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1. OBJETO

1.1. Contratação  de  empresa  especializada  para  elaboração  do  Plano  Diretor  de
Tecnologia da Cidade Inteligente – PDTCI, plano estratégico de intervenção urbana,
gestão e capacitação, que catalisa e orienta a transformação da cidade de Salvador, sob
a perspectiva de Cidade Inteligente, o qual será constituído dos seguintes entregáveis:

1.1.1. Projeto Básico e Engenharia Executiva da Infovia Cidade Inteligente;

1.1.2. Projeto Básico e Engenharia Executiva da Nuvem Urbana Cidade Inteligente;

1.1.3. Projeto Básico e Engenharia Executiva do Observatório Salvador;

1.1.4. Especificação  do  Modelo  de  Governança com  uma  plataforma  de  gestão
colaborativa  com definição  de  uma estrutura  organizacional  da  instituição  responsável
para a governança e a gestão da Cidade Inteligente, dentro do modelo hierárquico da
Prefeitura Municipal do Salvador.

1.2. Os documentos finais deste Termo de Referência serão de propriedade da Prefeitura
Municipal de Salvador – PMS, decorrente da cessão definitiva dos direitos autorais dos
projetos e demais entregáveis dos trabalhos realizados através desta aquisição.

2. INTRODUÇÃO

2.1. Salvador é a capital do estado da Bahia, o município mais populoso da Região Nordeste
do país, o terceiro do Brasil e o oitavo da América Latina. Segundo o levantamento de
2016  do  IBGE  -  Instituto  Brasileiro  de  Geografia e  Estatística,  Salvador  possui  uma
população estimada de 2,9 milhões de habitantes e uma área territorial de 692,819
Km2.  É  a  sede  da  Região  Metropolitana,  também  chamada  de  “Grande  Salvador”,
constituída por outros doze municípios circunvizinhos: Camaçari, Candeias, Dias d'Ávila,
Itaparica, Lauro de Freitas, Madre de Deus, Mata de São João, Pojuca, São Francisco do
Conde,  São Sebastião do Passé,  Simões Filho e Vera Cruz,  que juntos  totalizam 3,6
milhões habitantes aproximadamente, sendo a sétima região mais populosa do Brasil,
uma das 120 maiores do mundo e a segunda mais rica do Norte-Nordeste do Brasil em
PIB.

2.2. A infraestrutura de turismo de Salvador é considerada uma das mais modernas do país,
especialmente em termos de alojamento com acomodações de todos os padrões, desde
albergues até hotéis internacionais. Notável por sua gastronomia, música, arquitetura,
praias e clima tropical úmido, Salvador é o segundo destino turístico mais popular no
Brasil. A atividade turística e cultural são importantes geradores de emprego e renda,
impulsionando as artes e a preservação do patrimônio artístico e cultural, como o seu
centro histórico e famoso Pelourinho, declarado como Patrimônio Mundial pela UNESCO
em 1985.

2.3. Salvador  é  o  centro  econômico  do  estado,  porto  exportador,  centro  industrial,
administrativo  e  turístico,  sede  de  importantes  empresas  regionais,  nacionais  e
internacionais. Desde a sua fundação, Salvador tem sido um dos portos e centros de
comércio internacional dos mais importantes do Brasil.  A construção civil  é uma das
atividades mais importantes do município, com investimentos de grandes empresas e a
sua Região Metropolitana é um importante polo industrial com uma grande refinaria de
petróleo, uma planta petroquímica e indústrias de segunda geração, além de fábrica
automotiva e demais empresas do setor.  A cidade tem feito  grandes progressos na
redução  da  sua  dependência  histórica  da  agricultura  para  a  sua  prosperidade
econômica.
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2.4. As novas tecnologias desempenham um papel fundamental para a sobrevivência das
economias no atual ambiente competitivo global, quem não inova torna-se obsoleto e
perde espaço para aqueles que incentivam a cultura inovadora e investem em Pesquisa,
Desenvolvimento e Inovação (P, D & I). No atual contexto concorrencial as organizações
que desejarem incrementar o valor de seus produtos e/ou serviços procuram substituir a
cultura do consumo padronizado e em massa por uma que privilegia estratégias de
diferenciação  e/ou  enfoque  de  mercado.  Em  países  desenvolvidos,  as  empresas
aumentam tanto a variedade quanto a frequência de introdução de novos produtos,
proporcionando  ganhos  em  produtividade  e  permitindo  com  que  tais  empresas
prosperem graças à inovação de produtos e serviços. Nesse mesmo sentido também, a
integração  dos  diversos  sistemas  computacionais  e  de  telecomunicações  operados
pelos órgãos públicos se mostra fundamental para a gestão pública.

2.5. Baseado nessa realidade, a Companhia de Governança Eletrônica de Salvador – COGEL
identificou a necessidade de promover avanços e modernização da gestão urbana e
inclusão sociodigital, através do uso de tecnologias para integrar soluções e promover a
sustentabilidade  para  consolidação  da  visão  de  cidade  resiliente,  ancorada  em
estratégias  gerenciais  e organizacionais subsidiadas no conhecimento do território e
focadas nas necessidades dos seus cidadãos, que proporcionem um ambiente favorável
e criativo para a inovação, onde as tecnologias da informação e comunicação sejam
utilizadas para gerar vantagens competitivas, criando alternativas para a gestão urbana
inteligente,  em  consonância  com  os  princípios  de  sustentabilidade  econômica,
modernização da gestão, inclusão sociodigital e cidadania.

2.6. O presente projeto, Cidade Inteligente, visa a realizar intervenções no tecido urbano
para implantação de uma infraestrutura de conectividade que promoverá a evolução
tecnológica  do  município,  fomento  da  criatividade  e  inovação  em  parceria  com  o
conhecimento da população, dotando a cidade de uma infraestrutura necessária para
que o cidadão seja atuante na produção, na gestão e no uso do conhecimento e dos
benefícios advindos da sua implantação, composta das seguintes estruturas: 

2.6.1. A  Infovia  Cidade  Inteligente será  uma  infraestrutura  pervasiva  de
conectividade,  presente  em toda a  cidade,  cuja  capilaridade deverá  alcançar
prioritariamente  as  áreas  mais  carentes  ou  desprovidas  de  infraestrutura  de
acesso,  para  o  fomento  da  inclusão  sociodigital  e  evolução  tecnológica  do
município.

2.6.2. Essa rede metropolitana de acesso aberto, em ambiente de rede convergente e
multisserviços,  possuirá  capacidade  para  suportar  diversas  aplicações  e  para
fornecer  melhores  serviços  aos  cidadãos,  uma  vez  que,  além  de  ampliar  e
potencializar o seu raio de alcance para toda extensão municipal, possibilitará
também a interconexão de todas as redes e sistemas municipais  atualmente
existentes, objetos e sensores que captam informações do espaço urbano.

2.6.3. Em  complemento,  será  implantado  também  um  ambiente  computacional
disseminado, baseado em nuvem privada governamental, denominado  Nuvem
Urbana  Cidade  Inteligente,  o  qual  fará  a  integração  das  capacidades  de
processamento  dos  diversos  centros  computacionais  da  rede  municipal,
proporcionando segurança, escalabilidade, qualidade de serviços, otimização de
recursos e melhor relação custo-benefício.

2.6.4. Para realização da gestão integrada dos sistemas urbanos e serviços  digitais
compartilhados na Infovia e na Nuvem será implantado um centro de governança
denominado  Observatório Salvador,  local  que abrigará uma equipe técnica
que  executará  o  ordenamento,  a  gestão  e  o  monitoramento  analítico  e
operacional da rede metropolitana de acesso aberto.
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2.6.5. O Modelo de Governança incluirá a visão integrada de um modelo de negócio
para a  Cidade Inteligente,  como um modelo  urbano e inovador,  baseado em
intensa utilização de tecnologias  da informação e comunicação na gestão de
seus recursos e infraestrutura, para melhor realizar a visão de futuro da cidade,
nas dimensões propostas nesse Termo de Referência.

3. JUSTIFICATIVAS

3.1. O  mundo  vive  hoje  um  incrível  aumento  dos  problemas  devido  ao  crescimento
exponencial da população urbana. Quando os dados de progresso da urbanização no
Brasil são analisados, observa-se o esse mesmo sintoma, especialmente nos grandes
centros,  decorrente de atrativos,  tais como, oportunidades de trabalho e econômica,
ofertas de serviços públicos, etc. Tal crescimento, geralmente desordenado, traz consigo
diversos  desafios  relacionados  à  gestão  dos  serviços  essenciais,  como  energia,
transporte  público,  saúde,  água  e  educação,  entre  outros.  Por  outro  lado,  as
necessidades  e  expectativas  dos  cidadãos  estão  sempre  aumentando,  enquanto  as
verbas  e  os  recursos  ficam cada vez  menores  demandando novas  estratégias  para
viabilizar o crescimento econômico.

3.2. Com o objetivo de minimizar os efeitos desses problemas surge o conceito de Cidades
Inteligentes, constituído de sistemas e pessoas interagindo e usando energia, materiais,
serviços  e  financiamento  para  desenvolver  soluções  para  os  problemas  urbanos,
catalisar o desenvolvimento econômico e melhorar a qualidade de vida dos cidadãos.
Esses fluxos de interação são considerados inteligentes por fazer uso estratégico de
infraestrutura e serviços e de informação e comunicação com planejamento e gestão
urbana para dar resposta às necessidades sociais e econômicas da sociedade.

3.3. Apesar  de  ser  um  conceito  relativamente  recente,  já  se  consolidou  como  assunto
fundamental na discussão global sobre o desenvolvimento sustentável e movimenta um
mercado global de soluções tecnológicas, que é estimado a chegar em US$ 408 bilhões
até  2020.  Atualmente,  cidades  de  países  emergentes  estão  investindo  bilhões  de
dólares em produtos e serviços inteligentes para sustentar o crescimento econômico e
as demandas materiais da população. Ao mesmo tempo, países desenvolvidos precisam
aprimorar a infraestrutura urbana existente para permanecer competitivos. Na busca
por  soluções  para  esse  desafio,  mais  da  metade  das  cidades  europeias  acima  de
100.000 habitantes já possuem iniciativas para se tornarem de fato inteligente.

3.4. Um  dos  fatores  vitais  para  o  desenvolvimento  econômico,  social  e  cultural  é  o
aproveitamento  das  oportunidades  proporcionadas  pelo  uso  de  tecnologias  de
informação  e  comunicação.  Setores  público  e  privado,  educadores  e  famílias
compartilham a crença de que o futuro do crescimento econômico está baseado na
capacidade de inovação e adaptação às mudanças para então viabilizar a criação de
empregos,  fomentar  a  equidade  social  e  gerar  bem-estar,  reduzindo  as  diferenças
sociais entre a minoria que tem acesso aos benefícios das tecnologias de informação e
comunicação, e a maioria que não tem acesso a estes recursos, e, por conseguinte, não
têm oportunidades de educação, conhecimento e profissionalização, sendo necessária a
implantação de políticas públicas que promovam o desenvolvimento social e econômico,
para formar uma sociedade equânime.

3.5. As  cidades,  estados  e  países  em  todo  o  mundo  estão  se  tornando  digitais  para
aproveitar as oportunidades proporcionadas pela tecnologia, cada vez maior adotada
nos órgãos públicos como ferramenta fundamental para enfrentar desafios, em função
da necessidade de conectar os cidadãos ao governo de forma mais segura e eficiente,
permitindo oferecer melhores serviços ao cidadão com acesso rápido a informações em
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qualquer  lugar,  aumentando  a  segurança  pública,  melhorando  oportunidades  e
resultados  na  educação,  aumentando  a  produtividade  dos  servidores,  redução  de
custos, viabilizando novas fontes de receita mediante a criação de serviços e ambientes
de  trabalho  mais  inovadores  com  parcerias  público-privadas,  além  de  simplificar  o
envolvimento das empresas com o governo.

3.6. O  projeto  Cidade  Inteligente reduzirá  os  custos  do  sistema  urbano  através  da
implantação de soluções sustentáveis nos setores operacionais, viabilizando a formação
de redes colaborativas de atores múltiplos que anteriormente agiam de forma isolada,
mediante a proposta de um novo ordenamento da gestão das Tecnologias Digitais para
o Município.

3.7. A topografia do território de Salvador é bastante complexa e não admite improvisações
em  sua  gestão  e  operação,  demandando  uma  abordagem sistêmica,  transversal  e
integrada  que  suportem  o  desenvolvimento  de  uma  rede  de  núcleos  compactos,
diversificados e multifuncionais da Cidade Inteligente com capacidade de suporte para
atender sistemas inteligentes de mobilidade, trânsito, clima, iluminação pública e social
(escolas, centros culturais, centros de saúde, parques e praças, entre outros).

3.8. O presente documento visa a apresentar o projeto  Cidade Inteligente mediante a
especificação  dos  requisitos  técnicos  conceituais  necessários  para  a  elaboração  do
Plano  Diretor  de  Tecnologia  da  Cidade  Inteligente,  do  projeto  técnico  para
implantação da Infovia Cidade Inteligente, da Nuvem Urbana Cidade Inteligente
e do Observatório Salvador com a implantação de tecnologias emergentes, incluindo
o modelo de gestão, segurança cibernética e plataforma de governança colaborativa.

3.9. O  Plano Diretor  de  Tecnologia  da Cidade Inteligente proporcionará  uma nova
fronteira  para  a  gestão  urbana  inteligente,  sustentável,  criativa  e  resiliente  que
respeitará  as  características  topográficas,  ambientais,  históricas  e  culturais  do
município, entendendo-o como um sistema que possui dinâmicas diversificadas e que
se  autodetermina  na  busca  de  incrementos  de  produtividade  econômica  de  seu
território e no fortalecimento de suas estruturas, onde as tecnologias da informação e
comunicação  serão  utilizadas  como  uma  forma  de  buscar  o  endereçamento  das
questões da base à dinâmica urbana.

3.10. O planejamento dessa implantação, materializada nos seus entregáveis, objeto desta
contratação, é o componente fundamental para o processo de construção da Cidade
Inteligente, mediante a priorização, integração e balanceamento dos temas prioritários
e basilares da Cidade Inteligente.

4. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

4.1. Elaboração do  Plano Diretor  de Tecnologia da Cidade Inteligente –  PDTCI do
Município  de  Salvador  –  BA,  conforme  este  Termo  de  Referência.  O  PDTCI  é  o
instrumento  que  permite  identificar,  definir  e  acompanhar  as  estratégias  e
oportunidades,  bem  como  nortear  as  ações  de  intervenção  urbana  para  prover
inteligência digital, visando promover a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, o
desenvolvimento  socioeconômico  e  a  modernização  da  gestão,  a  partir  de  um
diagnóstico  prévio  das  características  e  necessidade  da  cidade.  O  objetivo  da
Companhia de Governança Eletrônica – COGEL é contratar uma empresa que elabore
esse documento, visando atender a implantação da Cidade Inteligente de Salvador – BA.

4.2. A partir  da complexa realidade urbana e das desigualdades expressas na cidade,  o
PDTCI deverá otimizar a prestação de serviços públicos nas diversas áreas de atuação
do Poder Público Municipal, dentro do conceito de "Cidade Inteligente", promover um
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sistema urbano integrado e capaz de fornecer sinergia a uma governança colaborativa,
responsável  e  facilitada  pela  tecnologia,   bem  como  promover  a  transição  para  a
economia digital,  proporcionar o alinhamento das ações e soluções de Tecnologia da
Informação  e  Comunicação  –  TIC  com as  metas  do  negócio  e  as  necessidades  do
Município de Salvador, contemplando, no mínimo, os seguintes aspectos:

4.2.1. Identificação,  revisão  e  explicitação  dos  objetivos,  orientações
estratégicas e recomendações para a TIC corporativa, alinhados aos objetivos e
orientações estratégicas do Município de Salvador, e os  decorrentes planos de
ação de curto,  médio e longo prazos atrelados às necessidades das áreas de
negócio;

4.2.2. Identificação  das  necessidades  e  oportunidades  para  aplicação  de
soluções de tecnologias digitais na organização, com base em boas práticas de
mercado e tendências tecnológicas nas áreas de Cidade Inteligente, Governança
Digital  e  Governo  Eletrônico  para  prestação  de  serviços  públicos  no  mundo
digital;

4.2.3. Definições sobre os serviços digitais a serem providos e suas estratégias
de contratação, provimento e gestão;

4.2.4. Identificação e explicitação não apenas das ações operacionais a serem
realizadas pela área de TIC, dos órgãos e entidades, mas também dos aspectos
de  estrutura  e  gestão  das  tecnologias  digitais,  em  especial  pela
operacionalização de uma estrutura de governança para a cidade inteligente que
viabilizará a execução das ações e a revisão periódica do PDTCI aprovado;

4.2.5. Identificação  de  necessidades  de  desenvolvimento  de  capacidades
individuais,  apontando  perfis  profissionais  corporativos  desejáveis  para  os
gestores de TIC, que fortaleçam e assegurem a gestão da execução dos planos e
projetos de TIC para a cidade inteligente.

4.3. Para  a  elaboração  do  PDTCI,  a  CONTRATADA  deverá  adotar  obrigatoriamente
metodologia  de  gerência  de  projetos  baseada  no  modelo  PMBOK,  Prince  2  ou
equivalente para a execução dos serviços, devendo ser rigorosamente observadas suas
respectivas técnicas e métodos. Também deverá observar as recomendações e práticas
preconizadas pelos frameworks COBIT  5, ITIL v3 e TOGAF 9.1 ou superiores e pelas
normas  das  famílias  ISO  27.000  –  Segurança  da  Informação,  ISO  20000  –
Gerenciamento de Qualidade de Serviços de TI – ISO 37.182 – Modelo de Conceito de
Cidade Inteligente, ISO 37.120 – Indicadores para Cidades Inteligentes.

4.3.1. COBIT:  O  COBIT  (Control  Objectives  for  Information  and  related
Technology) inclui  recursos,  tais  como: um sumário executivo, um framework,
controle  de  objetivos,  mapas  de  auditoria,  um  conjunto  de  ferramentas  de
implementação e um guia com técnicas de gerenciamento. As práticas de gestão
do  COBIT  são  recomendadas  pelos  peritos  em  gestão  de  TI  que  ajudam  a
otimizar  os  investimentos  de  TI  e  fornecem  métricas  para  avaliação  dos
resultados. O COBIT independe das plataformas de TI adotadas nas instituições;

4.3.2. ITIL:  O  ITIL  (Information  Technology  Infrastructure  Library)  é  um  dos
modelos de gestão de TI mais adotados pelas organizações. O ITIL é um modelo
não proprietário e público que define as melhores práticas para o gerenciamento
dos serviços  de TI.  Cada módulo de gestão de ITIL  define uma biblioteca de
práticas para melhorar a eficiência de TI, reduzindo os riscos e aumentando a
qualidade  dos  serviços  e  o  gerenciamento  de  sua  infraestrutura.  O  ITIL  foi
desenvolvido pela Agência Central de Computação e Telecomunicação do Reino
Unido (CCTA) a partir do início dos anos 80;

4.3.3. TOGAF:  O  TOGAF  (The  Open  Group  Architecture  Framework)  é  um
framework de  arquitetura  corporativa,  provendo  seu  design,  planejamento,
implementação e governança;
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4.3.4. ISO  20000:  Norma  editada  pela  International  Organization  for
Standardization (ISO)  que  abrange  melhores  práticas  de  gerenciamento  de
serviços de TI, sendo compatível com ITIL;

4.3.5. ISO 27000: Série de normas editadas pela  International Organization for
Standardization (ISO)  que  fornecem  uma  estrutura  para  gerenciamento  de
segurança da informação para organizações públicas ou privadas.

4.3.6. ISO 30182:  Modelo  de  conceito  de  cidade inteligente  e dados abertos
(Smart  City  Concept  Model  –  Guidance  for  Establishing  a  Model  for  Data
Interoperability). 

4.4. Para  efeitos  deste  Termo  de  Referência,  será  adotada  a  seguinte  definição  para  a
expressão  “arquitetura  tecnológica”:  conjunto  de  aplicações,  plataforma tecnológica
adotada, infraestrutura de conectividade e segurança cibernética da informação que
compõem a TIC da Administração Pública Municipal.

4.5. O  escopo  do  trabalho  a  ser  desenvolvido  pela  CONTRATADA  deverá  abranger,  no
mínimo, as etapas e atividades em todos os órgãos e entidades municipais.

5. REQUISITOS DE QUALIDADE E DE CAPACIDADE TÉCNICA
1.1. A  CONTRATADA  deverá  disponibilizar  profissionais  com  perfis  adequados  para

execução dos serviços contratados, conforme indicados neste Termo de Referência.

