
ANEXO II 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS 

DE 10 MBPS FULL-DUPLEX POR MEIO DE TRANSMISSÃO DE FIBRA ÓPTICA, DEDICADO, 

PARA USO EM DIVERSOS SETORES E SECRETARIAS, DESTE MUNICÍPIO 

ITEM QTDE. UNID. DESCRIÇÃO 

1 12 Mês 

Link de dados de 10 Mbps full-duplex por meio de transmissão de fibra óptica, 

contendo as seguintes características mínimas: 

- O delay do link livre de tráfego não pode ser maior que 20 ms, sendo teste 

realizado com o utilitário ping; 

- O tempo máximo para retorno do link (exceto em desastres naturais): deverá ser 

menor ou igual à 01 hora; 

- O link não poderá em hipótese alguma perder dados, caso isso ocorra, o problema 

deverá Ser solucionado imediatamente, tendo uma solução implantada em no 

máximo ½ hora; 

- Toda e qualquer manutenção no BackBone do fornecedor que venha a 

causar interrupções no serviço, deverá ser informada com no mínimo 01 hora de 

antecedência ao Setor de TI; 

- Deverá ser transparente e sem nenhum sistema de Proxy, ou algo que possa 

bloquear ou interceptar o tráfego de dados. Caso isso ocorra, a contratante deverá 

remover imediatamente qualquer peça de software e/ou hardware que esteja 

causando este tipo de interferência na comunicação no máximo em ½ hora. 

- Endereços IP válidos de Internet fornecidos conforme necessidades do 

cliente e sem ônus adicional; 

- Sinal 24x7x365 por fibra óptica de uma ponta a outra, com banda garantida na 

velocidade contratada, tanto para Upload como para Download; 

- Instalação, Suporte e Manutenção Preventiva proativa; 

- Este link será utilizado para fins de backup do link de dados principal 

da rede desta Prefeitura, já que atualmente somente uma fonte de acesso à Internet 

(via par metálico) é que fornece a comunicação para toda esta Organização. Assim, 

caso ocorra uma interrupção por grandes períodos no link de dados primário, o 

secundário passará a fornecer comunicação da Prefeitura à rede mundial de 

computadores sem que a mesma pare seus trabalhos (em grandes períodos) por 

conta disso. 



SECRETARIAS: 

- Gabinete do Prefeito 

- Secretaria Municipal de Administração 

- Secretaria Municipal de Planejamento 

- Secretaria Municipal da Fazenda 

- Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente 

- Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte 

- Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo 

- Secretaria Municipal Desenvolvimento Econômico e Turismo 

- Secretaria Municipal de Obras 

- Secretaria Municipal de Políticas da Mulher  

- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social 

- Secretaria Municipal de Saúde 

ANEXOS:  

- IMAMA 

- Casa do Artesanato                                     

- SINE/FGTAS 

* NOTA TÉCNICA: 

O link a ser contratado deve ser fornecido por qualquer outra fornecedora que não a OI S/A, já que o atual 

link primário (par metálico) desta Prefeitura, já é contratado por esta e se os dois links forem da mesma fonte, não 

há link de backup. 

A necessidade do novo link de 10 Mbps ser de tecnologia fibra óptica se deve ao fato de nesse meio de 

transmissão não haver interferências e consequentemente há alta velocidade de conexão. Dessa forma, caso o link 

primário de 4 Mbps (que fornece internet atualmente à esta Prefeitura) perca conexão, o segundo de l0 Mbps 

consegue fornecer alta velocidade de conexão e vice-versa. 


