções tecnológicas adotadas de uso compartilhado;
II - adotar medidas visando a um eficaz relacionamento com o fornecedor de serviços de
telemática, de forma a ensejar o melhor desempenho e qualidade dos serviços contratados;
III - fazer o acompanhamento da execução dos serviços contratados;
IV - analisar as questões relacionadas com o desenvolvimento dos serviços de telemática,
identificando eventuais problemas e propondo medidas preventivas e corretivas;
V - promover soluções compartilhadas e integradas em conectividade, segurança de redes e
acessos, help-desk e demais serviços correlatos;
VI - prestar apoio técnico aos usuários, acompanhando presencialmente, nos pontos clientes,
os serviços em fase de implantação e verificando e avaliando os serviços instalados e em operação;
e
VII - fornecer à Secretaria de Administração informações gerenciais e sobre fatos que possam
levar à aplicação de penalidades contra o fornecedor de serviços de telemática, ou mesmo à
rescisão do contrato.
Art. 4º Compete ao gestor de telemática coordenar as atividades relacionadas aos estudos
das demandas de serviços, aos aspectos técnicos, aos contratos, aos aspectos financeiros, ao
acompanhamento de instalações e execução dos serviços de telemática, bem como iniciar os
procedimentos de penalização dos fornecedores em caso de descumprimento das cláusulas
contratuais, de acordo com normas expedidas pela Secretaria de Administração.
Parágrafo único. O responsável pelo órgão ou entidade contratante aderente deve designar o
gestor de telemática, por meio de Portaria, no prazo de 30 dias contados da data de publicação
deste Decreto.
Art. 5º A função de gestor de telemática pode ser exercida por servidores, empregados
públicos ou militares estaduais, incluindo aqueles cedidos de outros órgãos ou entidades e os
titulares de cargos comissionados, desde que atendam aos seguintes requisitos mínimos:
I - gozar de boa reputação ético-profissional, boa comunicação, capacidade de liderança,
atitude proativa, resiliência e comprometimento com as atividades inerentes à função;
II - ter conhecimento das normas e legislação relativas à área de sua especialidade;
III - possuir capacidade para visualizar e identificar em relatórios gerenciais informações
diversas do contexto normal;
IV - possuir aptidão para planejar e organizar o trabalho, e ter conhecimento básico para
elaboração de planilhas eletrônicas; e
V - obter certificação para o exercício da função de gestor de telemática em curso de
capacitação promovido periodicamente pela Secretaria de Administração.
§ 1º A Secretaria de Administração deve estabelecer, mediante Portaria, normas
complementares ao disposto no inciso V, bem como à definição dos indicadores para avaliação de
desempenho dos gestores, e divulgar, semestralmente, a previsão de programação das turmas para
os cursos de capacitação.
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§ 2º O disposto no inciso V depende da disponibilidade de vagas, podendo o servidor ser
dispensado temporariamente da exigência até que a sua participação no curso de capacitação
possa ser efetivada.
§ 3º A dispensa prevista no § 2º está condicionada à inexistência de vaga e deve ser ratificada
pela Secretaria de Administração, à qual compete encaminhar ofício ao órgão ou entidade
demandante no qual conste o prazo para atendimento da exigência.
Art. 6º Os órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo do
Estado, exceto as empresas estatais independentes, devem aderir aos serviços contemplados nos
contratos corporativos de telemática coordenados pela Secretaria de Administração.
§ 1º Entende-se por empresa estatal independente, a empresa controlada que não receba do
ente controlador recursos financeiros para pagamento de despesas com pessoal, de custeio em
geral ou de capital, excluídos, no último caso, aqueles provenientes de aumento de participação
acionária.
§ 2º O disposto no caput não se aplica aos serviços contratados que não possam ser
disponibilizados através dos contratos corporativos de telemática do Estado, desde que autorizado
previamente pela Secretaria de Administração, diante de solicitação justificada do contratante
aderente.
§ 3º Cabe à Secretaria de Administração a contratação, o pagamento e a distribuição do
serviço de internet banda larga móvel, através de modem 3G ou superior, dos órgãos e entidades
constantes no caput.
Art. 7º Os grupos de usuários dos serviços de telemática, para fins de utilização de internet
móvel, telefonia móvel e telefonia fixa, ficam estabelecidos da seguinte forma:
I - nível executivo: para usuários ocupantes de cargos de direção superior dos órgãos e
entidades, representados pela simbologia DAS e DAS-1;
II - nível direção: para usuários ocupantes de cargos de direção estratégica dos órgãos e
entidades, representados pela simbologia DAS-2 e DAS-3;
III - nível gerencial: para usuários ocupantes de cargos gerenciais e de asse ssoria dos órgãos e
entidades, representados pela simbologia DAS-4, DAS-5, CAS-1 e CAS-2;
IV - nível operacional: para os usuários representados pela simbologia CAS-3, CAS-4, CAS-5 e
FGS-1; e
V - nível “tarifa zero”: demais usuários definidos pelos dirigentes dos órgãos e entidades e
que não ocupem cargo comissionado ou função gratificada.
§ 1° Os cargos não enquadrados nas simbologias DAS ou CAS, mas que sejam equivalentes
aos constantes nos incisos II, III e IV, terão seus níveis definidos através de portaria da Secretaria de
Administração.
§ 2° Os usuários dos serviços de telemática ocupantes dos níveis relacionados nos incisos II,
III, IV e V podem migrar para categorias superiores, desde que devidamente justificado pela
autoridade máxima do respectivo órgão ou entidade e aprovado pelo Secretário de Administração.
Art. 8º Os modelos de aparelhos de telefonia devem ser definidos pela Secretaria de
Administração, em conformidade com as características mínimas estabelecidas no termo de
referência da contratação vigente.
Art. 9º Fica vedado para os serviços de telefonia contratados pelo Poder Executivo Estadual:
I - recebimento de ligações “a cobrar”;
II - ligações para serviços especiais, como 102, 130, 134, 145 e outros similares;
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III - ligações para quaisquer serviços prestados por operadoras que gerem despesas, como
0400, 0900, 0300;
IV - Discagem Direta Internacional – DDI; e
V - ligações de longa distância com prefixo diverso do contratado.
§ 1° Excetuam-se da vedação mencionada no inciso IV o Governador do Estado; o ViceGovernador do Estado; os Secretários de Estado; os Secretários Executivos e autoridades
equivalentes da administração direta, bem como os titulares das entidades da administração
indireta do Estado.
§ 2° Os demais servidores que necessitem realizar as ligações previstas no inciso IV devem
formular requerimento à Secretaria de Administração, por meio do titular do órgão ou entidade.
Art. 10. Uma vez sob sua posse, o usuário responderá civil, penal e administrativamente pela
má utilização do aparelho de telefonia móvel, do chip e da própria linha telefônica.
§ 1° Nos casos de perda, roubo ou furto de aparelho de telefonia móvel, o usuário deve
solicitar ao responsável no órgão setorial o bloqueio da linha e do aparelho imediatamente,
providenciar o respectivo Boletim de Ocorrência e informar o caso à Secretaria de Administração,
responsabilizando-se pelas ligações realizadas antes do efetivo bloqueio.
§ 2° Após a comprovação dos bloqueios mencionados no § 1º, o gestor de telemática deve
solicitar a reposição do aparelho à Secretaria de Administração.
§ 3° A reposição do aparelho fica limitada à reserva técnica de cada órgão aderente,
conforme especificado no termo de referência da Rede de Telemática do Estado.
Art. 11. Na hipótese de descumprimento do valor máximo mensal da franquia de uso da
telefonia móvel, o valor excedente deve ser descontado na folha de pagamento do servidor, no
mês subsequente ao vencimento da fatura dos serviços de telefonia móvel, limitado, mensalmente,
a 10% (dez por cento) da sua remuneração, nos termos do artigo 140 da Lei 6.123, de 20 de julho
de 1968.
§ 1º Os servidores que não recebem seus vencimentos através da folha de pagamento do
Estado, devem quitar os excedentes por meio de Guia de Recebimento em favor do Estado de
Pernambuco.
§ 2º Para o nível executivo são desconsiderados, para cálculo dos excedentes, todas as
ligações efetuadas via telefone móvel, a serviço, para localidades que sejam tarifadas como VC3.
§ 3º Ficam a cargo dos órgãos ou entidades ao qual estejam vinculados, os custos oriundos
da utilização no exterior dos serviços de telefonia móvel, quando a serviço do Governo do Estado,
dos seguintes usuários:
I - Governador e Vice-Governador do Estado;
II - Secretários de Estado;
III - Assessor de imprensa que esteja acompanhando, em comitiva, as autoridades citadas nos
incisos I e II.
§ 4º Os valores excedentes à franquia de uso da telefonia móvel dos usuários de nível
executivo podem ser custeados pelos órgãos constantes no Anexo Único, desde que
comprovadamente a serviço desses e respeitando-se os limites abaixo:
I - de até 150% do valor da franquia, depois de realizados os ajustes constantes nos §§2° e 3°,
para os usuários dos órgãos constantes no grupo A; e
II - de até 100% do valor da franquia, depois de realizados os ajustes constantes nos §§2° e
3°, para os usuários dos órgãos constantes no grupo B.
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§ 5º São custeados pelos órgãos de lotação do servidor, desde que autorizado por seu titular
e com a devida motivação anexa à prestação de contas, os custos excedentes à franquia de uso da
telefonia móvel dos seguintes usuários:
I - servidores da Secretaria de Imprensa ou da Chefia de Gabinete do Governador que
integrem a comitiva oficial do Governador em viagens;
II - Ajudante de Ordem do Governador que exerça suas atividades na Secretaria da Casa
Militar.
Art. 12. Nos casos de exoneração, demissão ou extinção do cargo, transferência,
remanejamento ou cessão, o servidor deve efetuar imediatamente a devolução da linha e do
aparelho de telefonia móvel ao gestor do órgão ou à própria Secretaria de Administração, sob pena
de responsabilização, conforme previsto na Lei nº 6.123, de 1968.
Parágrafo único. É vedada a mudança de titularidade das linhas de telefonia móvel
pertencentes ao Governo para pessoa física, excepcionados os grupos de usuários definidos no
inciso I do art. 7º e as solicitações autorizadas pela Secretaria de Administração.
Art. 13. Cabe ao Secretário de Administração, mediante Portaria, estabelecer normas
complementares, bem como disciplinar os casos omissos necessários ao fiel cumprimento deste
Decreto.
Art. 14. O disposto neste Decreto aplica-se aos contratantes aderentes não pertencentes ao
Poder Executivo que firmem convênio com Governo do Estado de Pernambuco para prestação de
serviços de telemática.
Art. 15. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 16. Revogam-se os Decretos nº 29.258, de 30 de maio de 2006 e nº 32.750, de 28 de
novembro de 2008, e alteração.
Palácio do Campo das Princesas, Recife, 27 de dezembro do ano de 2012, 196º da Revolução
Republicana Constitucionalista e 191º da Independência do Brasil.
EDUARDO HENRIQUE ACCIOLY CAMPOS
Governador do Estado
DÉCIO JOSÉ PADILHA DA CRUZ
FRANCISCO TADEU BARBOSA DE ALENCAR
PAULO HENRIQUE SARAIVA CÂMARA
FREDERICO DA COSTA AMÂNCIO
THIAGO ARRAES DE ALENCAR NORÕES
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Anexo IV – Portaria Nº 550
PORTARIA SAD Nº 550 DO DIA 26 DE ABRIL DE 2013