1.2. Os profissionais da CONTRATADA que prestarão os serviços deverão estar aptos a
desenvolver  as  atividades  inerentes  à  sua  área  de  atuação  e  relacionadas  nos
próximos  itens,  bem  como  possuir  os  requisitos  mínimos  de  qualificação  e
certificação técnica para desempenhar as seguintes funções:

5.1.1. Líder do Projeto

5.1.1.1. O  profissional  deverá  elaborar  e  acompanhar  o  Plano  de
Gerenciamento  de  Projeto  (PMP)  para  o  desenvolvimento  das  04
(quatro)  frentes  de  trabalho  descritas  no  item  1.1,  objeto  dessa
contratação,  bem  como  da  elaboração  de  templates que  serão
utilizados para a implantação das diversas áreas de intervenção. Esse
profissional deverá ter, no mínimo, dez anos de experiência, formação
superior concluída em curso de Engenharia e cursos de especialização
em nível de mestrado e pós-graduação devidamente reconhecidos pelo
MEC, além de Certificação PMP ou MBA concluído na área de Gestão de
Projetos.

5.1.2. Arquiteto de Soluções, Softwares, Aplicações e Serviços

5.1.2.1. Profissionais Sênior que atuarão como Especialistas nas diversas
áreas de atuação, Cientistas de Dados e Analistas de Informação, para
projetar,  configurar,  validar  e  propor  melhorias  na  arquitetura
tecnológica  das  soluções  a  serem  implantadas  na  Infovia  Cidade
Inteligente,  no  Observatório  Cidade  Inteligente e  da  Nuvem
Urbana Cidade Inteligente, garantindo os requisitos exigidos neste
Termo de Referência. Esses profissionais deverão ter, no mínimo, oito
anos de experiência na sua área de atuação, curso superior concluído
em áreas  afins  da  Ciência  da  Computação  e  curso  de  mestrado  e
especialização em nível de pós-graduação em Redes de Computadores,
Sistemas  Distribuídos,  Computação  Ubíqua,  programação  de
microcontroladores, machine learning, visão computacional, segurança,
big  data ou  outro  compatível,  devidamente  reconhecido  pelo  MEC,
além de certificação nos produtos e tecnologias utilizadas no projeto.
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5.1.3. Demais profissionais com perfil e quantitativo necessários para execução do
objeto desse Termo de Referência, a serem identificados pela CONTRATADA,
conforme item 7.14, com vistas a viabilizar a produção dos entregáveis, com
o nível de qualidade e prazos requeridos.

6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
1.3. A LICITANTE, para efeito de Habilitação Técnica no certame, deverá apresentar junto

à documentação de habilitação, os seguintes documentos:

1.3.1. Comprovação de que a LICITANTE executou, de forma satisfatória,  serviços
técnicos referentes a elaboração de projeto de cidade inteligente, equivalente
ao objeto  licitado,  com gerenciamento de todas as fases do ciclo de vida,
planejamento e controle, orçamento e gestão de recursos e de riscos.

1.3.2. Comprovação que a LICITANTE elaborou Projeto de centro de governança para
realização  da  gestão  integrada  dos  sistemas  urbanos  e  serviços  digitais
compartilhados na Infovia e na Nuvem, que abrigará toda equipe técnica de
onde se executará o ordenamento, a gestão e o monitoramento analítico e
operacional da rede metropolitana e dos serviços para o público.

1.3.3. Como critério de habilitação técnica, o presente Termo de Referência exige a
apresentação  de  atestados  que  comprovem  a  elaboração,  pela  empresa
contratada, de Plano Diretor de Tecnologia de Cidade Inteligente – PDTCI.

1.3.4. Comprovação  de  capacitação  técnico-operacional,  para  os  serviços  de
engenharia  de  telecomunicações,  através  de  atestados  que  comprovem a
execução de serviços de características semelhantes ao objeto licitado.

1.3.5. Comprovação  de  capacidade  técnica  da  empresa  LICITANTE,  através  de
atestados emitidos em seu nome, por pessoa jurídica de direito público ou
privado, onde constem as execuções de serviços pertinentes e compatíveis
em características,  quantidades e prazos com o objeto desta licitação, tais
como: 

6.1.1.1. Projetos de serviços de administração e gerenciamento de rede de
computadores para ambientes corporativos.

6.1.1.2.          Projetos  de  infraestrutura  de  TIC  envolvendo  segurança
cibernética, solução centralizada de gerenciamento, datacenter, nuvem e
demais tecnologias correlatas.

6.1.1.3. Projetos de infraestrutura de redes envolvendo rádio enlace, redes
ópticas, backbone para provimento de acesso à Internet, dentre outros.

6.1.1.4. Projetos de modelagem de gestão de serviços, governança, plano
diretor e similares.

1.3.6. Declaração formal de que dispõe ou disponibilizará até o início dos trabalhos,
de infraestrutura adequada ao perfeito cumprimento do objeto da licitação,
contidas neste Termo de Referência;

1.3.7. Declaração  formal  de  disponibilidade e  relação  explícita  da equipe técnica
diretamente responsável pela execução do objeto da licitação e que a equipe
será mantida durante a execução dos serviços, admitindo-se substituições por
profissionais  e  nível  técnico  igual  ou  superior,  desde  que  autorizadas
expressamente pela CONTRATANTE;

1.4. A LICITANTE deverá realizar visita técnica para esclarecimento de possíveis dúvidas
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relatadas no contexto deste Termo de Referência. A LICITANTE receberá da equipe
técnica da Prefeitura Municipal  de Salvador –  BA uma declaração comprovando a
visita realizada antes do certame.

1.4.1. A visita técnica poderá ser previamente agendada com a Diretoria Técnica e
de  Infraestrutura  da  Companhia  de  Governança  Eletrônica  de  Salvador  –
COGEL,  na  pessoa  do  Diretor  Técnico,  pelo  telefone  (71)  3202-4221,  das
09:00h às 17:00h, nos dias úteis, e deverá ser realizada por representante
legal da LICITANTE devidamente autorizado através de procuração ou outro
vínculo comprobatório,  entre os horários das 08:00h às 12:00h, em até 02
(dois) dias úteis antes da data do certame;

1.4.1.1. A  LICITANTE que  não  puder  ou  que  desejar  abster-se  de
realizar esta visita técnica, deverá apresentar uma declaração, no
momento  da  habilitação  técnica,  informando da  prévia  ciência
sobre este requisito;

1.4.2. Na ocasião da visita técnica, o interessado deverá estar munido de documento
de identificação pessoal;

1.4.3. A comprovação da visita técnica será feita através da Declaração de Visita
Técnica,  emitida  pela  CONTRATANTE,  e  deverá  ser  apresentada  junto  à
documentação de Habilitação Técnica.

1.5. Os  atestados  apresentados  pela  LICITANTE  poderão  ser  objeto  de  diligências,
conforme prescreve o § 3º do Art. 43 da Lei 8.666/93.

1.6. Os referidos atestados deverão referir-se a contratos já concluídos ou já decorrido, no
mínimo, a 01 (um) ano do início de sua execução, exceto se houver sido firmado para
ser executado em prazo inferior.

1.7. A  LICITANTE  disponibilizará  todas  as  informações  necessárias  à  comprovação  da
legitimidade dos atestados e demais documento apresentados.

7. EXECUÇÃO DO OBJETO

1.8. Diagnóstico da  situação  de  TI  e  formulação  de  estratégia  de  tecnologias  para  a
gestão urbana inteligente

1.8.1. O  PDTCI  é  o  produto  final  que  consolida  diversos  produtos  e  atividades
intermediárias a serem desenvolvidas pela CONTRATADA. As principais etapas
do projeto são as apresentadas na tabela abaixo:

ATIVIDADE
TEMPO (DIAS

CORRIDOS)
Preparação e Planejamento do Projeto 15

Levantamento do Contexto de Negócio

75Diagnóstico da Situação Atual da TIC

Levantamento  das  Necessidades  de  tecnologias  para  a  Cidade
Inteligente
Visão Estratégica da TIC para a Cidade Inteligente 20

Modelo Proposto de Governança, Gestão de tecnologias e Arquitetura
Tecnológica para a Cidade Inteligente 20

Programa de Implantação 50

Elaboração dos projetos básicos e da engenharia executiva 130
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Tabela 1 – Estimativa de prazo para execução das atividades

1.9. Evidenciando o uso das metodologias COBIT e ITIL

1.9.1. Todo o processo de elaboração do PDTCI deverá ser guiado com base nas
melhores práticas de mercado, assim como por frameworks (guias de boas
práticas,  metodologia,  entre  outros)  das  diversas  áreas  de  conhecimento
utilizadas amplamente, tanto nacional quanto internacionalmente;

1.9.2. Os frameworks, citados ao longo deste Termo de Referência, que deverão ser
utilizados no processo de elaboração do PDTCI são:

ÁREA DE CONHECIMENTO FRAMEWORK

Governança e gestão de TI COBIT 2019

Gerenciamento de processos de TI ITIL v3

Gestão de projetos PMBOK (6ª ed.) ou
equivalente

Arquitetura de TI TOGAF 9.1

Qualidade de serviços de TI ISO 20000

Segurança da informação ISO 27000

Cidade Inteligente ISO  30182
Tabela 2 – Relação de frameworks

1.9.3. Para garantir a qualidade em todas as etapas do PDTCI é essencial que estes
padrões sejam respeitados e, para isso, é fundamental a contratação de uma
empresa que já tenha desenvolvido trabalhos utilizando esses frameworks.

1.9.4. Considerando  que  a  comprovação  de  utilização  de  todos  os  frameworks
listados acima, como critério para a habilitação técnica, poderia restringir a
competitividade  do  certame,  optou-se  pela  seleção  das  áreas  de
conhecimentos  mais  utilizadas  para  a  elaboração  do  PDTCI,  quais  sejam,
governança e gestão de TI, gerenciamento de processos de TI e Segurança
Cibernética e da informação. 

1.9.5. É  importante  salientar  que,  para  fins de  habilitação técnica,  serão  aceitos
atestados evidenciando o uso das metodologias  COBIT e ITIL  em todas as
versões, não sendo a aceitação restrita aos atestados das versões COBIT 2019
e ITIL v3, que serão utilizadas durante a execução dos serviços.

1.9.6. Ressalta-se  também  que,  as  metodologias  COBIT  e  ITIL  são  referências
nacionais e internacionais em suas respectivas áreas de conhecimento e têm
sido  utilizadas  e  recomendadas  por  diversos  órgãos  e  entidades  da
Administração Pública, assim como no Guia de boas práticas em contratação
de soluções de tecnologia da informação do Governo Federal.

1.9.7. Recomendável  que  a  LICTANTE  possua  conhecimento  e  expertise  na
elaboração  de  projetos  de  CIDADE  INTELIGENTE,  equivalente  ao  porte  do
objeto  licitado,  com  gerenciamento  de  todas  as  fases  do  ciclo  de  vida,
planejamento e controle, orçamento e gestão de recursos e de riscos.

1.9.7.1. O PDTCI deverá ser elaborado visando a implantação da Cidade
Inteligente  no  tecido  urbano  e  abrangendo  todos  os  órgãos  e
entidades da PMS;
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1.9.7.2. Os projetos básicos e engenharia executiva do PDTCI deverão ser
baseados  no  contexto  de  Cidade  Inteligente  considerando  as
necessidades e especificidades dos órgãos e entidades da PMS e a
transição para uma economia digital;

1.10. Preparação e Planejamento do Projeto

1.10.1. Objetivo: Criar o plano de trabalho para elaboração do PDTCI, com todas
as  suas  variáveis, detalhando etapas,  produtos,  ações,  responsáveis,
respectivas  durações  e  toda  e  qualquer  característica  necessária  para  a
execução bem-sucedida do projeto;

1.10.2. Atividades:
7.1.1.1. Organizar a execução do projeto;

7.1.1.2. Elaborar o Plano de Projeto;

7.1.1.3. Definir a equipe de projeto;

7.1.1.4. Apresentar  a  metodologia  proposta  para  realização  da  etapa
Diagnóstico da Situação Atual da TIC;

7.1.1.5. Obter  informações  institucionais  com  as  áreas  de  negócio  do
Município de Salvador;

7.1.1.6. Estabelecer a infraestrutura necessária para realização do projeto:
espaço de trabalho, equipamentos, softwares. Toda a infraestrutura
como desktops, notebooks, mobiliários e espaços físicos necessários
para  execução  do  trabalho  serão  de  responsabilidade  da
CONTRATADA;

7.1.1.7. Realizar uma reunião de lançamento do projeto envolvendo as áreas
que participarão das entrevistas e reuniões;

7.1.1.8. Planejar agenda de entrevistas e reuniões com a alta administração
e responsáveis pelos setores-chave do negócio;

7.1.1.9. Realizar reunião de abertura do projeto (workshop);

7.1.1.10. Realizar nivelamento conceitual sobre COBIT 2019, ITIL v3, TOGAF
9.1, ISO 20000, ISO 27000, ISO 30182 e ISO 37120 com, no mínimo,
um seminário para 100 (cem) pessoas em local a ser disponibilizado
pela CONTRATADA.

1.10.3. Produtos:  Workshop de abertura do projeto e nivelamento conceitual  e
Plano de Projeto detalhado contendo:

7.1.1.11. Gerenciamento do Escopo;

7.1.1.12. Gerenciamento de Tempo;

7.1.1.13. Cronograma de Execução;

7.1.1.14. Metodologia de Diagnóstico da Situação Atual da TIC;

7.1.1.15. Gerenciamento de Recursos;

7.1.1.16. Gerenciamento de Comunicação;

7.1.1.17. Gerenciamento de Qualidade;

7.1.1.18. Gerenciamento de Mudança;

7.1.1.19. Gerenciamento da Integração do Projeto;

7.1.1.20. Gerenciamento dos Custos;

7.1.1.21. Gerenciamento das Aquisições;

7.1.1.22. Gerenciamento das Partes Interessadas;

7.1.1.23. Gerenciamento de Riscos.
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1.11. Levantamento do Contexto de Negócio

1.11.1. Objetivo:  Obter  um  claro  entendimento  do  contexto  de  negócios  do
Município  de  Salvador  e  dos  seus  objetivos estratégicos,  identificando  os
princípios e diretrizes de negócio que nortearão a formulação da estratégia de
curto  (1  ano),  médio  (2  anos)  e  longo prazo (4  anos)  para as  tecnologias
digitais necessárias e aplicadas no projeto Cidade Inteligente.

1.11.2. É importante destacar que a maior parte dessa etapa será feita mediante
dados secundários, uma vez que o planejamento da PMS e os planos Diretor
de  Desenvolvimento  Urbano,  do  Salvador  500,  de  Mobilidade  e  de
Saneamento já foram realizados;

1.11.3. Atividades:
7.1.1.24. Documentar a visão estratégica do Município de Salvador;

7.1.1.25. Identificar  princípios  e  diretrizes  estratégicos  que  orientarão  a
elaboração do PDTCI e o modelo futuro de tecnologias inteligentes;

7.1.1.26. Identificar  os  serviços  e  fluxos  de  informação dentro  da  TIC  do
Município de Salvador;

7.1.1.27. Identificar  e  reunir  os  documentos  mais  relevantes  que  serão
utilizados como referência para a elaboração do PDTCI, tais como:
direcionamento  e  planejamento,  referências  na  legislação  e
normativos internos aplicáveis.

1.11.4. Produtos:
7.1.1.28. Resumo executivo das estratégias de negócio do Município e as

implicações para as tecnologias digitais;

7.1.1.29. Lista dos princípios e diretrizes estratégicos norteadores do PDTCI.

1.12. Diagnóstico da Situação Atual da TIC

1.12.1. Objetivo:  Identificar  e  analisar  o  modelo  atual  da  TIC  do  Município  de
Salvador  quanto  à  sua  governança,  arquitetura  tecnológica,  dispositivos  e
componentes  do  parque  computacional  de  TIC,  infraestrutura  de  redes  de
acesso  e  backbone (MetroEthernet,  MPLS  e  Internet),  infraestrutura  de
Datacenter, soluções de segurança, aplicações, websites e suas integrações,
processos internos e recursos,  além de seus centros de gestão e operação
implantados  e  planejados,  a  exemplo  do:  Atendimento  156/OGM/GABP,
SAMU/SMS,  CEMADEC/CODESAL/SECIS,  CCO/SEMOB  e  NOA/TRANSALVADOR.
Avaliar  pontos  fortes,  pontos  fracos,  oportunidades e ameaças para a  TIC,
orientando o diagnóstico sob o ponto de vista de prestação de serviços aos
cidadãos,  ressaltando  as  futuras  concessões  dos  serviços  de  iluminação
pública, limpeza urbana e videomonitoramento pela Guarda Civil Municipal.

1.12.2. Atividades:
7.1.1.30. Levantar, analisar e  consolidar informações sobre o modelo atual

de  TIC  do  Município  de  Salvador  abrangendo,  no  mínimo,  os
seguintes aspectos:

7.1.1.30.1. Estrutura organizacional, papéis e responsabilidades;

7.1.1.30.2. Planejamento e alinhamento com o negócio;

7.1.1.30.3. Estrutura de governança e adequação dos processos decisórios;

7.1.1.30.4. Levantamento de recursos humanos de TIC:

7.1.1.30.4.1. Formação, competências e funções;

7.1.1.30.4.2. Serviços  prestados  pelo  quadro  de  pessoal
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próprio,  sua  rotatividade  e  eventuais  impactos
sobre o negócio;

7.1.1.30.4.3. Serviços  prestados  por  terceiros  e  grau  de
dependência estabelecido;

7.1.1.30.5. Levantamento  dos  sistemas  informatizados  que
suportam  os  processos  de  negócio  centrais  de  cada
órgão/entidade, bem como a sua arquitetura tecnológica;

7.1.1.30.6. Oportunidades de inovação em serviços, processos,
sistemas  e  plataformas  de  TIC,  com  base  nas  melhores
práticas  de  mercado  e  orientadas  para  melhorias  na
prestação de serviços públicos digitais;

7.1.1.30.7. Metodologias  de  desenvolvimento  de  software
adotadas;

7.1.1.30.8. Identificação de iniciativas, ações e soluções, tanto
adquiridas  ou  desenvolvidas  quanto  a  adquirir  ou
desenvolver,  que  tenha  potencial  demanda  para  uso  em
outros órgãos do Município de Salvador;

7.1.1.30.9. Principais normas, padrões e regulamentos aplicáveis
ao Município de Salvador;

7.1.1.30.10. Ambientes de conectividade;

7.1.1.30.11. As  reuniões  deverão  ser  realizadas  presencial  e
individualmente  com os órgãos e  entidades.  Deverão  ser
realizadas,  no  mínimo  03  (três)  e  no  máximo  05  (cinco)
reuniões presenciais e individuais com cada um dos órgãos
e entidades da PMS; 

7.1.1.30.12. Realizar benchmarking do modelo atual de TIC:

7.1.1.30.12.1.Avaliar o grau de maturidade da gestão de TIC
do  Município  de  Salvador  por  meio  de  uma
avaliação  que  leve  em  consideração  as
dimensões do COBIT 2019;

7.1.1.30.12.2.Identificar  as  lacunas  existentes  entre  as
melhores  práticas  e  a  situação  atual  do
Município de Salvador,  no tocante aos serviços
de  Governo  Eletrônico  (Decreto  Federal
8.638/2016),  Estratégia  Brasileira  para  a
Transformação Digital (E-Digital (Decreto Federal
9.319/2018) e normas de participação, proteção
e  defesa  dos  direitos  do  usuário  dos  serviços
públicos  (Lei  13.460/2018)  existentes  e  seus
macroprocessos chave de negócio;

7.1.1.30.12.3.Avaliar a arquitetura tecnológica do Município
de  Salvador  em  relação  às  tecnologias  de
mercado atuais e emergentes.

1.12.3. Produtos:
7.1.1.31. Relatório de diagnóstico do modelo atual de TIC;

7.1.1.32. Relatório de benchmarking do modelo atual de TIC.

1.13. Levantamento das Necessidades em Tecnologias Digitais

7.5.1. Objetivo:  Identificar  as  necessidades  de  informações,  sistemas,
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infraestrutura, conectividade e serviços em tecnologias digitais para o período de
abrangência do PDTCI.

