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ANEXO 16 - NOTAS TÉCNICAS 

ANEXO 16.2 - NOTA TÉCNICA ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

  

O presente termo de referência tem por objetivo a contratação da prestação de serviços 

técnicos especializados na área de tecnologia da informação para organização, 

desenvolvimento, implantação e execução de atividades de planejamento, sustentação, 

monitoração, operação, suporte técnico remoto e presencial à infraestrutura de Data 

Center da CONTRATANTE. 

 

O Data Center atual da Prodabel conta com uma grande estrutura, o que é possível 

constatar no anexo 07.  

 

Todo o quantitativo de atestado de capacidade técnica foi baseado na estrutura atual 

do Data Center, sem, é claro, ultrapassar os limites legais e jurisprudenciais, 50% 

(cinquenta por cento) do objeto. 

 

O volume de atestado foi definido baseado no que é essencial à segura e eficiente 

prestação do serviço, portanto, é o mínimo que se precisa possuir de experiência e 

conhecimento para conduzir os processos ligados à prestação de serviço, objeto do 

termo de referência, com o devido nivelamento. 

 

Compete informar, ainda, que, é de fácil constatação ao anexo 07 (sete) que a estrutura 

atual conta com um quantitativo muito superior ao que foi exigido, o que foi requerido 

para fins de atestado não atinge o limite legal e jurisprudencial de 50% (cinquenta por 

cento), reafirmando que, o volume descrito corresponde a essencialidade mínima do 

que é exigido para a segura prestação do serviço, absolutamente ligado a segurança da 

operação. 

 

Por outro lado, impera destacar que, qualquer interessada que tenha experiência e 

competência (comprovada através de atestados de capacidade técnica) nos níveis 

exigidos, poderá conduzir a operação com a plena segurança necessária. 

 

 

Belo Horizonte,        de                         de 2022. 

 

 

 

 

 

FLÁVIO JUNIO DE CARVALHO 

Superintendente de Data Center 

 

 

 

 

LEONARDO AUGUSTO ROSCOE DA ROCHA 

Diretor de infraestrutura 
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