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MINISTÉRIO DA CIDADANIA
INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL - IPHAN

Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação
Departamento de Planejamento e Administração 

 

 

-------------------------------------
******************************

ENCARTE TÉCNICO MPLS

-------------------------------------
******************************

 

1. INTRODUÇÃO  

1.1. Este documento apresenta o projeto de Contratação de serviço de comunicação de dados em nível nacional, para permi�r a interligação da
sede do IPHAN  e as unidades descentralizadas.

1.2.  Este encarte é composto de especificações técnicas que complementam o Termo de Referência, cons�tuindo a documentação necessária e
obrigatória à contratação da atualização tecnológica da Rede de Longa Distância e Internet do IPHAN.

1.3.  O obje�vo desta contratação visa a manter a interligação das redes locais das unidades do IPHAN em todo o país, de forma a prover
transmissão de dados, voz e imagem entre essas redes geograficamente dispersas, com u�lização da tecnologia MPLS.

1.4. A tecnologia MPLS permite a configuração de parâmetros de QoS (Qualidade do Serviço), priorização de �pos pré-definidos de tráfego e
segurança na transferência de informações, de forma que os serviços e sistemas disponibilizados no datacenter do IPHAN em Brasília (correio eletrônico,
SEI, Portal IPHAN, Fiscalis, CNART, videoconferência, dentre outros sistemas) estejam acessíveis em tempo real e integral pelas unidades regionais.

1.5.  A contratação contempla:
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1.5.1. A instalação e configuração de equipamentos e enlaces de comunicação, e gerenciamento pró-a�vo contra falhas;

1.5.2. A implantação de uma solução integrada de rede de comunicações de dados, com capacidade para transportar  tráfego de voz e vídeo entre
as unidades que compõem o IPHAN, em todo o território nacional.

1.5.3.  O ENCARTE LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS contém a relação das localidades previstas para a�vação inicial, com endereço de
instalação e pessoa de contato. Essa listagem é apenas exemplifica�va, e não é exaus�va.

1.6.  Nesse documento, u�liza-se o termo sí�o como referência as unidades descentralizadas e a sede do IPHAN, a serem contempladas na rede
MPLS.

 

 

2. CONCEITOS IMPORTANTES  

2.1. No contexto das redes de computadores e telecomunicações, o protocolo MPLS é definido pelo IETF (Internet Engineering Task Force) e
consiste em uma tecnologia de chaveamento de pacotes que proporciona o encaminhamento e a comutação eficientes de fluxos de tráfego através da rede,
apresentando-se como uma solução para interligar com maior eficiência redes de tecnologias dis�ntas.

2.2.  O protocolo MPLS disponibiliza os serviços de:

QoS (Quality of Service): priorização de aplicações críticas, dando um tratamento diferenciado para o tráfego entre os diferentes pontos
da VPN. O QoS cria as condições necessárias para o melhor uso dos recursos da rede, permitindo também o tráfego de voz e vídeo;
VPN para uma rede baseada em IP: criação de Redes Virtuais Privadas garantindo um isolamento completo do tráfego com a criação de
tabelas de "labels" (usadas para roteamento) exclusivas de cada VPN.

2.3.  O MPLS foi concebido para sa�sfazer as necessidades de infraestrutura de comunicação segura e economicamente viável entre escritórios de
uma mesma ins�tuição em diferentes localidades, e entre os recursos pode-se citar:

Acesso corporativo a servidores de aplicações centralizadas como sistemas corporativos, e-mail e intranet;
Formação de redes para compartilhamento de arquivos;
Formação de sistemas de videoconferência;
Gerenciamento de banda;
Acesso remoto aos sistemas corporativos.

2.4. Entre as vantagens de uma rede MPLS pode-se citar:

Melhor desempenho no encaminhamento de pacotes;
Criação de caminhos (Label Switching Paths) entre os roteadores;
Possibilidade de associar requisitos de QoS, baseados nos rótulos carregados pelos pacotes.
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Fonte Wikipedia (h�p://pt.wikipedia.org/wiki/MPLS)

 

3. CONTEXTUALIZAÇÃO  

3.1. O Ins�tuto de Patrimônio Histórico e Ar�s�co Nacional - IPHAN é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Cultura, responsável por
preservar a diversidade das contribuições dos diferentes elementos que compõem a sociedade brasileira e seus ecossistemas. Esta responsabilidade implica
em preservar, divulgar e fiscalizar os bens culturais brasileiros, bem como assegurar a permanência e usufruto desses bens para a atual e as futuras
gerações;

3.2. O IPHAN foi criado pelo Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937, no governo do então presidente, Getúlio Vargas, e estruturado por
intelectuais e ar�stas brasileiros da época. Preservando parcela significa�va do patrimônio cultural brasileiro, o IPHAN vem, há mais de 70 anos, salvando do
desaparecimento um legado considerável para a cultura nacional;

3.3. Para a�ngir seus obje�vos ins�tucionais, o IPHAN conta, atualmente, com representações em todos os entes da federação. Sua estrutura
compreende, além do IPHAN-SEDE em Brasília, sede administra�va, as  27 (vinte e sete) Superintendências nos Estados, 37 (trinta e sete) Escritórios
Técnicos incluindo os Parques Históricos Nacionais e 5 (cinco) Unidades Especiais, presentes em mais de 90 (noventa) localidades nas quais estão lotados,
aproximadamente,  1.700 (mil e setecentos) servidores e colaboradores .

*Nota: Esclarece-se que os quan�ta�vos apresentados são exemplifica�vos e passíveis de sofrerem alteração durante  o processo licitatório e a vigência
contratual.

 

3.4. Atualmente, o IPHAN possui uma Rede Nacional de Dados - MPLS, via contrato CRT nº 17/2014, que interliga as unidades descentralizadas
localizadas nas capitais e no interior, totalizando mais de 50 unidades com capacidade para transportar pacotes de dados, voz e vídeo. Essa rede permite o
acesso dos colaboradores e servidores, de todas as unidades, aos sistemas e serviços corpora�vos providos pelo IPHAN. As unidades que já tem circuitos
MPLS implantados podem ser encontradas no ENCARTE LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.

3.5. O acesso ao serviço de internet da Autarquia é provido pelo contrato CRT nº 24/2014 composto por um link principal internet com uma
velocidade 300Mbps, velocidade atualmente adequada para atender o tráfego atual advindo das unidades descentralizadas. Os contratos CRT nº 25/2014 e
CRT nº 14/2019 proveem um link redundante, disponibilizado por operadora diferente da que fornece o serviço principal de internet. No caso, de uma
indisponibilidade nos serviços da operadora principal, o acesso à internet é automa�camente roteado para a operadora redundante.

3.6. Os contratos CRT nº 17/2014 e o CRT nº 24/2014  têm prazo de vigência até meados do ano de 2020, e por se tratarem de serviços essenciais
ao IPHAN, deve ser realizado novo processo de contratação para garan�r a con�nuidade dos serviços.

3.7. O principal obje�vo da nova contratação é dar con�nuidade a disponibilização de uma rede que seja adequada para o tráfego dos dados das
aplicações, de voz sobre IP e videoconferência e demais serviços prestados pela Autarquia. A rede deverá ser flexível e escalável, permi�ndo a acomodação
instantânea do tráfego das unidades durante o período de vigência do contrato. 

3.8. Durante o processo de planejamento da nova contratação, foram realizados estudos e pesquisas para avaliar a evolução dos produtos, as
novas soluções disponíveis, melhores prá�cas adotadas, além da análise da demanda atual e futura em face das soluções que vêm sendo implantadas no
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IPHAN nos úl�mos anos, de forma que a nova contratação resulte na solução que melhor atenda às necessidades da Autarquia, do ponto de vista técnico,
funcional e da o�mização dos recursos.

3.9. Com base nos estudos técnicos preliminares, a Autarquia entende que uma nova contratação semelhante ao modelo que hoje está em
operação possibilitará manter, ampliar, garan�r segurança e melhorar a qualidade dos serviços de comunicação de dados do IPHAN.

3.9.1. O IPHAN-SEDE deverá permanecer como ponto central de internet dos sí�os abrangidos pela rede MPLS, que serão expandidos para um
quan�ta�vo maior de unidades descentralizadas. O IPHAN-SEDE pretende manter a contratação de um link redundante para fornecimento do serviço de
internet, de forma a garan�r a disponibilidade do serviço, mesmo quando de problemas de provimento do serviço pelo link principal. 

 

 

4. JUSTIFICATIVA PARA A NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

4.1. O IPHAN necessita de uma rede de comunicação de alta velocidade com capacidade de prover dados, voz, vídeo e imagens para atender às
necessidades do exercício da sua missão ins�tucional proporcionando elevado padrão de qualidade, atendendo as necessidades de comunicação e acesso a
novas tecnologias que possam suprir as demandas de infraestrutura tecnológica.

4.2. Conforme explicitado nos itens acima, os contratos da rede MPLS e  acesso a Internet  estão prestes a expirar. Tendo esse fato, e com a
expecta�va do aumento de demanda por novos serviços via rede IPHAN e internet, a área de infraestrutura de tecnológica entende mais adequado manter
o modelo atualmente adotado de uma rede MPLS e circuitos internet, considerado seguro e eficiente para interconexão de rede entre as unidades
descentralizadas e a sede, expandindo sua rede de unidades descentralizadas abrangidas pela MPLS e efetuando a contratação de circuitos com velocidades
superiores atualmente contratadas.

4.2.1. A conexão com a Internet con�nuará sendo feita a par�r do ponto central, localizado na sede do IPHAN em Brasília. As unidades
descentralizadas localizadas nas unidades con�nuarão como pontos de conexão dessa infraestrutura ao IPHAN-Sede. A  saída para a internet dessas
localidades dar-se-á pelo ponto central único que é a sede em Brasília. 

4.2.2. O acesso a internet con�nuará gerenciado pelo IPHAN-Sede está prevista uma contratação de um link internet com uma velocidade
suficientemente adequada para atender o aumento atual e futuro do tráfego advindo das unidades descentralizadas. Para evitar transtornos
relacionados à indisponibilidade do serviço de Internet ocasionado por problemas nos serviços das operadoras, a contratação prevê também a
aquisição de um link redundante, disponibilizado por operadora diferente da que fornece o serviço principal de internet. Assim no caso, de uma
indisponibilidade nos serviços da operadora principal, o acesso à internet será automa�camente roteado para a operadora redundante.

4.2.3. Ademais, esclarece-se que com a evolução tecnológica, e aumento da demanda de serviços, com o passar do tempo, uma determinada
velocidade de link pode não ser mais suficiente para suprir as necessidades da sede ou unidades. Sendo assim, as tabelas de velocidade de todos os
serviços contratados preveem a possibilidade de mudança de patamares dos serviços contratados.

 

4.3. Outras jus�fica�vas e mo�vações podem ser encontradas no Termo de Referência.
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5. ESPECIFICAÇÕES GERAIS PARA A REDE WAN 

5.1. Escopo

5.1.1. A prestação de serviços de rede de longa distância (WAN) para a interligação das unidades regionais do IPHAN localizadas nas capitais à Sede,
localizada em Brasília-DF, por meio da disponibilização de recursos de conec�vidade dimensionados para suprir as demandas de tráfego de dados, voz e
videoconferência da rede corpora�va de comunicação do IPHAN;

5.1.2. O presente Encarte Técnico trata das caracterís�cas técnicas rela�vas à contratação da rede corpora�va de longa distância MPLS, e é parte
complementar necessária e obrigatória do Termo de Referência e demais documentos rela�vos à contratação desse serviço.

5.1.3. A contratação MPLS deverá contemplar a instalação e configuração de equipamentos e enlaces de comunicação, e gerenciamento pró-a�vo
contra falhas;

5.1.4. As especificações técnicas descritas nesse documento englobam definições do projeto detalhado da rede, premissas de topologia de rede,
tecnologias de acesso aplicáveis, capacidades de enlaces de comunicação, aspectos de interconexão e de roteamento, requisitos de qualidade de serviço,
definições de gerência de rede e aspectos de segurança da informação;

5.1.5. Será permi�da a formação de consórcio para a prestação dos serviços, desde que a solução técnica u�lizada seja construída exclusivamente
sobre MPLS, e a empresa adjudicatária assuma perante o IPHAN a responsabilidade sobre a implantação e qualidade do serviço prestado pelo consórcio.

 

5.2. Obje�vo Gerais

5.3. A contratação de serviços de rede para transmissão digital de dados, voz e mul�mídia, que incluem o hardware, so�ware, enlaces de
transmissão de dados, infraestrutura de cabeamento estruturado e serviços associados a esta infraestrutura incluindo: projetos, instalação, testes,
configuração, operação, gerenciamento e suporte técnico, para a implantação de uma rede de longa distância com cobertura nacional que permita a
interligação das unidades descentralizadas conforme ENCARTE LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.

5.3.1. A solução, que deverá obrigatoriamente ser oferecida através do uso da tecnologia de VPN IP/MPLS, deverá ser implantada de forma a
suportar o tráfego de dados das aplicações da CONTRATANTE, além do tráfego de voz sobre IP e videoconferência, considerando os aspectos de segurança e
de qualidade de serviço necessários.

5.3.2. A prestação dos serviços descritos deverá ser considerada em contrato com vigência de 60 (sessenta) meses.

5.3.3. A implantação se dará de acordo com os itens contratados pelo IPHAN;

5.3.4. A implantação do serviço MPLS dar-se-á por implantação de enlaces em cada sí�o. Os sí�os e enlaces a serem contratados serão definidos
durante a assinatura do contrato;

5.3.4.1. A quan�dade inicial a ser contratada será definida em momento oportuno pelo IPHAN.

5.3.4.2. Prevê-se o atendimento de todos os sí�os informados no ENCARTE LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.

5.3.5. Os bene�cios a serem auferidos com a implantação dos serviços especificados são, dentre outros:
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Aumento da qualidade dos serviços prestados pelas unidades descentralizadas;
Melhores índices de disponibilidade dos sistemas;
Rapidez, agilidade e segurança aos usuários internos e externos no acesso à informação;
Utilização dos melhores recursos de TI para a implementação dos programas e projetos sob a responsabilidade do IPHAN.

5.4. O obje�vo da contratação é a disponibilização de uma rede que seja adequada para o tráfego dos dados das aplicações, e para o tráfego de
voz sobre IP e videoconferência. A rede deverá ser flexível e escalável, permi�ndo a acomodação instantânea do tráfego das unidades durante o período de
vigência do contrato.

 

5.5. Obje�vos Específicos

5.5.1. Implantar uma rede “backbone” com os requisitos de topologia, segurança e arquitetura de redes especificados;

5.5.2. Implantar uma rede convergente de dados, voz e vídeo através das tecnologias determinadas;

5.5.3. Implantar uma rede devidamente interconectada e interoperante com as atuais redes do IPHAN (redes locais e rede para acesso à internet);

5.5.4. Implantar uma solução flexível e escalável tanto em capacidade como em funcionalidades permi�ndo que a rede IPHAN adapte-se
rapidamente a eventuais aumentos ou diminuições de demanda, ou necessidade de provimento de novos serviços;

5.5.5. Implantar uma infraestrutura correta e adequada para a operação da rede e verificação do atendimento dos níveis de serviços das conexões.

5.5.6. Com base nas caracterís�cas atuais das unidades do IPHAN, e considerando a expecta�va de crescimento da u�lização dos serviços providos
hoje por meio dos sistemas nacionais, optou-se por registrar preços u�lizando tabelas de patamares para especificar as larguras de banda, de acordo com a
localização do sí�o onde serão prestados os serviços.

5.5.6.1. Os patamares de largura de banda,são informados no  ENCARTE PATAMARES DE NÍVEIS DE SERVIÇO.

5.5.6.2. Os patamares informados poderão ser contratados oportunamente de acordo com o perfil de tráfego apurado.

5.5.7. Para o dimensionamento dos enlaces das localidades foram verificados:

I - O número de usuários que cada uma possui atualmente;

II - Perspec�va de crescimento do número de usuários em cada localidade;

III - Relevância da localidade para os processos de negócio do IPHAN;

IV - Es�ma�va de troca de dados entre unidades.
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Figura 1: Atual Topologia WAN IPHAN.
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6. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MPLS

6.1. Requisitos Técnicos Gerais

6.1.1. A topologia lógica de rede nacional a ser implementada deverá ser do �po “FULL MESH”, permi�ndo que todos os sí�os listados no objeto da
licitação e cujos endereços estão definidos no ENCARTE LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – se comuniquem entre si, sem a necessidade de comutação
por um nó central; Assim deverá haver conec�vidade direta entre todas as unidades descentralizadas e entre essas e a Sede;

6.1.2. O Plano de Endereçamento da rede do IPHAN deverá ser considerado como padrão para cada unidade, associando os endereços IPs privados
ao número de cada região para torná-los únicos dentro da VPN MPLS; Portanto, o Projeto Execu�vo deverá ser elaborado com plano de endereçamento
compa�vel com a atual rede corpora�va do IPHAN;

6.1.3. Poderão ser u�lizadas as seguintes tecnologias como meio de acesso: à rede: ATM (Asynchronous Transfer Mode), Frame Relay, PPP (Point-to-
Point Protocol) ou outra tecnologia de rede determinís�ca sobre cabos de par metálico, fibras óp�cas ou enlaces de radiofrequência terrestres, sem prejuízo
dos prazos de implantação, restrições e critérios de desempenho estabelecidos nesse projeto;

6.1.4. Não haverá aquisição de equipamentos, incluindo roteadores, modens, disposi�vos seriais e demais a�vos de rede. Será considerado o
aluguel dos mesmos, juntamente com a prestação de serviços de telecomunicações, como parte da solução CONTRATADA; Os valores deverão ser
especificados segundo orientações con�das no ENCARTE PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS.

