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AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS DA GIMR
[EM ANDAMENTO]

1

Serviço Contínuo

S T
Q P

Objeto

Objetivo

Justificativa

Prestação de serviços técnicos
especializados que buscam
manter em funcionamento os
sistemas de informação da
agência, incluindo a
Suporte técnico para
Fornecer serviços técnicos de administração de seus sistemas
infraestrutura de ambientes
operação, monitoramento e
operacionais, servidores de
computacionais e aplicações
suporte a infraestrutura e a aplicação, sistemas gerenciadores
departamentais.
usuários de TIC.
de banco de dados e demais
softwares básicos, além de
aplicações voltadas ao
atendimento de necessidades
departamentais específicas da
Agência.

Recurso

Deadline
(TR)

Contato (E-mail)

SIM

dez/16

Cléoben Gomes Lopes
<cleoben@anatel.gov.br>
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4

Serviço
Serviço

3

Suporte técnico para
infraestrutura de rede de
dados/telefonia e monitoração
do ambiente de TI.

Contratar serviços de
telecomunicações que
permitirão o acesso a estações
Enlaces de acesso à Internet ,
remotas de fiscalização da
incluindo o enlace da sede.
Anatel e o acesso à Internet a
partir das capitais dos
Estados.

Serviço

2

Contratar serviços de
manutenção preventiva e
corretiva para para os
produtos que compõe os
equipamentos de telefonia
corporativa (Solução
Siemens), ativos de rede
(Dlink) e nobreaks da salasegura.

Manutenção preventiva e
corretiva de switches.

Prestação de serviços técnicos
especializados de suporte de
terceiro nível a ambientes
computacionais (produção,
desenvolvimento, homologação) e
a aplicações departamentais
hospedadas nestes ambientes.

SIM

dez/16

Patrick Rocha Henriques de Moura
<patrick@anatel.gov.br>

Conexão da Agência à rede
mundial de computadores
(Internet) por meio de acessos
redundantes.

SIM

2017

Daniel Wanderley Romao
<DanielRomao@anatel.gov.br>

SIM

dez/16

Patrick Rocha Henriques de Moura
<patrick@anatel.gov.br>

Provimento de manutenções
preventivas e corretivas de
Fazer manutenção preventiva
equipamentos de conectividade de
e corretiva nos equipamentos
redes que compõe a infraestrutura
crítica de TI da Agência.
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7

Serviço

6

Bem ou Serviço

5

Serviço
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Provimento de manutenções
preventivas e corretivas da
solução de comunicação VoIP
Manutenção preventiva e
Fazer manutenção preventiva
utilizada na sede da Agência e em
corretiva da central telefônica e corretiva nos equipamentos.
suas unidades descentralziadas
localizadas em todas as capitais
dos Estados brasileiros.

Suporte técnico ao usuário de
TIC da Anatel.

Solução de backup.

Disponibilizar serviços aos
usuários da Anatel.

Fornecimento de serviço de
suporte técnico remoto e
presencial a usuários de TI da
Anatel.

Contratar serviços de
manutenção preventiva e
Adequar a capacidade de backup
corretiva para os produtos que
aos recursos computacionais
compõe os equipamentos de
atualmente existentes, os quais
telefonia corporativa (Solução
foram ampliados após realização
Siemens), ativos de rede
de projeto específico para o fim.
(Dlink ) e Nobreaks da salasegura (APC).

SIM

dez/16

Uênio Paulo de Souza Gomes
<ueniopaulos@anatel.gov.br>>

SIM

2017

Rogerio Abreu dos Santos
<rogerio.abreu@anatel.gov.br>

SIM

dez/16

Cléoben Gomes Lopes
<cleoben@anatel.gov.br>
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8

Bem

Atendimento a variadas
necessidades que englobam
hardware e software , em
quantidades diversas, que
envolvem: armazenamento
portátil, impressoras portáteis e
matriciais, monitores, scanners

Equipamentos de
microinformática.

Adquirir softwares ,
portáteis, análise de
hardwares e soluções de
frequências, projetores, web
microinformática para
câmeras e microfones, suportes
atendimento das necessidades de elevação para notebooks ,
levantadas junto às unidades
componente de rede e outros
da Anatel.

SIM

2017

Rogerio Abreu dos Santos
<rogerio.abreu@anatel.gov.br>

SIM

2017

Daniel Wanderley Romao
<DanielRomao@anatel.gov.br>

9

Bem

periféricos. Inclui ainda
softwares para: programação
Vetorial, automação de
processos, diagramação,
Gestão de AD, Mineração de
Dados, Editor de imagens e
vídeos.

Modernização das Salas de TI
Adaptar, equipar e
nas Gerências Regionais e
modernizar as salas seguras
Unidades Operacionais da
de TI das GR e UO
Anatel em todo o Brasil.