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas
pelo Decreto nº 39.000, de 27 de dezembro de 2012;
CONSIDERANDO a necessidade de aperfeiçoar os mecanismos de controle e gestão dos
serviços de telemática, bem como racionalizar as despesas relativas ao uso desses serviços,
consoante o Decreto nº 39.081, de 25 de janeiro de 2013, que dispõe sobre medidas p ara
contingenciamento das despesas correntes no âmbito do Poder Executivo Estadual,
RESOLVE:
Art. 1º O uso dos serviços de telemática, no âmbito dos órgãos e entidades integrantes do
Poder Executivo Estadual, compreendendo os órgãos da administração direta, os fundos, as
fundações, as autarquias, bem como as empresas públicas e sociedades de economia mista
dependentes do Tesouro Estadual, nos termos da legislação pertinente, obedecerá às disposições
contidas no Decreto nº 39.000, de 27 de dezembro de 2012, e nas determinações constantes desta
Portaria.
Art. 2º As permissões de chamadas oriundas de pontos de voz fixo, obedecerão à seguinte
classificação:
I – Categoria 1: destina ligações para a rede corporativa de telemática (fixo e móvel
intragrupo) e ligações gratuitas (0800);
II – Categoria 2: destina ligações para a rede corporativa de telemática (fixo e móvel
intragrupo), ligações gratuitas (0800) e ligações extrarrede local fixo (DDD 81);
III – Categoria 3: destina ligações para a rede corporativa de telemática (fixo e móvel
intragrupo), ligações gratuitas (0800), ligações extrarrede local fixo (DDD 81) e ligações extrarrede
local móvel (DDD 81);
IV – Categoria 4: destina ligações para a rede corporativa de telemática (fixo e móvel
intragrupo), ligações gratuitas (0800) e ligações extrarrede regional fixo (DDD 81 e 87);
V – Categoria 5: destina ligações para a rede corporativa de telemática (fixo e móvel
intragrupo), ligações gratuitas (0800), ligações extrarrede regional fixo (DDD 81 e 87) e ligações
extrarrede local móvel (DDD 81);
VI – Categoria 6: destina ligações para a rede corporativa de telemática (fixo e móvel
intragrupo), ligações gratuitas (0800), ligações extrarrede regional fixo (DDD 81 e 87) e ligações
extrarrede regional móvel (DDD 81 e 87);
VII – Categoria 7: destina ligações para a rede corporativa de telemática (fixo e móvel
intragrupo), ligações gratuitas (0800) e ligações extrarrede nacional fixo;
VIII – Categoria 8: destina ligações para a rede corporativa de telemática (fixo e móvel
intragrupo), ligações gratuitas (0800), ligações extrarrede nacional fixo e ligações extrarrede local
móvel (DDD 81);
IX – Categoria 9: destina ligações para a rede corporativa de telemática (fixo e móvel
intragrupo), ligações gratuitas (0800), ligações extrarrede nacional fixo e ligações extrarrede
regional móvel (DDD 81 e 87);
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X – Categoria 10: destina ligações para a rede corporativa de telemática (fixo e móvel
intragrupo), ligações gratuitas (0800), ligações extrarrede nacional fixo e ligações extrarrede
nacional móvel;
XI – Categoria 11: destina ligações para a rede corporativa de telemática (fixo e móvel
intragrupo), ligações gratuitas (0800), ligações extrarrede nacional fixo, ligações extrarrede nacional
móvel e ligações internacionais.
Parágrafo único. Todas as categorias mencionadas neste artigo devem observar a vedação
constante no art. 9º do Decreto nº 39.000, de 2012.
Art. 3º Aos usuários serão concedidas as seguintes permissões, de acordo com o seu
enquadramento nos grupos definidos no art. 7º do Decreto nº 39.000, de 2012:
I – nível executivo: Categoria 11;
II – nível direção: Categoria 8;
III – nível gerencial: Categoria 4;
IV – nível operacional: Categoria 2;
V – nível “tarifa zero”: Categoria 1;
§1º. As demais permissões, definidas no art. 2º e não relacionadas neste artigo, poderão ser
concedidas pela Secretaria de Administração, extraordinariamente, aos usuários que, pela natureza
do serviço, necessitem efetuar chamadas não incluídas em suas permissões originárias, mediante
justificativa do gestor do órgão ou entidade à qual pertença.
§2º. O gestor de telemática será responsável pelo controle das chamadas efetuadas pelos
usuários excepcionados.
Art. 4º Os valores máximos das franquias mensais de telefonia móvel, a serem custeadas pelo
Tesouro Estadual, ficam estabelecidos da seguinte forma:
I – nível executivo: valor máximo de R$ 210,00 (duzentos e dez reais);
II – nível direção: valor máximo de R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais);
III – nível gerencial: valor máximo de R$ 50,00 (cinquenta reais);
IV – nível operacional: valor máximo de R$ 20,00 (vinte reais);
V – nível “tarifa zero”: apenas ligações intragrupo.
§1º. A não utilização da franquia mensal em sua totalidade não acarretará, em nenhuma
hipótese, cumulatividade de valores para o mês subsequente.
§2º. Na hipótese de os valores excedentes ultrapassarem em mais de 30% (trinta por cento)
o valor mensal da franquia do usuário, a realização de ligações extrarrede, será imediatamente
bloqueada pelo sistema de gestão de telefonia móvel.
§3º. Os valores excedentes de que trata o §2º deverão ser ressarcidos pelo usuário, na forma
do art. 11 do Decreto 39.000, de 2012.
§4º. É responsabilidade do gestor de telemática do órgão ou entidade, na forma do art. 2º,
inciso V, do Decreto 39.000, de 2012, a inserção ou atualização, no sistema de gestão de telefonia
móvel, dos valores limites de franquias e excedentes estabelecidos neste artigo.
Art. 5º A disponibilização de aparelho de telefonia móvel ou modem portátil estará
condicionada à assinatura do Termo de Responsabilidade, no qual o usuário do serviço declarará
cumprir com as determinações nele descritas e responder civil, penal e administrativamente pelo
mau uso dos equipamentos e da linha telefônica.
Art. 6° É vedado o acesso à internet por meio de aparelho de telefonia móvel na hipótese de
não existir prévia contratação de serviço de transmissão de dados.
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§1°. Caberá à Secretaria de Administração a autorização para a contratação do serviço de
transmissão de dados mediante solicitação devidamente justificada.
§2°. O valor correspondente à utilização do serviço de transmissão de dados disponibilizado
será deduzido do valor da franquia do usuário de telefonia móvel, exceto para os níveis executivo e
direção.
§3°. O usuário que acessar a internet fazendo uso de chip funcional e em desacordo com o
disposto no caput, arcará, integralmente, com os custos do serviço, na forma do art. 11 do Decreto
39.000, de 27 de dezembro de 2012.
Art. 7º Os quantitativos de telefones móveis e modems portáteis a serem fornecidos aos
órgãos e entidades serão definidos em conjunto entre o órgão ou entidade demandante e a
Secretaria de Administração.
§1º. Compete à Secretaria de Administração, mediante solicitação devidamente justificada
do titular do órgão ou entidade solicitante, autorizar a alteração dos quantitativos mencionados no
caput.
§2º. É vedada a disponibilização de mais de um telefone móvel ou modem portátil por
usuário.
Art. 8º Poderá ser disponibilizado modem portátil, de utilização permanente, aos seguintes
usuários:
I – enquadrados no nível executivo;
II – servidores de assessoria de imprensa, mediante solicitação justificada do titular do órgão
ou entidade;
III – unidades que não possuem acesso à internet por meio da rede corporativa de
telemática.
Art. 9º. A Secretaria de Administração poderá conceder modems com prazo e usuários
definidos, mediante solicitação devidamente justificada do gestor de telemática do órgão
solicitante, que ficará responsável pelo recebimento e pela devolução dos aparelhos.
Parágrafo único. A Secretaria de Administração poderá disponibilizar uma reserva de
modems para o órgão ou entidade, sob a responsabilidade do respectivo gestor de telemática, para
atendimento das demandas de urgência recorrentes.
Art. 10. A Secretaria de Administração deverá determinar a imediata devolução dos modems
portáteis, caso fique evidenciada a sua subutilização.
Parágrafo único. A subutilização mencionada no caput será caracterizada pela não utilização
do modem no intervalo de 45 (quarenta e cinco) dias.
Art. 11. É vedada a utilização do modem portátil fora do território nacional, excetuados os
seguintes usuários:
I – Governador e Vice-Governador do Estado;
II – ocupantes de cargos representados pela simbologia DAS;
III – servidores de assessoria de imprensa, que estejam acompanhando as autoridades
citadas nos incisos I e II deste artigo.
Art. 12. O gestor de telemática do órgão ou entidade deverá encaminhar à Secretaria de
Administração, em até 10 (dez) dias, a contar da data de publicação desta Portaria, relação
contendo todos os ramais e cargos dos respectivos usuários, quando for o caso.
Art. 13. Os usuários dos serviços de telefonia móvel e fixa que necessitem realizar ligações de
longa distância devem utilizar exclusivamente o código de longa distância da operadora contratada.
62