7.5.2. Atividades:
7.5.2.1.Realizar o levantamento das necessidades em tecnologias digitais dos

setores dos órgãos e entidades, identificando os principais problemas e
expectativas  dos  gestores  em  relação  à  TIC  no  contexto  de  cidade
inteligente;

7.5.2.2.Deverão ser realizadas,  no mínimo 03 (três)  e  no máximo 05 (cinco)
reuniões presenciais e individuais com cada um dos órgãos e entidades
da PMS. Deverão ser lavradas atas de todas as reuniões, de forma que
seu conteúdo seja formalmente validado pelos entrevistados;

7.5.2.3.Consolidar o Inventário de Necessidades em tecnologias digitais:
7.5.2.3.1. Analisar se as necessidades inventariadas são justificáveis e

se efetivamente contribuem para o atendimento dos objetivos
estratégicos;

7.5.2.3.2. Propor  a  prioridade  de  atendimento  das  necessidades
inventariadas,  por  meio  da  aplicação  de  critérios  de
priorização,  tais  como  a  matriz  GUT  (Gravidade,  Urgência,
Tendência) ou similar;

7.5.2.3.3. No tocante às necessidades de serviços, fazer a priorização
dos  mesmos  classificando-os  de  acordo  com  suas
funcionalidades  (informativo,  transacional  ou  integrado;
tecnologia suportada) e com as demandas dos cidadãos.

7.5.3. Produtos:
7.5.3.1. Inventário  de  necessidades  de  tecnologias  digitais  priorizadas,

abrangendo:
7.5.3.1.1. Informações;
7.5.3.1.2. Sistemas;
7.5.3.1.3. Infraestrutura preliminar;
7.5.3.1.4. Conectividade
7.5.3.1.5. Serviços.

1.14. Visão Estratégica das Tecnologias Digitais para a Cidade Inteligente

1.14.1. Objetivo: Definir as diretrizes estratégicas para a visão, o modelo futuro
de governança, gestão e arquitetura de tecnologias digitais para a cidade inteligente de
Salvador.

1.14.2. Atividades:

7.7.2.1. Identificar os objetivos estratégicos do Município de Salvador;
7.7.2.2. Propor  os  objetivos  estratégicos  de  tecnologias  digitais  para  a

cidade inteligente;
7.7.2.3. Identificar  lacunas  e  oportunidades  estratégicas  de  tecnologias

digitais para o Município de Salvador;
7.7.2.4. Promover o alinhamento entre os objetivos de negócio e de TIC do

Município de Salvador;
7.7.2.5. Propor a visão estratégica de tecnologias  digitais  para a gestão

urbana inteligente, a ser referendada pelo Município de Salvador;
7.7.2.6. Propor a visão integrada de um modelo de negócio para a Cidade

Inteligente,  com  definição  de  categorias  de  indicadores  para
acompanhamento que possibilitem garantir a sustentabilidade econômica
e otimizar a gestão de recursos. 

7.7.2.7. Identificar falhas e oportunidades no uso de tecnologias  digitais
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como suporte aos processos de negócio.

1.14.3. Produtos:  Relatório  de  Visão  Estratégica  das  tecnologias  digitais  do
Município de Salvador e da visão e modelo de negócio da Cidade Inteligente.

1.15. Modelo  Proposto  de  Governança,  Gestão  de  tecnologias  digitais, Arquitetura
Tecnológica e visão do negócio da Cidade Inteligente.

1.15.1. Objetivo:  Propor  os  modelos  de  governança,  gestão  de  tecnologias
digitais,  arquitetura  tecnológica  do  Município  de  Salvador,  alinhados  com  a  visão
estratégica da TIC para gestão urbana inteligente e do negócio da Cidade Inteligente. Em
especial,  deverão  ser  propostos  e  detalhados,  de  forma  suficiente  a  permitir  a  sua
implementação, os seguintes processos formais de governança:

7.8.1.1. Relacionamento intragovernamental;
7.8.1.2. Relacionamento do Município de Salvador e fornecedores;
7.8.1.3. Gestão de Portfólio de projetos e demandas de tecnologias digitais,

incluindo  os  critérios  sugeridos  para  a  identificação,  categorização,
avaliação, seleção, priorização e aprovação.

7.8.1.4. Definir  categorias  de  indicadores  (ISO  37.120  ou  similar)  para
acompanhamento que possibilitem garantir a sustentabilidade econômica
e otimizar a gestão de recursos, reduzindo simultaneamente o impacto
negativo no ambiente.

7.8.1.5. Fomentar  uma  visão  de  futuro,  em  uma  cidade  inteligente,
construída  sobre  atitudes  decisivas,  independentes  e  conscientes  dos
diferentes  atores  do  espaço  urbano,  tais  quais  governo,  empresas,
sociedade civil e academia.

1.15.2. Atividades:

7.8.2.6. Elaborar 01 (uma) proposta para o Modelo de Governança e Gestão
de tecnologias digitais para a cidade inteligente, abrangendo:

7.8.2.6.1. Estrutura de governança da TIC, papéis e responsabilidades;
7.8.2.6.2. Modelo de relacionamento com as unidades de negócio e

suporte;
7.8.2.6.3. Processos  de  priorização  e  gestão  de  demandas  e

investimentos;
7.8.2.6.4. Recomendação  dos  níveis  de  maturidade  a  serem

alcançados  pelos  principais  processos  de  gestão  de
tecnologias digitais;

7.8.2.6.5. Melhorias a serem implementadas nos processos de gestão
de tecnologias digitais para a gestão urbana inteligente;

7.8.2.6.6. Perfis profissionais necessários para a execução das funções
de gestão das tecnologias digitais para a cidade inteligente;

7.8.2.6.7. Atividades  de  TIC  que  deverão  ser  desenvolvidas
internamente e o que deve ser contratado externamente;

7.8.2.6.8. Identificar  e  sugerir  ações  de  melhoria  visando  a
modernização  de  serviços  aos  cidadãos  suportados  por
tecnologias digitais;

7.8.2.6.9. Estratégias para as aquisições de bens e serviços de TIC,
bem  como  de  aquisição  e  capacitação  de  RH  próprio  que
melhor se aplique ao Município de Salvador, no contexto de
Cidade Inteligente, considerando custos, riscos e benefícios;

7.8.2.6.10. Estratégias  para  a  gestão  do  conjunto  constituído  pela
Infovia  Salvador  Inteligente,  a  Nuvem  Urbana  Salvador
Inteligente  e  o  Observatório  Salvador,  deve  ser  visualizada
como uma unidade de negócios.
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7.8.2.7.Elaborar  01  (uma)  proposta  corporativa  para  as  arquiteturas
tecnológicas, com a seguinte composição mínima:
7.8.2.7.1. Plano de Continuidade de Negócio;
7.8.2.7.2. Projetos para a implantação da Infovia Salvador Inteligente,

com os serviços mínimos:
 Site Survey: 1.500 (mil e quinhentos) sites;
 Projeto de Rede de Backbone:

 Sites críticos: estimativa de 10 (dez) unidades;
 Sites  não  críticos:  estimativa  de  40  (quarenta)

unidades;
 Rede de Acesso: 1.500 (mil e quinhentos) sites;

7.8.2.7.3. Projetos para a implantação da Nuvem Urbana, composta
de:
 Solução de Nuvem Híbrida:

 Solução de Nuvem Privada;
 Solução de Orquestração;
 Solução de Virtualização;
 Solução de Armazenamento de Dados;
 Solução de Segurança;
 Solução de Backup;
 Servidores;
 Provedor público de nuvem para transbordo

 Projeto de Alta Disponibilidade de Datacenter para os Sites:
Datacenter  01  (COGEL),  Datacenter  02  (órgão  da  PMS),
composto de:
 Interligação de sites através da Infovia;
 Redundância distribuída de Acesso à Internet;
 Replicação de Dados;
 Solução de Recuperação de Desastres;
 Solução de Alta Disponibilidade de Aplicações e Banco

de Dados em Datacenters distribuídos;

7.8.2.7.4. Projeto de Segurança Cibernética, composto de, no mínimo:
 Solução de segurança para confidencialidade, integridade e

disponibilidade de dados 
 Solução  de  softwares  para  Dispositivos  (Antivírus,

Antimalware, Gerenciamento de Dispositivos Móveis);
 Gerenciamento de Acesso à Rede;
 UTM (Firewall) de Borda; 
 Solução para acesso a Rede de Transporte; 
 Solução para o Datacenter;
 Solução para Bancos de Dados;
 Solução para Aplicações e Websites;
 Solução para Servidores;
 Solução da E-mail;
 Solução para acesso à Internet:

 Antivírus de Gateway;
 Filtro de Acesso à Web;
 Anti-DDOS;
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7.8.2.7.5. O projeto do Observatório Salvador, deve ser desenvolvido
como  uma  plataforma  de  gestão  integrada  para  dotar  de
inteligência a cidade, fazendo com que todos os dispositivos e
tecnologias se conectem e que toda a infraestrutura da cidade
trabalhe de forma colaborativa. Deve incorporar uma solução
tecnológica  aberta  e  padronizada,  horizontal  (capaz  de
integrar soluções de diferentes fornecedores de cada serviço
vertical,  integrando  diferentes  tecnologias  e  dispositivos),
interoperável (integrando diferentes tecnologias, dispositivos e
sistemas),  com  escalabilidade,  robustez  diante  de  falhas,
adaptabilidade  à  evolução  tecnológica  e  segurança,  com
soluções  aderentes  aos  desafios  dos  Objetivos  de
Desenvolvimento  Sustentável  (ODS)  da  Organização  das
Nações Unidas (ONU).

1.16. Programa de Implantação

1.16.1.Objetivo:  Elaborar  os  planos  de  ação  e  estudos  preliminares  para
implementação do PDTCI.

7.9.2. Atividades:
7.9.2.1.Elaborar e descrever a estratégia de transição para o modelo proposto

de governança, gestão de tecnologias digitais e arquitetura tecnológica,
destacando prioridades e precedências;

7.9.2.2.Elaborar  os  planos  de  ação  para  implementação  do  Modelo  de
tecnologias digitais proposto para Cidade Inteligente. Para cada ação ou
projeto  deverão  ser  descritos:  objetivos,  abrangência,  benefícios
esperados,  fatores críticos de sucesso,  prazos previstos e estimativas
macro  de  recursos  necessários  (hardware,  software,  serviços,
capacitação  de  pessoas,  e  outros)  e  custos  associados  para
implementação e manutenção anual do projeto;

7.9.2.3.Elaborar  plano  de  desenvolvimento  profissional  para  o  pessoal
responsável  pela  gestão  da  Cidade  Inteligente,  para  adequá-lo  às
mudanças propostas;

7.9.2.4.Definir  uma  sistemática  de  monitoramento,  acompanhamento  e
avaliação  da  execução  do  PDTCI,  incluindo  definição  dos  indicadores
integrados de verificação e controle;

7.9.2.5.Realizar apresentação executiva do PDTCI.

7.9.3. Produtos:
7.9.3.1.Planos de Ação para implantação do PDTCI;
7.9.3.2.Sistemática  de  monitoramento,  acompanhamento  e  avaliação  da

execução do PDTCI;
7.9.3.3.Entrega do PDTCI validado.

1.17. Elaboração dos Projetos Básicos e da Engenharia Executiva

1.17.1. Objetivo: Elaborar os projetos básicos e da engenharia executiva do PDTCI,
para desenvolver o Plano de Continuidade de Negócio,  da Infovia  Cidade
Inteligente,  da  Nuvem  Urbana,  do  Observatório  Salvador  e  Modelo  de
Governança,  além  de  um  modelo  de  sustentabilidade para  a  Cidade
Inteligente.  Para o desenvolvimento dessa atividade, a CONTRATADA deverá
prever carga horária para reuniões periódicas com a equipe do Município de
Salvador responsável pelo PDTCI.

7.10.2. Atividade: Integrar com a equipe da CONTRATANTE durante a elaboração dos
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projetos básicos e da engenharia executiva do PDTCI.

7.10.3. Produtos: Estabelecidos em cada Ordem de Serviço.

1.18. Durante a fase de elaboração do PDTCI, serão realizadas reuniões quinzenais entre a
CONTRATADA e a COGEL para planejamento das atividades das semanas seguintes,
avaliação dos trabalhos realizados nas semanas anteriores, identificação de riscos
eminentes para o projeto e proposição de soluções, bem como avaliação das versões
preliminares dos produtos em construção.

1.19. Ao  final  de  cada  etapa,  serão  realizadas  reuniões  de  validação  dos  produtos
entregues pela CONTRATADA, com a participação obrigatória de,  pelo menos, um
representante da Unidade responsável pela gestão do contrato e do profissional da
CONTRATADA designado para a função de “Líder do Projeto”.

1.20. A CONTRATADA deverá formar uma Equipe Técnica multidisciplinar, com tempo de
experiência  nas  funções  elencadas,  que  se  responsabilizará  efetivamente  pela
execução dos serviços.

1.21. A Equipe Técnica mínima deverá ser composta pelos seguintes perfis:

FUNÇÃO DESCRIÇÃO FORMAÇÃO ACADÊMICA/CERTIFICAÇÃO

Líder do
Projeto

Responsável  pela
coordenação  geral  do
projeto  e  da  Equipe
Técnica,  elaboração  do
Plano  de  Trabalho,  dos
relatórios  de
acompanhamento,  assim
como  a  validação  os
marcos  e  produtos  do
projeto

 Engenheiro  Sênior,  com um mínimo de
10 (dez) anos de formado, comprovados
mediante a apresentação do diploma de
graduação ou da certidão de Registro no
CREA,  acompanhado  de  certificado  de
curso de pós-graduação (especialização,
mestrado  ou  doutorado)  na  área  de
Tecnologia da Informação de, no mínimo,
360  horas  com  experiência  como
responsável técnico e/ou coordenador. 

 Certificação  PMP –  Project  Management
Professional,  válida  emitida  pelo  PMI  –
Project  Management  Institute,  ou
certificado de conclusão de curso de pós-
graduação  em  gerenciamento  de
projetos lato-sensu com duração mínima
de 360 horas

Especialista
em

Governança de
TIC

Responsável  pela
coordenação  do
levantamento  e  análise
dos  processos  de  gestão
de TIC para elaboração da
proposta  dos  novos
processos  de  governança
em  TIC  para  a  cidade
inteligente

 Profissional  de  TI  Sênior,  graduado  em
Ciências  da  Computação  ou  afins,  com
um  mínimo  de  08  (oito)  anos  de
experiência  profissional  comprovados
mediante  a  apresentação  do  currículo,
tendo atuado como responsável técnico,
na  função  de  Especialista  em
Governança  de  TI,  acompanhado  de
certificado  de  curso  de  pós-graduação
(especialização, mestrado ou doutorado)
na área de Tecnologia da Informação de,
no mínimo, 360 horas.

 Certificação  COBIT,  versão  “4.1”  ou
superior,  ou  alternativamente
certificação  CGEIT,  emitida  pelo
Information  Systems  Audit  and  Control
Association (ISACA)

 Certificação  ITIL  Expert,  ou  superior,
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emitida  pelo  Examination  Institute  for
Information  Science (EXIN)  ou  pelo
Information Systems Examinations Board
(ISEB).

 Certificação  TOGAF  Foundation ou
superior,  emitida  pelo  The  Open Group
ou outra entidade congênere.

Especialista
em

Infraestrutura

Responsável  pelo
levantamento e análise do
portfólio de infraestrutura;
proposição  do  modelo  de
arquitetura  de
infraestrutura  tecnológica
de  conectividade,
hardware, software para a
cidade inteligente

 Engenheiro, com um mínimo de 08 (oito)
anos  de  experiência  profissional
comprovados  mediante  a  apresentação
do currículo, acompanhado de certificado
de  curso  de  pós-graduação
(especialização, mestrado ou doutorado)
na área de Tecnologia da Informação de,
no  mínimo,  360  horas,  tendo  atuado
como  responsável  técnico  e/ou
coordenador e/ou membro de equipe de
empreendimentos ou programas na área
de  infraestrutura  de  tecnologia  da
informação e conectividade,

 Certificação  TOGAF  Foundation ou
superior,  emitida  pelo  The  Open Group
ou outra entidade congênere.

Especialista
em Aplicações

Responsável  pelo
levantamento e análise do
portfólio  de  sistemas  de
informação; proposição do
modelo de arquitetura de
sistemas  de  informação
para a cidade inteligente

 Profissional  de  TI  Sênior,  graduado  em
Ciências  da  Computação  ou  afins,  com
um  mínimo  de  08  (oito)  anos  de
experiência  profissional  comprovados
mediante  a  apresentação  do  currículo,
acompanhado de certificado de curso de
pós-graduação (especialização, mestrado
ou doutorado) na área de Tecnologia da
Informação  de,  no  mínimo,  360  horas,
tendo atuado como responsável técnico
na função de Especialista em Aplicações.

 Certificação  TOGAF  Foundation ou
superior,  emitida  pelo  The  Open Group
ou outra entidade congênere.

Especialista
em Governo
Eletrônico

Responsável  pela  análise
e proposição de ações na
área  de  governo
eletrônico  e  governança
digital  com o enfoque na
prestação  de  serviços
públicos digitais

 Profissional  de  TI  Sênior  graduado  em
Ciências  da  Computação  ou  afins,  com
um  mínimo  de  08  (oito)  anos  de
experiência  profissional  comprovado
mediante  a  apresentação  do  currículo,
acompanhado de certificado de curso de
pós-graduação (especialização, mestrado
ou doutorado) na área de Tecnologia da
Informação  de,  no  mínimo,  360  horas,
tendo atuado como responsável técnico
e/ou  coordenador  e/ou  membro  de
equipe  de  projetos  de  tecnologia  da
informação  e  comunicação  na  área  de
governo eletrônico.

Especialista
em

Comunicação

Responsável  pelo
levantamento e análise do
portfólio  de  itens  de
comunicação;  proposição
do modelo de arquitetura
de comunicação de dados

 Profissional  de  TI  Sênior,  graduado  em
Ciências  da  Computação  ou  afins,  com
um  mínimo  de  08  (oito)  anos  de
experiência  profissional  comprovados
mediante  a  apresentação  do  currículo,
acompanhado de certificado de curso de
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para a cidade inteligente

pós-graduação (especialização, mestrado
ou doutorado) na área de Tecnologia da
Informação  de,  no  mínimo,  360  horas,
tendo atuado na função de especialista
em comunicação.

 Certificação  TOGAF  Foundation ou
superior,  emitida  pelo  The Open Group
ou outra entidade congênere.

Especialista
em Segurança
da Cibernética

Responsável  por  analisar
a proposta de arquitetura
técnica e de processos de
TIC do ponto de vista  de
Segurança  Cibernética  e
da  Informação  para  a
cidade inteligente

 Profissional  de  TI  Sênior  graduado  em
Ciências  da  Computação  ou  afins,  com
um  mínimo  de  08  (oito)  anos  de
experiência  profissional  comprovado
mediante  a  apresentação  do  currículo,
acompanhado de certificado de curso de
pós-graduação (especialização, mestrado
ou doutorado) na área de Tecnologia da
Informação  de,  no  mínimo,  360  horas,
tendo atuado, na função de especialista
em  Segurança  da  Informação  e
Segurança Cibernética.

Especialista
em Aquisições

de Bens e
Serviços de TIC

Responsável  pela
formulação  da  estratégia
de  sourcing e  elaboração
dos estudos de Viabilidade
Técnica  e  Econômica  dos
projetos  propostos  no
PDTCI

 Profissional  de  TI  Sênior,  graduado  em
Ciências  da  Computação  ou  afins,  com
um  mínimo  de  08  (oito)  anos  de
experiência  profissional  comprovados
mediante  a  apresentação  do  currículo,
acompanhado de certificado de curso de
pós-graduação (especialização, mestrado
ou doutorado) na área de Tecnologia da
Informação  de,  no  mínimo,  360  horas,
tendo atuado na função de Especialista
em Aquisições de Bens e Serviços de TI.

 Certificação  TOGAF  Foundation ou
superior,  emitida  pelo  The Open Group
ou outra entidade congênere.

Tabela 3 – Perfis para a equipe técnica

1.22. Cada membro da Equipe Técnica Mínima deverá ser identificado expressamente.

1.23. O dimensionamento da equipe para execução adequada dos itens contratados é de
responsabilidade  exclusiva  da  CONTRATADA,  devendo  ser  suficiente  para  o
cumprimento integral do escopo, dos prazos, da qualidade e dos níveis de serviço
exigidos.

1.24. A comprovação da formação, conhecimento e experiência da Equipe Técnica deverá
ser realizada por meio da entrega dos seguintes documentos: cópia de certificados
de conclusão de curso emitidos  por  entidades de ensino reconhecidas pelo MEC,
cópia de certificações profissionais (ex.:  PMP, CFPS) dentro do prazo de validade,
declaração fornecida por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que o profissional prestou serviço para a instituição (indicando projetos, principais
atribuições e período de tempo), conforme especificado nesse Termo de Referência.

1.25. Para  cumprimento  dos  requisitos,  serão  aceitos  experiências  e  consultores
internacionais, contanto que os profissionais possuam comprovado domínio da língua
portuguesa e a empreguem no exercício de todas as atividades previstas neste Termo
de Referência.

7.19.1. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues
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acompanhados  da  tradução  para  língua  portuguesa,  efetuada  por  tradutor
juramentado, e também devidamente consularizados ou registrados no cartório
de títulos e documentos.

