
Suporte Técnico e Manutenção

1. A Contratada deverá fornecer serviço de suporte técnico especializado na solução adquirida para:
instalação, administração, gerenciamento, configuração, manutenção, desinstalação e resolução de
problemas, para o perfeito funcionamento da solução, durante toda a vigência do contrato e da
garantia durante 24 (vinte e quatro) meses a partir do aceite do objeto, incluindo eventuais visitas 
que se façam necessárias;

2. A Contratada deverá se comprometer a fornecer vacinas para novos códigos maliciosos num
prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas a partir da abertura de chamado e do envio de amostra de
códigos maliciosos pela Contratante;

3. O suporte técnico fornecido pela Contratada deverá ser em regime de, no mínimo, 8 x 5 (horário 
comercial e dias úteis) com atendimento telefônico, por e-mail, ou presencial;

4. A abertura do chamado técnico será realizada pela contratante, de forma descentralizada, e
deverá ser registrada por meio de ferramenta automatizada via Web ou através de e-mail fornecido
pela Contratada;

5. Caso a Contratada não corrija o problema, através de e-mail ou telefone, no prazo máximo de 02 
(dois) dias úteis, a contar da abertura do chamado técnico, a Contratada deverá fornecer suporte
técnico presencial especializado na solução, sem ônus para a Contratante, a partir do 3º dia útil, a
contar da abertura do chamado técnico, até a solução definitiva do problema;

5.1. A Contratada deverá enviar suporte técnico presencial “on site” especializado na solução (no
local indicado pela Contratante, que pode ser qualquer uma de suas dependências);

5.2. O problema deverá ser sanado em definitivo em até 05 (cinco) dias úteis contados a partir da
abertura do chamado técnico;

5.3. Constatada a impossibilidade da Contratada no cumprimento dos prazos estabelecidos, a 
mesma deverá apresentar à Contratante sua justificativa técnica por escrito para avaliação e adoção 
das medidas cabíveis;

6. O suporte técnico deve ser em língua portuguesa;

7. A Contratada deverá fornecer ferramenta automatizada via web para que a Contratante possa:

7.1. Realizar a abertura e acompanhamento dos chamados e registrar todas as informações
referentes ao mesmo;

7.2. Realizar a gestão dos chamados, com relatórios e acesso às informações e status dos chamados,
que permitam acompanhar o seu atendimento, andamento, resolução e cumprimento do Acordo de
serviços;

7.3. Receber notificação por e-mail, com cópia para o gestor do contrato ou um profissional
indicado pela Contratante, de todas as ocorrências registradas no chamado técnico desde sua 
abertura até seu encerramento;

8. Fica a contratada obrigada a encaminhar todas as notificações dos chamados para que a
contratante possa fazer a gestão do contrato;



9. O gestor do contrato poderá solicitar reuniões bimestrais ou quando for necessário, entre a
Contratada e a Contratante, para a análise dos serviços de suporte técnico realizados. Nessas 
reuniões serão verificados os chamados e atendimentos de um período e adotadas ações corretivas e
encaminhadas outras ações visando à melhoria do atendimento pela Contratada.