C a d e r n o d e O r ie n t a ç õ e s
Gestão de Serviços de Telemática

7
8

Art. 14. Revogam-se as Portarias SAD n° 836, de 10 de junho de 2008; n° 2.094 e n° 2.095, de
3 de dezembro de 2008; n° 1.977, de 23 de novembro de 2010; e n° 23, de 5 de janeiro de 2012,
bem como a Portaria SARE nº 421, de 1º de abril de 2003.
Art. 15. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Décio José Padilha da Cruz
Secretário de Administração
[Diário Oficial do Estado nº 078 de 27/04/2013]
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Anexo V – Service Level Agreement (SLA)

As Regras e Níveis de Serviços (SLA) são formadas por parâmetros, classificação do serviço e
penalidades
Parâmetros das Regras

Parâmetro

Forma de Medição

Limite (Máximo ou
Mínimo)

Cálculo de
Desconto

Métrica de
Multa

PREPARAÇÃO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ENTREGA

1

INTERNET
Corporativa

Iniciar contagem do Máximo de 100 (cem)
prazo de entrega
dias corridos.
após cadastro de
Ordem de Serviço
no Portal PESIG

Desconto por
atraso na
instalação, sendo
1/30 do valor
mensal

Por dia de
Atraso

2

PRTM-Principal Iniciar contagem do Máximo de 120 (cento
prazo de entrega
e vinte) dias corridos.
após cadastro de
Ordem de Serviço
no Portal PESIG

Desconto por
atraso na
instalação, sendo
1/30 do valor
mensal

Por dia de
Atraso

3

PRTM Básico

Iniciar contagem do Máximo de 150 (cento
prazo de entrega
e cinquenta) dias
após cadastro de
corridos.
Ordem de Serviço
no Portal PESIG

Desconto por
atraso na
instalação, sendo
1/30 do valor
mensal

Por dia de
Atraso

7

Videoconferênc
ia Unidade
Central de
Gerenciamento

Iniciar contagem do Máximo de 100 (cem)
prazo de entrega
dias corridos.
após cadastro de
Ordem de Serviço
no Portal PESIG

Desconto por
atraso na
instalação, sendo
1/30 do valor
mensal

Por dia de
Atraso

8

Serviço de
Operação
Integrada da
Rede PE
CONECTADO

Iniciar contagem do
prazo de entrega
após cadastro de
Ordem de Serviço
no Portal PE-SIG

Desconto por
atraso na
instalação, sendo
1/30 do valor
mensal

Por dia de
Atraso

Máximo de 120 (cento
e vinte) dias corridos
para ambiente
integrado, incluindo
todos os recursos de
hardwares e softwares
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mais a integração de
informações no
Módulo de Gerência no
Sistema PE-SIG

9

ADC

Iniciar contagem do
prazo de entrega
após cadastro de
Ordem de Serviço
no Portal PESIG

Máximo de 120 (cento
e vinte) dias corridos
para iniciar o serviço de
Operação Integrada
com toda equipe
técnica devidamente
capacitada, estando
seus integrantes aptos
a executar todas as
funcionalidades dos
sistemas que compõem
esta Operação
Integrada, incluindo os
Módulos de Cadastro
de Falhas e de Ordem
de Serviço no Sistema
PE-SIG.

Desconto por
atraso na
instalação, sendo
1/30 do valor
mensal

Por dia de
Atraso

Máximo de 120 (cento
e vinte) dias corridos
para instalação do
serviço de
Atendimento
Especializado e Suporte
Remoto (help-desk)

Desconto por
atraso na
instalação, sendo
1/30 do valor
mensal

Por dia de
Atraso

Máximo de 20 (vinte)
dias corridos para ADC
via PRTM-Principal, e
máximo de 35 (trinta e
cinco) dias corridos
para ADC via PRTMsBásico

Desconto por
atraso na
instalação, sendo
1/30 do valor
mensal

Por dia de
Atraso
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10 PVF

Iniciar contagem do
prazo de entrega
após cadastro de
entrega do ADC no
Portal PESIG

Máximo de 10 (dez)
dias corridos para PVF
conectados a ADC/ADE
conectados via PRTMPrincipal, e
máximo de 15 (quinze)
dias corridos para PVF
conectados a ADC/ADE
conectados via PRTMsBásico.

Desconto por
atraso na
instalação, sendo
1/30 do valor
mensal

Por dia de
Atraso

11 PVM

Iniciar contagem do
prazo de entrega
após cadastro de
Ordem de Serviço
no Portal PESIG

Máximo de 20 (vinte)
dias úteis para a
primeira Ordem de
Serviço contendo o
primeiro conjunto
solicitado.

Desconto por
atraso na
instalação, sendo
1/30 do valor
mensal

Por dia de
Atraso

Iniciar contagem do
prazo de entrega
após cadastro de
Ordem de Serviço
no Portal PESIG

Máximo de 5 (cinco)
dias úteis para outras
Ordens de Serviços
consecutivas a Primeira
Ordem de Serviços, que
representem
expansões dos serviços
contratados

Desconto por
atraso na
instalação, sendo
1/30 do valor
mensal

Por dia de
Atraso

12 Serviço 0800
Estadual

Iniciar contagem do Máximo de 20 dias
prazo de entrega
corridos
após cadastro de
Ordem de Serviço
no Portal PESIG

Desconto por
atraso na
instalação, sendo
1/30 do valor
mensal

Por dia de
Atraso

13 ADT

Iniciar contagem do Máximo de 10 (dez)
prazo de entrega
dias úteis úteis
após cadastro de
Ordem de Serviço
no Portal PESIG

Desconto por
atraso na
instalação, sendo
1/30 do valor
mensal

Por dia de
Atraso

14 ADE

Iniciar contagem do
prazo de entrega
após cadastro de
Ordem de Serviço
no Portal PESIG

Desconto por
atraso na
instalação, sendo
1/30 do valor
mensal

Por dia de
Atraso

Máximo de 20 (vinte)
dias corridos para ADE
via PRTM-Principal, e
máximo de 35 (trinta e
cinco) dias corridos
para ADC via PRTMs-

7
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Básico

15 ADSF

Iniciar contagem do Máximo de 30 (trinta)
prazo de entrega
dias úteis na
após cadastro de
modalidade Aberta
Ordem de Serviço
no Portal PESIG

Desconto por
atraso na
instalação, sendo
1/30 do valor
mensal

Por dia de
Atraso

Máximo de 20 (vinte)
dias úteis na
modalidade Fechada

Desconto por
atraso na
instalação, sendo
1/30 do valor
mensal

Por dia de
Atraso

Iniciar contagem do Máximo de 2 (dois) dias
prazo de entrega
úteis úteis
após cadastro de
entrega do ADT no
Portal PESIG

Desconto por
atraso na
instalação, sendo
1/30 do valor
mensal

Por dia de
Atraso

17 Serviço de
Iniciar contagem do Máximo de 60
Videoconferênc prazo de entrega
(sessenta) dias úteis na
ia
após cadastro de
modalidade Sala-Vídeo
entrega do ADE no
Portal PESIG

Desconto por
atraso na
instalação, sendo
1/30 do valor
mensal

Por dia de
Atraso

Máximo de 30 (trinta)
dias úteis na
modalidade VídeoExecutivo

Desconto por
atraso na
instalação, sendo
1/30 do valor
mensal

Por dia de
Atraso

Máximo de 20 (quinze)
dias úteis na
modalidade VídeoBásico

Desconto por
atraso na
instalação, sendo
1/30 do valor
mensal

Por dia de
Atraso

18 Serviço
Iniciar contagem do Máximo de 70
Desconto por
Servidor de FAX prazo de entrega
(setenta) dias corridos. atraso na
após cadastro de
instalação, sendo

Por dia de
Atraso

16 PVFTemporário

Iniciar contagem do
prazo de entrega
após cadastro de
Ordem de Serviço
no Portal PESIG
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Ordem de Serviço
no Portal PESIG

1/30 do valor
mensal

19 Serviço de
Iniciar contagem do Máximo de 30 (trinta)
Ponto de
prazo de entrega
dias corridos.
Emissão de Fax após cadastro de
entrega do ADC no
Portal PESIG

Desconto por
atraso na
instalação, sendo
1/30 do valor
mensal

Por dia de
Atraso

20 Serviço de
Iniciar contagem do
Monitorament prazo de entrega
o Setorial
após cadastro de
Ordem de Serviço
no Portal PESIG

Máximo de 90
(noventa) dias corridos,
incluindo todos os
recursos de hardwares
e softwares mais a
integração de
informações no
Módulo de Gerência no
Sistema PE-SIG, com a
equipe técnica
devidamente
capacitada, estando
seus integrantes aptos
a executar todas as
funcionalidades dos
sistemas que compõem
este serviço de
Monitoramento
Setorial

Desconto por
atraso na
instalação, sendo
1/30 do valor
mensal

Por dia de
Atraso

Iniciar contagem do Máximo de 180 (cento
prazo de entrega
e oitenta) dias corridos.
após cadastro de
Ordem de Serviço
no Portal PESIG

Desconto por
atraso na
instalação, sendo
1/30 do valor
mensal

Por dia de
Atraso

Desconto por
atraso na
instalação, sendo
1/30 do valor
mensal

Por dia de
Atraso

21

(RETEP)

7
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22 Serviço de
Iniciar contagem do Máximo de 45
Videomonitora prazo de entrega
(quarenta e cinco) dias
mento
após cadastro de
corridos.
Ordem de Serviço
no Portal PESIG,
para os pontos de
captura de imagens
de vias públicas
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Iniciar contagem do Máximo de 45
prazo de entrega
(quarenta e cinco) dias
após cadastro de
corridos
Ordem de Serviço
no Portal PESIG,
para os Centros de
Gerência Setoriais
de
Videomonitorament
o (CGSV e CGSVI)

Desconto por
atraso na
instalação, sendo
1/30 do valor
mensal

Por dia de
Atraso

Iniciar contagem do Máximo de 45
prazo de entrega
(quarenta e cinco) dias
após cadastro de
corridos
Ordem de Serviço
no Portal PESIG,
para os Centros de
Gerência Central de
Videomonitorament
o (CGCV)