7.19.2. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa,
também deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados
em cartório de títulos e documentos.

1.26. O Município de Salvador poderá solicitar a substituição de profissionais da Equipe
Técnica Mínima que não tenham desempenho condizente com o esperado ou que
venham a apresentar comportamento inadequado. Esse procedimento será efetuado
por  meio de comunicação por  escrito  à  CONTRATADA, que deverá providenciar  a
substituição do profissional em um prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar
do  recebimento  da  notificação,  por  profissional  com  formação  e  experiência
equivalente ou superior em relação ao inicialmente designado.

1.27. A substituição consecutiva de profissionais da Equipe Técnica Mínima, por ineficiência
na  execução  das  atividades  objeto  deste  Termo de  Referência,  será  considerada
inexecução  parcial  do  Contrato,  ficando  a  CONTRATADA  sujeita  às  sanções  nele
previstas.

8. ESCOPO DE FORNECIMENTO

8.1.Definição de Cronograma

8.1.1. Após conclusão do certame e expedição da respectiva Ordem de Serviço
pela  Fiscalização  da  Prefeitura  Municipal  de  Salvador-BA,  a  CONTRATADA  fará
reunião inicial com a COGEL e SEMGE, para definir o Cronograma de elaboração do
Plano Diretor de Tecnologia da Cidade Inteligente – PDTCI.

8.1.2. O  prazo  total  do  Cronograma,  após  a  sua  aprovação  pelo  gestor  do
contrato será de 10 (dez) meses.

8.1.3. O Cronograma incluirá todas as tarefas e seus respectivos prazos para
elaboração dos projetos requeridos neste Termo de Referência, considerando todas
as fases necessárias, com data inicial do cronograma o dia seguinte (D+1) após
emissão da Ordem de Serviço expedida pela Fiscalização da Prefeitura Municipal
de Salvador-BA.

8.1.4. Esse  Cronograma  será  aprovado  pela  COGEL,  pela  SEMGE e  assinado
entre as partes, sendo o documento formal para referências de prazo de execução
Plano Diretor de Tecnologia da Cidade Inteligente – PDTCI.

8.1.5. Para os projetos da Engenharia Executiva, a CONTRATDA deverá informar
os prazos para:

8.1.5.1. Implantação da Infovia;

8.1.5.2. Implantação do Observatório;

8.1.5.3. Implantação da Nuvem.

8.2.Realização de reuniões de trabalho

8.2.1. Caberá  à  CONTRATADA  encaminhar  proposta  para  condução  dos  trabalhos,
definir os recursos necessários, sugerir as equipes, a dinâmica e periodicidade das
reuniões,  o  método de estudos e  levantamento  dos dados para elaboração  do
projeto.

8.2.2. A definição  de  um quadro  mínimo  ou  falta  de  algum recurso  não  exclui  da
CONTRATADA  a  responsabilidade  pela  entrega  dos  produtos  com  a  qualidade
exigida,  nem  das  penalidades  previstas  contratualmente,  cabendo  à  mesma
direcionar tantos recursos quanto forem necessários para atender às exigências de
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qualidade determinadas para cada projeto.

8.2.3. Toda agenda e seus desdobramentos, incluindo as tarefas designadas devem ser
controladas e acompanhadas, de modo que a CONTRATANTE possa, a seu critério,
realizar acompanhamento da execução das atividades do projeto.

8.3.Apresentação de relatórios de andamento

8.3.1. A  CONTRATADA  poderá  ser  acionada  pela  CONTRATANTE  para,  a  qualquer
momento,  prestar  informações  de status,  emitir  relatórios  executivos  e  demais
acompanhamentos gerenciais acerca do andamento das atividades do projeto.

8.3.2. A CONTRATADA deve emitir periodicamente relatórios de acompanhamento para
comunicar os status de execução do projeto com a equipe de trabalho.

8.4.Realizar vistorias e levantamento de dados em campo

8.4.1. A  CONTRATADA  deve  realizar  todas  as  ações  necessárias  para  viabilizar  o
levantamento de dados em campo, negociar os acessos da sua equipe técnica aos
ambientes e arcar com os custos decorrentes de deslocamento, equipamentos de
proteção individual, etc.

8.5.Entrega da Documentação Técnicas

8.5.1. Os projetos descritos no item 1.1, objeto dessa contratação, serão fornecidos em
dois conjuntos impressos, acompanhados dos respectivos arquivos fonte gravados
em mídia digital incluindo os seguintes itens:

8.5.1.1. Manual de operação de todos os equipamentos e todas as ferramentas e
softwares sugeridos nos projetos;

8.5.1.2. Diagramas  contendo  o  esquemático  detalhado  de  interconexão  dos
equipamentos projetados;

8.5.1.3. Topologia da rede;

8.5.1.4. Descrição geral do sistema;

8.5.1.5. Procedimentos operacionais;

8.5.1.6. As plantas dos projetos de Engenharia em AutoCAD;

8.5.1.7. Os  mapas  deverão  obedecer  ao  modelo  EDGV  Salvador  2017
(Estruturação de Dados Geoespaciais Vetoriais de Salvador) e ao Sistema de
Referência Geocêntrico para as Américas (SIRGAS) e deverão adotar o padrão
shape do ArcGis;

8.5.1.8. Modelo institucional de Gestão.

9. PRAZOS DE ENTREGA DOS PROJETOS DO PLANO

9.1.O prazo total  para a entrega dos projetos  descritos  no item  1.1 será de  10 (dez)
meses.

9.2.Os documentos poderão ser entregues em lotes, segundo a mesma distribuição e na
mesma ordem cronológica estabelecida no item  1.1 e nos prazos estabelecidos  no
Cronograma Físico negociado para o projeto, conforme descrito no item 8.1

9.3.A CONTRATANTE não fará sucessivas análises de uma mesma documentação. Caberá à
CONTRATADA fazer a gestão dessas entregas,  de modo a priorizar  uma entrega no
padrão de qualidade requerido, evitando assim retrabalho e aplicação de penalidades.

9.4.Após  entrega  de  cada  lote  da  Documentação  Técnica  pela  CONTRATADA,  a
CONTRATANTE fará análise dos documentos e emitirá em 20 dias um dos seguintes
pareceres:

9.4.1. NÃO LIBERADO - significa que o documento não foi aprovado, devendo ser refeito

Revisões Código do documento Página
0 22/61



nos  prazos  estabelecidos,  não  podendo  ser  utilizado  como  referência  para
nenhuma tarefa subsequente; 

9.4.2. LIBERADO  COM  RESSALVAS  -  significa  que  o  documento  não  foi  aprovado
integralmente, devendo ser revisado dentro dos prazos estabelecidos, podendo ser
utilizado  como  referência  para  tarefas  subsequentes,  desde  que  atendidos  os
comentários da CONTRATANTE; 

9.4.3. LIBERADO - significa que o documento foi  aprovado,  devendo ser entregue a
CONTRATANTE 02 (duas) vias impressas e 02 (duas) vias digitais, no prazo de trinta
dias após a aprovação do documento.

9.5.Os arquivos originais de todos os produtos dos serviços serão entregues em DVD, sem
nenhuma  compactação.  Os  dados  gerados  em  cada  etapa  também  deverão  ser
entregues  em  sua  forma  bruta,  ou  seja,  sem  nenhum  tipo  de  tratamento
computacional.

9.6.Todos os documentos deverão ser entregues contendo também seus arquivos em modo
editável (.doc, .xls, .grf, .cad, .shp, entre outros) e os dados utilizados para a obtenção
dos resultados dos respectivos produtos. Sendo assim, caso a CONTRATADA venha a
utilizar algum software que a COGEL não utilize e/ou não possua, ficará obrigada a
fornecer o software necessário para leitura e edição de tais informações.

9.7.A CONTRATADA  deverá  fornecer  uma lista  de  todos  os  programas  de  computação
utilizados na elaboração dos trabalhos de modo sistemático contendo, no mínimo, as
seguintes informações: 

a) Nome do software; 

b) Descrição do software; 

c) Modelo utilizado; 

d) Manual de utilização do software; 

e) Linguagem e programação fonte. 

9.8.Todos os produtos gerados a partir dos softwares utilizados pela CONTRATADA terão
que ser compatíveis com os utilizados pela COGEL, sendo aceitável a disponibilização
de software à COGEL por parte da CONTRATADA para leitura e edição dos produtos,
desde que não haja impedimentos (de licença, de compatibilidade, etc.) para o acesso
aos produtos mesmo após o término do CONTRATO.

9.9.Os documentos definitivos deverão ser entregues na COGEL, sita à Rua Macapá, 271,
Ondina, CEP 40.170-150, exclusivamente de segunda-feira à sexta-feira no horário de
08:00h às 14:00h, em conformidade com os prazos definidos no Cronograma Físico
negociado entre as partes. Os prazos iniciarão a ser contados no dia da emissão da
Ordem de Serviço expedida pela Fiscalização da CONTRATANTE.

9.10. Após  a  entrega dos documentos definitivos,  a  respectiva  linha de serviço do
contrato será liberada para faturamento.

10. ENTREGA E FORMA DE RECEBIMENTO

10.1. Métrica Adotada para execução dos serviços

10.1.1. A  métrica  a  ser  adotada  para  validar  a  prestação  dos  serviços  pela
CONTRATADA  será  baseada  no  modelo  de  escopo  pré-definido,  mediante  a
execução  das  entregas  estabelecidas  no  item  1.1,  devidamente  formalizadas  e
após  a  emissão  do  relatório  de  medição  pela  CONTRATANTE,  com  respectivo
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parecer favorável conforme previsto no item 9.4.3.

10.1.2. Para efeito de formulação de seus preços e composição da proposta, a
LICITANTE  deverá  considerar  a  complexidade  das  atividades  que  serão
desempenhadas por sua equipe, a relevância dos serviços, sua precedência sobre
as  demais,  sua  dificuldade  operacional,  o  grau  de  criticidade  envolvido,  a
criticidade dos processos, as características dos profissionais de mercado e sua
capacidade em cumprir as atividades.

10.1.3. Será  contabilizada  toda  e  qualquer  atividade  a  ser  desenvolvida  pela
CONTRATADA,  considerados  o  grau  de  complexidade  dos  serviços  a  serem
executados,  a  especialização  dos  profissionais  e  os  níveis  de  desempenho  e
qualidade  requeridos,  bem  como,  todo  esforço  necessário  para  solução  de
eventuais problemas que possam ocorrer durante a execução do projeto, sendo de
total  responsabilidade  da  CONTRATADA  resolver  as  pendências  técnicas
necessárias para atender ao escopo.

10.1.4. Todos  os  serviços  prestados  pela  CONTRATADA  deverão  resultar  em
produtos  mensuráveis  e  de  escopo  fechado.  Todo  o  esforço  necessário  para
execução de cada uma das atividades previstas deve ser dimensionado.

10.2. Descrição do Catálogo de Serviços

10.2.1. A  CONTRATADA  deverá  prover  os  serviços  para  elaboração  do  Plano
Diretor de Tecnologia da Cidade Inteligente – PDTCI,  conforme disposto no
item 7 - EXECUÇÃO DO OBJETO.

10.2.2. Os serviços  estão dispostos,  abordando as  atividades necessárias para
atingir as metas estratégicas da CONTRATANTE, para tanto, o Catálogo de Serviços
deve possuir alinhamento com a estimativa de prazo para execução das atividades
conforme descrito nas Tabelas 1 e 6, bem como, com as atividades relacionadas na
Tabela  5,  preservando  a  distribuição  da  contribuição  das  etapas  conforme  a
distribuição prevista para o orçamento do projeto.

10.2.3. Para efeito de apresentação da proposta a LICITANTE deve organizar e
estimar os serviços, objeto desta contratação por item, segundo a descrição do
objeto em 1.1. 

10.2.4. Os  serviços  serão  valorados  em função  da  complexidade,  com  níveis
proporcionais de esforços necessários para gerá-los e executá-los. Em função da
variação da complexidade dos serviços solicitados, serão estabelecidos níveis para
enquadramento, equivalente ao nível de complexidade do serviço, e desta forma
garantir uma remuneração coerente com os serviços prestados.

10.2.5. A  complexidade  dos  serviços  será  definida  baseada  nos  seguintes
critérios:

10.2.5.1. Grau de consulta documental necessária à sua execução

10.2.5.2. Importância do serviço para a instituição, 

10.2.5.3. Necessidade de senioridade para a sua realização

10.2.5.4. Grau de dificuldade intelectual e operacional

10.2.5.5. Interligação com outras atividades

10.2.5.6. Identificação de potenciais riscos envolvidos

10.2.5.7. Tempo requerido para o desenvolvimento
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10.2.5.8. Domínio do assunto, dentre outros.

10.3. Pagamento

10.3.1. A precificação dos serviços de elaboração do PDTCI se subdivide nos itens
de serviço que abrangem as atividades.

10.3.2. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE, no prazo de 30 (trinta)
dias corridos a contar da certificação de que os bens, serviços,  produtos ou
artefatos  foram  aceitos,  com  base  nos  documentos  fiscais  devidamente
conferidos e aprovados pela CONTRATANTE, contendo a descrição dos serviços,
produtos, artefatos entregues e acompanhados de Termo de Aceite;

10.3.3. O  pagamento  será  efetuado  em  parcelas,  a  serem  pagas  conforme
estabelecido no instrumento contratual, após o aceite dos produtos da Etapa
correspondente, conforme a tabela a seguir:

ITEM DE
SERVIÇO ETAPA PRODUTOS

ABRANGÊNC
IA

PERCENTUA
L POR

PRODUTO

PERCENTU
AL POR

ETAPA

01
Preparação e
Planejamento

do Projeto

Workshop de abertura do projeto e
nivelamento conceitual e Plano de
Projeto detalhado

Geral 2,5%
5%

Plano de Projeto detalhado Geral 2,5%

02
Levantamento
do Contexto de

Negócios

Resumo executivo das estratégias
de  negócio  do  Governo  e  as
implicações  para  a  TIC  no
contexto de Cidade Inteligente

Geral 5%
10%

Lista  dos  princípios  e  diretrizes
estratégicos norteadores do PDTCI Geral 5%

03
Diagnóstico da
Situação Atual

de TIC

Relatório  de  diagnóstico  do
modelo atual de TIC Específico 12,5%

25%
Relatório  de  benchmarking  do
modelo atual de TIC Específico 12,5%

04

Levantamento
das

Necessidades
em TIC para a

Cidade
Inteligente

Inventário de cada necessidade de
TIC  priorizada  para  a  Cidade
Inteligente

Específico 15% 15%

05

Visão
Estratégica de

TIC para a
Cidade

Inteligente

Relatório  de Visão Estratégica da
TIC para a Cidade Inteligente Geral 10% 10%

06 Modelo
Proposto de

Visão,
Governança,

Gestão de TIC e
Arquitetura
Tecnológica

para a Cidade
Inteligente.

Modelo  Proposto  de  Visão,
Governança e Gestão de TIC para
a Cidade Inteligente

Geral 2,5%
10%

Detalhamento  dos  processos  de
Relacionamento  com  Clientes  e
Fornecedores,  Gestão de Portfólio
de Projetos e Demandas

Geral 2,5%

Modelo  Corporativo  proposto  de
Arquitetura  Tecnológica  para  a
Cidade Inteligente

Geral 2,5%
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Política  de  Governança  para  a
Cidade Inteligente Geral 2,5%

07
Elaboração da

Engenharia
Executiva

Projetos  básicos  e  Engenharia
Executiva do PDTCI Específico 7,5%

25%
Sistemática  de  monitoramento  e
controle para o acompanhamento
e  avaliação  do  andamento  da
Engenharia Executiva do PDTCI

Geral 7,5%

Entrega do PDTCI validado Geral 10%

Tabela 5 – Distribuição da contribuição das etapas no orçamento do projeto

10.3.4. Na coluna “Abrangência” são detalhados os alcances de cada produto:
“Geral”,  indica  que  o  produto  em questão  será  único  para  o  Município  de
Salvador; “Específico”, indica que o produto em questão será particular para
cada órgão ou entidade da PMS, conforme definido neste Termo de Referência;

10.3.5. O  pagamento  do  Item  02  será  efetuado  após  o  aceite  dos  produtos
detalhados em cada Ordem de Serviço,  com base no quantitativo de horas
discriminadas na Ordem de Serviço.

10.3.6. A CONTRATADA deverá organizar-se para cumprir o fluxo orçamentário do
projeto, evitando medições simultâneas dos eventos contratuais em um mesmo
mês.

10.3.7. Constatando-se qualquer incorreção na Nota Fiscal, bem como, qualquer
outra circunstância que inviabilize seu pagamento,  o prazo para pagamento
constante do item anterior fluirá a partir da respectiva regularização.

10.3.8. A CONTRATANTE não efetuará pagamento de título descontado ou por
meio  de  cobrança  em  banco,  bem  como  os  que  forem  negociados  com
terceiros por intermédio da operação de factoring.

10.3.8.1. As despesas  bancárias  decorrentes  de  transferências  de  valores
para outras praças serão de responsabilidade da CONTRATADA.

11. PROCEDIMENTOS  DE  FISCALIZAÇÃO  E  GERENCIAMENTO  DO
CONTRATO

11.1. O prazo máximo para execução dos serviços é de 10 meses, contados a partir
da data de assinatura do Contrato. Abaixo um cronograma preliminar que será validado
na fase de “Preparação e Planejamento do Projeto”.

ATIVIDADE
TEMPO (DIAS

CORRIDOS)
Preparação e Planejamento do Projeto 15

Levantamento do Contexto de Negócio

75Diagnóstico da Situação Atual da TIC

Levantamento das Necessidades em TIC para a Cidade 
Inteligente
Visão Estratégica da TIC para a Cidade Inteligente 20

Modelo  Proposto  de  Visão,  Governança,  Gestão  de  TIC  e
Arquitetura Tecnológica para a Cidade Inteligente 20

Programa de Implantação 50

Elaboração dos Projetos Básicos e da Engenharia Executiva 130

Tabela 6 – Prazo para execução 
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11.2. O Município de Salvador formará um Grupo de Trabalho coordenado pela COGEL
com o objetivo de aprovar os produtos de todas as Etapas do projeto.

11.3. O Cronograma de Execução proposto pela CONTRATADA deverá ser aprovado
pelo Grupo de Trabalho em até 05 (cinco) dias úteis antes do início das demais etapas e
será rejeitado caso seja considerado inexequível ou ultrapasse o prazo previsto para
execução do projeto.

11.4. As etapas Levantamento do Contexto de Negócio, Diagnóstico da Situação Atual
da TIC e Levantamento das Necessidades em TIC  para a Cidade Inteligente, poderão
ser executados simultaneamente, com prazo máximo de 75 (setenta e cinco) dias úteis.

11.5. Na conclusão de cada etapa do projeto, o Grupo de Trabalho emitirá um Termo de
Aceite, após a verificação de recebimento de todos os produtos entregues, que deverá
ocorrer em até 10 (dez) dias úteis após a entrega pela CONTRATADA; ultrapassado este
prazo  sem manifestação  do  Grupo de  Trabalho  considerar-se-á  emitido  o  Termo de
Aceite no primeiro dia útil seguinte.

11.6. Caso sejam constatadas inconformidades nos produtos entregues, a fiscalização
do Contrato notificará a CONTRATADA, por escrito, sobre as razões da reprovação ou os
ajustes necessários, encaminhando o Termo de Recusa de Produto emitido pelo Grupo
de Trabalho. As inconformidades serão detalhadamente evidenciadas e discutidas com
a CONTRATADA, que deverá efetuar então, sem ônus para o Município de Salvador, os
acertos necessários, com prazo para adequação limitado a 10 (dez) dias úteis, contados
da notificação,  reiniciando o fluxo de aprovação.  Caso não realize integralmente os
ajustes no prazo estabelecido, a entrega será considerada rejeitada e a CONTRATADA
estará sujeita às penalidades cabíveis.

11.7. O projeto somente poderá ser dado como finalizado após a emissão do Termo de
Aceite Final do Projeto pelo Grupo de Trabalho, que será realizada em até 10 (dez) dias
úteis após a emissão do Termo de Aceite e verificação final da adequação dos serviços
prestados ao objeto contratado.

11.8. Caso sejam solicitados pelo Grupo de Trabalho retificações para a adequação dos
serviços prestados ao objeto contratado, o Termo de Aceite Final somente será emitido
após o atendimento da solicitação, que deverá ocorrer dentro de um prazo máximo
estipulado pelo Município de Salvador.