Prover infraestrutura mínima de
TI, para que a sala segura de TI
possa garantir a integridade dos
equipamentos de TI nem a
disponibilidade dos serviços
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12

13

14

SIM

dez/16

Angela Morosini de Campos Souza
<morosini@anatel.gov.br>

Manutenção preventiva e
Disponibilizar serviços de
corretiva para 2 equipamentos tecnologia da informação e
UTM (firewall e
telecomunicações de
proteção/detecção de intrusão - qualidade para a Agência e
IPS/IDS).
Regionais.

Provimento de manutenções
preventivas e corretivas de
equipamentos de segurança que
compõe a infraestrutura crítica de
TI da Agência. Os equipamentos
são responsáveis pela manutenção
de aspectos de segurança da
informação ne rede da Anatel.

SIM

dez/16

Lourenco Tomazette Neto
<tomazette@anatel.gov.br>

Manutenção preventiva e
Fazer manutenção preventiva
corretiva para 560 Notebooks
e corretiva nos equipamentos.
DATEN DT02-M4.

Provimento de manutenção
preventiva e corretiva de
notebooks cuja garantia que
expirará a partir de 19/05/2017.

SIM

dez/16

Joao Tadeu Salazar Ferreira
<jtferreira@anatel.gov.br>

SIM

dez/16

Glailson Lima Nogueira
<glailson@anatel.gov.br>

SIM

dez/16

Germana Hicks de Lima Vieira Vaz
<Germana@anatel.gov.br>

Serviço

Provimento de suporte adequado
ao funcionamento de softwares
utilizados no âmbito da Agência.

Serviço

11

Disponibilizar o softwares
aos usuários da ferramenta.

Serviço

10

Serviço
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Subscrição de suporte para o
software Patrim.

Suporte ao software de gestão
de acervo bibliográfico.

Suporte à ferramenta de
acesso remoto (Bomgar).

Disponibilizar o softwares
aos usuários da ferramenta.

Provimento de suporte adequado
ao funcionamento de softwares
utilizados no âmbito da Agência.
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16

Bem

15

Bem
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Consolidação e armazenamento
de registros históricos de eventos
(logs) em formato que permita a
completa identificação dos fluxos
de dados e monitoramento de logs
para a segurança de rede. Os
Armazenar registro de logs.
registros de Logs são muito
importantes para a administração
segura de sistemas, pois registram
informações sobre o seu
funcionamento e sobre eventos
por eles detectados.

SIM

2017

Cléoben Gomes Lopes
<cleoben@anatel.gov.br>

Acomodar-se à tendência de
colaboradores crescentemente
trazerem dispositivos móveis
Permitir que os usuários
pessoais para acessar conteúdo
Solução de virtualização de acessem conteúdo corporativo
corporativo, além da redução de
área de trabalho
através de seus dispositivos
custo de propriedade com
pessoais.
desktops e provimento de maior
controle sobre as informações que
manipulam.

SIM

2017

Rogerio Abreu dos Santos
<rogerio.abreu@anatel.gov.br>

Solução de gerenciamento de
logs de infraestrutura de TI
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Bem

17

Bem
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Aquisição de swicthes de
acesso (para todas as
unidades)
Interface Minigbic
Slot Gigabit Ethernet 48
portas N7.

Fim do prazo de garantia dos
Fazer a atualização dos
equipamentos atuais e ampliação
recursos de infraestrutura da da capacidade em locais da rede
Anatel.
que se encontram em seu limite
da capacidade

Aquisição de transceivers e Fazer atualização da conexão
módulos de rede (lâminas para entre os computadores da
switch Nexus 7000)
Agência.

Permitir a conexão eletroóptica
(transforma o sinal elétrico em
óptico e vice-versa) entre
computadores que usam fibra
optica e cabeamento metálico
convencional.

SIM

2017

Daniel Wanderley Romao
<DanielRomao@anatel.gov.br>

SIM

dez/16

Patrick Rocha Henriques de Moura
<patrick@anatel.gov.br>
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Bem
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Aquisição de Licença para
UPGRADE do SAS (licenças
para estações de trabalho)
Aquisição de Licença para
UPGRADE do SAS (licenças
para núcleos físicos de
servidor)
Editor de imagem e videos Software com funcionalidades
similares as do Pinnacle
Disponibilizar o softwares
Studio
aos usuários das ferramentas.
Gestão do Planejamento
Estratégico
Licenças perpetuas de MS
Access 2013
Software Edição de Vídeo
Software para diagramação Software com funcionalidades
similares as do MS VISIO
Softwares de edição de
imagem.

Permitir a ampliação do
tratamento de dados e
informações em diversos
segmentos da Agência.

SIM

2017
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Rogerio Abreu dos Santos
<rogerio.abreu@anatel.gov.br>