Desconto por
atraso na
instalação, sendo
1/30 do valor
mensal

Por dia de
Atraso

Iniciar contagem do Máximo de 45
prazo de entrega
(quarenta e cinco) dias
após cadastro de
corridos
Ordem de Serviço
no Portal PESIG,
para os pontos de
captura de imagens
do serviço de
videomonitorament
o predial

Desconto por
atraso na
instalação, sendo
1/30 do valor
mensal

Por dia de
Atraso

Iniciar contagem do Máximo de 30 (trinta)
prazo de
dias corridos.
cancelamento após
cadastro de Ordem
de Serviço no Portal
PESIG

Não pagamento
da fatura mensal

Por não
atendimento
do prazo

7
8

CANCELAMENTO

1

INTERNET
Corporativa
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2

PRTM-Principal Iniciar contagem do Máximo de 30 (trinta)
prazo de
dias corridos.
cancelamento após
cadastro de Ordem
de Serviço no Portal
PESIG

Não pagamento
da fatura mensal

Por não
atendimento
do prazo

3

PRTM Básico

Iniciar contagem do Máximo de 30 (trinta)
prazo de
dias corridos.
cancelamento após
cadastro de Ordem
de Serviço no Portal
PESIG

Não pagamento
da fatura mensal

Por não
atendimento
do prazo

7

Videoconferênc
ia Unidade
Central de
Gerenciamento

Iniciar contagem do Máximo de 30 (trinta)
prazo de
dias corridos.
cancelamento após
cadastro de Ordem
de Serviço no Portal
PESIG

Não pagamento
da fatura mensal

Por não
atendimento
do prazo

8

Serviço de
Operação
Integrada da
Rede PE
CONECTADO

Iniciar contagem do Máximo de 30 (trinta)
prazo de
dias corridos.
cancelamento após
cadastro de Ordem
de Serviço no Portal
PESIG

Não pagamento
da fatura mensal

Por não
atendimento
do prazo

9

ADC

Iniciar contagem do Máximo de 30 (trinta)
prazo de
dias corridos.
cancelamento após
cadastro de Ordem
de Serviço no Portal
PESIG

Não pagamento
da fatura mensal

Por não
atendimento
do prazo

10 PVF

Iniciar contagem do Máximo de 30 (trinta)
prazo de
dias corridos.
cancelamento após
cadastro de Ordem
de Serviço no Portal
PESIG

Não pagamento
da fatura mensal

Por não
atendimento
do prazo

11 PVM

Iniciar contagem do Máximo de 30 (trinta)
prazo de
dias corridos.
cancelamento após

Não pagamento
da fatura mensal

Por não
atendimento
do prazo

7
8
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cadastro de Ordem
de Serviço no Portal
PESIG
12 Serviço 0800
Estadual

Iniciar contagem do Máximo de 30 (trinta)
prazo de
dias corridos.
cancelamento após
cadastro de Ordem
de Serviço no Portal
PESIG

Não pagamento
da fatura mensal

Por não
atendimento
do prazo

13 ADT

Iniciar contagem do Máximo de 30 (trinta)
prazo de
dias corridos.
cancelamento após
cadastro de Ordem
de Serviço no Portal
PESIG

Não pagamento
da fatura mensal

Por não
atendimento
do prazo

14 ADE

Iniciar contagem do Máximo de 30 (trinta)
prazo de
dias corridos.
cancelamento após
cadastro de Ordem
de Serviço no Portal
PESIG

Não pagamento
da fatura mensal

Por não
atendimento
do prazo

15 ADSF

Iniciar contagem do Máximo de 30 (trinta)
prazo de
dias corridos.
cancelamento após
cadastro de Ordem
de Serviço no Portal
PESIG

Não pagamento
da fatura mensal

Por não
atendimento
do prazo

16 PVFTemporário

Iniciar contagem do Máximo de 30 (trinta)
prazo de
dias corridos.
cancelamento após
cadastro de Ordem
de Serviço no Portal
PESIG

Não pagamento
da fatura mensal

Por não
atendimento
do prazo

17 Serviço de
Iniciar contagem do Máximo de 30 (trinta)
Videoconferênc prazo de
dias corridos.
ia
cancelamento após
cadastro de Ordem
de Serviço no Portal
PESIG

Não pagamento
da fatura mensal

Por não
atendimento
do prazo
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18 Serviço
Iniciar contagem do Máximo de 30 (trinta)
Servidor de FAX prazo de
dias corridos.
cancelamento após
cadastro de Ordem
de Serviço no Portal
PESIG

Não pagamento
da fatura mensal

Por não
atendimento
do prazo

19 Serviço de
Iniciar contagem do Máximo de 30 (trinta)
Ponto de
prazo de
dias corridos.
Emissão de Fax cancelamento após
cadastro de Ordem
de Serviço no Portal
PESIG

Não pagamento
da fatura mensal

Por não
atendimento
do prazo

20 Serviço de
Iniciar contagem do Máximo de 30 (trinta)
Monitorament prazo de
dias corridos.
o Setorial
cancelamento após
cadastro de Ordem
de Serviço no Portal
PESIG

Não pagamento
da fatura mensal

Por não
atendimento
do prazo

21 PoP (RETEP)

Iniciar contagem do Máximo de 30 (trinta)
prazo de
dias corridos.
cancelamento após
cadastro de Ordem
de Serviço no Portal
PESIG

Não pagamento
da fatura mensal

Por não
atendimento
do prazo

22 Serviço de
Iniciar contagem do Máximo de 30 (trinta)
Videomonitora prazo de
dias corridos.
mento
cancelamento após
cadastro de Ordem
de Serviço no Portal
PESIG

Não pagamento
da fatura mensal

Por não
atendimento
do prazo

7
8

CORREÇÕES DE FALHAS IMPUTÁVEIS

1

INTERNET
Corporativa

Iniciar contagem do Máximo de 2 horas
prazo de reparo
após cadastro de
Falha no Portal
PESIG
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2

PRTM-Principal Iniciar contagem do Máximo de 4 horas
prazo de reparo
após cadastro de
Falha no Portal
PESIG

3

PRTM Básico

Iniciar contagem do Máximo de 6 horas
prazo de reparo
após cadastro de
Falha no Portal
PESIG

7

Videoconferênc
ia Unidade
Central de
Gerenciamento

Iniciar contagem do Máximo de 6 horas
prazo de reparo no para reparo
MCU após cadastro
de Falha no Portal
PESIG

8

Serviço de
Operação
Integrada da
Rede PE
CONECTADO

Iniciar contagem do Máximo de 4 horas de
prazo de reparo de indisponibilidade do
acordo com o início sistema PE-SIG
da indisponibilidade
do Portal PESIG

7
8

Iniciar contagem do Máximo de 4 horas
prazo de reparo de indisponibilidade para
acordo com o início soluções de software
da indisponibilidade
da solução de
software
Iniciar contagem do
prazo de reparo de
acordo com o início
da indisponibilidade
da solução de
hardware

Máximo de 24 horas
para reparo ou troca
das soluções de
hardware

Detecção de
Máximo de 1% de
inconsistência de
dados inconsistentes
dados no PE-SIG em
análise mensal
9

ADC

Iniciar contagem do Máximo de 6 horas +
prazo de reparo
Km* para reparo do
após cadastro de
ADC com apenas dados
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Falha no Portal
PESIG

7
8

e vinculado ao PRTM
Básico.

Máximo de 6 horas +
Km* para Reparo do
ADC e/ou PABX com
voz e dados e vinculado
ao PRTM Básico.
Máximo de 4 horas
para reparo do ADC
com apenas dados e
vinculado ao PRTM
Principal
Máximo de 4 horas
para reparo do ADC
e/ou PABX com voz e
dados e vinculado ao
PRTM Principal
10 PVF

Iniciar contagem do
prazo de reparo
após cadastro de
Falha no Portal
PESIG

Máximo de 6 horas +
Km* para reparo do
PABX vinculado ao
PRTM Básico.
Máximo de 4 horas
para reparo do PABX
vinculado ao PRTM
Principal
Máximo de 24 horas
para reparo no PVF
(cada ramal de voz)

11 PVM

Iniciar contagem do
prazo de reparo
após cadastro de
Falha no Portal
PESIG

Máximo de 5 horas
para reparo ou troca na
modalidade Executivo
e Seg. Pública

Iniciar contagem do Máximo de 8 horas
prazo de reparo
para reparo ou troca na
após cadastro de
modalidade Direção
Falha no Portal
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8

PESIG

Iniciar contagem do Máximo de 24 horas
prazo de reparo
para reparo ou troca na
após cadastro de
modalidade Gerencial
Falha no Portal
PESIG
Iniciar contagem do
prazo de reparo
após cadastro de
Falha no Portal
PESIG

Máximo de 24 horas
para reparo ou troca na
modalidade
Operacional

12 Serviço 0800
Estadual

Iniciar contagem do Máximo de 4 horas
prazo de reparo
para reparo
após cadastro de
Falha no Portal
PESIG

13 ADT

Iniciar contagem do
prazo de reparo
após cadastro de
Falha no Portal
PESIG

Máximo de 4 horas +
Km* para reparo do
ADT com apenas dados
e vinculado ao PRTM
Básico.
Máximo de 4 horas +
Km* para Reparo do
ADT e/ou PABX com
voz e dados e vinculado
ao PRTM Básico.
Máximo de 4 horas
para reparo do ADT
com apenas dados e
vinculado ao PRTM
Principal
Máximo de 2 horas +
Km* para Reparo do
ADT e/ou PABX com
voz e dados e vinculado
ao PRTM Principal.
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14 ADE

15 ADSF

16 PVFTemporário

Iniciar contagem do
prazo de reparo
após cadastro de
Falha no Portal
PESIG

Máximo de 6 hora +
Km* para reparo do
ADE vinculado ao
PRTM Básico.

Iniciar contagem do
prazo de reparo
após cadastro de
Falha no Portal
PESIG

Máximo de 4 horas
para reparo do ADSF
localizado na RMR.

Iniciar contagem do
prazo de reparo
após cadastro de
Falha no Portal
PESIG

Máximo de 6 horas +
Km* para Reparo do
PABX vinculado ao
PRTM Básico que
atende ao PVFTemporário.

7
8

Máximo de 4 horas
para reparo do ADE
com apenas dados e
vinculado ao PRTM
Principal

Máximo de 6 horas +
Km* para Reparo do
ADSF localizado no
interior.