11.9. Serão elementos verificados durante o processo de avaliação dos documentos:
11.9.1. Observância  às  condições  e  conteúdos  previstos  no  Termo  de

Referência/Edital;
11.9.2. Abrangência  do  estudo,  veracidade  das  informações,  o  quanto  as

informações estão corretas e completas;
11.9.3. Aderência  aos  padrões  e  metodologias  referentes  a  cada  produto  e

adequação à realidade do Município de Salvador;
11.9.4. Objetividade,  clareza,  adequação  da  linguagem  e  qualidade  dos

documentos;
11.9.5. Atendimento dos objetivos do Município de Salvador;

11.10. Para cada um desses elementos de avaliação será atribuída nota entre 0 e 10.
Serão  recusados  os  produtos  que  obtiverem  nota  inferior  a  7  em  qualquer  dos
elementos de avaliação supracitados;

11.11. A CONTRATADA deverá  entregar  o  documento  para  a  análise  dos  elementos
descritos neste Termo de  Referência pelo Grupo de Trabalho, que tem até 10 (dez)
dias úteis para aprovar, reprovar ou solicitar esclarecimentos, revisões, correções e
complementações que se fizerem necessários;
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OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

11.12. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar
seus  trabalhos  dentro  das  normas  deste  Termo  de  Referência,  instrumento
convocatório e seus anexos, bem como no instrumento contratual;

11.13. Acompanhar  e  fiscalizar  a  execução  dos  serviços  de  responsabilidade  da
CONTRATADA,  sendo  a  gestão  administrativa  realizada  através  da  Secretaria
Municipal de Gestão – SEMGE, aplicando as sanções administrativas quando cabíveis,
assegurado à CONTRATADA a ampla defesa e o contraditório, e a gestão tecnológica
realizada através da Companhia de Governança Eletrônica de Salvador – COGEL.

11.14. Rejeitar, no todo ou em parte, fornecimento de serviços em desacordo com os
requisitos definidos neste Termo de Referência.

11.15. Verificar e aceitar as faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando-as quando
inexatas ou incorretas, ficando suspenso o pagamento da parcela impugnada, sendo
pago o valor da parte incontroversa, na forma da regulamentação em vigor.

11.16. Fornecer a qualquer tempo e com o máximo de presteza, mediante solicitação
escrita da CONTRATADA, informações adicionais, dirimir dúvidas e orientá-la em todos
os casos omissos.

11.17. Aprovar os procedimentos técnicos e operacionais necessários a execução deste
Contrato.

11.18. Cumprir  pontualmente  com  todas  as  obrigações  financeiras  para  com  a
CONTRATADA.

11.19. Fornecer  e  colocar  à  disposição  da  CONTRATADA  todos  os  elementos  e
informações que se fizerem necessários ao fornecimento e instalação do objeto deste
Termo de Referência.

11.20. Notificar,  formal  e  tempestivamente,  a  CONTRATADA sobre  as  irregularidades
observadas no cumprimento do Contrato.

11.21. Notificar  a  CONTRATADA,  por  escrito  e  com  antecedência,  sobre  multas,
penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade.

11.22. Realizar  diligência  às  dependências  da  CONTRATADA  para  comprovar  o
cumprimento ou não das exigências do Contrato.

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

12.1. Responsabilizar-se  integralmente  pelo  fornecimento  dos  serviços  e  materiais
necessários à sua execução, nos prazos, nas quantidades e nos padrões de qualidade
exigidos.

12.2. Providenciar a correção das falhas ou irregularidades constatadas pela CONTRATANTE
na  execução  dos  serviços,  de  acordo  com  os  níveis  de  SLA  exigidos  pela
CONTRATANTE.

12.3. Responder por quaisquer interferências de estranhos nos acessos em serviço, bem
como zelar pela integridade da comunicação.

12.4. Implantar, de forma adequada, a supervisão permanente dos serviços, de modo a
obter uma operação correta e eficaz.

12.5. Prestar  os  serviços  por  meio  de  mão-de-obra  especializada,  com  profissionais
comprovadamente qualificados,  de acordo com as demais condições do Termo de
Referência.

12.6. Responder  pelo  cumprimento  dos  postulados  legais  vigentes  no  âmbito  federal,
estadual ou municipal.
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12.7. Comunicar  à  CONTRATANTE,  por  escrito,  qualquer  anormalidade  nos  serviços  e
prestar todos os esclarecimentos julgados necessários.

12.8. Manter, durante toda a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na Concorrência Pública Internacional.

12.9. Responsabilizar-se por todas as obrigações tributárias decorrentes desta contratação,
tais  como:  salários  e  todas  as  obrigações  tributárias,  sociais,  previdenciárias,
trabalhistas e de acidentes de trabalho e demais encargos decorrentes da execução
dos  serviços  dos  seus  colaboradores  envolvidos  no  projeto,  bem  como  as  suas
despesas  de  viagens,  hospedagens,  alimentação,  material,  aluguel  de  sala,
equipamentos e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação
dos serviços objeto desta contratação.

12.10. Fornecer aos seus funcionários, quando em trabalho de campo, todos os EPIs
(Equipamentos de Proteção Individual), necessários para a realização com segurança
dos  serviços  contratados  em áreas  classificadas,  tais  como:  cinto  de  segurança,
máscaras, luvas, dentre outros;

12.11. Manter seus funcionários (equipe de trabalho em campo) devidamente fardados,
com vestimentas compatíveis com os serviços a serem executados e com crachá de
identificação;

12.12. Fornecer  ao  Gestor  do  Contrato  os  documentos  a  seguir  relacionados,  para
autorização do início das atividades:
12.12.1.Cópia do Contrato / Ordem de Serviço, devidamente assinado e datado;

12.12.2.Via da CONTRATANTE de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART pela
Execução dos Serviços de Engenharia;

12.12.3.Cópia  das  Carteiras  Profissionais  (CTP)  ou  contrato  específico  dos
empregados que realizarão os serviços;

12.12.4.Cópia  dos  Atestados  de  Saúde  Ocupacional  (ASO)  dos  empregados  que
realizarão os serviços;

12.12.5.Cópia dos recibos de entrega dos EPI aos empregados que realizarão os
serviços;

12.12.6.Cópia  dos  recibos  de  entrega  dos  fardamentos  aos  empregados  que
realizarão os serviços.

12.13. Cumprir  as  normas  legais,  regulamentares  e  administrativas  aplicáveis  à
segurança, higiene e medicina do trabalho;

12.14. Garantir  a  qualidade  e  regularidade  dos  serviços  contratados,  empregando
equipamentos adequados à execução satisfatória dos serviços;

12.15. Aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos e/ou supressões que se
fizerem ao valor do objeto contratado, dentro dos limites previstos no parágrafo 1º do
artigo 65, da Lei nº 8.666/93 e posteriores alterações.

12.16. Não veicular em nenhuma hipótese, publicidade ou qualquer outra informação
acerca  da  prestação  dos  serviços  do  Contrato,  sem  prévia  autorização  da
CONTRATANTE.

12.17. Acatar as orientações da CONTRATANTE, sujeitando-se à mais ampla e irrestrita
fiscalização, atendendo as reclamações formuladas.

12.18. Atender prontamente às convocações de reuniões presenciais e semanais para
tratar de eventuais melhorias na prestação dos serviços objeto desta contratação.

13. SIGILO DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS
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13.1. Todas  as  informações  relativas  à  CONTRATANTE  e  constantes  do  cadastro  da
CONTRATADA  deverão  ser  tratadas  como  confidenciais  e  somente  poderão  ser
fornecidas quando solicitadas:

 Pela CONTRATANTE;
 Em decorrência de determinação judicial.

13.2. Os conhecimentos,  dados e  informações de propriedade do  Município,  relativos  a
aspectos econômico-financeiros, tecnológicos e administrativos, tais como produtos,
sistemas, técnicas,  estratégias,  métodos de operação e todos e quaisquer outros,
repassados  por  força  do  objeto  do  presente  Termo  de  Referência,  constituem
informação privilegiada e como tal, tem caráter de confidencialidade, só podendo ser
utilizados, exclusivamente, no cumprimento e execução das condições estabelecidas
neste Contrato, sendo expressamente vedado à CONTRATADA:

 Utilizá-los para fins outros, não previstos neste Instrumento;
 Repassá-los  a  terceiros  e  empregados  não  vinculados  diretamente  ao  objeto

proposto.
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14. PROPOSTA DE PREÇOS

14.1. A proposta de preço a ser apresentada pela LICITANTE deverá, obrigatoriamente, ser
aberta por item, segundo o modelo presente no Anexo B deste Termo de Referência.

14.2. Será facultado à CONTRATANTE, por ocasião do recebimento da proposta de preços,
promover  diligências  destinadas  a  esclarecer  possíveis  dúvidas  sobre  o  conteúdo
técnico apresentado na referida proposta.

15. PERÍODO DE CONTRATO

15.1. O prazo do contrato será de 10 (dez) meses, contados a partir da data da assinatura
do instrumento, podendo ser prorrogado, a critério da CONTRATANTE e concordância
da CONTRATADA, nos termos do Art. 57 da Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores.

16. SUBCONTRATAÇÃO

16.1. Será  permitida  a  subcontratação  no  que  tange  aos  Serviços  de  Tecnologia  da
Informação,  sem  prejuízo  das  responsabilidades  da  CONTRATADA,  à  qual  caberá
transmitir à Subcontratada todos os elementos necessários à perfeita execução, bem
como  a  manutenção  de  todos  os  termos  contratuais,  além  da  fiscalização  dos
mesmos.

16.2. Somente será permitido o início dos serviços por parte de empresa Subcontratada,
após prévia aprovação da CONTRATANTE, bem como a verificação e comprovação por
parte da mesma de sua regularidade fiscal,  em conformidade com o instrumento
convocatório.

17. CONDIÇÕES GERAIS

17.1. O Município de Salvador exige que a CONTRATADA ofereça assistência profissional,
objetiva  e  imparcial  e,  em  todos  os  momentos,  mantenha  o  interesse  da
Administração Municipal em primeiro plano, evite estritamente conflitos com outros
serviços ou interesses corporativos próprios, e atue sem considerar a possibilidade de
qualquer trabalho futuro.

17.2. Na Proposta de Preços fornecida pela LICITANTE, já deverão estar computados todos
os custos necessários decorrentes do fornecimento dos produtos e serviços, objeto
desta  contratação,  bem  como  aluguel  de  sala,  hospedagens,  deslocamentos,
alimentação, equipamentos e materiais, deverão estar inclusos no valor da proposta
financeira,  bem  como  todos  os  impostos,  encargos  trabalhistas,  previdenciários,
fiscais, comerciais, taxas, seguros, deslocamentos de pessoal e quaisquer outros que
incidam direta ou indiretamente.

17.3. O  trabalho  de  desenvolvimento  dos  documentos  e  projetos  serão  realizados  no
escritório da CONTRATADA.

17.4. É de responsabilidade da SEMGE a elaboração de Contratos e Termos Aditivos em
todas as fases da concepção à concretização (imprime, colhe assinaturas, envia aos
órgãos  da  Administração  Pública  Municipal  Direta  e  Indireta  e  demais  Órgãos
Aderentes).

17.5. Em caso de cisão, fusão ou incorporação da CONTRATADA, deverá ser assegurada a
continuidade do objeto descrito no presente Termo de Referência.

17.6. A CONTRATADA deverá atender os indicadores de qualidade, exceto em situações
decorrentes  de  casos  fortuitos  ou  força  maior,  os  quais  serão  analisados
conjuntamente pela equipe técnica da CONTRATADA e da CONTRATANTE.

17.7. Será permitida a participação de empresas em consórcio.

Revisões Código do documento Página
0 31/61



17.8. Será desclassificada a LICITANTE que apresentar a proposta técnica em desacordo
com as condições estabelecidas neste Termo de Referência.

17.9. A COGEL  atesta,  para  os  devidos  fins  licitatórios,  que  as  especificações  técnicas
contidas neste Termo de Referência não restringem a competitividade, conforme os
pressupostos da Lei Federal 8.666/93.

17.10. O Anexo A contém o descritivo técnico do objeto desta contratação.

17.11. No Anexo B é apresentado o modelo da proposta de preços a ser utilizado como
referência pelas LICITANTES para esta contratação.

Salvador – Bahia, 24 de January de 2019

 

Cláudio Maltez        Alexsandro Lima
Diretor Técnico Gerente de Engenharia e Planejamento
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ANEXO A

DESCRITIVO TÉCNICO

1. DESCRIÇÃO  GERAL  DOS  ITENS  E  DEFINIÇÕES  DESTE  TERMO  DE
REFERÊNCIA

1.1. Projeto Cidade Inteligente

1.1.1. Projeto de intervenção urbana para transformação da cidade de Salvador-BA
sob a perspectiva da conceituação de Cidades Inteligentes, fundamentado em
um modelo de governança  analítico adequado, plataformas tecnológicas e de
comunicação  emergentes  para  melhorar  a  infraestrutura  urbana,  gestão  de
recursos  para  formação  de  equipe  técnica  de  servidores  capacitados  e
processos  otimizados  que  favoreçam  a  sua  própria  sustentabilidade,
fomentando  uma  economia  criativa,  com  vistas  a  tornar  o  município  mais
eficiente e melhor de se viver.

1.2. Plano Diretor de Tecnologia Cidade Inteligente

1.2.1. Conforme definido no Decreto Federal nº 8.638 de 15 de Janeiro de 2016, Plano
Diretor de Tecnologia é o instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão
dos recursos e processos de tecnologia da informação e comunicação, com o
objetivo de atender às necessidades finalísticas e de informação de órgão ou
entidade para determinado período. A Estratégia de Governança Digital (EGD)
define os objetivos estratégicos, metas e indicadores da Política de Governança
Digital, estabelecida pelo Decreto nº 8.638, de 15 de janeiro de 2016.

1.2.2. O  Plano  Diretor  de  Tecnologia  Cidade  Inteligente corresponde  ao
planejamento urbano estratégico que incorpora as políticas e diretrizes para o
desenvolvimento do projeto Cidade Inteligente.

1.2.3. O  Plano Diretor  de  Tecnologia  Cidade Inteligente será  aderente  à  Lei
Municipal Nº 9.069/2016, que dispõe sobre o Plano Diretor de Desenvolvimento
Urbano do Município de Salvador (PDDU), especialmente o seu CAPÍTULO XIII -
DAS TELECOMUNICAÇÕES, à Lei Municipal Nº 8913/2015 que define a Política
Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Decreto Federal
Nº 8.638 que institui a Política de Governança Digital, ao Marco Civil da Internet
Lei  Federal  Nº 12.965/2014,  ao Plano Salvador 500,  aos  requisitos  do Plano
Nacional  de Internet das Coisas (PNIoT) coordenado pelo Banco Nacional  do
Desenvolvimento (BNDES) em parceria com  Ministério da Ciência, Tecnologia,
Inovações  e  Comunicações  (MCTIC)  e  evoluções  da  legislação  para
regulamentação da IoT pelo MCTIC. 

1.2.4. O Plano Diretor de Tecnologia Cidade Inteligente deverá propor um novo
ordenamento da gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) para
o Município, considerando a necessária normatização de processos, com vistas
à centralização da governança e da manutenção da rede.

1.2.4.1. Deverá propor um novo delineamento para a gestão urbana de TIC
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que subsidiará a construção de uma legislação municipal específica para
a cidade inteligente.

1.2.4.2. Atualmente alguns órgãos da administração municipal fazem a sua
própria  gestão  de  TIC  com  estruturas  operacionais  e  parque
computacional. A proposta de centralização deve considerar o impacto
de eventuais desmobilizações ou manutenção dessas estruturas como
redundância, contingencia ou balanceamento.

1.2.4.3. O novo modelo de gestão inteligente da Tecnologia municipal deve
prevê a criação de um espaço de trabalho no  Observatório Salvador
para abrigar equipe técnica dos diversos órgãos que desejarem constituir
sua representação para atuar remotamente.

1.2.4.4. Deverá  propor  um  modelo  de  vinculação  hierárquica para  a
instituição responsável pela gestão da Cidade Inteligente, considerando a
atual  conjuntura dos órgãos da Prefeitura Municipal  e suas respectivas
competências,  de  modo  a  incluir  a  Infovia  Cidade  Inteligente,  a
Nuvem Urbana Cidade Inteligente e  o  Observatório Salvador  na
estrutura organizacional da administração pública.

1.2.4.5. Em atendimento à Lei Municipal Nº 8913/2015 que define a Política
Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável no Art. 4º XII,
e em consonância com a Lei Municipal Nº 9.069/2016, que dispõe sobre o
Plano  Diretor  de  Desenvolvimento  Urbano  do  Município  de  Salvador
(PDDU)  no  CAPÍTULO  XIII,  Art.  124  VII,  o  Plano  Diretor  de  Tecnologia
Cidade Inteligente deverá propor:

1.2.4.5.1.5.1. Normas, critérios e padrões para implantação, ampliação e
compartilhamento  das  redes  de  infraestrutura  subterrânea
urbana municipal (dutovias) que subsidiará a construção de uma
legislação municipal específica para a cidade inteligente.

1.2.4.5.2 Uma gestão integrada da infraestrutura de redes subterrâneas
(dutovias) para viabilizar o uso racional do subsolo e do espaço
aéreo  urbano,  garantindo  o  compartilhamento  das  redes  de
telecomunicações  e  elétrica  nas  soluções  adotadas  para  a
implantação da Infovia Cidade Inteligente.

1.2.5. Para elaboração do Plano Diretor de Tecnologia Cidade da Inteligente, será
necessário  realizar  um  diagnóstico  holístico  do  espaço  urbano,  enumerar  as
potencialidades reais do território em função de sua situação geográfica e da
vocação produtiva em função dos aspectos culturais e atividades econômicas já
estabelecidas, com mapeamento dos órgãos e entidades do Poder Municipal e
das áreas de intervenção devidamente enquadradas em perfis para priorização
de atendimento.

1.2.5.1. As áreas de intervenção devem ser mapeadas de acordo com a sua
caracterização  socioeconômica  representativa,  não  necessariamente
obedecendo a critérios estabelecidos como o de segmentação geográfica,
por bairros, por exemplo.

1.2.5.2. As áreas de intervenção devem ser classificadas quanto ao grau de
infraestrutura de comunicação e urbanismo existente.

1.2.5.3. As áreas de intervenção devem ser classificadas quanto ao valor
do  investimento  e  o  tempo  estimado  para  a  implantação  das  suas
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respectivas Engenharias Executivas.

1.2.5.4. A priorização do atendimento das áreas de intervenção ocorrerá de
acordo com as premissas de curto, médio e longo prazo, tanto para obras
de expansão de backbone (rede de transporte) quanto para construção da
última  milha  (rede  de  acesso),  considerando  como  critério  de
segmentação o valor do investimento necessário em contrapartida com a
caracterização socioeconômica de cada área urbana, priorizando as áreas
mais  desprovidas  de  infraestrutura,  comumente  denominadas  “áreas
apagadas”.

1.2.5.5. Observa-se que essas “áreas apagadas” estão associadas ao poder
aquisitivo dos seus moradores, refletindo na disponibilização de serviços
pelas  operadoras  de  telecomunicações,  que  oferecem  capacidade  e
cobertura restritas em descompasso com as necessidades do município.

1.2.5.6. As áreas de intervenção e as metas estabelecidas deverão definir
um quadro global para a construção da Cidade Inteligente como um todo,
bem como a visão do conjunto para as diversas áreas de intervenção.

1.2.6. O  Plano Diretor de Tecnologia da Cidade Inteligente deve considerar  a
implantação do projeto Cidade Inteligente, propondo soluções inovadoras para
o desenvolvimento urbano sustentável, com tecnologias multisserviços geridas
por um modelo institucional de governança.

1.2.7. O  cerne  do  Plano  Diretor  de  Tecnologia  da  Cidade  Inteligente será  a
melhoria  da  eficiência  da  gestão  municipal  e  redução  de  custos  do  sistema
urbano,  através  da  implantação  de  soluções  sustentáveis,  dos  setores
operacionais e ecossistemas, formando redes colaborativas de atores múltiplos
que agem de forma isolada, na maioria das vezes.

1.2.8. O Plano Diretor de Tecnologia da Cidade Inteligente materializar-se-á em
um compêndio  com a  documentação  necessária  para  a  execução  do  projeto
Cidade Inteligente,  o qual  será como um guia para o desenvolvimento das
atividades de implantação de todas as etapas do projeto.

1.2.9. O Plano Diretor de Tecnologia da Cidade Inteligente deve conter estudos
primários, consolidados em um Projeto Técnico, que inclui a viabilidade técnica,
econômica, ambiental e social para implantação do projeto Cidade Inteligente
no tecido urbano, com detalhamento dos métodos utilizados para as análises e
avaliações, acompanhadas do respectivo referencial teórico que justifiquem os
resultados obtidos. 

1.2.10. Os estudos devem indicar a capacidade de crescimento do negócio, bem
como a sua evolução e sustentabilidade, enumerar os pontos fortes e fracos,
oportunidades  e  riscos  de  implantação  de  inovações  tecnológicas  no  tecido
urbano e fatores de sucesso para o uso eficiente e sustentável.

