
 

 
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL 

Gerência de Infraestrutura de Tecnologia da Informação 

Núcleo de Rede 

IGESDF/DIADM/SUTIC/GEINF/NURED                  Brasília-DF, 12 de março de 2020. 
 

 
O Núcleo de Rede 
 
 O objeto desta solicitação é a contratação de serviços para disponibilização de infraestrutura de 
tecnologia da informação, com o objetivo de garantir a operação dos serviços de TI do IGESDF. 
 
 A solicitação se justifica pelas seguintes situações descritas: 
 
 Foi incorporado ao IGESDF as unidades do SIA e PO700, sendo necessário disponibilizar link de 
comunicação para que os setores do IGESDF instalados nestas unidades, possam desempenhar suas 
atividades. 
 

Descrição das necessidades: 

  

Item Quantidade Descrição Unidade 
do IGESDF Local 

Item 
1 

1 Link de 
Comunicação PO700 SRTV 702, Via W5 Norte, Brasília - DF, 70723-

0400 

1 Link de 
Comunicação SIA SIA TRECHO 17, RUA 06, LOTE 115 - SETOR DE 

INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO/BRASÍLIA-DF 

 
 DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS - LINKS DE COMUNICAÇÃO 
  
1. A CONTRATADA deverá disponibilizar 2 (dois) links dedicados de acesso à Internet de acordo com as 

especificações abaixo (para cara link): 

 Cada link deve ser disponibilizado por diferentes operadoras; 

 Garantia de conexão 24 horas por dia e 7 dias por semana; 

 Garantia total da banda contratada com redundância; 

 Link Simétrico, mesma velocidade de download e upload; 

 64 endereços IP fixos; 

 Velocidade do Link de conexão com a Internet de no mínimo 100Mbps 

 A Contratada se responsabilizará pelo fornecimento e instalação dos materiais e equipamentos necessários 
à prestação do serviço; 



 

 Após a implantação do link, solicitações de instalação, retirada e alteração de características físicas já 
existentes, incluindo as configurações em equipamentos de comunicação de dados decorrentes dessas 
mudanças, dar-se-ão através de solicitações formais por parte do Contratante, sendo que estas solicitações 
deverão ser executadas pela Contratada em, no máximo, 30 (trinta) dias. 

 A contratada se responsabilizará por eventuais adaptações nas instalações físicas nas dependências do 
contratante, assim como a infra estrutura externa, para a implantação dos serviços contratados (passagem 
de cabos, lançamento de fibras ópticas, adaptação de tomadas etc).; 

2. SUPORTE DE SERVIÇOS: 

 Quando da ocorrência de falha no link a contratada deverá efetuar a verificação de todo o enlace (modems 
e link). 

 Deverão ser efetuados testes de verificação de qualidade de transmissão, pelo contratado dos serviços, 
sempre que houver solicitação da CONTRATANTE, sem custos adicionais. 

 A contratada deverá manter uma central de serviços para atendimento técnico com um número telefônico, 
com chamadas franqueadas, para o registro de chamados no período de 24 horas por dia, sete dias por 
semana, todos os dias do ano. 

 Somente serão aceitas solicitações técnicas oriundas da Área de TI da CONTRATANTE. 

 Manutenção do link com defeito. Os serviços de assistência técnica serão realizados em qualquer horário, 
sete dias por semana. 

 
Vigência: 
 
O prazo de vigência da contratação é de 12 meses, havendo a possibilidade de ser prorrogado 
posteriormente, mediante Termo Aditivo nos termos do Art. 29 do Regulamento Próprio de Compras e 
Contratações do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal - IGESDF. 
 
 
Proposta Comercial: 
 
A proposta comercial deverá apresentar os valores detalhados (mensal e anual). 