Máximo de 4 horas
para reparo do PABX
vinculado ao PRTM
Principal que atende ao
PVF-Temporário.
Máximo de 4 horas
para reparo do PVFTemporário (cada
ramal de voz)
17 Videoconferênc Iniciar contagem do
ia
prazo de reparo
após cadastro de
Falha no Portal
PESIG

Máximo de 6 horas
para reparo do serviço
na modalidade SalaVídeo

Iniciar contagem do Máximo de 6 horas na
prazo de reparo
modalidade Vídeo76
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após cadastro de
Falha no Portal
PESIG

7
8

Executivo

Iniciar contagem do Máximo de 24 horas na
prazo de reparo
modalidade Vídeoapós cadastro de
Básico
Falha no Portal
PESIG
18 Serviço
Iniciar contagem do Máximo de 4 horas
Servidor de FAX prazo de reparo
para reparo
após cadastro de
Falha no Portal
PESIG
19 Serviço de
Iniciar contagem do Máximo de 24 horas
Pontos de
prazo de reparo
para reparo
Emissão de Fax após cadastro de
Falha no Portal
PESIG
20 Serviço de
Iniciar contagem do Máximo de 4 horas
Monitorament prazo de reparo de indisponibilidade para
o Setorial
acordo com o início soluções de software
da indisponibilidade
da solução de
software
Iniciar contagem do
prazo de reparo de
acordo com o início
da indisponibilidade
da solução de
hardware
21 Serviço de
Rede
Determinística

Máximo de 24 horas
para reparo ou troca
das soluções de
hardware

Iniciar contagem do Máximo de 4 horas
prazo de reparo
para reparo do PoP
após cadastro de
Principal da RETEP
Falha no Portal
PESIG
Máximo de 6 horas
para reparo do PoP
Básico da RETEP
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22 Serviço de
Iniciar contagem do
Videomonitora prazo de reparo
mento
após cadastro de
Falha no Portal
PESIG

7
8

Máximo de 12 horas
para reparo do Ponto
de Captura de Imagem
na Capital e RMR
Máximo de 24 horas
para reparo do Ponto
de Captura de Imagem
no interior
Máximo de 8 horas
para os Centros de
Gerência Setorial da
Capital e RMR
Máximo de 12 horas
para os Centros de
Gerência Setorial do
Interior
Máximo de 4 horas
para o Centro de
Gerência Central

SOLICITAÇÕES DE SERVIÇOS

1

INTERNET
Corporativa

2

Disponibilização de
ponto
espelhamento de
tráfego para análise. Máximo de 24 horas
Iniciar contagem do
prazo após cadastro
de Solicitação no
Portal PESIG

PRTM-Principal Relatório de tráfego Máximo de 7 dias
relacionado a
ataques. Iniciar
contagem do prazo
após cadastro de
Solicitação no Portal
PESIG
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8

Disponibilização de Máximo de 24 horas
ponto
espelhamento de
tráfego para análise.
Iniciar contagem do
prazo após cadastro
de Solicitação no
Portal PESIG
3

PRTM-Básico

Relatório de tráfego Máximo de 7 dias
relacionado a
ataques. Iniciar
contagem do prazo
após cadastro de
Solicitação no Portal
PESIG
Disponibilização de Máximo de 24 horas
ponto
espelhamento de
tráfego para análise.
Iniciar contagem do
prazo após cadastro
de Solicitação no
Portal PESIG

8

Serviço de
Operação
Integrada da
Rede PECONECTADO

Documentação do
Máximo de 5 dias úteis
atual PE-SIG ou
alteração deste. A
documentação pode
descrever requisitos
ou modelagem do
banco ou diagrama
de classes ou
diagrama de
sequências ou de
testes. Iniciar
contagem do prazo
após cadastro de
Solicitação no Portal
PESIG
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Alteração do código Máximo de 2 dias útil
PE-SIG que não
envolve modificação
de banco de dados e
fluxo. Esta só será
solicitada após
possuir a solicitação
da documentação
atual do sistema e
documentação que
prevê as mudanças.
Iniciar contagem do
prazo após cadastro
de Solicitação no
Portal PESIG
Alteração do código Máximo de 20 dias
PE-SIG que envolve úteis
mudança no banco
de dados e/ou fluxo.
Caso envolva
alterações no
Alteração do código
PE-SIG que envolve
alteração no fluxo
ou alterações no
banco de dados.
Esta só será
solicitada após
possuir a solicitação
da documentação
atual do sistema e
documentação que
prevê as mudanças.
Iniciar contagem do
prazo após cadastro
de Solicitação no
Portal PESIG
Relatório de análise Máximo de 3 dias úteis
do desempenho do
PE-SIG. Iniciar
contagem do prazo
após cadastro de
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Solicitação no Portal
PESIG

Relatórios
Máximo de 2 dias úteis
gerenciais.
Iniciar contagem do
prazo após cadastro
de Solicitação no
Portal PESIG
9

ADC

10 PVF

Configuração. Iniciar Máximo de 24 horas
contagem do prazo
após cadastro de
Solicitação no Portal
PESIG
Configuração,
mudança de
categoria, mudança
de local dentro do
estabelecimento.
Iniciar contagem do
prazo após cadastro
de Solicitação no
Portal PESIG

Máximo de 24 horas
para até 3 PVFs

Máximo de 3 dias úteis
para até 20 PVFs

Máximo de 6 dias úteis
para mais de 20 PVFs

11 PVM

Mudança de chip do Máximo de 5 dias úteis
PVM.Iniciar
contagem do prazo
de entrega após
cadastro de
Solicitação no Portal
PESIG
Habilitação da
Máximo de 20 dias
portabilidade de um úteis
PVM (Troca de
Termo Aditivo com
CNPJs diferentes).
Iniciar contagem do
81

C a d e r n o d e O r ie n t a ç õ e s
Gestão de Serviços de Telemática

7
8

prazo de entrega
após cadastro de
Solicitação no Portal
PESIG
Troca de aparelho
com utilização da
reserva técnica.
Iniciar contagem do
prazo de entrega
após cadastro de
Solicitação no Portal
PESIG

Máximo de 3 dias
corridos na modalidade
Executivo e Seg.
Pública
Máximo de 5 dias úteis
na modalidade Direção
Máximo de 5 dias úteis
na modalidade
Gerencial
Máximo de 5 dias úteis
na modalidade
Operacional

12 Serviço 0800
Estadual

Cadastrar ou alterar Máximo de 5 dias úteis
quantidade de PVFs
participantes do
grupo 0800. Iniciar
contagem do prazo
de entrega após
cadastro de
Solicitação no Portal
PESIG
Gravação e ativação Máximode 5 dias úteis.
de mensagens
personalizadas.
Iniciar contagem do
prazo após cadastro
de Solicitação no
Portal PESIG

13 ADT

Configuração. Iniciar Máximo de 4 horas
contagem do prazo
após cadastro de
Solicitação no Portal
PESIG
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14 ADE

Configuração. Iniciar Máximo de 24 horas
contagem do prazo
após cadastro de
Solicitação no Portal
PESIG

15 ADSF

Configuração. Iniciar Máximo de 24 horas
contagem do prazo
após cadastro de
Solicitação no Portal
PESIG

7
8

17 Serviço de
Agendamento.
Cumprir o
Videoconferênc Contabilizar o
agendamento
ia
sucesso da
Solicitação no Portal
PESIG, .
18 Serviço
Incluir ou Remover Máximo 1 (um) dia útil
Servidor de FAX caixa postal de FAX.
Iniciar contagem do
prazo após cadastro
de Solicitação no
Portal PESIG
Alteração de política Máximo 24 horas
de roteamento para
FAX de entrada.
Iniciar contagem do
prazo após cadastro
de Solicitação no
Portal PESIG
19 Serviço de
NA
Pontos de
Emissão de Fax

NA

20 Serviço de
Relatórios
Máximo de 4 dias úteis
Monitorament gerenciais.
o Setorial
Iniciar contagem do
prazo após cadastro
de Solicitação no
Portal PESIG
Serviço de
21 Rede

Configuração. Iniciar Máximo de 24 horas
contagem do prazo
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Determinística

7
8

após cadastro de
Solicitação no Portal
PESIG
Disponibilização de
nova porta para
conexão de nova
rede ao PoP Básico
ou Principal

Serviço de
Realinhamento de
22 Videomonitora câmera
mento

Máximo de 20 (vinte)
dias úteis

Máximo de 12 horas
para reparo para Ponto
de Captura de Imagem
na Capital e RMR
Máximo de 24 horas
para reparo para Ponto
de Captura de Imagem
no interior

Ajuste de foco

Máximo de 12 horas
para reparo para Ponto
de Captura de Imagem
na Capital e RMR
Máximo de 24 horas
para reparo para Ponto
de Captura de Imagem
no interior

Ajuste de nitidez
das imagens

Máximo de 12 horas
para reparo para Ponto
de Captura de Imagem
na Capital e RMR
Máximo de 24 horas
para reparo para Ponto
de Captura de Imagem
no interior

Manutenção da
transparência do
conjunto ótico das
câmeras

Máximo de 12 horas
para reparo para Ponto
de Captura de Imagem
na Capital e RMR
Máximo de 24 horas
para reparo para Ponto
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de Captura de Imagem
no interior
Reinstalação dos
PCIs em endereços
diferentes do
inicialmente
instalado

Qualquer
23 serviço do
projeto

Máximo de 30 dias
corridos

Solicitação de
Máximo de 8 (oito) dias
Retificação/correçã úteis
o de fatura mensal
apresentadas com
erros ou cobrança
indevida. Iniciar
contagem do prazo
de entrega após
cadastro de
Solicitação no Portal
PESIG

PADRÕES DE QUALIDADE

1

INTERNET
Corporativa

No primeiro dia
após o fechamento
da fatura do mês, o
Portal PESIG irá
analisar todos os
chamados do
período da fatura e
calcular a
disponibilidade em
(%) = (((H * D) –
TF)/(Q*H*D)) * 100

>=99,5%

No primeiro dia
após o fechamento
da fatura do mês, o
Portal PESIG irá
analisar todos os
chamados do
período da fatura e

<2
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calcular a
reincidência de
falhas
2

