
 

 
 

 

ANEXO G - CATÁLOGO DE SERVIÇOS 
 

O catálogo de serviços apresentado na tabela abaixo lista as complexidades esperadas para cada 

serviço a ser executado. 

Este catálogo pode ser alterado pontualmente na medição de serviços no caso de ser detectado pela 

CONTRATADA e aprovado pelo CONTRATANTE que o serviço apresenta para uma 

determinada atividade uma complexidade diferente da listada. 

Este catálogo pode ser alterado continuamente no caso de ser detectado pela CONTRATADA e 

aprovado pelo CONTRATANTE que o serviço apresenta para a maioria das atividades 

relacionadas a ele uma complexidade diferente da listada. 
 

 
 

 

 
 
 

SERVIÇO COMPLEXIDADE 

Avaliação e descoberta de portfólio de aplicações e suas 

interdependências para construção de plano para migração. 
Intermediário 

Avaliação de infraestrutura existente para dimensionamento de 

infraestrutura necessária em ambiente de nuvem. 
Intermediário 

Migração de cargas de trabalho entre sistemas operacionais 

(Linux/ Windows) 
Intermediário 

Migração de 

heterogêneos. 

cargas de trabalho entre bancos de dados 
Alta 

Migração de bases de dados on-premises para nuvem, com ou 

sem atualização de versão, para: outros motores suportados; 

bases de dados para propósitos específicos (NoSQL). 

 
Alta 

Migração de containers on-premises para soluções de 

orquestração e repositório de containers gerenciados. 
Alta 

Migração de cargas de trabalho, elegíveis, de máquinas virtuais 

para containers. 
Alta 

Migração de cargas de trabalho, elegíveis, máquinas virtuais ou 

containers para modelo sem servidor. 
Alta 

Migração de cargas de trabalho em máquinas virtuais para 

serviços gerenciados e não gerenciados elegíveis. 
Alta 

Implementação de mecanismo de alta disponibilidade, 

escalabilidade horizontal automatizada, monitoramento, 

verificações de saúde e balanceamento de carga. 

 
Alta 



 

 
 

 
  
  
 
 
 

Construção de data warehouse e/ou datamarts a partir de uma 

ou mais fontes de dados, escalabilidade vertical e horizontal e 

otimizações de consultas 

 
Especialista 

Construção de soluções de analytics a partir de uma ou mais 

fontes de dados, escalabilidade vertical e horizontal e 

otimizações de consultas 

 
Especialista 

Construção de soluções de Big Data a partir de uma ou mais 

fontes de dados, escalabilidade vertical e horizontal e 

otimizações de consultas 

 
Especialista 

Desenvolvimento e implementação de projetos que envolvem 

tecnologias de Inteligência Artificial, linguagens e aprendizado de 

máquina, redes neurais, preditivas e demais tecnologias 

envolvidas. 

 

Especialista 

Desenvolvimento e implementação de projetos de atendimento 

virtual, robôs e demais ferramentas de conversação inteligente 

automatizada. 

 
Especialista 

Desenvolvimento e implementação de projetos que envolvem 

soluções de IoT (Internet das Coisas). 
Especialista 

Implementação de rede de entrega de conteúdo para conteúdo 

(site) estáticos. 
Intermediário 

Criação/configuração de topologia de redes interconectadas com 

isolamento, firewall, ACL’s (Access Control Lists) e auditoria. 

 
Intermediário 

Implementação e configuração de conectividade do ambiente 

on-premises com ambiente em nuvem. 
Intermediário 

Configuração de serviço de DNS, público ou privado, e 

integração com serviço de DNS on-premises. 
Intermediário 

Implementação de modelo de categorização de custos com 

base em rótulos, orçamentos e alarmes de consumo mensal. 
Baixa 

Implementação de controles para filtro de requisições Web 

classificadas como nocivas. 
Intermediário 

Configuração de cofre de senhas para armazenamento de 

credenciais, chaves e outros dados sensíveis. 
Intermediário 



 

 
 

Automação do provisionamento e gerência de configuração de 

serviços e recursos de nuvem com modelo de infraestrutura 

como código e autosserviço. 

 
Alta 

Implementação de solução para gerenciamento e automação 

de backup de dados nos serviços de nuvem ou ambiente on- 

premises. 

Intermediário 

Implementação de solução para backup de dados de longa 

retenção com políticas de ciclo de vida. 
Intermediário 

Implementação de processos de transferência de grandes 

volumes de dados para nuvem, incluindo processo de backup e 

restauração em novo ambiente. 

 
Intermediário 

Desenho e implantação de arquitetura para continuidade de 

negócios e recuperação de desastres em ambiente de nuvem de 

acordo com requisitos de RTO (Recovery Time Objective) e RPO 

(Recovery Point Objective). 

 

Especialista 

Apresentação de workshops/transferência de conhecimento 

para detalhamento de entregáveis. 
Baixa 

Configuração de estrutura de contas em conformidade com 

melhores práticas de segurança. 
Intermediário 

Avaliação de ambiente em nuvem sobre perspectiva de 

segurança, desempenho, confiabilidade, custos e eficiência 

operacional e aplicação de correções apropriadas. 

 
Alta 

Migração fim-a-fim de máquinas virtuais incluindo os processos 

de conversão, importação, configuração e testes do ambiente 

migrado. 

 
Alta 

Implementação de ambiente para virtualização de desktops, 

incluindo configuração de redes, autenticação, políticas de 

gerenciamento e imagens personalizadas com configurações e 

aplicativos. 

 

Alta 

Gerenciamento dos provedores de serviço, orquestração, 

bilhetagem, implementação de mecanismos de controle, 

otimização de custos, sustentação e operação de ambiente de 

Nuvem com execução de tarefas do dia a dia: monitoramento, 

aplicações de patches, backup, atendimento de requisições de 

tarefas e mudanças. 

 

 

Baixa 

Serviço de monitoramento dos recursos e componentes da 

solução. 
Baixo 

 