6.1.5. A infraestrutura de rede do IPHAN (backbone, equipamentos internos, roteadores, PE, etc.) deverá estar sempre atualizada, dimensionada e
preparada para suportar a totalidade dos serviços solicitada nesse documento, garan�ndo os níveis de desempenho especificados, verificando os valores de
demanda de capacidade de conexões listados no ENCARTE  NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇO (NMS);

6.1.6. A infraestrutura de rede do IPHAN (backbone, equipamentos internos, roteadores PE, etc.) deverá redimensionada e preparada para suportar
serviços adicionais que possam ser solicitados pelo IPHAN, como expansão ou redução de banda mínima de acesso garan�da, ou alteração do endereço de
um novo sí�o, ou mesmo adição de um novo sí�o não contemplado na relação de sí�os indicada no ENCARTE LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. Em
todos os casos, a CONTRATADA deve manter os níveis de desempenho especificados, de acordo com o ENCARTE NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇO (NMS);

6.1.7. O limite de atuação da CONTRATADA deverá ser a porta de rede local do roteador CPE (Costumer Premise Equipment). O IPHAN será
responsável pelo fornecimento de cabo(s) de rede local cer�ficado(s) no padrão RJ-45 para interligação do(s) roteador CPE com o switch(es)/firewall(s) de
propriedade do IPHAN, os quais serão responsáveis pelo encaminhamento de pacotes e conexões aos a�vos finais de comunicação;

6.1.8. A rede oferecida deve ser logicamente independente e isolada de qualquer outra rede, em especial do ambiente público da internet. O
mecanismo para implementar o isolamento é o VPN/MPLS, oferecida fim-a-fim;

6.1.9. A rede deverá ser flexível e escalável, permi�ndo acomodação instantânea do tráfego dos sí�os em todo momento durante o período de
vigência do contrato, permi�ndo a adaptação tempes�va a eventuais aumentos ou diminuição de demanda por tráfego, ou necessidade de provimento de
novos serviços;

6.1.10. As bandas mínimas garan�das dos níveis de serviços dos sí�os e métricas associadas, conforme especificado no ENCARTE NÍVEIS MÍNIMOS
DE SERVIÇO (NMS) deverão, durante a vigência do contrato, estar disponíveis em sua totalidade e em ambos os sen�dos do tráfego;

6.1.11. A rede a ser implantada deve atender aos seguintes requisitos principais:
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6.1.11.1. Ser de alta qualidade, disponibilidade e atualização tecnológica;

6.1.11.2. Possuir suporte a con�ngência;

6.1.11.3. Ser escalável e flexível, permi�ndo acomodação instantânea do tráfego dos sí�os em todo momento durante o período de
vigência do contrato, permi�ndo a adaptação tempes�va a eventuais aumentos ou diminuição de demanda por tráfego, ou necessidade de
provimento de novos serviços.

6.1.11.4. Ser robusta e segura;

6.1.11.5. Ser projetada de modo a atender, da melhor forma possível, aos requisitos de conec�vidade e interesses de tráfego;

6.1.11.6. Ser projetada de modo a ter o menor custo, ao mesmo tempo atendendo a todos os outros requisitos listados nesta seção;

6.1.11.7. Suportar Qualidade de Serviço, permi�ndo a priorização do tráfego de voz e videoconferência;

6.1.11.8. Respeitar o plano de endereçamento das redes locais atuais, permi�ndo o roteamento de pacotes entre as redes
conectadas;

6.1.11.9. Implementar tolerância a falhas em suas conexões, possuindo baixos tempos de convergência em caso de falha de enlaces
ou equipamentos;

6.1.11.10. Implementar protocolos IPv4 e IPv6;

6.1.11.11. Possuir suporte a NTP e/ou SNTP;

6.1.11.12. Possuir suporte a syslog;

6.1.11.13. Seguir as melhores prá�cas de projeto e implementação, suporte e operação de redes, seguindo os documentos de BCP
(Best Current Prac�ce) especificados pelo IETF (Internet Engineering Task Force) nas RFCs correspondentes, por exemplo, a RFC 2430 (A
Provider Architecture for Differenciated Services and Traffic Engineering);

6.1.11.14. Todos os enlaces deverão ser simétricos quanto a sua capacidade de tráfego de dados.

6.1.12. Os detalhes de endereçamento deverão ser definidos em conjunto, por CONTRATADA e o IPHAN, de modo a permi�r a manutenção do
endereçamento atual da rede do IPHAN;

6.1.13. Os serviços a serem prestados englobam:

6.1.13.1. Meios de comunicação, representados pelos enlaces para a conexão dos sí�os da rede, também denominados links de
comunicação;

6.1.13.2. Serviços de implantação do backbone corpora�vo, incluindo toda a preparação para entrega de todos os sí�os que o
compõe, além dos enlaces de con�ngência, quando for o caso;

6.1.13.3. Serviços de instalação em todos os sí�os do projeto, incluindo equipamentos roteadores, PEs (Provider Edges) e CPEs
(Costumer Premise Equipments);
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6.1.13.4. Serviços de operação da plataforma de comunicação u�lizada para atender o backbone corpora�vo;

6.1.13.5. Serviços de monitoramento pró-a�vo da rede CONTRATADA;

6.1.13.6. Serviços de comissionamento, integração e testes de cada enlace de transmissão/recepção de dados, fornecidos pela
CONTRATADA;

6.1.13.7. Serviços de manutenção dos enlaces de comunicação durante toda a vigência do contrato;

6.1.13.8. Serviços esporádicos rela�vos ao remanejamento de sí�os, e alterações de caracterís�cas dos enlaces, juntamente com seus
equipamentos e enlaces associados.

 

6.1.14. Todas as especificações técnicas con�das nesse documento deverão estar plenamente disponíveis na solução fornecida, sem necessidade de
quaisquer outras aquisições, tais como versões de so�wares, peças ou disposi�vos complementares;

 

6.2. Segmentos de Rede

6.2.1. A solução deverá ser ofertada prevendo o atendimento dos segmentos de redes priva�vas virtuais (Virtual Private Networks – VPN)
independentes, providos mediante uso da tecnologia MPLS (Mul�protocol Label Switching).
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Figura 2: Atual Rede MPLS IPHAN.
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6.2.2. A relação das unidades do IPHAN que deverão pertencer à rede é apresentada no ENCARTE LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS;

6.2.3. Os roteadores das unidades descentralizadas devem possuir um número de interfaces (LAN e WAN) mínimo que permita a interligação LAN
com até 02 (dois) firewalls por sí�o.

6.2.4. O uso da tecnologia MPLS/VPN deverá permi�r que a rede corpora�va WAN se beneficie das vantagens da adoção desse padrão, tais como:
configuração de recursos de qualidade de serviço (QoS), flexibilidade na definição de topologia lógica, simplificação de roteamento, menor custo,
implantação de parâmetros de segurança da informação, entre outros;

6.2.5. Os endereços dos sí�os que serão inicialmente interligados ao segmento de rede estão relacionados no ENCARTE LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS
SERVIÇOS;

6.2.6. Os endereços constantes nessa seção foram levantados no momento da elaboração do Estudo Técnico, e pode haver alterações até a
finalização do procedimento licitatório. No início da implantação de cada segmento, a CONTRATADA deverá validar os endereços junto ao IPHAN, e executar
a instalação nos endereços confirmados. No decorrer da vigência do contrato de prestação poderá eventualmente haver mudança de endereços dos sí�os
relacionados.

 

6.3. Requisitos de Infraestrutura

6.3.1. A alimentação elétrica deve ser 110V ou 220V e frequência de 60 Hz;

6.3.2. A CONTRATADA será responsável por fornecer, dimensionar, disponibilizar, instalar, configurar, monitorar, operar, gerenciar e manter os
equipamentos/recursos que forem necessários (roteadores, modems, estações de gerenciamento, meios de transmissão, cabeamento WAN, acessórios
necessários, dentre outros) para o provimento dos serviços. Os equipamentos serão de propriedade da CONTRATADA, que deverá ser responsável pelo
suporte técnico dos mesmos, cumprindo com os tempos de atendimento estabelecidos no ENCARTE NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇO (NMS).

6.3.3. O canal que interliga o Datacenter à nuvem MPLS deverá suportar a soma de todo tráfego dos demais canais, sendo composto por, no
mínimo, o somatório das bandas contratadas para as unidades do IPHAN, sem ônus para o CONTRATANTE .

6.3.4. A infraestrutura interna da rede da CONTRATADA (backbones, POPs, equipamentos internos, dentre outros) deverá ser atendida por solução
de alimentação e proteção elétrica de modo a manter todos os equipamentos em operação por tempo indeterminado no caso de falta de energia;

6.3.5. A CONTRATADA será responsável pela interligação da rede entre o Distribuidor Geral (DG) de telefonia do prédio em cada um dos sí�os e o
local �sico onde será instalado o roteador CPE para os acessos por rede cabeada.

6.3.6. A CONTRATADA se responsabilizará pela implantação nas unidades, de toda a infraestrutura necessária à configuração dos canais de
comunicação, independentemente da solução a ser empregada (wireless, terrestre ou satélite). Entende-se por infraestrutura necessária: Obras civis,
licenças, autorizações, eletrodutos, calhas, cabos lógicos, e todos os elementos que sejam necessários a a�vação e funcionamento do canal de
comunicação, inclusive a conexão do roteador ao comutador da unidade. É de responsabilidade da CONTRATADA a entrega do cabeamento até o local onde
ficará o roteador.

6.3.6.1. Para a realização de quaisquer obras, os padrões arquitetônicos previamente encontrados nas instalações deverão ser
man�dos:
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6.3.6.1.2 Nas unidades do IPHAN, cujos edi�cios são tombados, existem arquitetos e servidores detentores de conhecimento,
e que no caso de necessidade de obras, os mesmos acompanharão todo o processo de forma a não descaracterizar o edi�cio,
e a manutenção dos padrões arquitetônicos existentes.

 

6.3.6.2. Caso seja necessária alguma obra civil de infraestrutura no ambiente do IPHAN para a instalação do meio �sico necessário à
interligação do(s) enlace(s), esta correrá por conta da empresa CONTRATADA, devendo ser fornecido o projeto detalhado no Projeto
Execu�vo, para aceite por parte da área competente do IPHAN:

6.3.6.2.1 A desobstrução de tubulação no interior das dependências da CONTRATANTE ficará a cargo da própria
CONTRATANTE;

6.3.6.2.2 As adequações de rede elétrica dentro das dependências da unidade ficarão a cargo da CONTRATANTE.

6.3.7. Para o caso de atendimento do sí�o por meio de rede não-cabeada, por exemplo, enlace de rádio frequência terrestre ou satélite, quando a
implantação implique a necessidade de execução de obras civis, estas ficarão a cargo da CONTRATADA, e deverão constar do cronograma que faz parte do
Projeto Execu�vo. Para tanto, o projeto e o memorial descri�vo dos serviços deverão ser aprovados pela área responsável pela engenharia e manutenção
predial (ou equivalente) do IPHAN;

6.3.8. Os roteadores CPE, de propriedade da CONTRATADA, a serem disponibilizados em cada um dos sí�os, deverão atender aos seguintes
requisitos:

6.3.8.1. Ser novo e de primeiro uso; 

6.3.8.1.1 Essa exigência visa resguardar os interesses da Administração Pública, no sen�do de evitar a aquisição de equipamentos que
tenham o seu ciclo de vida descon�nuado em um curto prazo ou para os quais não mais haja suporte técnico e atualizações antes do fim
do período de garan�a. Esclarece-se que quando da necessidade de troca de equipamentos, em virtude de quaisquer eventualidades, que
resultem em um “End of Life/ end-of-sales, End of Order, End of Support ou qualquer outro termo indicador de que o equipamento foi
descon�nuado pelo fabricante”, esta necessidade deve ser assumida e suportada pela CONTRATADA, o qual deve efetuar a subs�tuição dos
equipamentos de forma imediata.

6.3.8.2. Ser dimensionado para garan�r, em termos de disponibilidade e desempenho, os níveis de serviços exigidos no ENCARTE NÍVEL
MÍNIMO DE SERVIÇOS, requeridos para o tráfego da rede MPLS;

6.3.8.3. Para os roteadores a serem empregados na Sede do IPHAN, possuir, no mínimo, 2 (duas) interfaces LAN, aderentes às normas
Ethernet IEEE 802.3, 802.3u e 802.3ab, padrão 10/100/1000BASE-T full duplex, com conector do �po RJ-45.

6.3.8.4. Para os roteadores a serem empregados nos demais sí�os (unidades descentralizadas), possuir, no mínimo, 2 (duas) interfaces
LAN, aderentes às normas Ethernet IEEE 802.3 e 802.3u, padrão 10/100BASE-T full duplex ou superior, com conector do �po RJ-45;

6.3.8.5. Ser fornecidos com todos os componentes, módulos e acessórios necessários ao seu funcionamento atendendo aos requisitos
deste documento;
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6.3.8.6. Suportar capacidade de filtros de pacotes por protocolo, endereço IP de origem, endereço IP de des�no, porta de UDP/TCP de
origem e porta de UDP/TCP de des�no;

6.3.8.7.  Suportar classificação de tráfego de acordo com diversos critérios, tais como interface, IP origem/des�no, portas TCP/UDP,
endereços MAC e serviço, por interface �sica e lógica (sub-interfaces);

6.3.8.8.  Suportar gerenciamento de filas com base em classes de tráfego;

6.3.8.9.  Suportar mecanismos de escalonamento de filas que permitam a reserva de largura de banda mínima para cada fila, num total
mínimo de 12 filas;

6.3.8.10. Permi�r a configuração de ACL no roteador;

6.3.8.11.  Suportar mecanismos de QoS (Quality-of-Service);

6.3.8.12. Suportar mecanismo para descarte preven�vo de pacotes, tais como WRED (Weighted Random Early Detec�on) ou equivalente;

6.3.8.13.  Suportar mecanismos de escalonamento de filas, tais como WFQ (Weighted Fair Queuing), WRR (Weighted Round Robin) ou
equivalente;

6.3.8.14. Suporte completo a MIBs que permitam a monitoração de parâmetros de desempenho por classes de serviço;

6.3.8.15. Suportar MIB-II e RMON;

6.3.8.16. Suportar servidor DHCP de acordo com a RFC 2131 (Dynamic Host Configura�on Protocol), permi�ndo a atribuição de endereços
IP a estações a par�r do roteador;

6.3.8.17.  Suportar BOOTP relay agents de acordo com a RFC 2131 (Dynamic Host Configura�on Protocol), permi�ndo a atribuição de
endereços IP a estações localizadas na rede local a par�r de um servidor DHCP localizado em uma rede remota;

6.3.8.18. Suportar RFC 791 (Internet Protocol);

6.3.8.19. Suportar protocolos de roteamento dinâmicos conforme RFC1583 (Open Short Path First – OSPF), RFC 4271 (Border Gateway
Protocol – BGP) e RFC1878 (Subnets), além de rotas está�cas;

6.3.8.20. Suportar gerenciamento conforme RFC 1213 (MIB-II), RFC1155 (TCP/IP) e RFC1157 (SNMP). A implementação de SNMP deve ser
compa�vel com versões v2c e v3;

6.3.8.21.  Suportar mecanismos de RFC1631 (NAT) e IEEE 802.1q VLAN Trunking;

6.3.8.22.  Suportar protocolo de coleta de informações de fluxos que circulam pelo equipamento, tais como NetFlow, JFlow, NetStream,
IPFIX ou similar, contemplando, no mínimo, as seguintes informações: IP de origem e des�no; parâmetros “protocol type” do cabeçalho IP e
portas TCP/UDP de origem e des�no.

6.3.8.23.  Possuir hora ajustada com o relógio do ON (Observatório Nacional) e sincronizada através protocolo NTP (Network Time Protocol)
-RFC 1305 ou SNTP (Simple Network Time Protocol) versão 4 - RFC2030.
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6.3.9. Os roteadores CPE especificados deverão ser dimensionados, fornecidos, instalados, configurados, man�dos, gerenciados e operados de
modo a garan�r o desempenho e os níveis de serviços contratados;

6.3.10. Todos os roteadores CPE devem ser dimensionados para operar com carga máxima de CPU e memória de 75% (setenta e cinco por cento),
desde que sa�sfeita a condição de tráfego igual ou inferior à capacidade da soma dos enlaces WAN calculada a média de no mínimo 5 (cinco) minutos. Caso
seja iden�ficado, durante a execução do contrato, um roteador com uso de CPU ou memória acima destes limites, este deverá ser subs�tuído ou atualizado,
sem ônus adicional para o IPHAN;

6.3.11.  Todos os roteadores CPE devem ser dimensionados de forma que tenham capacidade de encaminhamento de pacotes IP, em pacotes por
segundo, compa�veis com as velocidades dos enlaces WAN conectados;

6.3.12. Todas as atualizações e correções (patches) de so�wares, necessárias para o cumprimento dos requisitos exigidos neste documento técnico,
deverão ser realizadas sem ônus adicionais para o IPHAN, e comunicadas previamente, quando estas exigirem reinicialização de equipamentos;

6.3.13. A CONTRATADA deverá habilitar nos roteadores CPE o protocolo SNMP, disponibilizando nestes uma comunidade SNMP com acesso de leitura
e permi�r a solicitação de configuração de traps específicos pelo IPHAN;

6.3.14. A CONTRATADA deverá permi�r acesso a console dos roteadores CPE, pelo IPHAN, com permissão de leitura, através de usuário e senha
específicos;

6.3.15.  A configuração lógica dos roteadores CPE, para cada nível de serviço, será definida pela CONTRATADA com a aprovação do IPHAN, e
apresentada no Projeto Execu�vo do projeto.