3

PRTM-Principal No primeiro dia
após o fechamento
da fatura do mês, o
Portal PESIG irá
analisar todos os
chamados do
período da fatura e
calcular a
disponibilidade em
(%) = (((Q * H * D) –
TF)/(Q*H*D)) * 100.
Ou seja, a falha de
qualquer um dos
elementos do
Serviço será
computado neste
cálculo

PRTM Básicos

>=99,5% da
disponibilidade do
Firewall
>=99,5% da
disponibilidade do
serviço de VPN
>=99,5% da
disponibilidade do
Roteador
>=99,5% da
disponibilidade do
IPS/IDS

>=99,5% da
disponibilidade do
Serviço de Acesso
Remoto

No primeiro dia
após o fechamento
da fatura do mês, o
Portal PESIG irá
analisar todos os
chamados do
período da fatura e
calcular a
reincidência de
falhas

<2

No primeiro dia do
mês subsequente a
fatura do mês, o
Portal PESIG irá
analisar todos os
chamados do
período da fatura e
calcular a

>=99,5% da
disponibilidade do
Roteador
>=99,5% da
disponibilidade do
IPS/IDS
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disponibilidade em
(%) = (((Q * H * D) –
TF)/(Q*H*D)) * 100.
Ou seja, a falha de
qualquer um dos
elementos do
serviço será
computado neste
cálculo
No primeiro dia
após o fechamento
da fatura do mês, o
Portal PESIG irá
analisar todos os
chamados do
período da fatura e
calcular a
reincidência de
falhas
7

Videoconferênc
ia Unidade
Central de
Gerenciamento

<2

No primeiro dia
>=99,5%
após o fechamento
da fatura do mês, o
Portal PESIG irá
analisar todos os
chamados do
período da fatura e
calcular a
disponibilidade em
(%) = ((( H * D) –
TF)/(Q*H*D)) * 100.
Ou seja, a falha de
qualquer um dos
elementos do
serviço será
computado neste
cálculo
No primeiro dia
após o fechamento
da fatura do mês, o
Portal PESIG irá
analisar todos os

<2
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chamados do
período da fatura e
calcular a
reincidência de
falhas
Agendamento. Após 99,5% dos
disponibilização da agendamentos
informação do
cumpridos
cadastro de
Solicitação no Portal
PESIG, cumprir o
agendamento.
8

Serviço de
Operação
Integrada da
Rede PE
CONECTADO
(PE-SIG e
demais
soluções de
software e
hardware)

No primeiro dia
>=99,5%
após o fechamento
da fatura do mês, o
Portal PESIG irá
analisar todos os
chamados do
período da fatura e
calcular a
disponibilidade em
(%) = (((H * D) –
TF)/(Q*H*D)) * 100.
Ou seja, a falha de
qualquer um dos
elementos do
serviço será
computado neste
cálculo
Tempo de resposta
para consultas ou
alteração de dados
utilizando o Portal
PESIG

< 5 segundos

No primeiro dia
após o fechamento
da fatura do mês, o
Portal PESIG irá
analisar todos os
chamados do
período da fatura e

A perda de chamadas
dever ser inferior a 5%
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calcular a taxa de
Perda de Chamadas
no HelpDesk
(somatório de linha
ocupada e não
responde).
9

ADC

No primeiro dia
>=99,5%
após o fechamento
da fatura do mês, o
Portal PESIG irá
analisar todos os
chamados do
período da fatura e
calcular a
disponibilidade em
(%) = (((H * D) –
TF)/(Q*H*D)) * 100.
Ou seja, a falha de
qualquer um dos
elementos do
serviço será
computado neste
cálculo
Diariamente será
mensurada a
métrica entre um
ADC e o PRTM
Principal no horário
de maior
movimento (HMM)
da rede. O PESIG
apresentará a média
da latência no mês
subsequente ao
mês da fatura.

A métrica de latência
(média do atraso) <
120ms, exceto links via
satélite

No primeiro dia
após o fechamento
da fatura do mês, o
Portal PESIG irá

<3

A métrica de perda de
pacotes (média do
atraso) < 1%, exceto
links via satélite onde
deve ser considerado
900ms
A métrica de jitter <
20ms, exceto links via
satélite
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analisar todos os
chamados de falhas
nos ADCs e calcular
a recorrência.
10 PVF

No primeiro dia
<3
após o fechamento
da fatura do mês, o
Portal PESIG irá
analisar todos os
chamados de falhas
nos PVFs (ramais) e
calcular a
recorrência.
No primeiro dia
>=99,5%
após o fechamento
da fatura do mês, o
Portal PESIG irá
analisar todos os
chamados do
período da fatura e
calcular a
disponibilidade em
(%) = (((Q * H * D) –
TF)/(Q*H*D)) * 100.
Ou seja, a falha de
qualquer um dos
elementos do
serviço será
computado neste
cálculo

11 PVM

No primeiro dia
<3
após o fechamento
da fatura do mês, o
Portal PESIG irá
analisar todos os
chamados de falhas
nos PVMs (ramais) e
calcular a
recorrência.
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No primeiro dia
>=99,5%
após o fechamento
da fatura do mês, o
Portal PESIG irá
analisar todos os
chamados do
período da fatura e
calcular a
disponibilidade em
(%) = (((H * D) –
TF)/(Q*H*D)) * 100.
Ou seja, a falha de
qualquer um dos
elementos do
serviço será
computado neste
cálculo
12 Serviço 0800
Estadual

No primeiro dia
<3
após o fechamento
da fatura do mês, o
Portal PESIG irá
analisar todos os
chamados de falhas
no serviço 0800
Estadual e calcular a
recorrência.
No primeiro dia
>=99,5%
após o fechamento
da fatura do mês, o
Portal PESIG irá
analisar todos os
chamados do
período da fatura e
calcular a
disponibilidade em
(%) = (((Q * H * D) –
TF)/(Q*H*D)) * 100.
Ou seja, a falha de
qualquer um dos
elementos do
serviço será
computado neste
91

C a d e r n o d e O r ie n t a ç õ e s
Gestão de Serviços de Telemática

7
8

cálculo

Diariamente será
< 5%
mensurada a
métrica de perda de
chamadas quando o
tráfego não
ultrapassar o valor
máximo permitido
no horário de maior
movimento (HMM).
O PESIG apresentará
a média da perda de
chamadas no mês
subsequente ao
mês da fatura.
Diariamente será
< 1%
mensurada a
métrica de queda
de ligações. O PESIG
apresentará a média
da perda de
chamadas no mês
subsequente ao
mês da fatura.
13 ADT

No primeiro dia
>=99,5%
após o fechamento
da fatura do mês, o
Portal PESIG irá
analisar todos os
chamados do
período da fatura e
calcular a
disponibilidade em
(%) = (((H * D) –
TF)/(Q*H*D)) * 100.
Ou seja, a falha de
qualquer um dos
elementos do
serviço será
computado neste
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cálculo

14 ADE

Diariamente será
mensurada a
métrica entre um
ADT e o PRTM
Principal no horário
de maior
movimento (HMM)
da rede. O PESIG
apresentará a média
da latência no mês
subsequente ao
mês da fatura.

A métrica de latência
(média do atraso) <
120ms, exceto links via
satélite

No primeiro dia
após o fechamento
da fatura do mês, o
Portal PESIG irá
analisar todos os
chamados do
período da fatura e
calcular a
reincidência de
falhas

<3

No primeiro dia
após o fechamento
da fatura do mês, o
Portal PESIG irá
analisar todos os
chamados do
período da fatura e
calcular a
disponibilidade em
(%) = (((H * D) –

>=99,5%

A métrica de perda de
pacotes (média do
atraso) < 1%, exceto
links via satélite.
(considerar 900ms para
Fernando de Noronha)
A métrica de jitter <
20ms, exceto links via
satélite
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TF)/(Q*H*D)) * 100.
Ou seja, a falha de
qualquer um dos
elementos do
serviço será
computado neste
cálculo

15 ADSF

Diariamente será
mensurada a
métrica entre um
ADE e o PRTM
Principal no horário
de maior
movimento (HMM)
da rede. O PESIG
apresentará a média
da latência no mês
subsequente ao
mês da fatura.

A métrica de latência
(média do atraso) <
120ms, exceto links via
satélite

No primeiro dia
após o fechamento
da fatura do mês, o
Portal PESIG irá
analisar todos os
chamados do
período da fatura e
calcular a
reincidência de
falhas

<3

No primeiro dia
após o fechamento
da fatura do mês, o
Portal PESIG irá
analisar todos os
chamados do
período da fatura e
calcular a
disponibilidade em
(%) = (((H * D) –

>=99,5%

A métrica de perda de
pacotes (média do
atraso) < 1%, exceto
links via satélite.
(considerar 900ms para
Fernando de Noronha)
A métrica de jitter <
20ms, exceto links via
satélite
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TF)/(Q*H*D)) * 100.
Ou seja, a falha de
qualquer um dos
elementos do
serviço será
computado neste
cálculo

16 PVFTemporário

Diariamente será
mensurada a
métrica entre um
ADSF e o Ponto
Cliente no horário
de maior
movimento (HMM)
da rede. O PESIG
apresentará a média
da latência no mês
subsequente ao
mês da fatura.