1.2.11. Os estudos devem reservar um capitulo para especificar um Modelo de
Sustentabilidade  Econômica  para  projeto  Cidade  Inteligente,  envolvendo  a
Infovia Cidade Inteligente e a Nuvem Urbana Cidade Inteligente, no qual
sejam identificados  aspectos  e  riscos  sociais,  econômicos  e  ambientais  para
avaliação do impacto que essas atividades causarão à sociedade, traçar metas
de inclusão social e desempenho ambiental.

1.2.11.1. O  Modelo  de  Sustentabilidade  Econômica  para  projeto  Cidade
Inteligente será fundamentado em regras de mercado e com princípios
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básicos  da  economia  financeira,  no  qual  soma  de  todos  os  gastos
(despesas)  deve  ser  necessariamente  inferior  ao  total  de  todas  as
receitas,  de  modo  que  proporcione  superávits  na  prestação  desse
serviço público.

1.2.11.2. O Plano Diretor de Tecnologia da Cidade Inteligente deverá
sugerir  alternativas  de  fontes  de  receitas  mensuráveis,  baseada  na
capacidade  ociosa  da  infraestrutura  instalada,  compartilhamento  de
recursos,  contrapartidas,  prestações de  serviços,  etc.  enfim,  todos os
recursos legais possíveis, desde que sejam amparados pelo regramento
normativo em todas as esferas do poder público que possam subsidiar o
Modelo  de  Sustentabilidade  Econômica  para  projeto  Cidade
Inteligente.

1.2.12. O  Plano  Diretor  de  Tecnologia  da  Cidade  Inteligente será
acompanhado dos respectivos projetos básicos e engenharia executiva para a
implantação da infraestrutura de conectividade da Infovia Cidade Inteligente,
do centro de gerência integrada  Observatório Salvador com a especificação
da  plataforma  de  gerência  de  rede,  do  modelo  de  gestão  e  da  respectiva
plataforma de governança, bem como para a implantação da  Nuvem Urbana
Cidade Inteligente, ambiente de computação em nuvem da rede metropolitana
de acesso aberto Cidade Inteligente.

1.2.13. Os estudos do  Plano Diretor de Tecnologia da Cidade Inteligente
devem  reservar  um  capitulo  para  especificar  uma  Política  de  Segurança  da
Informação e  Comunicações  e  da  Segurança  Cibernética,  com o  conjunto  de
regras que devem ser seguidas pelos provedores e utilizadores dos recursos de
informação da Cidade Inteligente.

1.2.13.1. A Política de Segurança deve considerar o conjunto de boas práticas de
mercado, com o objetivo de desenvolvimento de uma cultura de segurança
para  proteção  dos  ativos  mais  valiosos:  dados, informação,  sistemas  e
infraestruturas críticas.

1.2.13.2. A Política de Segurança deve declarar as diretrizes proibitiva e permissiva,
as  quais  definem,  respectivamente,  tudo  que  não  é  expressamente
permitido e que é proibido, e tudo que não é expressamente proibido e que
é permitido. 

1.2.13.3. A Política deve determinar metas de segurança e o grau de segurança da
rede, declarando quais funções serão disponibilizadas e como será a sua
utilização.

1.2.13.4. A Política de Segurança deve considerar e descrever os riscos e benefícios
associados  à  falta  de  segurança  e  os  custos  de  implementação  dos
mecanismos de proteção.

1.2.13.5. A  Política  de  Segurança  deve  ser  aderente  à  norma de Segurança  da
Informação ABNT NBR ISO/IEC 17799/2005 e sua revisão 27002/2007, que
estabelece princípios para a gestão de segurança da informação de uma
organização,  e  também  pode  servir  como  um  guia  prático  de
desenvolvimento de procedimentos para empresas.

1.2.13.6. A  Política  deve  propor  um  Modelo  de  Governança  Sistêmico  da
Informação, Comunicações e da Segurança Cibernética.

1.2.13.7. A Política deve propor um mecanismo de acompanhamento e avaliação
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que possibilite calcular anualmente o nível de maturidade de segurança da
informação,  telecomunicação  e  cibernética  na  Prefeitura  Municipal  do
Salvador.

1.2.13.8. A  Política  deve  considerar  os  desafios  de  segurança  da  Cidade
Inteligente com relação à superfície de ataque, grande e complexa, em
um cenário de incorporação crescente de sistemas e serviços, aumentando
o risco e o impacto de um eventual incidente, que exigirá capacidade de
gestão e governança, associado ao engajamento político necessário para
coordenação das mudanças de prioridade e tomada de decisão, que, por
conseguinte  afeta  o  orçamento,  gestão  de  recursos  e  desempenho  do
sistema.

1.2.13.9. A Política de Segurança deve considerar a implantação de um ambiente
seguro,  através  de  mecanismos  que  viabilizem subsidiar  a  governança,
suporte à infraestrutura, apoio jurídico, otimização de gestão de riscos e
inteligência de ameaça colaborativa, assegurando a segurança cibernética
da Cidade Inteligente.

1.3. Infovia Cidade Inteligente

1.3.1. A  Infovia  Cidade  Inteligente trata-se  de  uma  infraestrutura  de  rede  de
comunicação de dados de alto desempenho, redundante, de alta capilaridade,
pervasiva  em todo  tecido  urbano,  disponível  em  toda  a  cidade  para  ampla
conectividade e acesso aberto, que possibilitará o estabelecimento de uma rede
metropolitana  através  da  integração  de  recursos  e  interconexão  de  redes,
sistemas,  objetos  e  sensores  que  captam  informações  do  espaço  urbano  e
transmite os  dados em ambiente  de  rede convergente e multisserviços,  com
capacidade  para  suportar  diversas  aplicações  e  para  fornecer  serviços,
fomentando a evolução tecnológica do município.

1.3.2. Os  Requisitos  Básicos  para  a  Engenharia  Executiva  da  Infovia  Cidade
Inteligente é um desdobramento do  Plano Diretor de Tecnologia Cidade
Inteligente, que será elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos
preliminares e deverá conter o conjunto de elementos necessários e suficientes,
com nível  de  precisão  adequado,  para  caracterizar  o  complexo  das  obras  e
serviços  do  empreendimento,  que  será  objeto  de  uma  futura  licitação  para
implantação dessa rede, considerando os seguintes aspectos: 

1.3.2.1. O projeto deve avaliar a rede municipal existente, e a partir dela, propor
as adaptações, melhorias,  acréscimos ou substituições de ativos e de
infraestrutura, para cada nó da rede integrante do backbone e da última
milha, de modo a adequá-la às características e requisitos da nova rede
a ser implantada.

1.3.2.2. Descrição das soluções técnicas escolhidas de forma a fornecer visão
global da obra e identificar todos os seus elementos constitutivos com
clareza;

1.3.2.3. Detalhamento das soluções técnicas globais e localizadas, de forma a
minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes durante as
fases de elaboração da Engenharia Executiva e de realização das obras e
montagem;

1.3.2.4. Identificação dos tipos de serviços a serem executados e indicação de
atendimento aos marcos regulatórios e licenciamentos ambientais junto
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aos órgãos reguladores;

1.3.2.5. Identificação  dos  tipos  de  materiais  e  equipamentos  que  serão
incorporados à obra, bem como suas especificações que assegurem os
melhores resultados para o empreendimento;

1.3.2.6. Informações  que  possibilitem  o  estudo  e  a  dedução  de  métodos
construtivos, instalações provisórias e condições organizacionais para a
obra, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução;

1.3.2.7. Fornecer subsídios para a montagem do plano de licitação e gestão da
obra, compreendendo a sua programação, a estratégia de suprimentos,
as normas de fiscalização e outros dados necessários em cada caso;

1.3.2.8. Apresentar estratégias para um plano de implantação por fases,  com
premissas de curto, médio e longo prazo, considerando como critério de
segmentação o valor do investimento necessário em contrapartida com
a caracterização socioeconômica de cada área urbana, priorizando as
áreas mais desprovidas de infraestrutura, comumente denominadas de
“áreas apagadas”, conforme os requisitos do item 1.2.5 desse Termo de
Referência.

1.3.2.9. Apresentar orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado
em quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente avaliados.

1.3.3. A  Engenharia  Executiva  deve  ser  elaborada  com  base  nas  indicações  dos
Requisitos Básicos para a Engenharia Executiva e deverá conter o conjunto dos
elementos  necessários  e  suficientes  à  execução  completa  da  obra,  em
conformidade com as normas vigentes aplicáveis.

1.3.3.1. A  Infovia Cidade Inteligente deve ser projetada como uma rede de
dados que permita a integração de diversos serviços de voz,  vídeo e
dados, em uma estrutura única, formando a ideia de multisserviços, para
propiciar  ganhos  na  qualidade  dos  serviços  e  acesso  a  modernos
recursos tecnológicos.

1.3.3.2. Diversos  sensores  espalhados  pela  cidade  serão  conectados  a  essa
infraestrutura,  instrumentos  capazes  de  coletar  dados  climáticos,  de
transporte urbano, mobilidade, iluminação pública, acessar informações
de  saúde,  educação  e  imagens  em  tempo  real,  entre  outros,  para
aplicações diversas envolvendo trânsito, segurança, fluxo de pessoas.

1.3.3.3. A Engenharia Executiva da rede deve conter a descrição detalhada de
toda topologia da rede física, desde o seu backbone até a última milha,
para  cada  área  de  intervenção  mapeada  no  trecho  urbano,  com  a
indicação das tecnologias aplicadas, seus respectivos fabricantes e as
configurações necessárias.

1.3.3.4. O projeto de rede disponibilizará a  especificação técnica de todos os
equipamentos aplicáveis, cabos e demais itens envolvidos, com a sua
configuração,  dimensionamento  e  o  respectivo  certificado  de
homologação ANATEL – Agência Nacional de Telecomunicações, para o
modelo sugerido, e, quando isento, deverá ser informado o respectivo
documento da ANATEL que o isenta da homologação.

1.3.3.5. A Engenharia Executiva da rede deve conter o projeto de engenharia
civil  com  identificação  de  todas  as  áreas  de  intervenção  e  suas
respectivas modalidades de intervenção no município de Salvador – BA,
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com indicação e detalhamento das obras específicas para cada trecho
urbano,  com os respectivos projetos geotécnicos,  cálculos estruturais,
etc., para as escavações, lançamento de fibras ópticas e demais tipos de
cabos necessários.

1.3.3.6. A Engenharia Executiva deve priorizar a redução do impacto ambiental,
em atendimento aos requisitos da Política Municipal de Desenvolvimento
Sustentável  e  do  PDDU,  otimizando  os  percursos  de  lançamento  de
cabos, evitando o lançamento de cabos aéreos, instalação de estruturas
verticais  para fixação de sistemas irradiantes,  etc.  Quando inevitável,
deverá  ser  acompanhado  de  projeto  arquitetônico  para  minimizar  a
poluição visual da cidade, mantendo a infraestrutura de rede invisível e
integrada  aos  ambientes,  compatível  com  os  padrões  modernos  de
urbanismo.

1.3.3.7. A Engenharia Executiva da rede deve conter o  projeto físico da rede
ótica, descrevendo todo o encaminhamento, bem como capacidade dos
dutos  e  quantitativo  de  fibras  ativas  e  apagadas.  A  solução  a  ser
proposta em termos de cabo óptico a ser aplicado na  Infovia Cidade
Inteligente,  em complemento  à  rede  existente,  deverá  atender  aos
seguintes requisitos:

1.3.3.7.1.5.1. Atender  à  norma  ITU-T  G.652  para  fibra  monomodo  ou
normas vigentes na época, para operar nos comprimentos de
onda 1310 nm, com alta dispersão cromática na janela de 1550
nm e  atenuação  máxima  de  0,35  dB/Km,  certificado  junto  à
ANATEL.

1.3.3.7.2.5.1. Possuir registro UL para segurança de inflamabilidade dos
materiais plásticos, certificado por laboratório independente de
reconhecimento internacional para parâmetros que atendam a
norma ANSI/TIA/EIA 568 B.3 ou normas vigentes na época.

1.3.3.7.3.5.1. Permitir  a  utilização  da  tecnologia  D-WDM  (Dense
Wavelength Division Multiplexing).

1.3.3.7.4.5.1. Dimensionar todo o sistema para lançamento de cabos de
fibra  ótica  com  capacidade  suficiente  para  atendimento  da
demanda atual de implantação da Infovia Cidade Inteligente
mantendo reserva técnica com taxa de ocupação nos padrões
de engenharia, bem como disponibilidade para sustentabilidade
e  atendimento  de  demandas  futuras  de  novos  negócios
captados  pelo  município  com  base  no  Modelo  de
Sustentabilidade Econômica da Cidade Inteligente.

1.3.3.8. A Engenharia Executiva da rede deve apresentar o cálculo dos enlaces
óticos, detalhando todos os parâmetros previstos nas normas técnicas
que  caracterizem  cada  lance  de  cabo  ótico  implantado  na  Infovia
Cidade Inteligente.

1.3.3.9. O projeto deve adotar  como critério de dimensionamento do sistema
(dutos,  fibras,  postes,  interfaces  físicas,  entre  outros),  uma  reserva
mínima para expansão de 40% da capacidade instalada, considerando a
capacidade mínima estipulada no item 1.3.3.7.4.5.1..

1.3.3.10. O  projeto  físico  da  rede  ótica  deve  priorizar  a  utilização  de
encaminhamentos onde já existe uma infraestrutura de dutos e procurar
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utilizar as disponibilidades, entretanto, quando não for possível, deverá
atender aos seguintes requisitos:

1.3.3.10.1.5.1. O encaminhamento das fibras nos trechos urbanos
deve atender aos requisitos do PDDU e da Política Municipal de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. 

1.3.3.10.2.5.1. O  encaminhamento  das  fibras  deve  considerar  a
melhor  disposição  das  valas  e  das  caixas  de  emenda  e  de
passagem,  para  produzir  o  menor  impacto  possível  na
dinâmica  da  cidade  durante  as  obras  de  implantação,  e
facilitar a execução das futuras manutenções e intervenções.

1.3.3.10.3.5.1.  A  execução  das  valas  e  caixas  de  emenda  e  de
passagem  deve  utilizar,  preferencialmente,  técnicas  que
minimizam  ou  eliminam  a  necessidade  de  escavações.  Os
Métodos  não  Destrutivos  (MND)  podem  reduzir  os  danos
ambientais  e  os  custos  sociais  e,  ao  mesmo  tempo,
representam uma alternativa econômica para os métodos de
instalação, reforma e reparo com vala a céu aberto.

1.3.3.11. Quando  das  execuções  das  valas  e  caixas  de  passagem  e
emendas,  o  pavimento  deve  ser  totalmente  reconstituído  na  sua
condição original, e devem ser construídos segundo os requisitos abaixo:

1.3.3.11.1.5.1. As soluções para passagem dos dutos dependem do
tipo de solo, em geral, segundo as normas e procedimentos
usuais, a profundidade aumenta para solos menos resistentes
e  diminui  para  solos  mais  resistentes,  sendo  que  nestes
últimos é requerida uma proteção mecânica maior.

1.3.3.11.2.5.1. A profundidade da vala determinará a que distância
da  superfície  os  dutos  serão  enterrados.  Nesse  projeto,  a
profundidade do leito não deve ser superior a 2m.

1.3.3.11.3.5.1. Devem  ser  aplicados  dois  dutos  PEAD  liso,  com
diâmetro interno de 110 mm de diâmetro, resistente à tração e
com ovalização, para posterior passagem dos dois dutos PEAD
liso  de  40  mm  de  diâmetro,  resistente  à  tração  e  com
ovalização, através dos quais serão lançados os cabos de fibra
ótica.

1.3.3.11.4.5.1. Comumente  são  utilizadas  caixas  subterrâneas  de
emenda ou passagem tubulares  com 1,0m de diâmetro por
1,20m  de  altura  e  as  caixas  utilizadas  nas  janelas  de
lançamento  do  cabo  óptico  medindo  0,40m  de  altura  por
0,10m de largura por 0,30m de comprimento.

1.3.3.11.5.5.1. As  distâncias  entre  as  caixas  de  emenda
subterrâneas obedecem ao comprimento das bobinas, ou seja,
para  obter-se  o  comprimento  do  lance  (distância  entre  as
caixas)  somam-se  as  sobras  que  devem ser  deixadas  para
reserva  técnica  junto  às  emendas  e  diferença  de  relevo,  e
subtrai-se do comprimento da bobina.

1.3.3.12. A Engenharia Executiva da rede deve conter o projeto dos enlaces
de  rádio,  com  predição  e  cálculo  de  enlace,  indicação  de  faixa  de
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frequência a ser utilizada, largura de banda, caracterização das antenas
e demais itens do sistema irradiante, indicação de altura necessária com
a respectiva indicação dos locais para instalação de estruturas metálicas
verticais, acompanhado de todo o projeto e cálculo estrutural quando
aplicável.

1.3.3.13. Caso seja utilizado enlace de rádio digital, em faixa de frequência
licenciável,  toda  a  documentação  técnica  necessária  para  o  devido
licenciamento  de  Serviço  Limitado  Privado  junto  ao  órgão  regulador,
deve ser fornecida na Engenharia Executiva, observando os seguintes
critérios:

1.3.3.13.1.5.1. A Documentação Técnica de Legalização deve conter
todas as informações necessárias à legalização junto à ANATEL
mediante o cadastramento no SITARWEB. Para tanto deve ser
fornecido  na  Engenharia  Executiva  todos  os  documentos
indicados  abaixo,  em  papel,  devidamente  assinados  por
engenheiro eletrônico / telecomunicações / eletricista, com o
respectivo registro no CREA:

1.3.3.13.1.1. O Formulário 165 – Descrição do sistema;

1.3.3.13.1.2. O Formulário 027 – Diagrama de rede;

1.3.3.13.1.3. O  Formulário  Simplificado  para
Licenciamento;

1.3.3.13.1.4. O  Termo  de  Responsabilidade  pelas
Instalações (TRI);

1.3.3.13.1.5. O Laudo Conclusivo;

1.3.3.13.1.6. Declaração  de  conformidade  Resolução  Nº
303/2002/Anatel ou legislação vigente na época;

1.3.3.13.1.7. O Anexo das Estações;

1.3.3.13.1.8. ART  de  projeto/instalação,  quitada  junto  ao
CREA;

1.3.3.13.1.9. O Laudo Radiométrico da Resolução 303 da
ANATEL.

1.3.3.14. Quando utilizados  os  sistemas  de  rádio  operando em faixas  de
frequência não licenciável serão acompanhados de estudo de predição e
cálculo do enlace, além do site survey. De igual modo, nas aplicações de
distribuição de Wi-Fi em ambientes públicos para conectividade com a
Internet,  serviços  e  conteúdo  educacional,  ou  ainda  para  aplicações
wireless envolvendo coleta dados de sensores, dispositivos conectados e
pessoas. O projeto deve prevê a execução de  site survey e detalhar o
plano de frequência e utilização dos canais.

1.3.3.15. O projeto da rede de acesso para os ambientes públicos e  smart
spaces deve suportar tecnologias para o acesso de dispositivos IoT (Wi-Fi
HaLow, ZigBee, ZWave, Bluetooth LE, GSM, HSPA, LTE, LoRa, SigFox, LTE-
M, NB-IoT, EC-GSM, entre outros).

1.3.3.16. O projeto  de  rede deve indicar  toda a infraestrutura  necessária
para acomodação e funcionamento dos equipamentos nos centros de
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distribuição  de  rede  e  conectorização  de  cabos,  etc.  com estudo  de
demanda para a  caracterização de consumo e estimativa das cargas
elétricas, diagramas unifilares,  bayface dos  racks dos equipamentos e
toda documentação necessária para a execução da implantação física do
sistema.

1.3.3.17. O projeto de rede deve prever a eliminação de pontos únicos de
falha  (SPOF  -  single  point  of  failure)  através  da  implantação  de
redundância física para atender ao requisito de disponibilidade no seu
backbone e possibilitar também atendimento na última milha, quando o
serviço ou a unidade cliente assim demandar. Os links de redundância
poderão  ser  utilizados  para  o  balanceamento  de  carga,  justificando
assim os investimentos iniciais.

1.3.3.18. O projeto de rede deve dispor, no mínimo, de duas possibilidades
de perfis a serem configurados na rede de acesso, com a caracterização
baseada na largura de banda.

1.3.3.18.1.5.1. O projeto de rede deve sugerir perfis de última milha
para cada tipo de unidade que constitui o trecho urbano, tais
como  escolas,  unidades  de  saúde,  órgãos  do  governo,
empresas,  praças,  entre  outros,  baseado em estimativas  de
tráfego  e/ou  porte  da  unidade,  com  o  dimensionamento  e
especificação  de  equipamentos  e  todo  o  ambiente  de
conectividade necessário para cada perfil de acesso.