 

6.4. Requisitos de Redundância e Con�ngência

6.4.1.  A redundância de enlaces e de roteadores deverá ser implementada como segue:

6.4.1.1.  Na sede do IPHAN, localizada em Brasília – DF: redundância de enlaces e CPEs, (Costumer Premise Equipments), sendo cada
enlace, conectado a um CPE �sico dis�nto, capaz de prover a carga total dimensionada de tráfego. A estratégia de “failover” será da
u�lização dos dois enlaces a�vos (100%+100%) com balanceamento de carga por pacotes ou por conexões e, em caso de falha em um
enlace, o remanescente assume todo o tráfego. Cada enlace contratado deverá ser conectado a um PE (Provider Edge) �sico dis�nto na
operadora; A �tulo de exemplo caso seja solicitado um link de 64 Mbps para a Sede, deverão ser disponibilizados dois links de 64 Mbps
com balanceamento entre eles.

6.4.1.2.  Nas demais localidades, o nó (enlace) deverá suportar sozinho todos os requisitos de desempenho e disponibilidade
solicitados neste projeto, caso contrário serão aplicadas as penalidades previstas no Termo de Referência e no Edital.

6.4.1.3. Exceções serão tratadas pela Equipe de Gestão do Contrato, durante a fase de validação do projeto execu�vo com os envolvidos.

6.4.2. A solução de con�ngência para o atendimento do sí�o IPHAN-SEDE em Brasília, e demais sí�os, deverá atender também os seguintes
requisitos descritos:

6.4.2.1. Preferencialmente, deverão ser u�lizados enlaces de comunicação terrestre;
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6.4.2.2. Os meios independentes de acesso a cada um dos sí�os deverão u�lizar fibra óp�ca, rádio digital ou cabeamento metálico
sendo que um dos meios de acesso deverá ser obrigatoriamente atendido por fibra óp�ca;

6.4.2.3. A solução completa de con�ngência deverá ser testada pela CONTRATADA periodicamente ao longo da execução do
contrato. A periodicidade deverá se semestral e o horário da realização dos testes serão definidos a seu critério e o IPHAN deverá ser
no�ficado para acompanhar os testes;

6.4.2.4. A CONTRATADA deverá disponibilizar relatório com os resultados dos testes de con�ngência.

6.4.3. O IPHAN poderá solicitar a realização extraordinária dos testes com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis.

 

6.5. Requisitos de Roteamento

6.5.1. O Plano de Roteamento deverá ser proposto pela prestadora vencedora em seu Projeto Execu�vo. Serão definidas as caracterís�cas dos
protocolos de roteamento que serão instalados em cada um dos sí�os, de forma a garan�r a interconexão entre eles;

6.5.2. O Plano de Roteamento deverá ser proposto no escopo do Projeto Execu�vo, conforme caracterís�cas dos protocolos de roteamento, de
forma a garan�r a interconexão entre todos os sí�os;

6.5.3. A CONTRATADA deverá prestar os serviços de comunicação de dados, por meio de VPN IP/MPLS conforme os seguintes padrões: RFC 1163 (A
Border Gateway Protocol), RFC 2283 (Mul�protocol Extensions for BGP-4) e RFC 2547 (BGP/MPLS VPNs);

6.5.4. As premissas para a criação do Plano de Roteamento da rede são:

I - Ser escalável;

II - Realizar agregação de rotas para endereços con�guos;

III - Manter o plano de roteamento atual das redes internas do IPHAN;

IV - Permi�r o acesso de qualquer ponto da rede às aplicações compar�lhadas;

V - Permi�r a realização de balanceamento de carga entre conexões redundantes;

6.5.5. Devido ao porte da rede corpora�va, a configuração do roteamento através de rotas está�cas pode não ser muito atra�va, pois a tarefa de
gerenciamento de rotas principais e alterna�vas, para o caso de falhas, se torna uma tarefa muito trabalhosa e susce�vel a erros;

6.5.6. Ficará a cargo do provedor de telecomunicações a definição do protocolo de roteamento a ser u�lizado entre os roteadores PE e CE. Porém,
recomenda-se o uso de um protocolo com baixo tempo de convergência, como o OSPF, sendo não recomendável o uso do RIPv2. Nesse sen�do, a solução
de roteamento deverá permi�r a convergência da rede em um tempo menor que 20 (vinte) segundos para o caso de mudança topológica da rede causada
por falha(s) em enlace(s) ou equipamento(s);

6.5.7. No backbone da operadora, as rotas injetadas na VPN de cada sí�o deverão ser divulgadas através do uso de um �po de endereço
denominado VPN;

6.5.8. A CONTRATADA poderá u�lizar no interior de sua rede o plano de endereçamento IP que siga às seguintes orientações:
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6.5.8.1. Projetar e implementar a solução de forma a permi�r a u�lização do plano de endereços fornecido pelo IPHAN nas redes
locais dos sí�os;

6.5.8.2. Projetar e implementar o plano de endereçamento de sua rede de forma a permi�r a interconexão entre prováveis iniciais
 32 (trinta e dois) segmentos de rede através de equipamentos de interconexão, localizados em cada sí�o, que se conectarão aos
roteadores CPE dis�ntos de cada segmento;

6.5.8.3. A especificação da arquitetura de roteamento entre roteadores PE (Provider Edge) e CE (Customer Edge) será definida pela
CONTRATADA em conjunto com o IPHAN. Deverá ser empregado um protocolo de roteamento dinâmico com baixo tempo de convergência
(menor que 20 segundos).

6.5.8.4. A solução de roteamento deverá ser projetada e implantada de forma escalável permi�ndo a evolução e o crescimento da
rede.

 

6.6. Requisitos de Segurança

6.6.1. A CONTRATADA deverá manter o controle da segurança �sica e lógica de seus ambientes operacionais, estabelecendo as polí�cas de
segurança a serem aplicadas aos serviços de telecomunicações contratados;

6.6.2. A ação descrita no subitem anterior possui o intuito de prevenção de incidentes de segurança de forma a garan�r níveis de segurança
adequados nos ambientes de suas redes, por onde transitarão as informações do IPHAN;

6.6.3. Em relação aos aspectos técnicos de segurança da informação, a CONTRATADA deverá atender aos seguintes requisitos:

6.6.3.1. Prover uma rede logicamente independente e isolada de qualquer rede de terceiros, inclusive da internet. O isolamento
deverá ser realizado em nível lógico do MPLS e em nível 2 (do modelo OSI) para o acesso. Esta garan�a deverá ser implantada fim-a-fim e
também se aplica às soluções de con�ngência;

6.6.3.2. Para efeito de impedir que intrusos tentem se passar por membros das diversas VPNs configuradas, a adição do label MPLS
ao pacote a ser transmi�do deverá ocorrer, exclusivamente, na porta de entrada do backbone, devendo ser descartados quaisquer outros
pacotes que porventura já apresentem estes labels marcados;

6.6.3.3. Caso solicitado pelo IPHAN, a CONTRATADA deverá aplicar nos seus roteadores ou em outros equipamentos de suas redes,
exclusivos para prestação de serviços, implementações de segurança tais como: auten�cação de roteador CPE, controle de acesso aos
disposi�vos, listas de acesso e logging;

6.6.3.4. Deverá ser empregado esquema de auten�cação no nível de protocolo de roteamento, de forma que roteadores não
autorizados não possam injetar ou descobrir rotas da rede do IPHAN;

6.6.3.5. Deverá ser adotado no backbone MPLS da rede um esquema de VPN entre os roteadores PEs da operadora. Nesse caso, a
segurança será estabelecida no nível de enlace da rede. Caso o nível de segurança exigido na comunicação entre esses elementos seja
superior ao fornecido pela empresa, a CONTRATADA deverá u�lizar uma camada adicional de segurança no nível 3, como o IPSec, para
garan�r o sigilo na troca das informações trafegadas através da u�lização de criptografia;
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6.6.3.6. Será responsabilidade da CONTRATADA manter em seus quadros técnicos especialistas em segurança e prover serviços
específicos de prevenção e reação a incidentes de segurança em tecnologia da informação;

6.6.3.7. A CONTRATADA deverá configurar de maneira apropriada os elementos de rede para habilitar o registro dos eventos da rede
do IPHAN, tais como conexões externas e registro de u�lização de serviços (por exemplo, arquivos transferidos via FTP e tenta�vas de login
não autorizados). Os registros devem estar com o horário sincronizado via protocolo NTP e possuir detalhes suficientes para iden�ficação
do evento, seu autor, seu alvo/objeto e momento de ocorrência; Observar que devem ser registrados os eventos de segurança nos seus
elementos de rede da CONTRATADA, com o intuito de registrar, por exemplo, acessos com origem da rede do IPHAN, tenta�vas de ataque
ou tenta�vas de acesso não autorizado. Ademais, os elementos de rede da CONTRATADA também deverão permi�r a passagem de tráfego
de monitoração da rede do IPHAN.

6.6.3.8. A CONTRATADA deverá possuir um sistema dedicado à coleta e ao armazenamento dos registros gerados pelos disposi�vos
da rede do IPHAN;

6.6.3.9. A CONTRATADA deverá aplicar e manter atualizados patches de segurança nos seus roteadores ou em outros equipamentos
de suas redes, exclusivos para prestação de serviços ao IPHAN;

6.6.3.10. O provedor deverá ser capaz de garan�r que uma VPN não sofra interferência de outras VPNs, ou seja, cada túnel virtual
deve ser acessível somente pelos usuários legí�mos da rede do IPHAN. Na rede MPLS do provedor, a possibilidade de capturar tráfego de
outros componentes não deve exis�r e para isso não acontecer, os roteadores PE e P devem assim estar corretamente configurados e com
as listas de controle de acesso apropriadas.

 

6.7. Circuito de Acesso

6.7.1. Meio de comunicação u�lizado para interligar cada unidade do IPHAN com o backbone da CONTRATADA.

6.7.2. Deverão ser u�lizados enlaces de comunicação terrestre.

6.7.3. Deverá ser usada úl�ma milha exclusiva, ou seja, não poderá ser usada a mesma úl�ma milha nas unidades do IPHAN já u�lizada pela
ganhadora do Lote 2, nem por outros serviços disponibilizados para a unidade. 

6.7.4. A u�lização excepcional de enlaces sem fio (wireless, radio, micro-ondas e outros) ou via satélite deverá ser subme�da, por escrito, à
apreciação e aprovação prévia do CONTRATANTE, juntamente com as jus�fica�vas para a u�lização dessas tecnologias. Caso as jus�fica�vas sejam aceitas, a
CONTRATANTE emi�rá termo de autorização para a instalação do canal de comunicação da localidade, sem prejuízo dos prazos de implantação, restrições e
critérios de desempenho estabelecidos no corpo desta especificação. Porventura, a CONTRATADA instalar enlace satelital/ou outro meio não guiado, sem a
devida autorização da CONTRATANTE, o canal de comunicação não será atestado pela CONTRATANTE.

6.7.5. A autorização para a u�lização de enlaces sem fio ou via satélite somente será concedida para as localidades onde ficar comprovado que não
há viabilidade de implantação de outros meios de comunicação. O IPHAN, por sua vez, procederá a avaliação das jus�fica�vas apresentadas e, caso julgue
necessário, irá validá-las junto à ANATEL.

6.7.6. A proponente deverá especificar em sua proposta, previamente, a tecnologia que pretende implantar em todos os circuitos.
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6.8. Requisitos de Qualidade de Serviço

6.8.1. A solução implementada deverá suportar Qualidade de Serviço (QoS) através da arquitetura DiffServ, de acordo com as condições
especificados nesse subitem, incluindo DiffServ sobre MPLS, conforme os seguintes padrões: RFC 2474 (Defini�on of the Differen�ated Services Field in the
IPv4 and IPv6 Headers), RFC 2475 (An Architecture for Differen�ated Services); RFC 2597 (Assured Forwarding PHB Group) RFC 2598 (An Expedited
Forwarding PHB) e RFC 3270 (Mul�-Protocol Label Switching Support of Differen�ated Services);

6.8.2. A arquitetura a ser implementada deverá permi�r a obtenção de escalabilidade e eficácia na diferenciação dos serviços através da
implementação de mecanismos de classificação e condicionamento somente nos elementos de borda da rede e aplicação “per-hop behaviors” a agregados
de tráfego que foram marcados usando-se o campo DS nos campos apropriados dos cabeçalhos de pacotes IPv4, IPv6, ou MPLS;

6.8.3. No escopo da conexão de cada cliente, há a necessidade de diferenciação de serviços, incluindo a alocação de banda e priorização de pacotes
para redução de atrasos de certas classes de tráfego.

6.8.4. De acordo com as prioridades e exigências de Níveis Mínimos de Serviço (NMS) definidas no ENCARTE NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇO (NMS), a
CONTRATADA deverá implementar e fornecer, de forma fim-a-fim, classificação e marcação de diferentes �pos de tráfego, configurando inicialmente, no
mínimo, 5 (cinco) classes de serviços;

6.8.5. A definição das classes e percentuais de reserva de banda deverá discu�da com a equipe técnica do IPHAN para definição no Projeto
Execu�vo da solução. A equipe de engenharia de tráfego da CONTRATADA deverá, sempre que possível, auxiliar acerca de tais aspectos de modo a o�mizar
a operação da rede. Ademais, o IPHAN poderá solicitar a qualquer momento a modificação nas configurações das classes de serviço, de modo a o�mizar o
uso da rede e adaptar à evolução de tráfego de suas aplicações;

6.8.6. As classes de serviço e o percentual de banda a ser configurado inicialmente são descritos a seguir:

6.8.6.1. Controle de Rede: aplicações de monitoramento e controle da rede, que deverão ser priorizadas acima de todas as outras a
fim de garan�r a disponibilidade de recursos para as intervenções preven�vas ou corre�vas que se façam necessárias ao seu correto
funcionamento, tais como, por exemplo Telnet, SSH, SNMP, NTP, syslog e Radius;

6.8.6.2. Tempo Real – Videoconferência (de 384 a 2048kbps, restrito a 30% da largura de banda): aplicações sensíveis ao retardo
(delay) e variações de retardo da rede (ji�er), que exigem priorização de pacotes e garan�a de banda. Conforme subitem anterior,
aplicações de VoIP e videoconferência IP serão diferenciadas e marcadas como classes dis�ntas;

6.8.6.3. Dados Prioritários (30% da largura de banda): aplicações crí�cas ao negócio do IPHAN, que exigem entrega garan�da e
tratamento prioritário, tais como acesso HTTP e HTTPS a portais corpora�vos internos;

6.8.6.4. Tráfego em Rajadas – Bulk (20% da largura de banda): aplicações com mensagens de tamanho muito variado e não
imprescindíveis para o atendimento imediato aos clientes. Embora possam representar conteúdo muito importante e relacionado com o
negócio do IPHAN, essas aplicações podem esperar por disponibilidade de recursos da rede, em horários com menor volume de transações
de negócio, para serem efetuadas, como, por exemplo: SMTP, IMAP, FTP, rsync, RPC, mensageria instantânea e sincronização de bases de
dados;



09/09/2019 SEI/IPHAN - 1418797 - Encarte

https://sei.iphan.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1657659&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000209&infra_hash=70… 20/20

6.8.6.5. Melhor Esforço – Best Effort: todo tráfego não explicitamente atribuído às classes Controle da Rede, Tempo Real, Dados
Prioritários e Dados Não-Prioritários deverá ser alocado nesta classe. Sua finalidade é permi�r um valor muito baixo de recursos para
tráfegos não previstos ou ainda não iden�ficados como tráfegos importantes. Essa classe deverá permi�r o fluxo de tráfego, se houver
recursos disponíveis na rede, impedindo que esse tráfego afete nega�vamente as demais classes.

6.8.7. A rede deverá suportar, ainda, roteamento de tráfego IP Mul�cast, aderente, no mínimo, ao padrão PIM-SM (Protocol Independent Mul�cast-
Sparse Mode).

 

6.9. Acesso a Internet

6.9.1. O ENCARTE TÉCNICO INTERNET trata dos aspectos técnicos rela�vos ao serviço de internet.

6.9.2. A CONTRATADA deverá possibilitar que:

6.9.2.1. O acesso à Internet de todas as unidades do IPHAN seja realizado de forma centralizada através de conexão na Sede do IPHAN.

6.9.2.2. Todos os pacotes IP oriundos de qualquer unidade descentralizada com des�no à Internet passem pela Sede do IPHAN através
do backbone nacional.

6.9.2.3. Todos os pacotes IP oriundos da Internet com des�no a qualquer unidade descentralizada entrem na rede do IPHAN pela Sede e sejam
levados à unidade de des�no pelo backbone nacional.
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MINISTÉRIO DA CIDADANIA
INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL - IPHAN

Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação
Departamento de Planejamento e Administração 

 

 

-------------------------------------
******************************

ENCARTE TÉCNICO SERVIÇO INTERNET

-------------------------------------
******************************

 

1. INTRODUÇÃO

1.1. Este documento apresenta os projetos:

Acesso redundante à Internet, em alta disponibilidade, para o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN em sua sede em
Brasília.

1.2. Este Estudo Técnico complementa o Termo de Referência, cons�tuindo a documentação necessária e obrigatória à contratação da atualização
tecnológica da Rede de Longa Distância e acesso Internet do IPHAN, prevista para ser contratada em meados de 2019.

1.3. Esse projeto visa contratar:

1.3.1. O serviço de Internet onde o IPHAN-SEDE atual o ponto central de conexão com a internet para as unidades descentralizadas abrangidas
pela rede MPLS;

1.3.2. A redundância do link de internet para o IPHAN-SEDE, visa garan�r a disponibilidade do serviço quando ocorrer uma “falha” no
provimento do serviço pelo link principal, visto que o ponto de conexão com a internet será o IPHAN-SEDE.
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1.4. A contratação contempla a instalação e configuração de equipamentos e enlaces de comunicação, e gerenciamento pró-a�vo contra falhas;

1.5. Nesse documento, u�liza-se o termo sí�o como referência as unidades descentralizadas e a sede do IPHAN, a serem contempladas no serviço
de Internet.