A métrica de latência
(média do atraso) <
900ms

No primeiro dia
após o fechamento
da fatura do mês, o
Portal PESIG irá
analisar todos os
chamados do
período da fatura e
calcular a
reincidência de
falhas

<3

A métrica de perda de
pacotes (média do
atraso) < 2%
A métrica de jitter <
100ms

No primeiro dia
<3
após o fechamento
da fatura do mês, o
Portal PESIG irá
analisar todos os
chamados de falhas
e calcular a
recorrência.
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No primeiro dia
>=99,5%
após o fechamento
da fatura do mês, o
Portal PESIG irá
analisar todos os
chamados do
período da fatura e
calcular a
disponibilidade em
(%) = (((H * D) TF)/(Q*H*D)) * 100.
Ou seja, a falha de
qualquer um dos
elementos do
serviço será
computado neste
cálculo
17 Serviço de
Videoconferênc
ia
(independente
da modalidade)

No primeiro dia
>=99,5%
após o fechamento
da fatura do mês, o
Portal PESIG irá
analisar todos os
chamados do
período da fatura e
calcular a
disponibilidade em
(%) = (((H * D) TF)/(Q*H*D)) * 100.
Ou seja, a falha de
qualquer um dos
elementos do
serviço será
computado neste
cálculo
No primeiro dia
<3
após o fechamento
da fatura do mês, o
Portal PESIG irá
analisar todos os
chamados de falhas
e calcular a
recorrência.
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18 Serviço
No primeiro dia
>=99,5%
Servidor de FAX após o fechamento
da fatura do mês, o
Portal PESIG irá
analisar todos os
chamados do
período da fatura e
calcular a
disponibilidade em
(%) = (((H * D) TF)/(Q*H*D)) * 100.
Ou seja, a falha de
qualquer um dos
elementos do
serviço será
computado neste
cálculo
No primeiro dia
<3
após o fechamento
da fatura do mês, o
Portal PESIG irá
analisar todos os
chamados de falhas
e calcular a
recorrência.
19 Serviço Ponto
de Emissão de
Fax

No primeiro dia
>=99,5%
após o fechamento
da fatura do mês, o
Portal PESIG irá
analisar todos os
chamados do
período da fatura e
calcular a
disponibilidade em
(%) = (((H * D) TF)/(Q*H*D)) * 100.
Ou seja, a falha de
qualquer um dos
elementos do
serviço será
computado neste
cálculo
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No primeiro dia
<3
após o fechamento
da fatura do mês, o
Portal PESIG irá
analisar todos os
chamados de falhas
e calcular a
recorrência.
20 Serviço de
No primeiro dia
>=99,5%
Monitorament após o fechamento
o Setorial
da fatura do mês, o
Portal PESIG irá
analisar todos os
chamados do
período da fatura e
calcular a
disponibilidade em
(%) = (((H * D) TF)/(Q*H*D)) * 100.
Ou seja, a falha de
qualquer um dos
elementos do
serviço será
computado neste
cálculo
No primeiro dia
<3
após o fechamento
da fatura do mês, o
Portal PESIG irá
analisar todos os
chamados de falhas
e calcular a
recorrência.
Serviço de
21 Rede
Determinística

No primeiro dia
após o fechamento
da fatura do mês, o
Portal PESIG irá
analisar todos os
chamados do
período da fatura e
calcular a

>=99,8%
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disponibilidade em
(%) = (((H * D) TF)/(Q*H*D)) * 100.
Ou seja, a falha de
qualquer um dos
elementos do
serviço será
computado neste
cálculo
Diariamente será
mensurada a
métrica entre um
PoP Básico e o PoP
Principal no horário
de maior
movimento (HMM)
da rede. O PESIG
apresentará a média
da latência no mês
subsequente ao
mês da fatura.

A métrica de latência
(média do atraso) <
50ms

No primeiro dia
após o fechamento
da fatura do mês, o
Portal PESIG irá
analisar todos os
chamados do
período da fatura e
calcular a
reincidência de
falhas

<2

Serviço de
No primeiro dia
22 Videomonitora após o fechamento
mento
da fatura do mês, o
Portal PESIG irá
analisar todos os
chamados do
período da fatura e
calcular a
disponibilidade em
(%) = (((H * D) -

A métrica de perda de
pacotes (média do
atraso) < 1%.
A métrica de jitter <
25ms

>= 98,33% para o
Ponto de Captura de
Imagem na Capital e
RMR
>=96,66% para o Ponto
de Captura de Imgem
no interior
>=98,88% para os
Centros de Gerência
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TF)/(Q*H*D)) * 100.
Ou seja, a falha de
qualquer um dos
elementos do
serviço será
computado neste
cálculo

Setorial da Capital e
RMR

No primeiro dia
após o fechamento
da fatura do mês, o
Portal PESIG irá
analisar todos os
chamados do
período da fatura e
calcular a
reincidência de
falhas

< 2 para os Pontos de
Captura de Imagens

7
8

>= 98,33% para os
Centros de Gerência
Setorial do Interior
>= 99,44% para o
Centro de Gerência
Central

< 2 para os Centros de
Gerência Central e
Setorial

Classificação do Serviço
Os parâmetros a serem observados são: DISPONIBILIDADE, RECORRÊNCIA e
DESEMPENHO (Latência, Jitter e Perda de Pacotes) somente para os Acessos Dedicados
(ADCs, ADTEs, ADCs, ADSFs e PoP´s(RETEP))
Os parâmetros a serem observados devem ser consolidados por Órgão Aderente
considerando os serviços contratados e em operação por cada um desses Órgãos
Serviço

Alto

Médio

Baixo

Muito Baixo

1

INTERNET

Todos os
parâmetros em
conformidade

Pelo menos 1
parâmetro em não
conformidade

Os 2 parâmetros
em não
conformidade

não se aplica

2

PRTM-Principal Todos os
parâmetros em
conformidade

Pelo menos 1
parâmetro em não
conformidade

Os 2 parâmetros
em não
conformidade

não se aplica

3

PRTM Básico

Pelo menos 1
parâmetro em não
conformidade

Os 2 parâmetros
em não
conformidade

não se aplica

Todos os
parâmetros em
conformidade
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Videoconferênc Todos os
ia Unidade
parâmetros em
Central de
conformidade
Gerenciamento

Pelo menos 1
parâmetro em não
conformidade

Os 2 parâmetros
em não
conformidade

não se aplica

8

Serviço de
Operação
Integrada da
Rede PE
CONECTADO

Todos os
parâmetros em
conformidade

Pelo menos 1
parâmetro em não
conformidade

Os 2 parâmetros
em não
conformidade

não se aplica

9

ADC

Todos os
parâmetros em
conformidade

Pelo menos 1
parâmetro em não
conformidade

Pelo menos 2
Os 3
parâmetros em
parâmetros em
não conformidade não
conformidade

10 PVF

Todos os
parâmetros em
conformidade

Pelo menos 1
parâmetro em não
conformidade

Os 2 parâmetros
em não
conformidade

não se aplica

11 PVM

Todos os
parâmetros em
conformidade

Pelo menos 1
parâmetro em não
conformidade

Os 2 parâmetros
em não
conformidade

não se aplica

12 Serviço 0800
Estadual

Todos os
parâmetros em
conformidade

Pelo menos 1
parâmetro em não
conformidade

Os 2 parâmetros
em não
conformidade

não se aplica

13 ADT

Todos os
parâmetros em
conformidade

Pelo menos 1
parâmetro em não
conformidade

Pelo menos 2
Os 3
parâmetros em
parâmetros em
não conformidade não
conformidade

14 ADE

Todos os
parâmetros em
conformidade

Pelo menos 1
parâmetro em não
conformidade

Pelo menos 2
Os 3
parâmetros em
parâmetros em
não conformidade não
conformidade

15 ADSF

Todos os
parâmetros em
conformidade

Pelo menos 1
parâmetro em não
conformidade

Pelo menos 2
Os 3
parâmetros em
parâmetros em
não conformidade não
conformidade

16 PVFTemporário

Todos os
parâmetros em
conformidade

Pelo menos 1
parâmetro em não
conformidade

Os 2 parâmetros
em não
conformidade

7
8

não se aplica
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17 Serviço de
Todos os
Videoconferênc parâmetros em
ia
conformidade

Pelo menos 1
parâmetro em não
conformidade

Pelo menos 2
Os 3
parâmetros em
parâmetros em
não conformidade não
conformidade

18 Serviço
Todos os
Servidor de FAX parâmetros em
conformidade

Pelo menos 1
parâmetro em não
conformidade

Os 2 parâmetros
em não
conformidade

não se aplica

19 Serviço de
Todos os
Ponto de
parâmetros em
Emissão de Fax conformidade

Pelo menos 1
parâmetro em não
conformidade

Os 2 parâmetros
em não
conformidade

não se aplica

20 Serviço de
Todos os
Monitorament parâmetros em
o Setorial
conformidade

Pelo menos 1
parâmetro em não
conformidade

Os 2 parâmetros
em não
conformidade

não se aplica

Serviço de
21 Rede
Determinística

Todos os
parâmetros em
conformidade

Pelo menos 1
parâmetro em não
conformidade

Os 2 parâmetros
em não
conformidade

não se aplica

Serviço de
Todos os
22 Videomonitora parâmetros em
mento
conformidade

Pelo menos 1
parâmetro em não
conformidade

Os 2 parâmetros
em não
conformidade

não se aplica

7
8

Penalidade

1

2

Serviço

Nível do Serviço

Penalidade

INTERNET

Alto

não há penalidade

Médio

5% sobre o valor
mensal do Serviço

Baixo

8% sobre o valor
mensal do Serviço

Muito Baixo

Não se aplica

PRTM-Principal Alto

não há penalidade

Médio

5% sobre o valor
mensal do Serviço

Baixo

8% sobre o valor
mensal do Serviço

Muito Baixo

Não se aplica
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3

7

8

9

PRTM Básico

Alto

não há penalidade

Médio

5% sobre o valor
mensal do Serviço

Baixo

8% sobre o valor
mensal do Serviço

Muito Baixo

Não se aplica

Videoconferênc Alto
ia Unidade
Médio
Central de
Gerenciamento

Serviço de
Operação
Integrada da
Rede PE
CONECTADO

ADC

10 PVF

7
8

não há penalidade
5% sobre o valor
mensal do Serviço

Baixo

8% sobre o valor
mensal do Serviço

Muito Baixo

Não se aplica

Alto

0% sobre o valor do
PCM

Médio

5% sobre o valor
mensal do Serviço

Baixo

8% sobre o valor
mensal do Serviço

Muito Baixo

Não se aplica

Alto

não há penalidade

Médio

5% sobre o valor
mensal do Serviço

Baixo

8% sobre o valor
mensal do Serviço

Muito Baixo

10% sobre o valor
mensal do Serviço

Alto

não há penalidade

Médio

5% sobre o valor
mensal do Serviço

Baixo

8% sobre o valor
mensal do Serviço

Muito Baixo

Não se aplica
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11 PVM

12 Serviço 0800
Estadual

13 ADT

14 ADE

15 ADSF

Alto

não há penalidade

Médio

5% sobre o valor
mensal do Serviço

Baixo

8% sobre o valor
mensal do Serviço

Muito Baixo

Não se aplica

Alto

não há penalidade

Médio

5% sobre o valor
mensal do Serviço

Baixo

8% sobre o valor
mensal do Serviço

Muito Baixo

Não se aplica

Alto

não há penalidade

Médio

5% sobre o valor
mensal do Serviço

Baixo

8% sobre o valor
mensal do Serviço

Muito Baixo

10% sobre o valor
mensal do Serviço

Alto

não há penalidade

Médio

5% sobre o valor
mensal do Serviço

Baixo

8% sobre o valor
mensal do Serviço

Muito Baixo

10% sobre o valor
mensal do Serviço

Alto

não há penalidade

Médio

5% sobre o valor
mensal do Serviço

Baixo

8% sobre o valor
mensal do Serviço

Muito Baixo

10% sobre o valor

7
8
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mensal do Serviço
16 PVFTemporário