1.3.3.19. O  projeto  de  rede  deve  atender  aos  requisitos  funcionais
característicos  de  ambiente  convergente  de  rede multisserviços,  com
capacidade  para  suportar  diversas  aplicações  como  telemetria,
monitoramento  de  circuito  fechado  de  televisão  (CFTV),
videoconferência,  computação  distribuída,  educação  à  distância,
telemedicina,  voz  sobre  IP  (VoIP),  entre  outras,  que  se  somam  às
aplicações  convencionais  como  o  correio  eletrônico,  transferência  de
arquivos,  etc.,  e  ainda  possibilitar  a  interconexão  de  redes  privadas
(VPN), sistemas, objetos e sensores que captam e transmitem dados do
espaço urbano, fornecendo informações e serviços para os cidadãos.

1.3.3.19.1.5.1. Estes  serviços  e  aplicações  são  bastante
diversificados,  com  diferentes  níveis  de  complexidade,
qualidade de serviço e requisitos funcionais distintos, exigindo
uma grande capacidade de gerenciamento e de banda.

1.3.3.19.2.5.1. Em se tratando de uma rede convergente, que cobre
ampla  gama  de  tecnologias,  deve  permitir  o  enlace  de
diversos  tipos  de  interfaces  de  camada  2  do  Modelo  de
Referencia OSI, além de suportar o transporte de dados para
tipos e funções variadas de rede, com protocolos padronizados
e/ou proprietários, tratando de maneira diferente e adequada
cada tipo de serviço.

1.3.3.19.3.5.1. O projeto de rede deve possuir alta flexibilidade para
reconfiguração da topologia. Mediante adição de um novo site,
ou nó de rede, não deverá produzir impactos na configuração
do  restante  da  rede.  Do  mesmo  modo,  deve  possuir  alta
disponibilidade  mediante  a  existência  de  facilidades  de
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engenharia  de  tráfego  que  viabilizem  redefinição  de  rotas
alternativas para o tráfego de dados, em tempo de execução,
com alto  desempenho na convergência  do protocolo  para o
reordenamento do tráfego. 

1.3.3.19.4.5.1. O  projeto  deve  descrever  como as  tecnologias  de
rede  serão  as  configuradas  para  atender  aos  requisitos  de
tráfego convergente no processamento digital de sinais para a
integração do tráfego de voz e dados. Como será configurado
o roteamento de pacotes e protocolos avançados, como por
exemplo,  RTP  (Real-time  Transfer  Protocol),  o  MPLS
(Multiprotocol  Label  Switching),  o  SS7-to-IP  e  a  classe  de
serviço  diferenciada  (DiffServ)  para  priorização  das  filas  e
pacotes das aplicações que exijam qualidade de serviço (QoS),
performance, disponibilidade, flexibilidade e adaptabilidade.

1.3.3.20. O projeto deve fornecer uma política e um plano estruturado de
endereçamento  de  rede  (IP),  com  escalabilidade,  prevendo
possibilidades  de  ampliação  de  ativos  em cada nó  e  de  inclusão  de
novos nós de rede.

1.3.3.20.1.5.1. O  projeto  deve  especificar  um  plano  de
endereçamento  de  transição  para  a  Infovia  Cidade
Inteligente com uso de IPv4 e IPv6.

1.3.3.20.2.5.1. O  projeto  deve  considerar  a  situação  atual  e  os
endereços utilizados na rede Municipal, e especificar um plano
de migração ou transição para adequação ao novo cenário.

1.3.3.21. O projeto de rede deve incluir as especificações do ambiente de
segurança,  descrição  de  um  projeto  lógico  de  segurança,  a  sua
topologia, com os métodos e ferramentas para a proteção da  Infovia
Cidade Inteligente, com definição de políticas conforme RFC 2196 Site
Security Handbook.

1.3.3.21.1.5.1. O  projeto  deve  sugerir  uma  lei  de  formação  de
nomes para a padronização de Hostname dos ativos de rede.

1.3.3.21.2.5.1. O  projeto  deve  definir  um esquema de  segurança
para  garantir  a  integridade  física  dos  equipamentos,
recomendando o local apropriado para sua alocação de acesso
restrito e controlado, em cada site ou nó da rede, incluindo a
recomendação  de  um  padrão  de  acomodação  para  os
equipamentos da última milha e rede de acesso nas unidades
clientes.

1.3.3.21.3.5.1. O projeto deve prover um plano de backup eficiente
e eficaz das configurações dos ativos de rede.

1.3.3.21.4.5.1. O projeto de segurança deve indicar uma arquitetura
de  segurança  compreendendo  os  ambientes  internos  e  de
borda  da  Infovia  Cidade  Inteligente capaz  de  atuar
minimamente na proteção da rede contra-ataques de Flood, IP-
Spoofing e  Deny of Service, dentre outros similares, capazes
de prejudicar o desempenho do tráfego de rede.

1.3.3.21.5.5.1. O  projeto  deve  definir  uma  arquitetura  para  o
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ambiente, com segurança de borda considerando algum tipo
de configuração de regras de acesso (Access Lists), baseada
na  filtragem de  pacotes  IP,  bloqueio  de  portas  de  serviços
indesejáveis  e  descarte  de  pacotes  entrantes  pela  interface
externa  com  endereços  internos  da  rede,  desfavorecendo
assim a ocorrência de incidentes advindos da última milha.

1.3.3.21.6.5.1. A Engenharia Executiva deve indicar as ferramentas,
softwares  e  aplicativos,  e  seus  respectivos  fabricantes  que
compõem  a  solução  de  segurança  da  Infovia  Cidade
Inteligente.

1.3.3.21.7.5.1. O  projeto  de  segurança  deve  suportar  tecnologias
integradas  como  Next  Generation  Firewall (NGFW),  Wireless
Segura, BYOD, IoT, Autenticação com garantia de identidade,
Web Filter e uso eficiente dos links de comunicação através de
recursos Software-Defined networking in a Wide Area Network
(SD-WAN).

1.3.3.21.8.5.1. As  ações  de  segurança  possuem  desdobramentos
nos procedimentos operacionais do Observatório Salvador e
no  projeto  e  na  administração  da  Nuvem Urbana Cidade
Inteligente,  os quais serão tratados abaixo,  no escopo dos
respectivos temas.

1.3.3.22. O projeto de rede da Infovia Cidade Inteligente deve incluir as
especificações do ambiente de gerenciamento de redes para as funções
de monitoração e  controle  da rede  Infovia Cidade Inteligente,  em
conformidade  com  a  ISO  7498-4  e  classificação  FCAPS  (Fault,
Configuration, Accounting, Performance and Security), nas cinco áreas
funcionais:

1.3.3.22.1.5.1. Gerência de falhas: detecta, isola, notifica e corrige
operações anormais no funcionamento dos recursos de rede;

1.3.3.22.2.5.1. Gerência de configuração: responsável pelo registro,
manutenção dos parâmetros de configuração dos serviços da
rede  e  implementação  de  facilidades  para  atualização  ou
modificação  dos  recursos  de  rede,  tais  como  versões  de
hardware e de software;

1.3.3.22.3.5.1. Gerência  de  contabilização:  registra  o  uso da rede
por  parte  de  seus  usuários  com  objetivo  de  cobrança  ou
regulamentação, isto é, implementa facilidades para alocação
dos recursos e definição de métricas para uso dos mesmos;

1.3.3.22.4.5.1. Gerência de desempenho: responsável pela medição
e  disponibilização  das  informações  de  desempenho  dos
serviços de rede. Estes dados são usados para garantir que a
rede  opere  em  conformidade  com  a  qualidade  do  serviço
acordado com os seus usuários e para análise de tendência;

1.3.3.22.5.5.1. Gerência de segurança: restringe o acesso à rede e
impede o uso incorreto por parte de seus usuários, de forma
intencional ou não, protegendo a operação dos recursos de
rede.
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1.3.3.23. O projeto  lógico  de  gerenciamento  da  rede  da  Infovia Cidade
Inteligente deve descrever a solução técnica indicada, a sua topologia,
com  detalhamento  da  estação  de  gerenciamento,  agentes  de
gerenciamento, base de informação de gerenciamento e protocolo de
gerenciamento de rede a ser implantado.

1.3.3.24. A  Engenharia  Executiva  da  Infovia  Cidade  Inteligente deve
dimensionar o quantitativo e os perfis profissionais necessários para a
operação  e  manutenção  da  rede  e  sistemas  projetados,  tais  como
Analistas  de  Suporte,  Analistas  de  Rede,  Engenheiros  de
Telecomunicações e Eletricistas, etc.

1.3.3.24.1.5.1. O Projeto deve sugerir  as certificações necessárias
para  cada  profissional,  garantindo  assim  a  necessária
especialização  do  conhecimento  das  tecnologias  e  produtos
utilizados na Infovia Cidade Inteligente.

1.4. Nuvem Urbana Cidade Inteligente

1.4.1. Cidade  Inteligente  significa  modernizar  a  gestão  pública  e  oferecer  novos
serviços e facilidades para as pessoas, e principalmente proporcionar para os
cidadãos uma nova perspectiva de cidadania. Para viabilizar esses benéficos, as
ações devem ser abrangentes a todas as áreas da administração municipal, as
quais devem estar interconectadas e compartilhando dados e informações.

1.4.2. Entretanto, atualmente a TIC no município encontra-se desregulamentada e sem
governança integrada para a gestão da cidade inteligente, ocasionando gestões
paralelas  que  resultam  em  conteúdos  disseminados  em  diferentes  formatos,
grande  diversidade  de  aplicativos  e  falta  de  segurança.  Esses  problemas
dificultam  o  acesso,  o  controle,  impacta  na  produtividade,  na  falta  de
interoperabilidade  entre  sistemas,  além  de  exposição  a  riscos  e  perda  de
informação.

1.4.3. Nesse cenário, o principal desafio na implantação da  Nuvem Urbana Cidade
Inteligente é  promover  uma  integração  de  sistemas,  de  modo  que  toda
informação  utilizada  na  Prefeitura  Municipal  do  Salvador,  em  qualquer  área
administrativa,  seja  para  finalidade  de  suporte  aos  processos  negócio,  nas
tomadas de decisão, atendimento a marco regulatório, auditorias e patrimônio
sejam tratadas de forma corporativa.

1.4.4. Deve ser projetada uma solução de computação em nuvem de alto desempenho,
redundante,  que  possibilite  a  racionalização  do  ambiente  computacional
mediante  utilização mais  eficiente  dos recursos,  ampliação da capacidade de
processamento, armazenamento, integração de sistemas e segurança.

1.4.5. A  Nuvem  Urbana  Cidade  Inteligente deve  ser  projetada  com  robustez,
elasticidade,  escalabilidade  e  segurança  para  atender  ao  processamento  de
grandes  volumes  de  dados,  integrando  a  capacidade  de  processamento  dos
centros  computacionais  dos  órgãos  e  entidades  da  administração  pública
municipal,  permitindo  a  criação  de  máquinas  virtuais  de  alta  capacidade  de
processamento.  Além  de  promover  a  integração,  esse  modelo  favorecerá
também o surgimento de soluções inovadoras.

1.4.6. A arquitetura da  Nuvem Urbana Cidade Inteligente deverá atender ao pré-
requisito de preservação do investimento, mediante ao aproveitamento de toda a
infraestrutura existente dos centros computacionais da Prefeitura Municipal.
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1.4.7. O ambiente  de  gerenciamento  de servidores  e sistemas,  para as  funções de
monitoração  e controle  da  Nuvem Urbana Cidade Inteligente seguirão  as
mesmas especificações da Infovia Cidade Inteligente, caracterizada nos itens
1.3.3.22 e 1.3.3.23

1.4.8. O ambiente da  Nuvem Urbana Cidade Inteligente deve ser projetado para
suportar algumas formas de volatilidade, características de sistemas altamente
dinâmicos e ubíquos, tais como: Falhas de dispositivos e links de comunicação;
Alterações  nas  características  de  comunicação,  tais  como  largura  de  banda;
Criação e destruição de associações relações de comunicação lógicas entre os
componentes de software residentes nos dispositivos.

1.4.9. O projeto deve favorecer a implantação de ambientes heterogêneos, baseado no
conceito  smart  spaces,  lugares  físicos  com  serviços  embutidos,  fornecidos
somente  ou  principalmente  nesses  espaços,  com  suporte  à  funcionalidade
descoberta de serviços, bem como favorecer a implantação de ambientes de uso
flutuantes  e  dispositivos  multiusos,  com  suporte  a  Computação  Sensível  ao
Contexto.

1.4.10. O ambiente de segurança da Nuvem Urbana Cidade Inteligente deve
estar  em conformidade  com especificações  da  Infovia  Cidade Inteligente,
caracterizada no item  1.3.3.21. Os procedimentos e processos dessa disciplina
serão descritos no modelo operacional do Modelo de Governança conforme item
1.6.13.

1.4.11. A Engenharia  Executiva da  Nuvem Urbana Cidade Inteligente deve
dimensionar o quantitativo e os perfis profissionais necessários para a operação
e  manutenção  de  todos  os  sistemas  e  ferramentas  instalados,  tais  como
Analistas de Banco de Dados, Analistas de Segurança da Informação, Analistas
de Infraestrutura, Analista de Requisitos, Engenheiro de Software, Analista de BI,
Desenvolvedores Web & MOBILE, Arquitetos de Soluções, entre outros.

1.4.11.1. O  Projeto  deve  sugerir  as  certificações  necessárias  para  cada
profissional,  para  garantir  a  especialização  do  conhecimento  das
tecnologias  e  produtos  utilizados  na  Nuvem  Urbana  Cidade
Inteligente.

1.4.12. A  Nuvem  Urbana  Cidade  Inteligente deve  ser  projetada  em
infraestrutura hiperconvergente, integrar todo o hardware existente e permitir
suportar serviços IaaS (InfrastructureasaService), PaaS (Platform-as-a-Service) e
SaaS  (Software-as-a-Service).  com  uma  proposta  de  fornecer  infraestrutura
escalável,  para  atender  às  demandas  modernas  de  desenvolvimento  de
softwares, que podem utilizar-se da cultura DevOps e do manifesto The Twelve-
Factor App para aplicações escritas em qualquer linguagem de programação, e
que utilizem qualquer  combinação de serviços de  suportes  (banco de dados,
filas, cache de memória, etc.).

1.4.13. A  Nuvem  Urbana  Cidade  Inteligente deve  ser  projetada  com
ferramentas  de  software  com  três  pilares  subjacentes  de  funcionalidade:
ferramentas  para  o  processamento  de  dados  e  execução  de  aplicativos
(servidores computacionais), movimentação de dados (redes) e preservação de
dados (armazenamento).

1.4.13.1. A  Nuvem Urbana Cidade Inteligente deve ser projetada com
diferentes  tipos  de  servidores  computacionais  para  que  atendam  a
diversos requisitos de computação em nuvem, como servidores blade e

Revisões Código do documento Página
0 46/61



em  rack densos  com  diferentes  números  de  soquetes  e  core a
velocidades  de  GHz,  threads,  quantidade  de  memória  e  recursos  de
expansão  de  E/S  diversos.  As  opções  de  interfaces  de  rede  incluem
40GbE  e  100GbE  rápidas  para  circuitos  de  retorno  (backhaul)  e  de
tronco, juntamente com 10GbE e 1GbE mais comuns para redes virtuais
privadas (VPN) e otimização de largura de banda.

1.4.13.2. O  serviço  de  Armazenamento  para  a  Nuvem Urbana  Cidade
Inteligente deve  ser  projetado  em camadas,  incluindo  unidades  de
estado sólido (SSD - solid-state drive) e discos rígidos (HDD - hard disk
drive),  misturando  camadas  de  tecnologia  de  armazenamento
diferentes,  de  modo  a  viabilizar  o  atendimento  a  requisitos  de  SLO
(service level objective) e SLA (service level agrément) diferentes. 

1.4.13.2.1.5.1. A utilização de SSD rápidas para consolidação de E/S
densa, oferecendo suporte a registros e índices de bancos de
dados,  metadados  para  pesquisa  rápida  e  outros  dados
transacionais, possibilita que mais trabalho seja realizado com
menos energia em um espaço (footprint) mais denso e com
melhor relação custo-benefício.

1.4.13.2.2.5.1. O uso de uma mistura de SSD ultrarrápidas com HDD
rápidos  de  capacidade  média  a  alta  como  camadas  de
armazenamento de dados cria um equilíbrio de desempenho e
capacidade para atender a outros requisitos de serviço com
diferentes opções de custo de serviço. 

1.4.13.2.3.5.1. Os  recursos  de  gerenciamento  de  armazenamento
devem  incluir  proteção  de  dados,  com  requisitos  de  alta
disponibilidade  (HA  –  High  Availability)  e  recuperação  de
desastres (DR -  Disaster Recovery), além de uma engenharia
de Backup (BC) que possibilite a redução de volume (footprint)
para otimização de espaço, permitindo que mais informações
sejam armazenadas por períodos mais longos a custos mais
baixos, através de mecanismos de compressão, deduplicação
e provisionamento fino.

1.4.14. A  Nuvem  Urbana  Cidade  Inteligente deve  ser  projetada  com
ferramentas de software para criação de serviços e soluções que incluem API
(Application Programming Interface),  middleware, banco de dados, aplicativos,
hipervisores para  criação  de  máquinas  virtuais  (VM  –  Virtual  Machine)  e
infraestruturas de desktop virtual (VDI - Virtual Desktop Infrastructure). A solução
de  nuvem  apresentada  deve  ser  totalmente  integrada,  contendo  todas  as
ferramentas de gerenciamento do ambiente associadas.

1.5. Observatório Salvador

1.5.1. A implantação do Observatório Salvador visa promover a gestão integrada de
rede e a otimização de recursos, reunindo em um mesmo local a infraestrutura
tecnológica, a estrutura física, a estrutura de processos e de recursos humanos,
com foco em uma abordagem colaborativa e unificada dos temas e elementos
para  a  gestão  urbana  inteligente  e  engajamento  dos  cidadãos,  com
gerenciamento  baseado  em  resultados  que  possibilite  monitorar  a  cidade  e
reagir com rapidez a diversas situações com decisões preditivas.

1.5.2. O Observatório Salvador, deve ser projetado como uma plataforma de gestão
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integrada  para  dotar  de  inteligência  a  cidade,  fazendo  com  que  todos  os
dispositivos e tecnologias se conectem e que toda a infraestrutura da cidade
trabalhe de forma colaborativa. Deve incorporar uma solução tecnológica aberta
e padronizada, horizontal (capaz de integrar soluções de diferentes fornecedores
de  cada  serviço  vertical,  integrando  diferentes  tecnologias  e  dispositivos),
interoperável (integrando diferentes tecnologias,  dispositivos e sistemas), com
escalabilidade, robustez diante de falhas, adaptabilidade à evolução tecnológica
e  segurança,  com  soluções  aderentes  aos  desafios  dos  Objetivos  de
Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU).

1.5.3. O  Observatório Salvador deve ser projetado como um centro integrado de
governança  da  Cidade  Inteligente  e  de  gestão,  operação,  monitoramento  e
controle da Infovia e da Nuvem Urbana Cidade Inteligente, onde as equipes
técnicas, recursos e plataformas atuarão no gerenciamento transversal da rede,
sistemas, informações e serviços para a governança da Cidade Inteligente.

1.5.4. O  Observatório Salvador deve ser responsável por realizar a integração das
várias  tecnologias  e  tipos  de  dados  necessários  em  uma  cidade  inteligente
(dados  provenientes  do  monitoramento  de  velocidade,  dos  smartphones,  dos
sensores,  das  câmeras,  previsões  meteorológicas  etc.)  e  também  por
homogeneizar e processar todos os dados provenientes de diversas fontes e em
diferentes formatos para posterior análise e visualização. Deve ter como principal
ponto de atenção a definição de uma estratégia de armazenamento de dados e
consequentemente o projeto para o consumo de dados e as tecnologias a serem
aplicadas. A solução deve descrever as entidades funcionais a interoperabilidade
e a forma de integração das fontes de dados com as ferramentas necessárias
para  extração,  transformação  e  carregamento  quando  necessárias,  o
gerenciamento  de  contextos,  plataforma  M2M  (processamento  automático
máquina-para-máquina), análise e processamento, gestão de eventos, função de
inteligência da cidade (big data), análise estatística e preditiva para gestão de
modelos, georreferenciamento e análise espacial, gerenciamento de aplicativos,
armazenamento, segurança e gerenciamento.