 

2. CONCEITOS IMPORTANTES

2.1. A Internet é o maior conglomerado de redes de comunicações em escala mundial, ou seja, vários computadores e disposi�vos conectados em
uma rede mundial e dispõe milhões de disposi�vos interligados pelo protocolo de comunicação TCP/IP que permite o acesso a informações e todo �po de
transferência de dados. Ela carrega uma ampla variedade de recursos e serviços, incluindo os documentos interligados por meio de hiperligações da World
Wide Web (Rede de Alcance Mundial), e a infraestrutura para suportar correio eletrônico e serviços como comunicação instantânea e compar�lhamento de
arquivos.

2.2. Com o advento da banda larga surgiram vários �pos de conexão internet:

ADSL: Asymmetric Digital Subscriber Line.  Funciona a par�r de uma linha telefônica. Mais adequada para usuários domés�cos.
Cabo: A estrutura u�lizada é o cabeamento via cabo UTP ou fibra óp�ca. Adequada para empresas e ins�tuições públicas.
Rádio: Funciona sem fios, através da repe�ção de sinais feita por antenas em locais estratégicos.
4G: Tecnologia móvel. Mais adequada para usuários domés�cos.
Link Dedicado: Internet com garan�a de 100% da banda CONTRATADA. Adequada para empresas e ins�tuições públicas.
Satélite: Usada em locais em que a internet convencional não está disponível.
SD-WAN: So�ware-Defined Wide Area Networking ( Balanceamento Definido por So�ware): abordagem automa�zada des�nada a gerenciar uma rede
WAN híbrida, ou seja, uma WAN que inclui uma VPN IP, internet e serviços wireless. A SD-WAN possibilita que o tráfego seja enviado de forma
automá�ca e dinâmica através do caminho mais adequado da WAN, com base nas condições de segurança, nas exigências da qualidade de serviços, e
no custo dos circuitos. As polí�cas de roteamento são definidas pelo CONTRATANTE.

Fonte Wikipedia (h�p://pt.wikipedia.org/wiki/Internet)

3. CONTEXTUALIZAÇÃO

3.1. O Ins�tuto de Patrimônio Histórico e Ar�s�co Nacional - IPHAN é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Cultura, responsável por
preservar a diversidade das contribuições dos diferentes elementos que compõem a sociedade brasileira e seus ecossistemas. Esta responsabilidade implica
em preservar, divulgar e fiscalizar os bens culturais brasileiros, bem como assegurar a permanência e usufruto desses bens para a atual e as futuras
gerações.

3.2. O IPHAN foi criado pelo Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937, no governo do então presidente, Getúlio Vargas, e estruturado por
intelectuais e ar�stas brasileiros da época. Preservando parcela significa�va do patrimônio cultural brasileiro, o Iphan vem, há mais de 70 anos, salvando do
desaparecimento um legado considerável para a cultura nacional.

3.3. Para a�ngir seus obje�vos ins�tucionais, o IPHAN conta, atualmente, com representações em todos os entes da federação. Sua estrutura
compreende, além do IPHAN-SEDE em Brasília, sede administra�va, as  27 (vinte e sete) Superintendências nos Estados, 37 (trinta e sete) Escritórios

http://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_de_computadores
http://pt.wikipedia.org/wiki/TCP/IP
http://pt.wikipedia.org/wiki/Transfer%C3%AAncia_de_dados
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hiperliga%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://pt.wikipedia.org/wiki/Correio_eletr%C3%B4nico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Comunica%C3%A7%C3%A3o_instant%C3%A2nea
http://pt.wikipedia.org/wiki/Compartilhamento_de_arquivos
https://sei.iphan.gov.br/sei/Wikipedia
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Técnicos incluindo os Parques Históricos Nacionais e 5 (cinco) Unidades Especiais, presentes em mais de 90 (noventa) localidades nas quais estão lotados,
aproximadamente,  1.800 (mil e oitocentos) servidores e colaboradores .

 

3.4. A sede do IPHAN, denominada nesse documento como IPHAN-SEDE, localiza-se na SEPS Quadra 713/913 Sul, Bloco "D", Brasília-DF, CEP:
70.390-135. O Centro de Processamento de Dados (dataceter) está localizado na Coordenação Geral de Tecnologia da Informação, 1º andar.

3.4.1. O acesso à INTERNET compreende o fornecimento de banda internet dedicada e exclusiva sendo que nesse serviço inclui a monitoração
remota de sistemas para a prevenção e detecção de Intrusão pelo �me de tratamento de incidentes das contratadas. Nesse serviço consta ainda o
fornecimento de endereçamento IP públicos conforme necessidade do cliente. A banda contratada prevê a criação de VLANs exclusivas para o acesso
Internet do cliente, associado ao fornecimento de uma porta �sica 10/100/1000 Mbps dedicada, tanto esta porta quanto a VLAN fazem parte do serviço em
questão e não serão descontadas da quan�dade de porta e VLANs já previstas no Serviço Básico.

3.4.2. A rede atual conta com 64 IPs cuja manutenção é necessária para que garan�r a atual prestação de serviços.

3.4.3. Atualmente o provimento de internet da SEDE se dá pela:

3.4.3.1.  Contrato nº 24/2014 com a Empresa Algar, processo nº 01450.006404/2013-02, cuja vigência expira em 14/09/2020. A
velocidade atual contratada é de 300Mbps. 

3.4.3.2. Contrato nº 25/2014 com a Empresa Embratel, processo nº 01450.006404/2013-02, cuja vigência expira em 30/09/2019. A
velocidade atual contratada é de 150Mbps.

3.4.3.3. Contrato nº 14/2019 com a Empresa Mendex, processo 01450.003684/2018-01 nº cuja vigência expira em 25/06/2024. A
velocidade atual contratada é de 400Mbps.

 
 
 

4. JUSTIFICATIVA PARA A NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

4.1. O IPHAN necessita de uma rede de comunicação de alta velocidade com capacidade de prover dados, voz, vídeo e imagens para atender às
necessidades do exercício da sua missão ins�tucional proporcionando elevado padrão de qualidade, atendendo as necessidades de comunicação e acesso a
novas tecnologias que possam suprir as demandas de infraestrutura tecnológica.

4.2. Com a rede MPLS, a conexão com a Internet con�nuará sendo feita a par�r de um ponto central, localizado na sede do IPHAN em Brasília. As
unidades descentralizadas são os pontos de conexão dessa infraestrutura ao IPHAN Sede. Portanto, a saída para a internet dessas localidades dar-se-á pelo
ponto central único que é a sede em Brasília. Além disso, a rede de comunicação de dados do IPHAN será integrada pela sede e unidades que compõe a
rede MPLS.

4.3. Como o acesso a internet será gerenciado pelo IPHAN-SEDE está prevista a contratação de um link internet com uma velocidade grande e
suficientemente adequada para atender o aumento do tráfego advindo das unidades descentralizadas. Para evitar transtornos relacionados à
indisponibilidade do serviço de Internet ocasionado por problemas nos serviços das operadoras, a contratação prevê também a aquisição de um link
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redundante, disponibilizado por operadora diferente da que fornece o serviço principal de internet. Assim no caso, de uma indisponibilidade nos serviços da
operadora principal, o acesso à internet será automa�camente roteado para a operadora redundante.

4.4. A contratação do serviço de acesso à internet engloba os sí�os do IPHAN, conforme especificado no ENCARTE LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS
SERVIÇOS.

4.5. Esclarece-se que com a evolução tecnológica, e aumento da demanda de serviços, com o passar do tempo, uma determinada velocidade de
link pode não ser mais suficiente para suprir as necessidades da sede ou unidades. Sendo assim, as tabelas de velocidade de todos os serviços contratados
prevêem a possibilidade de mudança de patamares dos serviços contratados.

 

5. ESPECIFICAÇÕES GERAIS PARA O SERVIÇO INTERNET

5.1. Escopo

5.1.1. A presente contratação engloba:

5.1.1.1. Contratação de acesso dedicado à Internet, em alta disponibilidade, para o IPHAN – SEDE em Brasília, com a contratação de
redundância do link de internet para garan�a da disponibilidade do serviço.

5.1.2. Os serviços compreendem, ainda, locação de equipamentos e enlaces de comunicação e prestação de serviços de instalação, configuração,
suporte técnico e gerenciamento proa�vo de falhas.

5.1.3. Esse Encarte Técnico trata das caracterís�cas técnicas rela�vas à contratação do serviço de acesso dedicado à Internet, conforme especificado
acima, e é parte complementar necessária e obrigatória do Termo de Referência e demais documentos rela�vos à contratação desse serviço.

5.1.4. As especificações técnicas descritas nesse documento englobam definições do projeto detalhado da rede, premissas de topologia de rede,
tecnologias de acesso aplicáveis, capacidades de enlaces de comunicação, aspectos de interconexão e de roteamento, requisitos de qualidade de serviço,
definições de gerência de rede e aspectos de segurança da informação;

5.1.5. Será permi�da a formação de consórcio para a prestação dos serviços, desde que a solução técnica u�lizada seja exclusivamente provimento
Internet, e a empresa adjudicatária assuma perante o IPHAN a responsabilidade sobre a implantação e qualidade do serviço prestado pelo consórcio.

5.1.6. Com a presente contratação, pretende-se que o IPHAN-SEDE seja o ponto central de internet dos sí�os abrangidos pela rede MPLS. O IPHAN-
SEDE pretende contratar um link redundante para fornecimento do serviço de internet, de forma a garan�r a disponibilidade do serviço, mesmo quando de
problemas de provimento do serviço pelo link principal.

 

5.2. Obje�vos Gerais

5.2.1. Com o obje�vo de melhorar a qualidade dos serviços de comunicação de dados, o IPHAN deseja contratar serviços de acesso dedicado à
Internet, em alta disponibilidade, para a sede e os demais sí�os não atendidos pela rede MPLS. O obje�vo da contratação é a disponibilização de uma rede
que seja adequada para o tráfego dos dados das aplicações, e conexão com a Internet. A rede deverá ser flexível e escalável, permi�ndo a acomodação
instantânea do tráfego das unidades durante o período de vigência do contrato.
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5.2.2. Acesso dedicado à Internet, em alta disponibilidade:

Contratação de Acesso dedicado à Internet, em alta disponibilidade, para o IPHAN – SEDE em Brasília;

Contratação de Acesso redundante à Internet, em alta disponibilidade, para o IPHAN – SEDE em Brasília.

 

5.2.3. A solução deve ser composta por serviços de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo, entre a rede de comunicação de dados do IPHAN e
a Internet, mediante a�vação de circuito de comunicação de dados, baseada preferencialmente em uma infraestrutura de fibra-óp�ca, locação de
equipamentos e prestação de serviços de instalação, configuração, suporte técnico e gerenciamento proa�vo de falhas, conforme especificações técnicas
constantes no Termo de Referência, nesse encarte técnico e no ENCARTE NÍVEL MÍNIMO DE SERVIÇOS.

5.2.4. A implantação se dará de acordo com os itens contratados pelo IPHAN;

5.2.5. A implantação do acesso à internet dar-se-á por implantação de enlaces e serão definidos durante a assinatura do contrato;

5.2.6. A quan�dade inicial a ser contratada será definida em momento oportuno pelo IPHAN.

5.2.7. Os bene�cios a serem auferidos com a implantação dos serviços especificados são, dentre outros:

a) Aumento da qualidade dos serviços prestados pelas unidades descentralizadas;

b) Melhores índices de disponibilidade dos sistemas;

c) Rapidez, agilidade e segurança aos usuários internos e externos no acesso à informação;

d) U�lização dos melhores recursos de TI para a implementação dos programas e projetos sob a responsabilidade do IPHAN;

e) Redundância no fornecimento do link internet do IPHAN Sede, garan�ndo a disponibilidade do serviço, para a sede e os sí�os
abrangidos pela internet.

 

5.3. Obje�vos Específicos

5.3.1. Implantar uma infraestrutura correta e adequada para a operação da rede e verificação do atendimento dos níveis de serviços das conexões;

5.3.2. Implantar uma rede backbone com os requisitos de topologia, segurança e arquitetura de redes especificados;

5.3.3. Implantar uma rede devidamente interconectada e interoperante com as atuais redes do IPHAN (redes locais e rede para acesso à internet);

5.3.4. Implantar uma solução flexível e escalável tanto em capacidade como em funcionalidades permi�ndo que a rede IPHAN adapte-se
rapidamente a eventuais aumentos ou diminuições de demanda, ou necessidade de provimento de novos serviços.

5.3.5. Com base nas caracterís�cas atuais das unidades do IPHAN, e considerando a expecta�va de crescimento da u�lização dos serviços providos
hoje por meio dos sistemas nacionais, optou-se por registrar preços u�lizando tabelas de patamares para especificar as larguras de banda, de acordo com a
localização do sí�o onde serão prestados os serviços.
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5.3.6. Os patamares de largura de banda, associada ao fornecimento de internet principal e redundante  para o IPHAN-SEDE são informados
no ENCARTE PATAMARES DE NÍVEIS DE SERVIÇO

5.3.7. Os patamares informados poderão ser contratados oportunamente de acordo com o perfil de tráfego apurado.

5.3.8. Para o dimensionamento dos enlaces das localidades foram verificados:

I - O número de usuários que cada uma possui atualmente;

II - Perspec�va de crescimento do número de usuários em cada localidade;

III - Relevância da localidade para os processos de negócio do IPHAN;

IV - Es�ma�va de troca de dados entre unidades.

 

6. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SERVIÇO INTERNET

6.1. Requisitos Técnicos Gerais

6.1.1. A topologia a ser implantada deverá ser efetuada mediante a�vação de circuito de comunicação de dados, locação de equipamentos e
prestação de serviços de instalação, configuração, suporte técnico e gerenciamento proa�vo de falhas, conforme especificações técnicas constantes nesse
documento.

6.1.2. Não há restrição para o meio �sico u�lizado para a prestação do serviço desde que atendidos todos os requisitos indicados;

6.1.3. A CONTRATADA deverá se encarregar de prover o meio �sico de interligação entre a sua rede e a rede do IPHAN, atendendo aos parâmetros
definidos nesta especificação, ficando este serviço sob sua inteira responsabilidade.

6.1.4. A alteração, por mo�vo de ordem técnica ou necessidade comprovada, do meio �sico para transmissão de dados deverá ser aprovada pelo
IPHAN.

6.1.5. A solução adotada pela CONTRATADA deverá atender a todas as normas técnicas exigidas pelos órgãos públicos competentes e responsáveis
pela regulamentação, controle e fiscalização do meio �sico, da conexão lógica, do �po de transmissão, da velocidade de tráfego, da faixa de frequência e
largura de banda u�lizada.

6.1.6. A administração do enlace será de responsabilidade da CONTRATADA. Caso a CONTRATADA não disponha do meio �sico de acesso (last mile)
para provimento dos serviços, poderá subcontratá-lo junto às provedoras de acesso, sob sua conta e risco. Tanto a subcontratação do acesso como os
chamados para manutenção em caso de falhas serão de responsabilidade da CONTRATADA.

6.1.7. No caso do enlace de úl�ma milha (last mile), referente ao link redundante de internet do IPHAN-SEDE, não será permi�da para a
subcontratação da mesma operadora ou subcontratada referente ao enlace principal. 

6.1.8. Cada um dos acessos e respec�vos circuitos de comunicação de dados devem apresentar, no mínimo, as seguintes especificações técnicas
gerais:
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6.1.8.1. Possuir velocidade mínima conforme estabelecido no ENCARTE LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, por localidade, para
conexão à infraestrutura de comunicação da CONTRATADA por toda a vigência contratual;

6.1.8.2. Ter capacidade de expansão até a velocidade máxima de operação da interface u�lizada, quando solicitado pelo IPHAN;

6.1.8.3. Prover conexão à rede corpora�va do IPHAN por meio de pelo menos uma interface do �po Fast Ethernet Full Duplex
(100Base-TX, padrão 802.3u), operando em velocidade de até 100 Mbps, com conexão RJ-45;

6.1.8.4. Ser exclusivo e dedicado ao IPHAN, não podendo haver compar�lhamento com outros usuários;

6.1.9. A conexão entre cada porta de comunicação WAN (Wide Area Network) de cada ECD (Equipamento de Comunicação de Dados) no IPHAN e o
backbone da CONTRATADA deverá ser exclusivo e dedicado para conexão IP de acesso à Internet;

6.1.10. No caso de u�lização de múl�plos links �sicos, a CONTRATADA deverá garan�r que a carga dos mesmos seja balanceada automa�camente de
forma a obter-se a velocidade total adquirida.

6.1.11. O acesso ao serviço de conexão IP (Internet Protocol) dedicado deverá estar implantado sobre um enlace determinís�co;

6.1.12. A prestação do serviço compreende a disponibilização, instalação, a�vação e configuração do(s) equipamento(s) que compõem o acesso, e
outros que possibilitem a u�lização do serviço objeto da presente contratação.

6.1.13. A administração e manutenção desses equipamentos será de inteira responsabilidade da CONTRATADA, devendo obedecer aos níveis de
qualidade exigidos.

6.1.14. A CONTRATADA deverá disponibilizar toda a infraestrutura de telecomunicações (equipamentos e insumos) necessária ao pleno
funcionamento dos serviços contratados, inclusive fornecimento de rack de telecomunicações caso necessário, sem custo adicional ao IPHAN.

6.1.15. Caso seja necessária alguma obra civil de infraestrutura no ambiente do IPHAN para a instalação do meio �sico necessário à interligação do(s)
enlace(s), esta correrá por conta da empresa CONTRATADA, devendo ser fornecido o projeto detalhado no Projeto Execu�vo, para aceite por parte da área
competente do IPHAN. Entende-se por infraestrutura necessária: Obras civis, licenças, autorizações, eletrodutos, calhas, cabos lógicos, e todos os elementos
que sejam necessários a a�vação e funcionamento do canal de comunicação, inclusive a conexão do roteador ao comutador da unidade. É de
responsabilidade da CONTRATADA a entrega do cabeamento até o local onde ficará o roteador.