Alto

não há penalidade

Médio

5% sobre o valor
mensal do Serviço

Baixo

10% sobre o valor
mensal do Serviço

Muito Baixo

Não se aplica

17 Serviço de
Alto
Videoconferênc
Médio
ia

não há penalidade
5% sobre o valor
mensal do Serviço

Baixo

8% sobre o valor
mensal do Serviço

Muito Baixo

10% sobre o valor
mensal do Serviço

18 Serviço
Alto
Servidor de FAX
Médio

não há penalidade
5% sobre o valor
mensal do Serviço

Baixo

10% sobre o valor
mensal do Serviço

Muito Baixo

Não se aplica

19 Serviço de
Alto
Ponto de
Médio
Emissão de Fax

não há penalidade
5% sobre o valor
mensal do Serviço

Baixo

10% sobre o valor
mensal do Serviço

Muito Baixo

Não se aplica

20 Serviço de
Alto
Monitorament
Médio
o Setorial
Baixo

não há penalidade
5% sobre o valor
mensal do Serviço
10% sobre o valor
mensal do Serviço
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Serviço de
21 Rede
Determinística

Muito Baixo

Não se aplica

Alto

não há penalidade

Médio

5% sobre o valor
mensal do Serviço

Baixo

10% sobre o valor
mensal do Serviço

Muito Baixo

Não se aplica

Serviço de
Alto
22 Videomonitora
Médio
mento

7
8

não há penalidade
5% sobre o valor
mensal do Serviço

Baixo

10% sobre o valor
mensal do Serviço

Muito Baixo

Não se aplica

LEGENDA
Q = quantidade de Acessos Dedicados (ADC,
ADTs, ADEs) associados ao serviço ou
quantidade de Pontos de Voz em todas as
modalidades (fixo ou móvel), quantidade de
pontos de emissão de fax (Servidor e/ou Fax)
associados ao serviço, quantidade de pontos
de videoconferência em todas as
modalidades (incluindo equipamentos e
licenças)
H = 24 horas
D = Quantidade de dias do mês em análise
TF = Somatório de Falha imputável do serviço
associado em fração de horas
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Os serviço que tenha interdependência
direta com outros serviços oferecidos, na
lista acima, terão seus parâmetros do SLA e
limites (mínimo ou máximo) aferidos pelo
mais rígido de todos, isso se a falha de um
serviço afete diretamente o funcionamento
dos outros.

RELATÓRIO GERENCIAL
Nome do
Relatório

Descrição da Medição

Período de Entrega

Monitoraçã
o da
Largura de
Banda

Medição da quantidade de
Disponível no Portal de
dados transferidos (entrada Relatórios Avançados
e saída) para o link de voz e (online)
de dados do PCM
contratado. Monitorar e
garantir que a Largura de
Banda na Rede entre os
PRTMs até os PontosClientes-Multidigital,
mantendo a velocidade
(throughput) igual ao valor
máximo da banda dos
serviços de Acesso Dedicado
Convergente contratados,
de forma gerenciável,
garantindo os níveis de
serviços contratados para os
PCMs.

Desempenho

Largura de banda
contratada

Medição da quantidade de
dados transferidos (entrada
e saída) da Rede RETEP
contratada. Monitorar e
garantir que a Largura de
Banda na Rede RETEP entre
os PoPs, mantendo a
velocidade (throughput)
igual ao valor máximo da
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banda, garantindo os níveis
de serviços contratados.

Monitoraçã Diariamente será mensurada Disponível no Portal de
o da Perda a média da taxa de perda de Relatórios Avançados
de Pacotes pacotes (número de pacotes (online)
perdidos/ total de pacotes)
entre um ADC e o PRTM
Principal da rede. Para isso,
serão capturados 10 valores,
a cada 5 minutos, durante 2
horas de pico, obtendo a
média para cada dia útil. No
último dia do mês, a
Contratante disponibilizará a
média da perda de pacotes
no mês que corresponde à
média das médias diárias.

< 0.5%

Monitoraçã Diariamente será mensurada Disponível no Portal de
o da
a média do atraso entre um Relatórios Avançados
Latência
ADC (Acesso Dedicado
(online)
Convergente) e o PRTM
Principal da Rede PECONECTADO. Para isso,
serão capturados 10 valores,
a cada 5 minutos, durante 2
horas de pico, obtendo a
média para cada dia útil. No
último dia do mês, a
Contratante disponibilizará a
média da latência no mês
que corresponde à média
das médias diárias.

<120ms para voz e
enlace terrestre
<900ms para voz e
enlace via satélite

<100ms para dados
e enlace terrestre
< 50ms para a
RETEP
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Monitoraçã Diariamente será mensurada Disponível no Portal de
o da Taxa
a média da taxa de erros no Relatórios Avançados
de Erros
enlace entre um ADC e o
(online)
PRTMassociado da rede PEMutidigital. Para isso, serão
capturados 10 valores, a
cada 5 minutos, durante 2
horas de pico, obtendo a
média dos valores
mensurados na interface
WAN do roteador associado
ao cliente (PCM) para cada
dia útil. No último dia do
mês, a Contratante
disponibilizará a média da
taxa de erros no mês que
corresponde à média das
médias diárias.

< 10-9

Relatório
de análise

Descreve a análise de
pendências e riscos das
intervenções.

De acordo com os
Contratos de
Adesão

Relatório
de
incidentes e
correções
efetuadas

Diariamente cada incidente Mensalmente
deverá ser tratado, sendo
cadastrados os tempos entre
abertura e fechamento de
chamados relacionados à
falha imputável (total ou
parcial) no serviço prestado
ou solicitações.

Mensalmente

7
8

Cada chamado
sendo atendido
dentro do prazo
estabelecido.

Mensalmente a Contratante
disponibilizará o tempo de
atendimento de cada
chamado no mês. Sendo
caracterizado como falha
imputável toda falha cujo
defeito é de
responsabilidade da
Contratada. Podendo ser
citado alguns exemplos de
falha imputável, como: falha
no roteador ou modem,
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7
8

falha na rede externa (fibra
óptica ou par metálico) e
falha no backbone;
Relatório
de
disponibilid
ade

No último dia do mês, a
Mensalmente
Contratante disponibilizará
[(tempo total do mês – TNI)
– soma dos demais tempos
de interrupção total do
serviço ocorrido no mês] /
(tempo total no mês – TNI),
onde TNI (Tempo Não
Imputável) corresponde à
soma dos tempos de
interrupção do serviço
ocorridos no mês em virtude
de eventos previsto. Esses
eventos são interferência
solar, no caso de PCM´s
providos por Satélite, e falta
de energia no local do PCM.

Serviço ADC <99.5%
de disponibilidade

Relatório
do
aumento de
Largura de
Banda.

Conforme os níveis de
Mensalmente
capacidade especificados
neste Termo de Referência,
sempre que se fizer
necessário, visando não
comprometer os serviços
prestados e contratados,
sem causar descontinuidade
do serviço, promovendo a
ampliação quando o
throughput mensal de 80%
da utilização da banda
disponível.

1. Largura de banda
Imediata
contratada;
2.
Atender a
solicitação no prazo
máximo de 20
(vinte) dias.

Relatório
de Análise
dos preços
dos serviços
oferecidos
para o
serviço de
telefonia

Garantir sempre as melhores Semestralmente
condições de precificação
para o serviço de TRÁFEGO
EXTRA PE-CONECTADO

Considerando as
práticas e
regulamentações
sobre este serviço.

RETEP < 99,8% de
disponibilidade
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7
8

fixa e
móvel.

Desempenh
o da
modalidade
de tráfego
telefônico
opcional
ExtrarredeReverso 0800

Disponibilizar na Web
on-line
(internet) relatórios de
desempenho, apresentando
o resultado de indicadores
de forma a permitir que
tanto os órgãos aderentes
do contrato quanto a
proponente adotem
providências em tempo
hávilo para manter a
qualidade do serviço.

De acordo com os
Contratos de
Adesão e SLAs

Provimento
de
informaçõe
s gerenciais
dos PVMs.

Gerar relatórios e gráficos
de minutos utilizados por
tipo de ligação podendo
definir melhor seu plano de
tarifas de acordo com sua
operação.

Mensalmente

De acordo com o
quadro de
minutagem
contratado.

Gerar relatórios dos
contratos cadastrados por
órgão e secretarias;

Mensalmente

De acordo com os
Contratos de
Adesão

Gerar relatórios com o
Mensalmente
inventário dinâmico dos
números e tipos de
aparelhos disponibilizados
por órgãos e secretarias com
respectivas datas;

De acordo com os
Contratos de
Adesão

Gerar relatório com os níveis Quando Solicitado
de permissões de todos os
usuários e gestores;

De acordo com os
Contratos de
Adesão

Gerar relatórios com
números de atendimento e
suporte com respectivas
datas

Quando Solicitado

De acordo com os
Contratos de
Adesão

Gerenciamento de faturas

Online

De acordo com os
Contratos de

Provimento
de
informaçõe
s gerenciais
dos PVMs.
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7
8

Adesão
Gerar relatórios de
auditorias de faturas, com
número de solicitações,
número de correções
realizadas e pendentes e
respectivos gráficos;

Mensalmente

De acordo com os
Contratos de
Adesão

Gerar relatórios com a
identificação no número de
solicitações de manutenção
de aparelhos, por órgão e
secretaria;

Mensalmente

De acordo com os
Contratos de
Adesão

Gerar relatórios
consolidados do tráfego de
serviços utilizados em
minutos e em real por
órgão, secretaria e Governo

Mês, semestral e anual.

De acordo com os
Contratos de
Adesão

Gerar relatórios contendo os Quando Solicitado
preços e serviços
contratados, em relação ao
mercado de telefonia local

De acordo com os
Contratos de
Adesão
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