1.5.5. No  Observatório  Salvador todos  os  serviços  devem  ser  configurados  e
representados de forma inteligível e de fácil interpretação para auxiliar a tomada
de decisões no contexto da cidade, tendo como principais entidades funcionais o
portal de gerenciamento (papéis, permissões, configuração de sensores, regras
do motor de eventos,  processos do motor de inteligência e outros), painel de
controle, indicadores e visualização de alarmes ou eventos (monitoramento de
desempenho,  correlação  e  representação,  situação  da  cidade,  relatórios,
monitoramento e ferramentas de capacidade semântica). 

1.5.6. O  Observatório  Salvador deve  ser  fisicamente  localizado  na  cidade  do
Salvador, e suas instalações devem ser projetadas com  layout que favoreça a
criação de ambientes de trabalho distintos para abrigar a equipe de governança
e a equipe de operação,  monitoramento e controle  centralizado,  incluindo os
representantes  técnicos  dos  órgãos  municipais,  conforme  previsto  no  item
1.2.4.3 

1.5.7. O Observatório Salvador deve prever um ambiente físico de transparência da
gestão urbana inteligente, a ser utilizado pelos profissionais da imprensa, dotado
de ambiente adequado e integrado ao sistema de gestão inteligente.

1.5.8. O Observatório Salvador deve ser projetado de modo a atender requisitos de
iluminação, acústica e ergonomia dos espaços de trabalho individuais, e deverá
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dispor  de  painéis  Video Wall em matriz  quadrada,  com intuito  de gerar  uma
experiência de imersão ao espectador, na sala da gestão e nas salas de operação
da Infovia e da Nuvem Urbana Cidade Inteligente.

1.5.9. O layout dos espaços de trabalho individuais no  Observatório Salvador deve
levar  em  consideração  os  aspectos  de  Segurança  da  Informação  para  a
disposição  das  estações  de  trabalho,  como  por  exemplo,  da  gerência  e
segurança de rede, dentre outras funções que demandem acesso privilegiado à
rede e, portanto, pressupõe controle de acesso físico e lógico.

1.5.10. O  Observatório  Salvador deve  ser  projetado  com  cabeamento
estruturado  em  conformidade  com  os  padrões  ABNT  NBR  14565  :  2000  e
ANSI/EIA/TIA 568.

1.5.11. O  sistema  de  contingencia  de  energia  elétrica  do  Observatório
Salvador deve possuir autonomia mínima de seis horas ou mais para manter a
carga na área de trabalho a ser estimada na Engenharia Executiva, classificadas
como essencial.

1.5.12. O  Observatório  Salvador  deve  ser  projetado  com  um  sistema  de
climatização para combater a carga térmica dissipada especialmente nas salas
de equipamentos,  e  proporcionar  boa  Qualidade do  Ar  Interior  (QAI)  para  os
ocupantes do prédio,  de modo a garantir  um ambiente climatizado saudável,
respeitando as taxas mínimas de renovação de ar exterior e níveis mínimos de
filtragem, conforme estabelecido nas legislações e normas técnicas vigentes.

1.5.13. O  Observatório  Salvador  deve  ser  projetado  com  uma  sala  de
equipamentos (Sala Cofre) para acomodação dos servidores e demais ativos de
rede que atendem ao prédio, com controle de acesso físico de modo a atender
requisitos  de  Segurança  da  Informação,  autonomia  do  sistema  de  energia
elétrica  de,  no  mínimo,  uma  hora  para  a  carga  estimada  na  Engenharia
Executiva,  incluindo  um  aparelho  de  ar  condicionado  em funcionamento  em
períodos de outage. 

1.5.14. O  projeto  do  Observatório  Salvador  deve  atender  aos  requisitos
normativos  para  o  sistema  antincêndio,  rota  de  fuga  e  demais  aspectos  de
segurança  das  pessoas  e  das  instalações,  e  mediante  viabilidade  técnica,  o
prédio deve priorizar a inclusão de sanitários de rápido acesso, salas de reunião,
espaço de convivência, refeitório, entre outros.

1.6. Modelo de Governança

1.6.1. Para  apoiar  a  implantação  do  conceito  de  Cidade  Inteligente  na  Prefeitura
Municipal do Salvador é necessário desenvolver um  Modelo de Governança
estratégico e operacional, que possua uma abordagem flexível e multidisciplinar,
para fazer frente aos desafios globais emergentes, onde por um lado temos o
poder de financiamento diminuindo e por outro, a crescente complexidade dos
problemas urbanos. 

1.6.2. O mundo está em rápida mudança, os problemas sociais e ambientais são cada
vez mais complexos e dinâmicos. Soluções aplicadas ontem podem não ter o
mesmo impacto hoje. Portanto, a inovação contínua é necessária para garantir
que as soluções mantenham o ritmo e que as organizações ou empreendimentos
de impacto social possam realizar suas missões.

1.6.3. O Modelo de Governança é um conjunto de estratégias e políticas para definir
o melhor método para conduzir o negócio Cidade Inteligente, o qual guiará o
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empreendimento  para  a  sobrevivência  em  longo  prazo,  fundamentado  no
princípio que define Inteligência urbana como "a capacidade de se adaptar às
mudanças”, será reposicionado sempre que necessário de modo a utilizar seus
recursos para produzir o máximo impacto e benéfico na sociedade.

1.6.4. Em relação  conceito  de  Cidade  Inteligente,  a  tecnologia  é  um dentre  vários
recursos que podem resultar em maior sustentabilidade econômica, humana e
ambiental.  A  efetividade  desses  sistemas  dependerá  dos  resultados  que
apresentar numa perspectiva centrada nos cidadãos e em sua qualidade de vida.
Em função  disso,  o  Modelo  de  Governança deverá  propor  um modelo  de
negócio que deverá:

1.6.4.1. Definir  categorias  de  indicadores  para  acompanhamento  que
possibilitem garantir a sustentabilidade económica e otimizar a gestão
de  recursos,  reduzindo  simultaneamente  o  impacto  negativo  no
ambiente.

1.6.4.2. Fomentar uma visão de futuro, em uma cidade inteligente, construída
sobre  atitudes  decisivas,  independentes  e  conscientes  dos  diferentes
atores do espaço urbano, tais quais governo, sociedade civil e academia.

1.6.5. Com o intuito de viabilizar  a definição de um  Modelo de Governança para
Cidade Inteligente,  a  gestão  do  conjunto  constituído  pela  Infovia  Cidade
Inteligente,  a  Nuvem  Urbana  Cidade  Inteligente  e  o Observatório
Salvador, deve ser visualizada como uma unidade de negócios.

1.6.6. O  Modelo  de  Governança para  Cidade  Inteligente,  que  é  um
empreendimento  de  impacto  socioeconômico  implantado  pela  administração
municipal, deve construir e utilizar essa sua capacidade de influência de forma
estratégica, aproveitando esse capital  para inovar,  assumir riscos e alavancar
recursos de outros atores e setores, desenvolvendo alianças estratégicas, para
projetar  intervenções  mais  adaptáveis  e  com  abordagem  multidisciplinar  e
transversal,  de  modo  a  viabilizar  também  o  Modelo  de  Sustentabilidade
Econômica previsto no Plano Diretor de Tecnologia Cidade Inteligente.

1.6.7. Haverá  uma  estrutura,  regulamentada  no  Plano  Diretor  de  Tecnologia
Cidade  Inteligente,  constituída  por  representantes  dos  diversos  órgãos  da
administração municipal, da qual fará parte também a equipe técnica de gestão
do  Observatório  Salvador,  com  o  objetivo  de  subsidiar  o  Modelo  de
Governança.

1.6.7.1. A equipe técnica de gestão do  Observatório Salvador deve ter
um papel de liderança na estrutura de governança, fornecendo os dados e
informações levantadas através do uso de ferramentas inteligentes para
analisar  problemas  globais  e  forças  de  mercado,  identificando  e
implantando  soluções  inovadoras  e  acompanhando  o  progresso  dos
trabalhos,  identificando  oportunidades  para  formação  de  alianças
estratégicas,  para alavancar pontos de inflexão e transformar sistemas
para alcançar o impacto social e econômico desejado, utilizando-se das
seguintes ações:

1.6.7.1.1 Intervenção: Implantar iniciativas de tempo limitado que tenham
metas  e  métricas  específicas,  que  impactem  diretamente  as
pessoas,  e  que  possam ser  ampliadas  ou  replicadas  de  forma
mais ampla.

1.6.7.1.2  Influência: Aproveitando o papel e a confiabilidade da Prefeitura
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Municipal do Salvador como um catalisador, líder de pensamento
e  entidade  de  convocação  para  apoiar  novas  soluções  para
problemas globais.

1.6.7.1.3 Inovação: Identificar, projetar, testar, apoiar e implantar novas
soluções,  processos  e  tecnologias  que  resultem em benefícios
para o cidadão e para a gestão urbana inteligente, combinando o
planejamento top-down com o bottom-up.

1.6.8. O Modelo  de  Governança deve definir  o  total  ordenamento para uma gestão
inteligente e analítica, recomendando as funções e os perfis dos profissionais que
comporão  as  equipes  técnicas  da  Infovia  Cidade  Inteligente,  da  Nuvem
Urbana Cidade Inteligente e do Observatório Salvador, e quais os recursos
necessários para governança da Cidade Inteligente.

1.6.9. Para  definir  um Modelo  de  Governança para  a  Cidade  Inteligente será
necessário:

1.6.9.1. Analisar  as suas dimensões organizacionais:  atividades (tarefas),
os recursos (pessoas), aplicação de procedimentos (tecnologias), normas
e regras (estrutura).

1.6.9.2. Identificar  a  sua  razão  de  ser  ou  base  que  sustenta  a  suas
atividades  (missão)  e  saber  os  objetivos  futuros  da  organização  com
estabelecimento de prazos, metas (visão) e valores.

1.6.9.3. Definir as suas características institucional, administrativa, política
e procedimentos que definem o seu perfil.

1.6.9.4. Identificar a melhor configuração para a organização do negócio.

1.6.9.5. Definir o perfil de recursos humanos necessários para gestão da
cidade inteligente.

1.6.10. No escopo de fornecimento do  Modelo de Governança é requerida a
especificação de uma plataforma colaborativa para operação, monitoramento e
gestão, incluindo o dimensionamento completo do sistema, softwares, estações
de  trabalho,  servidores,  etc.,  que  possibilite uma  inteligência  compartilhada
entre os atores da cidade.

1.6.10.1. A  plataforma  deve  suportar  a  complexidade,  variedade  e
heterogeneidade  dos  objetos  do  ambiente  urbano,  possibilitando  a
mineração e estratificação de dados, correlação de dados e eventos e a
realização de análises preditivas para gestão urbana inteligente.

1.6.11. O  Modelo de Governança proposto  deve especificar  como gerenciar
uma  cidade  inteligente,  definir  procedimentos  para  eleger  prioridades,
indicadores,  metas,  itens  de  controle  para uma gestão efetiva,  sustentável  e
resiliente que possibilite a transformação da cidade.

1.6.12. O  Modelo  de  Governança proposto  deve  possibilitar  a  utilização  de
dados  estruturados  e  não  estruturados  e  das  estatísticas  oriundas  das
plataformas  de  gestão  para  tomada  de  decisões  e  correções  de  rumo  das
questões relativas à dinâmica urbana, criando sinergia para efetivar a cidade
mais inteligente. 

1.6.13. O  Modelo  de  Governança incluirá  procedimentos  operacionais  para
execução  das  atividades  da  equipe  estratégica  e  de  gestão  analítica,  que
associados  aos  procedimentos  operacionais  de  gerenciamento  da  rede
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metropolitana  de  acesso aberto  Infovia Cidade Inteligente e  dos  sistemas
computacionais  da  Nuvem  Urbana  Cidade  Inteligente,  constituem  o
arcabouço da gestão integrada para governança da Cidade Inteligente.

1.6.13.1. Tais  procedimentos  incluem,  além  de  instruções  técnicas
específicas  de  cada  plataforma  e  disciplina,  os  desdobramentos  das
ações de segurança, tanto as de amplo espectro, quanto as especificas
para cada função desempenhada no Observatório Salvador.

2. TOPOLOGIA

2.1. Descrição das topologias das redes atuais através das figuras abaixo:

Figura 1 – Rede de Comunicação Corporativa de voz da PMS

Figura 2 – Rede de Transporte
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Figura 3 – Rede COGEL
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Fi
gura 4 – Fibra Óptica da Rede Metropolitana Salvador (ReMeSSA), de caráter multi-institucional

3. NORMAS E PREMISSAS

3.1. Normas

3.1.1. O projeto  de  técnico  da  Infovia  Cidade Inteligente e  da  Nuvem Urbana
Cidade  Inteligente,  proposto  pela  LICITANTE  para  o  certame,  incluindo  as
características  técnicas  de  todos  os  equipamentos,  materiais  e  acessórios,
deverão estar em completo acordo com as mais recentes revisões das Normas,
Leis, Padrões e Recomendações aplicáveis, dos Organismos relacionados abaixo:

 ANATEL – Agência Nacional de Telecomunicações;

 ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas;

 ITU-R  –  International  Telecommunications  Union   Radiocommunication
Sector;

 ITU-T – International Telecommunications Union Telecommunication Stand
Sector;

 EIA – Electronic Industry Association;

 ANSI – American National Standard Institute;

 IEC – International Electrotechnical Commission;

 IEEE – Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos;

 ISO – International Organization for Standardization;
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 TIA – Telecommunications Industry Association;

 ISTT – Sociedade Internacional de Tecnologia Não Destrutiva;

 Plano Salvador 500

 Lei Municipal N° 9.069/2016 – Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano
de Salvador;

 Lei  Municipal  Nº  8.913/2015  –  Política  Municipal  de  Meio  Ambiente  e
Desenvolvimento Sustentável;

 Decreto  Municipal  Nº  29.999/2018  -  Plano  de  Mobilidade  Urbana
Sustentável de Salvador - PLANMOB Salvador;

 Lei Federal Nº 12.965/2014 – Marco Civil da Internet;

 Decreto Federal Nº 8.638/2016 – Política de Governança Digital;

 Decreto Federal 8.777/2016 – Política de Dados Abertos;

 Lei 13.709/2018 – Proteção de Dados Pessoais

 Cartilha de Cidades – BNDES – Janeiro 2018

 Plano Nacional de Internet das Coisas (PNIoT) / 2018 – BNDES / MCTIC

3.1.2. Os processos  e  procedimentos  propostos  para  o  Modelo de Gestão para  o
Observatório Salvador pela LICITANTE deverão estar em completo acordo com
as  mais  recentes  revisões  das  Normas,  Leis,  Padrões  e  Recomendações
aplicáveis, dos organismos nacionais e internacionais voltadas para Tecnologia
da Informação, preconizadas por modelos como ITIL (IT Infrastructure Library) e
nas  boas  práticas  preconizadas  pelo  PMBOK  (Project  Management  Base  of
Knowledge).

3.1.3. Outras  normas  não  mencionadas  especificamente  neste  Termo de  Referência
poderão ser adotadas como complemento das indicadas.  Em todos os casos,
quando os  requisitos  específicos,  estipulados  nas  seções  subsequentes  desta
especificação,  excederem  aqueles  requeridos  pelas  normas  aplicáveis,
prevalecerá sempre os requisitos aqui estipulados.

3.2. Premissas

3.2.1. Preservação do investimento

3.2.1.1. Existe  uma  rede  de  dados  metropolitana  que  interliga  diversos
órgãos  da  administração  pública  do  Município  de  Salvador-Ba,  com
centros de processamento distribuídos e equipes técnicas que operam e
atuam de forma isolada na maioria das vezes. Toda essa infraestrutura
existente  deve  ser  considerada  no  projeto  Cidade  Inteligente,  sendo
necessário  projetar  as  adaptações e melhorias  necessárias  para  o  seu
reaproveitamento  e  incorporação  à  nova  infraestrutura  da  Infovia
Cidade Inteligente e da Nuvem Urbana Cidade Inteligente.

3.2.2. Atendimento ao Marco Regulatório

3.2.2.1. O projeto Cidade Inteligente deve estar em conformidade com as
Leis Municipais Nº 9.069 /2016 (PDDU) e Nº 8.913/2015 (Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável), Decreto Municipal Nº 29.999/2018 - Plano
de Mobilidade Urbana Sustentável de Salvador - PLANMOB Salvador, deve
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atender  aos  requisitos  preconizados  na  Lei  Federal  Nº  12.965  /  2014
(Marco Civil da Internet) e Decreto Federal Nº 8.638 / 2016 (Política de
Governança  Digital),  Lei  13.709  /  2018  (Proteção  de  Dados  Pessoais),
entre outras. Em todas as etapas do desenvolvimento do projeto, e onde
couber, deve atender aos requisitos das agências reguladoras de serviços
delegados  a  terceiros  (ANATEL,  ANEEL,  etc.),  bem como dos  órgãos  e
entidades do serviço público, conforme previsto nos itens 1.2.3 e 3.1.
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ANEXO B

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

ETAPA ATIVIDADE
PRAZO

ESTIMAD
O

VALOR DA
ETAPA

Elaboração do
Planejamento do

Projeto

Workshop  de  abertura  do
projeto  e  nivelamento
conceitual  e  Plano de Projeto
detalhado

15 dd  

Plano de Projeto detalhado

Levantamento do
Contexto de Negócios

Resumo  executivo  das
estratégias  de  negócio  do
Governo e as implicações para
a  TIC  no  contexto  de  Cidade
Inteligente 75 dd  

Lista  dos  princípios  e
diretrizes  estratégicos
norteadores do PDTCI

Diagnóstico da Situação
Atual de TIC

Relatório  de  diagnóstico  do
modelo atual de TIC

75 dd  

Relatório de benchmarking do
modelo atual de TIC

Levantamento das
Necessidades de

Tecnologias Digitais
para a Cidade

Inteligente

Inventário  de  Tecnologias
Digitais  para  a  Cidade
Inteligente

75 dd  
Necessidades  de  tecnologias
digitais  priorizadas  para  a
Cidade Inteligente

Visão Estratégica de
Tecnologias Digitais

para a Cidade
Inteligente

Relatório de Visão Estratégica
de Tecnologias Digitais para a
Cidade Inteligente

75 dd  
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ETAPA ATIVIDADE PRAZO
ESTIMADO

VALOR DA
ETAPA

Modelo de Governança,
Gestão de Tecnologias
Digitais e Arquitetura

Tecnológica para a
Cidade Inteligente

Modelo  Proposto  de  Visão,
Governança  e  Gestão  de
Tecnologias Digitais  para a
Cidade Inteligente.

20 dd  

Detalhamento  dos
processos  de
Relacionamento  com
Clientes  e  Fornecedores,
Gestão  de  Portfólio  de
Projetos e Demandas.
Modelo  Corporativo
proposto  de  Arquitetura
Tecnológica  para  a  Cidade
Inteligente

Política de Governança para
a Cidade Inteligente

Programa de Elaboração

Planos  de  Ação  para
elaboração do PDTCI

50 dd  Sistemática  de
monitoramento,
acompanhamento  e
avaliação  da  execução  do
PDTCI.

Elaboração da
Engenharia Executiva

para Infovia

Desenvolvimento  das
atividades  de  Engenharia
Executiva com aplicação de
conhecimentos
especializados para projeto
do  Backbone  de  Alta
Disponibilidade.

130 dd  

Desenvolvimento  das
atividades  de  Engenharia
Executiva com aplicação de
conhecimentos
especializados para projeto
do  Backbone  da  Rede  de
Transporte  para  Pontos
Críticos.
Desenvolvimento  das
atividades  de  Engenharia
Executiva com aplicação de
conhecimentos
especializados para projeto
da rede de Acesso Própria e
Contratada,  óptica ou sem
fio,  para  os  demais  1.500
pontos  da  rede,  de  forma
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modular a ser faturada em
lotes de 100 unidades.

Desenvolvimento  da
Engenharia  Executiva  com
aplicação  de
conhecimentos
operacionais.

Elaboração da
Engenharia Executiva

para Nuvem

Desenvolvimento  da
Engenharia  Executiva  com
aplicação  de
conhecimentos
especializados.

130 dd  
Desenvolvimento  da
Engenharia  Executiva  com
aplicação  de
conhecimentos
operacionais.

Elaboração da
Engenharia Executiva

para Segurança
Cibernética 

Desenvolvimento  da
Engenharia  Executiva  com
aplicação  de
conhecimentos
especializados.

130 dd  
Desenvolvimento  da
Engenharia  Executiva  com
aplicação  de
conhecimentos
operacionais.

Elaboração da
Engenharia Executiva
para o Observatório

Desenvolvimento  da
Engenharia  Executiva  com
aplicação  de
conhecimentos
especializados.

130 dd  
Desenvolvimento  da
Engenharia  Executiva  com
aplicação  de
conhecimentos
operacionais.

Prazo Total Estimado: 10 (dez) meses

Valor Global da Proposta R$
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ANEXO C

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
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