6.1.15.1. Para a realização de quaisquer obras, os padrões arquitetônicos previamente encontrados nas instalações deverão ser
man�dos:

6.1.15.1.1  Nas unidades do IPHAN, cujos edi�cios são tombados, existem arquitetos e servidores detentores de
conhecimento, e que no caso de necessidade de obras, os mesmos acompanharão todo o processo de forma a não
descaracterizar o edi�cio, e a manutenção dos padrões arquitetônicos existentes.

6.1.15.2. Caso seja necessária alguma obra civil de infraestrutura no ambiente do IPHAN para a instalação do meio �sico necessário à
interligação do(s) enlace(s), esta correrá por conta da empresa CONTRATADA, devendo ser fornecido o projeto detalhado no Projeto
Execu�vo, para aceite por parte da área competente do IPHAN:
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6.1.15.2.1  A desobstrução de tubulação no interior das dependências da CONTRATANTE ficará a cargo da própria
CONTRATANTE;

6.1.15.2.2  As adequações de rede elétrica dentro das dependências da unidade ficarão a cargo da CONTRATANTE.

6.1.16. O backbone u�lizado deverá:

6.1.16.1. Ser da própria CONTRATADA, com conexão a outros provedores de acesso de abrangência nacional, bem como a backbones
internacionais;

6.1.16.2. Possuir pelo menos dois pontos de conexão a outros provedores que sejam AS (Autonomous System) independentes, sendo
que cada um deverá possuir, no mínimo, velocidade de 1Gbps;

6.1.16.3. Possuir pelo menos um sistema autônomo internacional;

6.1.16.4. Ter o somatório das bandas de saída entre o AS (nacional e internacional) de pelo menos 1 Gbps.

6.1.17. Poderá u�lizar tecnologia GigabitEthernet ou compa�vel, desde que garan�da sua escalabilidade por configuração de so�ware até o limite
dos circuitos contratados;

6.1.18. O serviço IP dedicado deverá suportar aplicações TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol), tais como:

6.1.18.1. HTTP, HTTPS;

6.1.18.2. FTP (FileTransfer Protocol);

6.1.18.3. TELNET (TERminal NETwork);

6.1.18.4. SMTP (Simple Mail Transfer Protocol);

6.1.18.5. POP3 (Post Office Protocol version 3);

6.1.18.6. LDAP (Lightweight Directory Access Protocol);

6.1.18.7. VPN, e tráfego de vídeo e voz sobre IP (VoIP), no sen�do para a Internet e vice-versa.

6.1.19. Para os circuitos com banda igual ou superior a 400 Mbps, o provedor deverá  dispor de Serviço de Detecção e Mi�gação de Ataques
DDoS incluído no circuito dedicado de acesso à internet;

6.1.19.1. A solução deve possuir a capacidade de criar e analisar a reputação de endereços IP, possuindo base de informações própria,
gerada durante a filtragem de ataques, e interligada com os principais centros mundiais de avaliação de reputação de endereços IP;

6.1.19.2. A solução deve proteger 100% do tráfego de entrada do link internet;

6.1.19.3. Possuir suporte de Flash Crowd, ou seja, quando ocorrer o crescimento do volume de tráfego legí�mo acima do esperado
(perfil de tráfego/baseline), a solução deverá ser capaz de diferenciar o tráfego legí�mo do malicioso, bloqueando apenas o tráfego
proveniente de ataques;
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6.1.19.4. Possuir lista dinâmica de endereços bloqueados, com remoção automá�ca de endereços que não enviarem mais requisições
maliciosas após um período de tempo considerado seguro pela CONTRATANTE;

6.1.19.5. A solução deve implementar mecanismos capazes de detectar e mi�gar  ataques que façam o uso não autorizado de
recursos de rede para IPv4, incluindo:

Ataques de inundação (Bandwidth Flood), incluindo Flood de UDP e ICMP; 
Ataques à pilha TCP, incluindo mal uso das Flags TCP, ataques de RST e FIN, SYN Flood e TCP Idle Resets; 
Ataques que utilizam fragmentação de pacotes, incluindo pacotes IP, TCP e UDP; 
Ataques de Botnets, Worms e ataques que utilizam falsificação de endereços IP origem (IP Spoofing);

6.1.19.6. A solução deve possuir mecanismos de detecção e mi�gação devem ou não possuir serviço de atualização de assinaturas de
ataques;

6.1.19.7. A solução deve possuir bloqueio de ataques de DoS e DDoS por ACLs em roteadores de bordas;

6.1.19.8. A solução deve suportar a mi�gação automá�ca de ataques, u�lizando múl�plas técnicas como White Lists, Black Lists,
limitação de taxa, técnicas desafio-resposta, descarte de pacotes mal formados, técnicas de mi�gação de ataques aos protocolos HTTP e
DNS, bloqueio por localização geográfica de endereços IP, dentre outras.

6.1.20. O provedor deverá apresentar uma lista com todas as aplicações adicionais suportadas pelo seu sistema, com as respec�vas condições de
u�lização;

6.1.21. O provedor deverá dispor de recursos de gerência e supervisão para o circuito.

 

6.2. Requisitos de Infraestrutura

6.2.1. A CONTRATADA deverá prover equipamento roteador e respec�vos cabos de comunicação de dados, independentes para cada um dos
acessos contratados, a serem instalados nas dependências do IPHAN em Brasília-DF, conforme endereço descrito no ENCARTE LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS
SERVIÇOS, com no mínimo, as seguintes caracterís�cas:

6.2.1.1. Ser novo e de primeiro uso;

6.2.1.1.1 Essa exigência visa resguardar os interesses da Administração Pública, no sen�do de evitar a aquisição de
equipamentos que tenham o seu ciclo de vida descon�nuado em um curto prazo ou para os quais não mais haja suporte
técnico e atualizações antes do fim do período de garan�a. Esclarece-se que quando da necessidade de troca de
equipamentos, em virtude de quaisquer eventualidades, que resultem em um “End of Life/ end-of-sales, End of Order, End of
Support ou qualquer outro termo indicador de que o equipamento foi descon�nuado pelo fabricante”, esta necessidade deve
ser assumida e suportada pela CONTRATADA, o qual deve efetuar a subs�tuição dos equipamentos de forma imediata.

6.2.1.2. Ser dimensionado para garan�r, em termos de disponibilidade e desempenho, os níveis de serviços exigidos no ENCARTE
NÍVEL MÍNIMO DE SERVIÇOS, requeridos para o tráfego de internet do IPHAN;
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6.2.1.3. Ser dedicado ao serviço de acesso à Internet durante o transcorrer do contrato, podendo somente ser desa�vado ao
término deste ou em caso de subs�tuição sujeita à autorização do IPHAN;

6.2.1.4. Possuir, no mínimo, duas interface FastEthernet full-duplex, com conexão RJ-45, em conformidade no mínimo com o padrão
IEEE 802.3u;

6.2.1.5. Suportar a configuração de VLANs (Virtual Local Area Networks), em conformidade no mínimo com o padrão IEEE 802.3Q;

6.2.1.6. Suportar protocolo de gerenciamento SNMP (Simple Network Management Protocol) v1 e v2, de modo a ser acessível pelos
sistemas de gerência de redes do IPHAN, incluindo configuração de envio de traps;

6.2.1.7. Ser gerenciável via SSHv2 (Secure Shell) e console (porta serial RS232C);

6.2.1.8. Permi�r configuração de contas locais e de contas auten�cadas em servidor Radius (Remote Authen�ca�on Dial In User
Service) para gerenciamento;

6.2.1.9. Suportar controle de acesso administra�vo ao equipamento de acordo com a arquitetura AAA (Authen�ca�on,
Authoriza�on, Accoun�ng), sendo possível especificar os grupos de comando de configuração permi�dos a cada grupo de usuários;

6.2.1.10. Prover usuários e senhas de acesso locais com todos os privilégios de administração ao IPHAN;

6.2.1.11. Implementar NAT (Network Address Transla�on) está�co e dinâmico;

6.2.1.12. Suportar protocolo Syslog, com suporte a envio de logs ao sistema de gerência de rede do IPHAN.

6.2.1.13. Possuir no mínimo 02 (duas) portas integradas Fast Ethernet;

6.2.1.14. Possuir opção de boot local, por memória flash de, no mínimo, 64 MB, memória DRAM de, no mínimo, 256 MB e
capacidade de comutação de, pelo menos, 12 Kpps (doze mil pacotes por segundo);

6.2.1.15. Sistema operacional, na versão mais recente disponível, para as funções de roteamento, serviços IP e gerenciamento;

6.2.1.16. Possuir conexão on-board para console, de 115,2 Kbps, com interface padrão RJ-45, possibilitando acesso direto via
microcomputador;

6.2.1.17. Suportar roteamento está�co OSPF (RFCs 1247, 2583, 2178 e 2328), RIP V1 e V2 (RFCs 2453), BGP e PIM Sparse Mode (RFC
2362);

6.2.1.18. Implantar protocolo IP (RFCs 791, 1918) e os protocolos de WAN Frame-Relay (RFC 1490 e FRF 1.1) e PPP (RFC 1661), com
suporte a TCP (RFC 793) e UDP (RFC 768);

6.2.1.19. Suportar conexões T3/E3;

6.2.1.20. Suportar conexões T1/E1 e T1/E1 fracionado;

6.2.1.21. Suportar IP Mul�cast (RFC 1054) e IGMP (RFCs 1112, 2236);

6.2.1.22. Implementar protocolos IPv4 e IPv6;
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6.2.1.23. Possuir suporte a NTP e/ou SNTP;

6.2.1.24. Possuir suporte a syslog;

6.2.1.25. Permi�r métodos de priorização de tráfego (QoS - RFC 2212, 2475, 3140, 3248) por �po de protocolo e por serviços da pilha
TCP/IP além de  Police e Traffic Shaping (RFC 2698), Weighted Fair Queueing;

6.2.1.26. Permi�r a criação de funções de filtragem (lista de controle de acesso) com pelo menos 20 (vinte) linhas;

6.2.1.27. Ter o acesso remoto (dial), podendo ser desabilitado por comando;

6.2.1.28. Suportar TACACS (RFC 1492) e RADIUS (RFCs 2138, 2139), com suporte de envio de logs para servidor Syslog obje�vando os
processos de auditoria;

6.2.1.29. Implantar segurança para prevenção de intrusos e vírus;

6.2.1.30. Disponibilizar controle das sessões telnet, com possibilidade de configuração de login para filtrar os endereços IP específicos
autorizados a executar sessão telnet;

6.2.1.31. Implantar o protocolo de gerenciamento SNMP, empregando a MIB II, de acordo com as RFC 1157 e 1213;

6.2.1.32. Disponibilizar endereço de loopback para envio de traps SNMP ao sistema de gerenciamento;

6.2.1.33. Possuir alimentação elétrica de 110/220V a 60 Hz, regulada automa�camente ou por chaveamento.

 

6.2.2. Os roteadores da rede (backbone da CONTRATADA) deverão ter capacidade para suportar o tráfego com banda completamente ocupada, sem
exceder a 70% (setenta) de u�lização de CPU e memória, por todo o período do Contrato;

6.2.3. O serviço contratado deverá permi�r incorporar modificações e/ou ampliações futuras de caracterís�cas no circuito, nos limites descritos
neste ENCARTE TÉCNICO e no TERMO DE REFERÊNCIA, sem qualquer alteração no meio �sico.

6.2.4. A CONTRATADA deverá disponibilizar:

6.2.4.1. Para os acessos acima de 100 Mbps, faixa de endereço IP válido, com, no mínimo, 64 (sessenta e quatro) endereços IP
válidos; Para os demais acessos, faixa de endereço IP válido, com, no mínimo, 1 (um) endereço IP válido;

6.2.4.2. Servidor DNS (Domain Name Resolu�on) secundário para cada um dos acessos, capazes de resolver direta e reversamente
endereços de Internet, para registro no DNS primário do domínio IPHAN. A CONTRATADA deverá prestar suporte na configuração e
parametrização do servidor de DNS Primário implantado nas instalações do IPHAN;

6.2.4.3. Servidor NTP (Network Time Protocol) ou acesso a servidores NTP públicos nacionais para sincronismo de horário dos
servidores e a�vos de rede do IPHAN.

6.2.5. Os servidores de DNS da CONTRATADA deverão dar suporte à tecnologia DNSSEC (Domain Name System Security Extensions) ou DNS over SSL
(Security Socket Layer).
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6.2.6. A CONTRATADA deverá permi�r acesso a console dos roteadores CPE, pelo IPHAN, com permissão de leitura, através de usuário e senha
específicos.

6.2.7. Em caso de alteração de endereço na prestação dos serviços, a CONTRATADA deverá adotar todas as providências necessárias à
implementação da mudança, de forma que o prazo máximo para interrupção seja conforme os estabelecidos no ENCARTE NÍVEL MÍNIMO DE SERVIÇOS.

6.2.8. Os canais de comunicação deverão ser configurados com velocidades simétricas (upstream = downstream);

6.2.9. A latência máxima entre os acessos primários e o backbone da CONTRATADA deve ser de 25ms (milisegundos).

6.2.10. Deverá possibilitar a implantação de limites de banda por classe de serviço (rate limi�ng);

6.2.11. A CONTRATADA deverá disponibilizar as seguintes esta�s�cas para WEB:

6.2.11.1. Disponibilidade diária dos serviços, em percentual;

6.2.11.2. Tempo de operação dos serviços (system up �me), no formato DD:HH:MM:SS;

6.2.11.3. Percentuais de ocupação, de CPU, memória e disco, pelos serviços, instantâneos e médias dos úl�mos 5 (cinco) minutos;

6.2.11.4. Fornecer relatórios diários e consolidado mensal sobre a u�lização dos links disponibilizados, assim como gráficos
compara�vos contendo as informações médias, máxima e atual sobre todo o tráfego de entrada e saída.

6.2.11.5. Todas as informações relacionadas às esta�s�cas deverão estar disponíveis durante toda a vigência do contrato, com o
mesmo nível de detalhe da época da coleta, não sendo admi�das sumarizações ao longo do tempo, que venham a comprometer a
estra�ficação dos dados.
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MINISTÉRIO DA CIDADANIA
INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL - IPHAN

Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação
Departamento de Planejamento e Administração 

 

 

 

-------------------------------------
******************************

 
ENCARTE LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

 
-------------------------------------

******************************
LEGENDA:
M0: Provável Banda Inicial MPLS (em Mbps)
I0: Provável Banda Inicial INTERNET (em Mbps)
 

Tabela 1: Grupo de Unidades Prioritárias na implantação dos circuitos 1 2

 SIGLA NOME DA UNIDADE TIPO ENDEREÇO CEP CIDADE UF Já tem
MPLS?

Banda
Inicial a ser
contratada

(Mbps)
M0

Es�ma�va
Quan�ta�va de

Usuários por
Unidade

1 CCPI Centro Cultural Paço Imperial Unidade Especial Praça XV de Novembro, 48, Centro 20.010-010 Rio de
Janeiro RJ S 20 30

2 CNFCP Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular Unidade Especial Rua do Catete, 179, Catete 22.220-000 Rio de
Janeiro RJ S 20 56

3 IPHAN-AC Superintendência do IPHAN no Acre Superintendência Rua Rio Grande do Sul, 182, 3° andar, Ed. Greipa, B.
Dom Giocondo 69.900-324 Rio Branco AC S 10 15

4 IPHAN-AL Superintendência do IPHAN em Alagoas Superintendência Rua Sá e Albuquerque, 157, B. Jaraguá 57.022-180 Maceió AL S 20 38
5 IPHAN-AM Superintendência do IPHAN no Amazonas Superintendência Rua Marechal Deodoro, 27, 8º andar, Centro 69.005-000 Manaus AM S 20 27

6 IPHAN-AP Superintendência do IPHAN em Amapá Superintendência Av. Henrique Galúcio, 1242-A, Centro (próximo ao
Shopping Macapá) 68.900-115 Macapá AP S 10 16

7 IPHAN-BA Superintendência do IPHAN na Bahia Superintendência Rua Visconde de Itaparica, 08, Solar Berquó, B.
Barroquinha 40.024-080 Salvador BA S 50 54

8 IPHAN-BA Anexo IPHAN-BA e Casa do Patrimônio em Salvador Anexo Rua São Francisco, 32, Casa dos Sete Candeeiros,
Centro 40.020-310 Salvador BA S 6 4

9 IPHAN-BA Escritório Técnico de Cachoeira Escritório Técnico Praça da Aclamação, 04, Centro 44.300-000 Cachoeira BA S 20 5
10 IPHAN-BA Escritório Técnico de Lençóis Escritório Técnico Praça Octaviano Alves, 08, Centro. 46.960-000 Lençóis BA S 6 3

11 IPHAN-BA Escritório Técnico de Porto Seguro Escritório Técnico Rua Antonio Ricaldi, 39, Cidade Histórica 45.810-000 Porto
Seguro BA S 6 4

12 IPHAN-BA Escritório Técnico de Rio de Contas Escritório Técnico Rua Dois de Julho, 06, Centro 46.170-000 Rio de
Contas BA N 6 1

13 IPHAN-CE Superintendência do IPHAN no Ceará Superintendência Rua Liberato Barroso, 525, Centro 60.030-160 Fortaleza CE S 20 32
14 IPHAN-ES Superintendência do IPHAN no Espírito Santo Superintendência Rua José Marcelino, 203-205, Cidade Alta 29.015-120 Vitória ES S 20 27
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15 IPHAN-GO Superintendência do IPHAN em Goiás Superintendência Rua 84, Quadra F-15, Lote 03-E, 61, Setor Sul 74.080-400 Goiânia GO S 20 32

