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TERMO DE REFERÊNCIA DE CONSULTORES POR PRODUTOS 

 
OEI/BRA – 09/005 - Desenvolvimento da Gestão Estratégica do IBRAM e dos Museus 

Brasileiros para o Fortalecimento Institucional na Formulação e Implantação de Políticas 
Públicas 

 
 
 

Qualificação 03 
 
1. Justificativa 

 
O Instituto Brasileiro de Museus – IBRAM, em parceria com a OEI, implementa o 

Projeto “Desenvolvimento da Gestão Estratégica do IBRAM e dos Museus Brasileiros 

para o Fortalecimento Institucional na Formulação e Implantação de Políticas 

Públicas”, que tem como objetivo desenvolver instrumentos gerenciais e técnico-

operacionais para o recém criado instituto. 

 

Um dos principais eixos programáticos do projeto prevê desenvolver e aplicar, de 

forma experimental, estratégias e instrumentos tecnológicos de informação e 

comunicação para sistematizar os procedimentos de gerenciamento e planejamento 

do IBRAM e dos museus brasileiros. 

 

Sendo assim, será necessária a contratação de consultores para a realização de 

estudos e desenvolvimento de propostas inerentes a esses processos necessários para 

o desenvolvimento dos instrumentos gerenciais e técnico operacionais. 

 
 
2. Enquadramento no PRODOC: 

Objetivo Geral:  Ampliar a capacidade institucional do IBRAM e dos museus brasileiros 

para a modernização dos processos de formulação e implantação de políticas públicas. 

 

Objetivo Específico 3 – Desenvolver e aplicar, de forma experimental, estratégias e 

instrumentos tecnológicos de informação e comunicação para sistematizar os 

processos de gerenciamento e planejamento do Ibram e dos museus brasileiros. 

Resultado 3.1. – Instrumentos tecnológicos de informação e comunicação formulados 

segundo as especificidades gerenciais e técnico-organizacionais do Ibram e de museus 

brasileiros. 
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3. Finalidade da contratação 
 

Contratação de um consultor em TI com experiência em administração de redes e 

sistemas base de dados em sistemas de grande porte para desenvolver propostas de 

estruturação da área de dados segundo as especificidades do Ibram e dos Museus. 

 

4. Requisitos mínimos de qualificação 

Curso superior em redes de computadores ou áreas afins com experiência 

mínima de 4 anos em Infraestrutura de redes LAN e WAN, tendo vivência em 

Active Directory e serviços DNS, DHCP, FIREWALL, WEB em sistemas de grande 

porte. 

 

5. Remuneração e modalidade de contratação 

Contratação temporária e remuneração feita mediante realização dos produtos 

previstos no plano de trabalho do profissional contratado. 

6. Produtos esperados 

6.1. Criação de documento técnico contendo proposta de implementação de 

infraestrutura de redes LAN e WAN para a nova sede do IBRAM; 

6.2. Criação de documento técnico contendo proposta para implementação de 

domínio de rede contendo os seguintes serviços: DC, Autenticação, WINS, DNS, e 

DHCP; 

6.3. Criação de documento técnico contendo projeto para implementação de solução 

Proxy Internet para a infraestrutura de redes do IBRAM; 

6.4. Criação de documento técnico contendo proposta de processo de funcionamento 

e atendimento da área de infraestrutura de redes e telefonia para a nova sede do 

IBRAM; 

6.5. Criação de documento técnico contendo projeto de solução de backup e restore 

de dados computacionais em conformidade com a estrutura dos sistemas de 

informação do IBRAM; 

6.6. Criação de documento técnico contendo proposta de solução de monitoração de 

serviços e tráfego de rede em conformidade com a estrutura dos sistemas de 

informação do IBRAM; 
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6.7. Criação de documento técnico contendo projeto para implementação de alta 

disponibilidade de serviços com o uso de recursos de Virtualização de Servidores; 

6.8. Criação de documento técnico contendo projeto de implementação de redes (sem 

fio) Wireless contemplando rede de visitantes, controle de acesso e projeto de 

topologia da rede da sede do IBRAM; 

6.9. Criação de documento técnico contendo projeto de implemente serviço de VPN 

(Virtual Private Network) para toda a infraestrutura de redes do IBRAM. 

 

7. Quadro de produtos 

Descrição do Produto Data Prevista Valor 

Documento técnico “A” contendo proposta de 

implementação de infraestrutura de redes LAN e 

WAN para a nova sede do IBRAM; 

10/05/2010 R$ 9.700,00 

Documento técnico “B” contendo proposta para 

implementação de domínio de rede contendo os 

seguintes serviços: DC, Autenticação, WINS, DNS, e 

DHCP; 

02/06/2010 R$ 11.900,00 

Documento técnico “C” contendo proposta de 

processo de funcionamento e atendimento da área 

de infraestrutura de redes e telefonia para a nova 

sede do IBRAM 

12/08/2010 R$ 9.500,00 

Documento técnico “D” contendo proposta de 

processo de funcionamento e atendimento da área 

de infraestrutura de redes e telefonia para a nova 

sede do IBRAM; 

13/09/2010 R$ 15.400,00 

Documento técnico “E” contendo projeto de solução 

de backup e restore de dados computacionais em 

conformidade com a estrutura dos sistemas de 

informação do IBRAM; 

01/10/2010 R$ 8.500,00 

Documento técnico “F” contendo proposta de 

solução de monitoração de serviços e tráfego de rede 

em conformidade com a estrutura dos sistemas de 

informação do IBRAM; 

19/11/2010 R$ 15.200,00 
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Documento técnico “G” contendo projeto para 

implementação de alta disponibilidade de serviços 

com o uso de recursos de Virtualização de Servidores; 

12/12/2010 R$ 10.900,00 

Documento técnico “H” contendo projeto de 

implementação de redes (sem fio) Wireless 

contemplando rede de visitantes, controle de acesso 

e projeto de topologia da rede da sede do IBRAM; 

25/01/2010 R$ 15.500,00 

Documento técnico “I” contendo projeto de 

implemente serviço de VPN (Virtual Private Network) 

para toda a infraestrutura de redes do IBRAM 

09/03/2011 R$ 11.400,00 

 

8. Vigência do contrato: 12 meses 

 

9. Nº de vagas: 1 vaga 

 

10. Valor do contrato: R$ 108.000,00 