16 IPHAN-GO Escritório Técnico na Cidade de Goiás Escritório Técnico Praça Zaqueu Alves de Castro, 01, Casa do Bispo,
Centro 76.600-000 Cidade de

Goiás GO S 6 4

17 IPHAN-GO Escritório Técnico de Pirenópolis Escritório Técnico Rua 24 de Outubro, 01, Centro Histórico 72.980-000 Pirenópolis GO S 6 5

18 IPHAN-MA Superintendência do IPHAN no Maranhão Superintendência Trv. do Giz, 235, Solar da Baronesa de Anajatuba, Sá
Viana 65.010-680 São Luis MA S 20 55

19 IPHAN-MA Escritório Técnico de Alcântara Escritório Técnico Rua Mercês, 464, Centro 65.250-000 Alcântara MA N 6 3

20 IPHAN-MG Superintendência do IPHAN em Minas Gerais Superintendência Rua Januária, 130, Centro 30.110-055 Belo
Horizonte MG S 50 61

21 IPHAN-MG Escritório Técnico de Congonhas Escritório Técnico Al. Cidade Matozinhos de Portugal, s/n - Bairro
Basílica 36.415-000 Congonhas MG S 6 3

22 IPHAN-MG Escritório Técnico de Diaman�na Escritório Técnico Praça Lobo de Mesquita, 266, Casa da Chica da Silva,
Centro 39.100-000 Diaman�na MG S 6 7

23 IPHAN-MG Escritório Técnico de Serro Escritório Técnico Praça Presidente Vargas, 108, Casa General Carneiro,
Centro 39.150-000 Serro MG N 6 3

24 IPHAN-MG Escritório Técnico de Ouro Preto Escritório Técnico Praça Tiradentes, 33, Casa da Baronesa, Centro 35.400-000 Ouro Preto MG S 6 8
25 IPHAN-MG Escritório Técnico de Tiradentes Escritório Técnico Rua da Câmara, 124, Centro 36.325-000 Tiradentes MG S 6 5
26 IPHAN-MG Escritório Técnico de Mariana Escritório Técnico Rua Direita, 07, Centro 35.420-000 Mariana MG S 6 5

27 IPHAN-MG Escritório Técnico de São João Del Rei Escritório Técnico Rua Hermíllo Alves, 52, Centro 36.320-328 São João Del
Rei MG S 6 5

28 IPHAN-MS Superintendência do IPHAN em Mato Grosso do Sul Superintendência Rua General Mello, 23, Centro 79.002-241 Campo
Grande MS S 10 15

29 IPHAN-MS Escritório Técnico de Corumbá Escritório Técnico Rua Manoel Cavassa, s/n (An�ga Alfândega), Beira Rio 79.301-120 Corumbá MS S 6 4
30 IPHAN-MT Superintendência do IPHAN em Mato Grosso  Superintendência Rua Comamdante Costa, nº 1554, Centro Sul 78.020-400 Cuiabá MT S 10 16
31 IPHAN-PA Superintendência do IPHAN no Pará Superintendência Av. Governador José Malcher, 1131, Bairro Nazaré 66.055-260 Belém PA S 20 28
32 IPHAN-PA Anexo da Sede da Superintendência do IPHAN-PA Anexo Av. Governador José Malcher, 474, Bairro Nazaré 66.035-065 Belém PA S 20 30
33 IPHAN-PB Superintendência do IPHAN na Paraíba Superintendência Praça Anthenor Navarro, 23, Varadouro 58.010-480 João Pessoa PB S 20 27
34 IPHAN-PB Anexo da Sede da Superintendência do IPHAN-PB Anexo Praça Barão do Rio Branco, 30, Casa do Erário, Centro 58.010-760 João Pessoa PB S 6 1
35 IPHAN-PB Escritório Técnico de Areia Escritório Técnico Praça Américo, s/nº 59.397-000 Areia PB N 6 2

36 IPHAN-PE Superintendência do IPHAN em Pernambuco Superintendência Av. Oliveira Lima, 824, Palácio da Soledade, Bairro
Soledade 50.050-390 Recife PE S 50 64

37 IPHAN-PE Escritório Técnico de Igarassu Escritório Técnico Rua Barbosa Lima, s/n, Sobrado do Imperador, Bairro
Vila Rural 53.650-640 Igarassu PE S 6 5

38 IPHAN-PE Escritório Técnico de Olinda Escritório Técnico Rua do Amparo, nº 59, Bairro Carmo 53.025-080 Olinda PE S 6 12
39 IPHAN-PI Superintendência do IPHAN no Piauí Superintendência Rua Magalhães Filho, 779, Centro Norte 64.000-128 Teresina PI S 20 18
40 IPHAN-PI Escritório Técnico de Parnaíba Escritório Técnico Av. Presidente Getúlio Vargas, 308, Centro 64.200-200 Parnaíba PI S 6 5
41 IPHAN-PI Escritório Técnico de São Raimundo Nonato Escritório Técnico Travessa Carlos Oliveira, s/n, Centro 64.770-000 S. R. Nonato PI N 6 12
42 IPHAN-PR Superintendência do IPHAN no Paraná Superintendência Rua José de Alencar, 1.808, Bairro Juvevê 80.040-070 Curi�ba PR S 20 26

43 IPHAN-RJ Superintendência do IPHAN no Rio de Janeiro Superintendência Av. Rio Branco, 46, Centro 20.090-002 Rio de
Janeiro RJ S 50 114

44 IPHAN-RJ Centro de Referência da Memória Ferroviária Unidade Especial Rua Arquias Cordeiro, 1046, Engenho de Dentro 20.770-001 Rio de
Janeiro RJ N 6 1

45 IPHAN-RJ Escritório Técnico da Região Serrana Escritório Técnico Av. Koeler, 255, Centro 25.688-900 Petrópolis RJ S 6 7
46 IPHAN-RJ Escritório Técnico da Costa Verde Escritório Técnico Praça Monsenhor Hélio Pires, s/n, Bairro Histórico 23.970-000 Paraty RJ S 6 4
47 IPHAN-RJ Escritório Técnico do Médio Vale do Paraíba Escritório Técnico Rua Barão de Massambará, 76, Centro 27.700-000 Vassouras RJ N 6 6

48 IPHAN-RJ Escritório Técnico da Região dos Lagos Escritório Técnico Rua Teixeira Brandão, 87, Estação 28.940-000 S. Pedro
Aldeia RJ S 6 6

49 IPHAN-RN Superintendência do IPHAN no Rio Grande do Norte Superintendência Av. Duque de Caxias, 158, Bairro Ribeira 59.012-200 Natal RN S 20 20
50 IPHAN-RO Superintendência do IPHAN em Rondônia Superintendência Av. Presidente Dutra, 2234, Baixa União 76.805-859 Porto Velho RO S 10 16

51 IPHAN-RR Superintendência do IPHAN em Roraima Superintendência Rua Coronel Pinto, 465, Anexo, Centro (esq. Av. Nsa.
Senhora da Consolata) 69.301-150 Boa Vista RR S 10 10

52 IPHAN-RS Superintendência do IPHAN no Rio Grande do Sul Superintendência Av. Independência, 867, Bairro Independência 90.035-076 Porto Alegre RS S 20 31

53 IPHAN-RS Escritório Técnico de Antônio Prado Escritório Técnico Rua Francisco Marcantônio, 77, Centro 95.250-000 Antônio
Prado RS S 6 3
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54 IPHAN-RS Parque Histórico Nacional das Missões Unidade Especial Rua Borges do Canto, 699, Centro 98.865-000 S. M. das
Missões

RS S 6 9

55 IPHAN-SC Superintendência do IPHAN em Santa Catarina Superintendência Praça Getúlio Vargas, 268, Centro 88.020-030 Florianópolis SC S 20 36
56 IPHAN-SC Anexo da Superintendência do IPHAN-SC Anexo Rua Conselheiro Mafra, 141, 2º Piso, Centro 88.010-100 Florianópolis SC S 6 0
57 IPHAN-SC Escritório Técnico de Laguna Escritório Técnico Praça Vidal Ramos, 118, Centro 88.790-000 Laguna SC S 6 9
58 IPHAN-SC Escritório Técnico de São Francisco do Sul Escritório Técnico Rua General Ozório, 40, Centro 89.240-000 S. F. do Sul SC S 6 4
59 IPHAN-SE Superintendência do IPHAN em Sergipe Superintendência Praça Camerino, 225, Bairro São José 49.015-060 Aracaju SE S 20 27

60 IPHAN-SE Escritório Técnico de São Cristóvão Escritório Técnico Praça São Francisco, 50, Casa A, Centro 49.100-000 São
Cristóvão SE S 6 2

61 IPHAN-SP Superintendência do IPHAN em São Paulo Superintendência Av. Angélica, 626, Bairro Santa Cecília 01.228-000 São Paulo SP S 50 65

62 IPHAN-TO Superintendência do IPHAN em Tocan�ns Superintendência QD 104 Sul, Rua SE-03, CJ. 02, LT 01, 2° Piso, Sala 11,
Plano Diretor Sul 77.020-016 Palmas TO S 10 15

63 IPHAN-TO Escritório Técnico de Na�vidade Escritório Técnico Rua Deocleciano Nunes, 141, Centro 77.370-000 Na�vidade TO S 6 4

64 CLC Centro Lúcio Costa Unidade Especial Av. Presidente Vargas, 3131, 14° Andar, Sala 1401,
Cidade Nova 20.210-030 Rio de

Janeiro RJ S 50 63

65 SEDE Sede do IPHAN em Brasília/DF Sede SEPS 713/913 Sul, Bloco D, Edi�cio IPHAN, Asa Sul 70.390-135 Brasília DF S
400
 
** I0 =M0

541

66 SRBM Centro Cultural Sí�o Roberto Burle Marx Unidade Especial Estrada Roberto Burle Marx, 2019, Barra de Guara�ba 23020-025 Rio de
Janeiro RJ S 20 47

67 IPHAN-AL Escritório Técnico de Penedo Escritório Técnico Av. Floriano Peixoto, s .n°, Centro 57200-000 Penedo AL S 6 2

68 IPHAN-AL Casa do Patrimônio Marechal Deodoro Casa do
Patrimônio Rua Tenente José Tomé, s/nº,  Centro 57.160-000 Marechal

Deodoro AL S 6 2

69 IPHAN-SC Escritório Técnico da Imigração em Pomerode Escritório Técnico Rua Frederico Weege, 824, Pomerode, SC 80.107-000 Pomerode SC S 6 4
 

Tabela 2: Grupo de Unidades a verificar viabilidade baseado nos Critérios de Viabilidade Técnica 1,2 3

 SIGLA NOME DA UNIDADE TIPO ENDEREÇO CEP CIDADE UF Já tem
MPLS?

Banda Inicial
a ser
contratada
(Mbps)

Es�ma�va
Quan�ta�va de

Usuários por
Unidade

70 IPHAN-RN Fundação José Augusto (Forte dos Reis Magos) Unidade
Especial

Av. Praia do Forte, s/nº. Bairro Santos Reis. CEP 59010-000.
Natal, RN

59.010-
000 Natal RN N 6 2

71 IPHAN-SE Oficina Escola de Laranjeiras Oficina Rua Getúlio Vargas, s/nº, Centro. CEP 49.170-000. Laranjeiras,
SE.

49.170-
000 São Cristovão SE N 6 2

72 IPHAN-PR Casa Coronel Joaquim Lacerda Cada do
Patrimônio Rua XV de Novembro, nº 67, Centro 83.750-

000 Lapa PR N 6 2

73 IPHAN-PE Forte Orange Unidade
Especial Estrada do Forte, s/nº.  CEP 53.900-000. Ilha de Itamaracá, PE. 53.900-

000 Ilha de Itamaracá PE N 6 2

74 IPHAN-AL Piranhas Casa do
Patrimônio R. Santo Antônio, 353, Centro. CEP 57460-000 . Piranhas, AL. 57.460-

000 Piranhas AL N 6 2

 

*Nota IMPORTANTE:
1 As menções aos itens e as quan�dades para a�vação inicial presentes neste documento, no Termo de Referência e seus encarte deverão ser entendidas como previsões a serem ra�ficadas ou re�ficadas pelo CONTRATANTE na reunião inicial do projeto,
após a assinatura do contrato.
2 Para as unidades do interior, as velocidades a serem solicitadas estão limitadas ao Nível de Serviço NS1. 
3 Para os casos de comprovada inviabilidade técnica apontada pela CONTRATADA, e aceita pela CONTRATANTE serão adotados critérios de proporcionalidade de preços da velocidade do circuito contratado, conforme dispõe o item 11.4 do Projeto
Execu�vo presente no Termo de Referência.
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MINISTÉRIO DA CIDADANIA
INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL - IPHAN

Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação
Departamento de Planejamento e Administração 

 

 

 

-------------------------------------
******************************

 
NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇO (NMS)

 
-------------------------------------

******************************

 

 

 

Tabela 1 – Indicador: Índice de Disponibilidade Mensal do Enlace (IDM).

Descrição do
Indicador

Percentual de tempo, durante o período do mês de operação, em que um enlace, incluindo o CPE, venha a permanecer em condições normais de
funcionamento.

Fórmula de
Cálculo  

IDM = [(To – Ti)/To]*100
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Onde:
 
IDM = Índice de Disponibilidade Mensal do Enlace
To = Período de operação em um mês (em minutos)
Ti = Somatório dos tempos de inoperância durante o período de operação em um mês (em minutos)
 
No caso de inoperância reincidente num período inferior a 2 (duas) horas, contado a par�r do restabelecimento do enlace da úl�ma inoperância,
considerar-se-á como tempo de indisponibilidade do enlace o início da primeira inoperância até o final da úl�ma inoperância, quando o enlace es�ver
totalmente operacional.
 
Os tempos de inoperância serão os tempos em que os enlaces apresentarem problemas e serão ob�dos dos registros de eventos no sistema de
gerenciamento da CONTRATADA, confrontados com as informações do sistema de monitoramento da rede do próprio IPHAN. Nos casos em que houver
discrepância entre as aferições dos sistemas, será analisada a situação pelo fiscal do contrato. Somente serão desconsiderados os tempos de inoperância
causados por manutenções programas com a prévia anuência do IPHAN, bem como os casos fortuitos e de força maior, devidamente comprovados.

Periodicidade
da Aferição Mensal

Limiar de
Qualidade

Classificação dos Enlaces Disponibilidade Mensal Mínima
D1 99,8%
D2 99,5%

Pontos de
Controle

A CONTRATADA realizará, por meio da solução de gerenciamento, a coleta e o armazenamento de informações a respeitos de todos os enlaces pelo tempo
de duração do contrato.

Relatórios de
Níveis de
Serviço

A CONTRATADA deverá disponibilizar mensalmente ao IPHAN, relatórios digitais com os índices apurados, totalizados e apresentados mensalmente por
enlace.
 
Nos relatórios citados deverão ser apresentados: o tempo de indisponibilidade em minutos, o tempo de interrupções programadas e o tempo de
interrupções de responsabilidade do IPHAN.
 
A CONTRATADA deverá disponibilizar, quando demandado pelo IPHAN, relatório detalhando os tempos de falhas, minutos excedentes ao prazo máximo
para reparo e disponibilidade por período (mês) e mo�vos das indisponibilidades apuradas.

Descontos

Para cada 0,1% (um décimo por cento) abaixo do Índice de Disponibilidade Mensal do Enlace (IDM), será implicado à CONTRATADA desconto
correspondente a 3,0% (três por cento), calculado sobre o valor mensal do circuito afetado.
 
O referido desconto deverá ser retratado nos relatórios de prestação dos serviços, junto ao faturamento, apresentados mensalmente por enlace.
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Tabela 2– Indicador: Taxa de Erro de Bit (TxErr).

Descrição do
Indicador

Relação entre a quan�dade de bits corretamente transmi�dos para cada bit transmi�do com erro em um determinado enlace pertencente à rede de
acesso. A Taxa de Erro de Bit do IPHAN deverá ser medida por solicitação do IPHAN.

Fórmula de
Cálculo

 

TxErr = [(BErr)/BTot]

 
onde:
 
TxErr = Taxa de Erro de Bit
BErr = Número de bits enviados com erro no período de aferição (15 minutos)
BTot = Número total de bits enviados no período de aferição (15 minutos)
 
O cálculo da TxErr será realizado por solicitação do IPHAN para os enlaces com problemas no meio �sico de transmissão da rede de acesso, durante o
período de maior tráfego de u�lização.

Periodicidade
da Aferição

Sempre que solicitado pelo IPHAN, deverá ser realizada a aferição da taxa diária de erro de bit de um determinado enlace, através de equipamento de teste
especializado. A CONTRATADA deverá avaliar a medida da taxa de erro de bit por 15 (quinze) minutos nos horários de maior tráfego. A CONTRATADA deverá
atender a essas solicitações em, no máximo, 48 (quarenta e oito) horas para qualquer enlace.

Limiar de
Qualidade

Classificação dos Enlaces Taxa de Erro de Bit – TxBrr (bits/s)
D1 <= 1 x 10-7

D2 <= 1 x 10-6

Pontos de
Controle Medições a serem realizadas pela CONTRATADA, permi�ndo auditoria pelo IPHAN para aferição dos valores deste indicador.

Relatórios de
Níveis de
Serviço

A CONTRATADA deverá disponibilizar, quando solicitado pelo IPHAN, relatório com os valores medidos da taxa de erro de bit do(s) enlace(s).

 

 

Tabela 3 – Indicador: Taxa Perda de Pacotes (TPP).

Descrição do
Indicador

Representa a quan�dade de pacotes perdidos fim a fim. É medida em percentual tomado como referência o volume total de pacotes que alcançaram o
des�no (medido na interface WAN do CPE do terminal de des�no) dentre o volume total de pacotes transmi�dos (medido na interface WAN do CPE do
terminal de origem).

Fórmula de
Cálculo TPP = [(NPORIGEM  - NPDESTINO)/NPORIGEM]*100
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Onde:
TPP = Taxa de Perda de Pacotes (em %)
NPorigem  = Número de pacotes na origem
NPdes�no = Número de pacotes no des�no

Periodicidade
da Aferição

Sempre que o IPHAN julgar necessário poderá ser solicitado medição diária do percentual de perda de pacotes fim a fim. A CONTRATADA deverá avaliar a
medida do percentual de perda de pacotes por 5 (cinco) minutos nos horários de maior tráfego. A CONTRATADA deverá atender a essas solicitações em,
no máximo, 4 (quatro) horas. É facultado ainda que o IPHAN defina um horário determinado para que a medição seja realizada, desde que planejada e
informada à CONTRATADA com a mesma antecedência de 6 (seis) horas. Independentemente da periodicidade de aferição, este indicador deverá ser
constantemente monitorado.
 
A Taxa de Perda de Pacotes (TPP) deve ser calculada em ambos os sen�dos de tráfego: IPHAN Sede (origem) às unidades descentralizadas (des�no) e
unidades descentralizadas (origem) ao IPHAN Sede (des�no).

Limiar de
Qualidade Menor ou igual a 2%.

Pontos de
Controle Medições a serem realizadas pelo provedor, permi�ndo auditoria pelo IPHAN para aferição dos valores deste indicador.

Relatórios de
Níveis de
Serviço

A CONTRATADA deverá disponibilizar, quando solicitado pelo IPHAN, relatórios com os valores das medições solicitadas, referentes ao percentual de
perda de pacotes.

Limiar de
Funcionalidade

Um enlace será considerado indisponível sempre que a perda de pacotes for superior a 5%, e o enlace não esteja operando acima de sua capacidade.
O limite a ser considerado deverá ser de 80%.

Descontos

Em cada aferição diária solicitada pelo IPHAN que resulte em taxa abaixo do Limiar de Qualidade definido, será implicado à CONTRATADA desconto
correspondente a 3,0% (três por cento), calculado sobre o valor mensal do circuito afetado.
 
O referido desconto deverá ser retratado nos relatórios de prestação dos serviços, junto ao faturamento, apresentados mensalmente por enlace.

 

 

Tabela 4– Indicador: Retardo da Rede (Retardo).

Descrição do
Indicador

Tempo gasto entre a transmissão do primeiro bit de um pacote até a recepção do úl�mo bit do mesmo pacote, em apenas um dos sen�dos da
transmissão.

Fórmula de
Cálculo

A apuração do retardo na rede do IPHAN será efetuada com o envio de pacotes ICMP de tamanho fixo de 32 (trinta e dois) octetos de dados, entre
terminais de origem e des�no localizados em sí�os da rede dentro do mesmo backbone e retornando à origem onde será realizada a medição do tempo
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de resposta destes pacotes. Como o tempo de resposta corresponde ao tempo de ida e volta do pacote, o tempo de retardo será considerado como o
tempo de resposta dividido por dois.
 

RETARDO = (TEMPO DE RESPOSTA/2)

 
Onde:
 
Retardo = Medida do Retardo
Tempo de Resposta = tempo de resposta de um pacote ICMP (RTT)
 
O tempo de resposta limite a ser aguardado para cada pacote deverá ser de 5 segundos. Valores superiores a este tempo serão considerados “�meout”.
Cada medida deverá ser realizada através do envio de uma série de 4 pacotes ICMP por vez. O valor instantâneo do retardo referente a uma medida será
igual à média aritmé�ca dos quatro valores dos tempos de resposta referentes à série de pacotes ICMP enviados, dividida por dois, pois será considerado
o retardo apenas em um dos sen�dos da comunicação.
 

            4

Valor da Medida =  [ ( ∑   Retardo) ]  / 4

             1

 
Onde:
 
Valor da Medida = valor instantâneo de uma medida de 4 pacotes
Retardo = retardo de um pacote
 
Os intervalos de observação deverão ser de 5 (cinco) minutos durante o intervalo de tempo demandado pelo IPHAN. Todos os resultados ob�dos através
das medições deverão ser disponibilizados e considerados no indicador diário de Retardo. Para garan�r a validade das medidas, a CONTRATADA poderá
configurar os roteadores da rede (nível 3 da camada OSI) para tratarem os pacotes ICMP com prioridade, porém nunca superior ao restante do tráfego. Os
valores das médias diárias das medidas deverão ser inferiores ao valor estabelecido para o Retardo máximo permi�do (limiar de qualidade).

Periodicidade
da Aferição

Sob demanda, com apresentação de relatório do intervalo solicitado. Independentemente da periodicidade de aferição, este indicador deverá ser
constantemente monitorado.

Limiar de
Qualidade

Retardo máximo permi�do:
Enlaces terrestres: 100 ms
Enlaces satelitais: 600 ms

Pontos de
Controle Medições a serem realizadas pela CONTRATADA, permi�ndo auditoria pelo IPHAN para aferição dos valores deste indicador.
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Relatórios de
Níveis de
Serviço

A CONTRATADA deverá disponibilizar ao IPHAN, quando demandada, um relatório com os diversos valores apurados.
 
Os relatórios deverão fornecer os valores medidos nos intervalos de tempo solicitados e as médias de retardo para cada par de sí�os escolhido, que
espelhem todas as condições/medidas/resultados da fórmula do cálculo.
 
A CONTRATADA deverá apresentar no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após a solicitação do IPHAN, relatórios com os valores de Retardo para
medição realizada, com a finalidade de acompanhamento, averiguação ou auditoria.

Limiar de
Funcionalidade

Um enlace será considerado indisponível sempre que o tempo de retardo da rede for superior a 1000ms para enlaces terrestres e 2000ms para enlaces
satelitais.
Deverão ser consideradas as interfaces WAN dos roteadores CPE de origem e des�no.
O limite a ser considerado deverá ser de 80%.

Descontos

Em cada aferição diária solicitada pelo IPHAN que resulte em taxa abaixo dos Limiares de Qualidade definidos, será implicado à CONTRATADA desconto
correspondente a 3,0% (três por cento), calculado sobre o valor mensal do circuito afetado.
 
O referido desconto deverá ser retratado nos relatórios de prestação dos serviços, junto ao faturamento, apresentados mensalmente por enlace.

 

 

Tabela 5 – Indicador: Prazo de Reparo / Restabelecimento de um Enlace (PR).

Descrição do
Indicador Prazo limite para reparo/restabelecimento de um enlace com 100% de operabilidade ou pleno, na ocorrência de inoperância ou falha.

Fórmula de
Cálculo

Apuração do tempo de restabelecimento de um enlace, a par�r de consulta na solução de gerenciamento da CONTRATADA, devidamente confrontada
com o sistema de monitoramento do IPHAN e subsequente comparação com o valor descrito no Limiar de Qualidade deste indicador.
 
O IPHAN, quando devidamente comprovada sua responsabilidade no fato gerador de eventual atraso no restabelecimento do enlace, deverá autorizar a
CONTRATADA a atualizar tal fato em seus registros, excluindo-se então o período informado do cálculo de indisponibilidade do enlace.

Periodicidade
da Aferição Mensal

Limiar de
Qualidade

Classificação dos Enlaces Prazo limite para reparo/restabelecimento permi�do
D1 2 horas
D2 4 horas

 
 

Pontos de
Controle

Solicitações abertas na Central de Atendimento da CONTRATADA para reparo de um enlace ou proa�vamente pelo sistema de gerenciamento da
CONTRATADA.

Relatórios de A CONTRATADA deverá disponibilizar mensalmente ao IPHAN relatório com os valores apurados, por enlace.
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Níveis de
Serviço

 
Os relatórios deverão fornecer, para cada unidade predial, os valores de tempo de atendimento gasto para reparo/restabelecimento do enlace com
indicação das violações dos prazos e consolidação mensal por unidades prediais.

Descontos

Para cada 1 (uma) hora acima do Prazo para Reparo / Restabelecimento de um Enlace (PR), será implicado à CONTRATADA desconto correspondente a
2,0% (dois por cento), calculado sobre o valor mensal do circuito afetado.
 
O referido desconto deverá ser retratado nos relatórios de prestação dos serviços, junto ao faturamento, apresentados mensalmente por enlace.

 

 

Tabela 6– Indicador: Prazo para Alteração de Configuração de Roteadores (PAC).

Descrição do
Indicador Prazo, em horas, para a CONTRATADA alterar a configuração dos roteadores solicitada pelo IPHAN.

Fórmula de
Cálculo

Apuração mensal do tempo que a CONTRATADA executa e apresente uma alteração na configuração de roteadores, a par�r do momento do registro da
solicitação de alteração da configuração na base de dados rela�va à solução de gerenciamento do Provedor e de comparação com o valor do Limiar de
Qualidade desta tabela.
 

PA = TAA - TSA 

 
Onde:
 
PA = Prazo de alteração da configuração de roteadores
Taa = Instante da aceitação pelo IPHAN da alteração
Tsa = Instante da solicitação da alteração

Periodicidade
da Aferição Sob demanda.

Limiar de
Qualidade Prazo máximo: 24 (vinte e quatro) horas após a solicitação de alteração da configuração pelo IPHAN.

Pontos de
Controle De acordo com os registros na Central de Atendimento.

Relatórios de
Níveis de
Serviço

A CONTRATADA deverá disponibilizar mensalmente ao IPHAN relatório para cada ocorrência com a relação dos roteadores, iden�ficação, endereço IP, data
da configuração, data e numero do documento de encaminhamento da solicitação e tempo total decorrido para o atendimento.

Descontos Para cada 1 (uma) hora acima do Prazo para Alteração de Configuração de Roteadores (PAC), será implicado à CONTRATADA desconto correspondente a
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2,0% (dois por cento), calculado sobre o valor mensal do circuito afetado.
 
O referido desconto deverá ser retratado nos relatórios de prestação dos serviços, junto ao faturamento, apresentados mensalmente por enlace.

 

 

Tabela 7 – Indicador: Prazo para Alteração da Taxa de Transmissão de um Enlace (PAT).

Descrição do
Indicador Prazo máximo para alteração da taxa de transmissão de um enlace.

Fórmula de Cálculo Mensalmente, para cada sí�o, apurar os tempos para alteração da taxa de transmissão de um enlace, a par�r da consulta na base de dados de
cadastro da CONTRATADA e comparação com o valor do Limiar de Qualidade.

Periodicidade da
Aferição Mensal.

Limiar de
Qualidade

Classificação dos Enlaces Prazo máximo (em dias corridos)
D1 30
D2 60

Pontos de Controle

Solicitação formal à CONTRATADA.
 
No caso de aplicação de multas e penalidades, considerar-se-á sempre o nível de serviço a ser implementado, independentemente do nível original
do enlace.

Relatórios de
Níveis de Serviço A CONTRATADA deverá disponibilizar ao IPHAN, mensal, relatório com os prazos apurados.

Descontos

Para cada 1 (um) dia acima do Prazo para Alteração de Taxa de Transmissão de um Enlace (PAT), será implicado à CONTRATADA desconto
correspondente a 2,0% (dois por cento), calculado sobre o valor mensal do circuito afetado.
 
O referido desconto deverá ser retratado nos relatórios de prestação dos serviços, junto ao faturamento, apresentados mensalmente por enlace.

 

 

Tabela 8 – Indicador: Prazo de Atendimento a Novos Endereços (PAN). Ponto Novo ou Mudança de Endereço

Descrição do
Indicador

Prazo máximo de atendimento a solicitações de serviços para futuros endereços ou mudança de endereço do IPHAN.
 
O prazo de atendimento deverá incluir a atualização das informações dos enlaces na solução de gerência da CONTRATADA.
 



09/09/2019 SEI/IPHAN - 1437867 - Encarte

https://sei.iphan.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1677683&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000209&infra_hash=9278… 9/9

Entende-se como mudança de endereço qualquer movimentação de enlace dentro da área de abrangência do mercado.

Fórmula de Cálculo Mensalmente, com base na data de abertura do chamado e do aceite por parte do IPHAN, o tempo para atendimento à solicitação de serviço para
futuro endereço ou mudança de endereço do IPHAN.

Periodicidade da
Aferição Mensal.

Limiar de Qualidade

A implantação do serviço deverá obedecer aos prazos estabelecidos no Termo de Referência, incluindo o prazo de subcontratação de rede de acesso
de terceiro.
 
Independente do caso, a CONTRATADA deverá apresentar estudo de viabilidade técnica da instalação em até 10 (dez) dias úteis após a abertura da
solicitação.

Pontos de Controle Solicitação formal à CONTRATADA.
Relatórios de Níveis
de Serviço A CONTRATADA deverá disponibilizar ao IPHAN, mensal, relatório com os prazos apurados.

Descontos

Para cada 1 (um) dia acima do Prazo de Atendimento a Novos Endereços (PAN), será implicado à CONTRATADA desconto correspondente a 2,0%
(dois por cento), calculado sobre o valor mensal do circuito afetado.
 
O referido desconto deverá ser retratado nos relatórios de prestação dos serviços, junto ao faturamento, apresentados mensalmente por enlace.
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MINISTÉRIO DA CIDADANIA
INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL - IPHAN

Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação
Departamento de Planejamento e Administração 

 

 

 
-------------------------------------

******************************
 

ENCARTE PATAMARES DE NÍVEIS DE SERVIÇO (NMS)
 

-------------------------------------
******************************

 

 

Os enlaces que poderão ser contratados estão registrados nas tabelas abaixo.

Para o dimensionamento dos enlaces das localidades foram verificados:

O número de usuários que cada uma possui atualmente;
Perspectiva de crescimento do número de usuários em cada localidade;
Relevância da localidade para os processos de negócio do IPHAN;
Estimativa de troca de dados entre unidades.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PATAMARES DE NÍVEIS DE SERVIÇO PARA OS SÍTIOS DO BACKBONE NACIONAL – MPLS
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Com base nas características atuais das unidades, considerando a expectativa de crescimento da utilização dos serviços providos hoje por meio dos sistemas
nacionais, optou-se por registrar 4 (quatro) patamares de larguras de banda que poderão ser contratados oportunamente de acordo com o perfil de tráfego
apurado.

Tabela 1: Patamares de Níveis de serviço para os sí�os do backbone nacional – MPLS
Patamares Níveis de Serviço Banda Simétrica Mínima de Acesso Garan�da

NS1 De 6 Mbps a 40 Mbps (1)

NS2 50 Mbps
NS3 80 Mbps
NS4 Acima de 200 Mbps

 
(1) Para as unidades do interior, as velocidades a serem solicitadas estão limitadas ao Nível de Serviço NS1. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PATAMARES NÍVEIS DE SERVIÇO PARA O LINK DE INTERNET REDUNDANTE

Com base nas características atuais da rede, optou-se por registrar 1 (hum) patamar de largura de banda, associada ao fornecimento de link redundante de
internet.

Tabela 2: Patamares Níveis de serviço para o link de internet redundante
Patamares Níveis de Serviço Banda Simétrica Mínima de Acesso Garan�da

NS5 Acima de 400 Mbps
 

Criado por maria.lima, versão 3 por maria.lima em 23/08/2018 10:01:08.
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MINISTÉRIO DA CULTURA
INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL - IPHAN

Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação
Departamento de Planejamento e Administração 

 

 

 
 
 

-------------------------------------
******************************

 
 

TERMO DE COMPROMISSO DE MANUTENÇÃO DE SIGILO
E RESPEITO ÀS NORMAS DE SEGURANÇA

 
 

-------------------------------------
******************************

 

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO:
N° do Contrato

Nome da Empresa Contratada  
CNPJ da Contratada  

Objeto resumido  
Vigência Contratual

 

O <Contratante>, sediado em <Endereço Contratante>, CNPJ n.º <CNPJ Contratante>, doravante denominado
CONTRATANTE, e, de outro lado, a <Contratada>, sediada em  <Endereço Contratada>, CNPJ n.° <CNPJ Contratada>,
doravante denominada CONTRATADA;
CONSIDERANDO que, em razão do CONTRATO N.º <n° contrato / ano> doravante denominado CONTRATO PRINCIPAL, a
CONTRATADA poderá ter acesso a informações sigilosas do CONTRATANTE;
CONSIDERANDO a necessidade de ajustar as condições de revelação destas  informações sigilosas, bem como definir as
regras para o seu uso e proteção;
CONSIDERANDO o disposto na Polí�ca de Segurança da Informação da CONTRATANTE;
Resolvem celebrar o presente TERMO DE COMPROMISSO DE MANUTENÇÃO DE SIGILO E CONFIDENCIALIDADE DAS
INFORMAÇÕES, doravante TERMO, vinculado ao CONTRATO PRINCIPAL, mediante as seguintes cláusulas e condições:
Cláusula Primeira – DO OBJETO
Cons�tui objeto deste TERMO o estabelecimento de condições específicas para regulamentar as obrigações a serem
observadas pela CONTRATADA, no que diz respeito ao trato de informações sensíveis e sigilosas, disponibilizadas pela
CONTRATANTE, por força dos procedimentos necessários para a execução do objeto do CONTRATO PRINCIPAL celebrado
entre as partes e em acordo com o que dispõe o Decreto n° 4.553, de 27/12/2002, que dispõe sobre a salvaguarda de dados,
informações, documentos e materiais sigilosos de interesse da segurança da sociedade e do Estado.
Cláusula Segunda – DOS CONCEITOS E DEFINIÇÕES
Para os efeitos deste TERMO, são estabelecidos os seguintes conceitos e definições:

1. Informação: é o conjunto de dados organizados de acordo com procedimentos executados por meios eletrônicos ou
não, que possibilitam a realização de a�vidades específicas e/ou tomada de decisão.
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2. Informação Pública ou Ostensiva: são aquelas cujo acesso é irrestrito, ob�da por divulgação pública ou por meio de
canais autorizados pela CONTRATANTE.

3. Informações Sensíveis: são todos os conhecimentos estratégicos que, em função de seu potencial no aproveitamento
de oportunidades ou desenvolvimento nos ramos econômico, polí�co, cien�fico, tecnológico, militar e social, possam
beneficiar a Sociedade e o Estado brasileiros.

4. Informações Sigilosas: são aquelas cujo conhecimento irrestrito ou divulgação possam acarretar qualquer risco à
segurança da sociedade e do Estado, bem como aquelas necessárias ao resguardo da inviolabilidade da in�midade, da
vida privada, da honra e da imagem das pessoas.

5. Contrato Principal: contrato celebrado entre as partes, ao qual este TERMO DE COMPROMISSO se vincula.

Cláusula Terceira – DAS INFORMAÇÕES SIGILOSAS
Serão consideradas como informação sigilosa, toda e qualquer informação escrita ou oral, revelada a outra parte, contendo
ou não a expressão confidencial e/ou reservada. O termo INFORMAÇÃO abrangerá toda informação escrita, verbal, ou em
linguagem computacional em qualquer nível, ou de qualquer outro modo apresentada, tangível ou intangível, podendo
incluir, mas não se limitando a: know-how, técnicas, especificações, relatórios, compilações, código fonte de programas de
computador na íntegra ou em partes, fórmulas, desenhos, cópias, modelos, amostras de ideias, aspectos financeiros e
econômicos, definições, informações sobre as a�vidades da CONTRATANTE e/ou quaisquer informações técnicas/comerciais
relacionadas/resultantes ou não ao CONTRATO PRINCIPAL, doravante denominados INFORMAÇÕES, a que diretamente ou
pelos seus empregados, a CONTRATADA venha a ter acesso, conhecimento ou que venha a lhe ser confiada durante e em
razão das atuações de execução do CONTRATO PRINCIPAL celebrado entre as partes.
§1° – Comprometem-se, as partes, a não revelar, copiar, transmi�r, reproduzir, u�lizar, transportar ou dar conhecimento, em
hipótese alguma, a terceiros, bem como a não permi�r que qualquer empregado envolvido direta ou indiretamente na
execução do CONTRATO PRINCIPAL, em qualquer nível hierárquico de sua estrutura organizacional e sob quaisquer
alegações, faça uso dessas informações, que se restringem estritamente ao cumprimento do CONTRATO PRINCIPAL.
§2° – As partes deverão cuidar para que as informações sigilosas fiquem restritas ao conhecimento das pessoas que estejam
diretamente envolvidas nas a�vidades relacionadas à execução do objeto do CONTRATO PRINCIPAL.
Parágrafo Terceiro – As obrigações constantes deste TERMO DE COMPROMISSO não serão aplicadas àquelas informações
que:

1. Sejam comprovadamente de domínio público no momento da revelação;
2. Tenham sido comprovadas e legi�mamente recebidas de terceiros, estranhos ao presente TERMO DE

COMPROMISSO;
3. Sejam reveladas em razão de requisição judicial ou outra determinação válida do Governo, somente até a extensão de

tais ordens, desde que as partes cumpram qualquer medida de proteção per�nente e tenham sido no�ficadas sobre a
existência de tal ordem, previamente e por escrito, dando a esta, na medida do possível, tempo hábil para pleitear
medidas de proteção que julgar cabíveis.

Cláusula Quarta – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES
As partes se comprometem e se obrigam a u�lizar a informação sigilosa revelada pela outra parte exclusivamente para os
propósitos da execução do CONTRATO PRINCIPAL, em conformidade com o disposto neste TERMO DE COMPROMISSO.
§1° – A CONTRATADA se compromete a não efetuar qualquer �po de cópia da informação sigilosa sem o consen�mento
expresso e prévio da CONTRATANTE.
§2° – A CONTRATADA compromete-se a dar ciência e obter o aceite formal da direção e empregados que atuarão direta ou
indiretamente na execução do CONTRATO PRINCIPAL sobre a existência deste TERMO DE COMPROMISSO bem como da
natureza sigilosa das informações.

1. A CONTRATADA deverá firmar acordos por escrito com seus empregados visando garan�r o cumprimento de todas as
disposições do presente TERMO DE COMPORMISSO e dará ciência à CONTRATANTE dos documentos comprobatórios.

§3° – A CONTRATADA obriga-se a tomar todas as medidas necessárias à proteção da informação sigilosa da CONTRATANTE,
bem como evitar e prevenir a revelação a terceiros, exceto se devidamente autorizado por escrito pela CONTRATANTE.
§4° – Cada parte permanecerá como fiel depositária das informações reveladas à outra parte em função deste TERMO DFE
COMPROMISSO.

1. Quando requeridas, as informações deverão retornar imediatamente ao proprietário, bem como todas e quaisquer
cópias eventualmente existentes.

§5° – A CONTRATADA obriga-se por si, sua controladora, suas controladas, coligadas, representantes, procuradores, sócios,
acionistas e co�stas, por terceiros eventualmente consultados, seus empregados, contratados e subcontratados, assim como
por quaisquer outras pessoas vinculadas à CONTRATADA, direta ou indiretamente, a manter sigilo, bem como a limitar a
u�lização das informações disponibilizadas em face da execução do CONTRATO PRINCIPAL.
§6° – A CONTRATADA, na forma disposta no parágrafo primeiro, acima, também se obriga a:



04/09/2019 SEI/IPHAN - 0702776 - Encarte

https://sei.iphan.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=844559&infra_siste… 3/4

1. Não discu�r perante terceiros, usar, divulgar, revelar, ceder a qualquer �tulo ou dispor das informações, no território
brasileiro ou no exterior, para nenhuma pessoa, �sica ou jurídica, e para nenhuma outra finalidade que não seja
exclusivamente relacionada ao obje�vo aqui referido, cumprindo-lhe adotar cautelas e precauções adequadas no
sen�do de impedir o uso indevido por qualquer pessoa que, por qualquer razão, tenha acesso a elas;

2. Responsabilizar-se por impedir, por qualquer meio em direito admi�do, arcando com todos os custos do
impedimento, mesmo judiciais, inclusive as despesas processuais e outras despesas derivadas, a divulgação ou
u�lização das Informações Proprietárias por seus agentes, representantes ou por terceiros;

3. Comunicar à CONTRATANTE, de imediato, de forma expressa e antes de qualquer divulgação, caso tenha que revelar
qualquer uma das informações, por determinação judicial ou ordem de atendimento obrigatório determinado por
órgão competente; e

4. Iden�ficar as pessoas que, em nome da CONTRATADA, terão acesso às informações sigilosas.

Cláusula Quinta – DA VIGÊNCIA
O presente TERMO DE COMPROMISSO tem natureza irrevogável e irretratável, permanecendo em vigor desde a data de sua
assinatura até expirar o prazo de classificação da informação a que a CONTRATADA teve acesso em razão do CONTRATO
PRINCIPAL.
Cláusula Sexta – DAS PENALIDADES
A quebra do sigilo e/ou da confidencialidade das informações, devidamente comprovada, possibilitará a imediata aplicação
de penalidades previstas conforme disposições contratuais e legislações em vigor que tratam desse assunto, podendo até
culminar na rescisão do CONTRATO PRINCIPAL firmado entre as PARTES. Neste caso, a CONTRATADA, estará sujeita, por ação
ou omissão, ao pagamento ou recomposição de todas as perdas e danos sofridos pela CONTRATANTE, inclusive as de ordem
moral, bem como as de responsabilidades civil e criminal, as quais serão apuradas em regular processo administra�vo ou
judicial, sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis, conforme Art. 87 da Lei nº. 8.666/93.
Cláusula Sé�ma – DISPOSIÇÕES GERAIS
Este TERMO DE COMPROMISSO é parte integrante e inseparável do CONTRATO PRINCIPAL.
§1° – Surgindo divergências quanto à interpretação do disposto neste instrumento, ou quanto à execução das obrigações
dele decorrentes, ou constatando-se casos omissos, as partes buscarão solucionar as divergências de acordo com os
princípios de boa fé, da equidade, da razoabilidade, da economicidade e da moralidade.
§2° – O disposto no presente TERMO DE COMPROMISSO prevalecerá sempre em caso de dúvida e, salvo expressa
determinação em contrário, sobre eventuais disposições constantes de outros instrumentos conexos firmados entre as
partes quanto ao sigilo de informações, tais como aqui definidas.
Parágrafo Terceiro – Ao assinar o presente instrumento, a CONTRATADA manifesta sua concordância no sen�do de que:

1. A CONTRATANTE terá o direito de, a qualquer tempo e sob qualquer mo�vo, auditar e monitorar as a�vidades da
CONTRATADA;

2. A CONTRATADA deverá disponibilizar, sempre que solicitadas formalmente pela CONTRATANTE, todas as informações
requeridas per�nentes ao CONTRATO PRINCIPAL;

3. A omissão ou tolerância das partes, em exigir o estrito cumprimento das condições estabelecidas neste instrumento,
não cons�tuirá novação ou renúncia, nem afetará os direitos, que poderão ser exercidos a qualquer tempo;

4. Todas as condições, termos e obrigações ora cons�tuídos serão regidos pela legislação e regulamentação brasileiras
per�nentes;

5. O presente TERMO DE COMPROMISSO somente poderá ser alterado mediante TERMO ADITIVO firmado pelas partes;
6. Alterações do número, natureza e quan�dade das informações disponibilizadas para a CONTRATADA não

descaracterizarão ou reduzirão o compromisso e as obrigações pactuadas neste TERMO DE COMPROMISSO, que
permanecerá válido e com todos seus efeitos legais em qualquer uma das situações �pificadas neste instrumento;

7. O acréscimo, complementação, subs�tuição ou esclarecimento de qualquer uma das informações disponibilizadas
para a CONTRATADA, serão incorporados a este TERMO, passando a fazer dele parte integrante, para todos os fins e
efeitos, recebendo também a mesma proteção descrita para as informações iniciais disponibilizadas, sendo
necessário a formalização de TERMO ADITIVO ao CONTRATO PRINCIPAL;

8. Este TERMO DE COMPROMISSO não deve ser interpretado como criação ou envolvimento das Partes, ou suas filiadas,
nem em obrigação de divulgar Informações Sigilosas para a outra Parte, nem como obrigação de celebrarem qualquer
outro acordo entre si.

Cláusula Oitava – DO FORO
A CONTRATANTE elege o foro da cidade de CIDADE (UF), onde está localizada a sede da CONTRATANTE, para dirimir
quaisquer dúvidas originadas do presente TERMO, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja

 

OBSERVAÇÕES:

DE ACORDO:
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E, por assim estarem justas e estabelecidas as condições, o presente TERMO DE COMPROMISSO é assinado pelas partes em
02 (duas) vias de igual teor e um só efeito.
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MINISTÉRIO DA CULTURA
INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL - IPHAN

Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação
Departamento de Planejamento e Administração 

 

 

-------------------------------------
******************************

 
 

MODELO DE ATESTADO (OU DECLARAÇÃO) DE CAPACIDADE TÉCNICA
 
 

-------------------------------------
******************************

 

Atestamos (ou declaramos) que a empresa ____________________________, inscrita no CNPJ (MF) nº
____________________, inscrição estadual nº ________________________, estabelecida no (a)
__________________________, executa (ou executou) serviços de __________________________ para
este órgão (ou para esta empresa).

Atestamos (ou declaramos), ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos
satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que o desabone comercial ou tecnicamente.

 

 

 

 

Local e data

 

 

 

______________________________________________

Assinatura e carimbo do emissor

 

[1] Este atestado (ou declaração) deverá se emitido em papel que identifique o órgão (ou empresa) emissor
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MINISTÉRIO DA CULTURA
INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL - IPHAN

Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação
Departamento de Planejamento e Administração 

 

 

 
 
 

-------------------------------------
******************************

 
 

Termo de Ciência Individual
 
 

-------------------------------------
******************************

1. IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO:

N° do Contrato
Nome da Empresa Contratada  
CNPJ da Contratada  
Objeto resumido  
Vigência Contratual  

 

2. TERMOS:

O(s) funcionário(s) abaixo qualificado(s) declara(m) ter pleno conhecimento de sua(s) responsabilidade(s) no que concerne ao sigilo que deve ser man�do sobre
as a�vidades desenvolvidas ou as ações realizadas no âmbito do Contrato Administra�vo n° <n° / ano>, bem como sobre todas as informações que
eventualmente ou por força de sua(s) função(ões) venha(m) a tomar conhecimento, comprometendo-se a guardar o sigilo necessário nos termos da legislação
vigente e a prestar total obediência às normas de segurança da informação vigentes no ambiente do CONTRATANTE ou que venham a ser implantadas a
qualquer tempo por este; em conformidade com o TERMO DE COMPROMISSO DE MANUTENÇÃO DE SIGILO E RESPEITOS AS NORMAS DE SEGURANÇA DA
INFORMAÇÃO firmado entre as partes.

3. OBSERVAÇÕES:

Digite observações, se houverem.

 

4. DE ACORDO:

E, por assim estarem justas e estabelecidas as condições, o presente TERMO DE CIÊNCIA é assinado pela(s) parte(s) declarante(s) em 02 (duas) vias de igual teor e
um só efeito.
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MINISTÉRIO DA CULTURA
INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL - IPHAN

Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação
Departamento de Planejamento e Administração 

 

 

 
 
 

-------------------------------------
******************************

 
 

Termo de Encerramento Contratual
 
 

-------------------------------------
******************************

1. IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO:

N° do Contrato
Nome da Contratada  
CNPJ da Contratada  
Objeto resumido  
Vigência Contratual  

 

2. TERMOS:

Por este instrumento, as partes acima identificadas resolvem registrar o encerramento do contrato em epígrafe e
ressaltar o que segue:

I. O presente contrato está sendo encerrado por motivo de <razão do encerramento do contrato>..
II. As partes concedem-se mutuamente plena, geral, irrestrita e irrevogável quitação de todas as obrigações

diretas e indiretas decorrentes deste contrato, não restando mais nada a reclamar de parte a parte, exceto as
relacionadas no parágrafo a seguir.

III. Não estão abrangidas pela quitação ora lançada e podem ser objeto de exigência ou responsabilização,
mesmo após o encerramento do vínculo contratual:

a. As obrigações relacionadas a processos de penalização contratual;
b. As garantias sobre bens e serviços entregues ou prestados, tanto legais quanto convencionais;
c. A reclamação de qualquer tipo sobre defeitos ocultos nos produtos ou serviços entregues ou prestados.

IV. O contrato só será considerado integralmente cumprido após comprovação, pela CONTRATADA, do
pagamento de todas as obrigações trabalhistas, sociais e previdenciárias referentes à mão-de-obra alocada em
sua execução, inclusive quanto às verbas rescisórias.

 
 

3. OBSERVAÇÕES:

Digite observações, se houverem.
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MINISTÉRIO DA CULTURA
INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL - IPHAN

Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação
Departamento de Planejamento e Administração 

 

 

 
 
 

-------------------------------------
******************************

 
 

ORDEM DE SERVIÇO
 
 

-------------------------------------
******************************

 
 

IDENTIFICAÇÃO
Ordem de Serviço
n°:  Data de

Emissão  

Classificação da
OS:  Requisitante

do Serviço:  

Nome do Projeto:  Sigla:  

Contratada:  N° do
Contrato:  

 

ESPECIFICAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)
ID Serviço Qtde Métrica Prevista Valor Unitário Valor Total do Item
      
      
Valor Total da Ordem de Serviço  

 

INSTRUÇÕES COMPLEMENTARES

     
 
CRONOGRAMA
ID Tarefa / Fase Cronograma Previsto
   
   
DOCUMENTOS A ENTREGAS
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ID Documento Observações
   
   

 

DATAS E PRAZOS
Data prevista para início dos serviços Data prevista para entrega dos serviços Prazo Total da Ordem de Serviço
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MINISTÉRIO DA CIDADANIA
INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL - IPHAN

Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação
Departamento de Planejamento e Administração 

 

 

 
-------------------------------------

******************************
 
 

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS
 
 

-------------------------------------
******************************

 
 

LOTE I

Backbone Nacional
MPLS para as unidades

Item Nível de
Serviço

Banda (Mbps)
De ... a ... Redundância

Quan�dade a ser
registrada            

(A)

Valor do Serviço Mensal
de Aluguel de Roteador                

  
(B)

Valor do Serviço
Mensal

do Mbps*    
(C)

Valor Mensal do
Serviço 

  (D)  =  (B) +( C)

Valor Anual do Serviço   
 

(E) = 12 * (D)

1 NS1 De 6 Mbps a 40
Mbps NÃO 1090 R$ R$ R$ R$

2 NS2 50 Mbps NÃO 600 R$ R$ R$ R$
3 NS3 80 Mbps NÃO 400 R$ R$ R$ R$
4 NS4 Acima de 200 Mbps SIM 1000 R$ R$ R$ R$

* Valor mensal  unitário, ou seja, de cada 1 Mbps.

ITEM 5

Internet 
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Serviços de comunicação de dados para o tráfego de internet.  

Item Nível de Serviço Banda (Mbps)
Quan�dade a ser

Registrada 
(A)

Valor do Serviço Mensal
de Aluguel de Roteador           

(B)

Valor do Serviço
Mensal do Mbps*

(C)

Valor Mensal do Serviço         
(D)  =  (B) +( C)

Valor Anual do
Serviço        

(E) = 12  * (D)

5 NS5 Acima de 400 Mbps 1500 R$ R$ R$ R$

* Valor mensal  unitário, ou seja, de cada 1 Mbps.


