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Anexo I 

TERMO DE REFERÊNCIA - TR 
Pregão Eletrônico nº 018/2013 

1 – DO OBJETO 

1.1 – Registro de Preços – RP, por 12 (doze) meses, de prestação de serviços técnicos 
especializados para a implantação, manutenção e suporte assistido dos módulos do software 
“e-cidade”, disponível no Portal do Software Público (www.softwarepublico.gov.br), visando o  
aperfeiçoamento da gestão dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro.  

1.1.1 – O software e-cidade é composto de diversas áreas de negócio subdividas em módulos e 
com fucionalidades distintas, incluindo a Análise de Dados (BI-Bussiness Inteligence), 
disponíveis no Portal do Software Público (www.softwarepublico.gov.br). 

1.1.2 – Entende-se por implantação: 

1.1.2.1 - A pré-instalação.  

1.1.2.2 - A instalação e configuração. 

1.1.2.3 - A customização. 

1.1.2.4 - A conversão de dados, disponibilização dos dados e os testes. 

1.2 - O Apenso I a este TR registra o Cronograma Básico de Implantação no Município. 

1.3 - O Apenso II a este TR registra a Estimativa de Homem/Hora – H/H, no Município, 
incluindo, manutenção, suporte assistido local e remoto, sob demanda quanto a quantidade e 
periodo, para a prestação dos serviços técnicos especializados do objeto. 

1.4 – Em um primeiro momento, há uma previsão de que os seguintes Municípios serão 
aderentes a este RP: Niterói, Duque de Caxias, Belford Roxo, Magé, Rio Bonito, Búzios e Rio 
das Ostras. 

2 – DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS  

2.1 – A implantação somente deverá ocorrer após autorização formal do Município. 

2.2 – Pré-instalação - Como pré-instalação entende-se ao menos uma visita técnica ao 
Município com os seguintes objetivos: 

2.2.1 - Levantamento e validação de dados preliminares disponibilizados  pelo Município. 

2.2.2 - Agendamento de apresentação da solução para sensibilização de todos os envolvidos 
no Município. 

2.2.3 - Realização de reunião para sensibilização: 

a) Nesta reunião de sensibilização deverão ser apresentados todos os módulos integrantes 
do software e-cidade de forma ampla,  identificando os benefícios para o Município. 

b) Deverá também, ser apresentado um cronograma básico com as atividades a serem 
cumpridas com o planejamento das datas relacionadas as visitas de levantamento para 
os módulos solicitados pelo município. 

 

http://www.softwarepublico.gov.br/
http://www.softwarepublico.gov.br/
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2.2.4 - Ao final do processo de pré-instalação os dados preliminares estarão definidos e 
homologados pelos gestores municipais. 

2.3 – Instalação e Configuração da Solução. 

2.3.1 - Como instalação e configuração, entendem-se os serviços técnicos especializados 
necessários para a disponibilização do software “e-cidade” no ambiente operacional do 
Município. 

2.3.2 – No ambiente operacional do Município serão configurados, o sistema operacional e os 
servidores de aplicação e de banco de dados. 

2.3.3 - A versão a ser instalada no Município deverá ser aquela homologada pelo Município. 

2.3.4 - As atualizações de versão dos módulos do objeto deverão ser realizadas no Município, 
durante o período de vigência do Contrato. 

2.3.5 - Ao final do processo de instalação e configuração, todos os módulos do objeto deverão 
estar em regime de operação  

2.4 – Customização 

2.4.1 – Como customizações, entende-se os serviços de adaptação do módulo às 
especificidades das regras do município. 

2.4.1.1 - Customizações iniciais dos módulos do software “e-cidade”, quando necessárias, 
ocorrerão obedecendo o cronograma estabelecido durante a Pré-instalação, subitem 2.2.  

2.4.1.2 – Customizações ao longo do Contrato, quando necessárias devido à dinâmica das 
regras municipais e evoluções naturais do sistema, ocorrerão sob demanda mediante 
solicitação formal do Município à Contratada, utilizando o Banco de Horas previsto no subitem 
2.7.3.3.  

2.5 - Conversão, Disponibilização e Teste dos Dados 

2.5.1 - Como conversão de dados, entende-se os serviços técnicos especializados inerentes ao 
desenvolvimento das rotinas computacionais necessários para migração das informações até 
então tratadas pelo Município, caso necessário, para o banco de dados da solução, a serem 
realizados da seguinte forma: 

a) Os dados a serem convertidos para a base inicial da solução serão aqueles 
disponibilizados pelo Município; 

b) Os dados serão convertidos num primeiro momento visando entendimento pela 
Contratada do conjunto de informações existentes; 

c) Os dados serão convertidos num segundo momento visando à carga na base definitiva 
no ambiente operacional disponibilizado pelo Município; 

d) Todas as 02 (duas) conversões deverão ser executadas no ambiente operacional do 
Município. 

2.5.2- Após a conversão dos dados serão realizados testes, para aferição e validação da 
conversão, bem como a disponibilização dos dados para a carga na base definitiva. 

2.5.3 - Ao final do processo de conversão de dados, os módulos do objeto deverão estar em 
regime de operação viabilizando os testes necessários para homologação da conversão. 
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2.6 - Capacitação 

2.6.1 - Deverão ocorrer treinamentos no Município, para os usuários e técnicos municipais, a 
serem indicados pela Prefeitura do Município, de forma presencial e com controle de 
frequência. 

2.6.1.1 - O controle de frequência deverá conter nome, matrícula, cargo e assinatura do 
participante.  

2.6.2 - Os treinamentos deverão abordar conceitualmente as funcionalidades dos módulos 
objeto da contratação. 

2.6.3 - Os locais e os equipamentos para realização dos treinamentos serão disponibilizados 
pelo Município. 

2.6.4 - Deverão ser aplicados treinamentos com 03 (três) perfis distintos – técnico operacional, 
gestor e analistas/programadores do Município. 

2.6.4.1 – Perfil Técnico operacional - Responsável pela infraestrutura no Município, observando 
as condições abaixo: 

a) Para um total de até 10 (dez) técnicos do Município; 

b) Deverá capacitar os participantes: 

 Na instalação do software integralmente; 

 Nos procedimentos necessários para a execução de backups; 

 Nos procedimentos para a operação; 

 Caso necessário, deverá incluir a capacitação no sistema operacional que a solução 
utiliza. 

c) Deverá ser ministrado por profissionais tecnicamente qualificados e com experiência 
comprovada na implantação / treinamento da solução. 

2.6.4.2 – Perfil Gestor - Responsável pela utilização e alimentação de dados no sistema, 
observando as condições abaixo: 

2.6.4.2.1 – Operacional: 

a) O treinamento deverá ocorrer em 02 (dois) momentos no Município: 

 Após a conversão dos dados e início da utilização do módulo; 

 Em um segundo momento , a ser definido pelo Município , com objetivo de sedimentar o 
conhecimento na utilização do módulo . 

b) A cada etapa de treinamento deste perfil deverão ser observadas as condições abaixo: 

 Deverão participar 02 (dois) representantes de cada  Secretaria Municipal envolvida na 
contratação; 

 Deverá ser realizado em turmas de até 20 (vinte) pessoas; 

c) Os treinamentos deverão ser ministrados por profissionais tecnicamente qualificados 
com o perfil abaixo:  
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 Analista(s) de sistemas tecnicamente qualificados e com experiência comprovada na 
implantação / treinamento da solução. 

2.6.4.2.2 – Análise de Dados (BI): 

a) Para um total de até dois (dois) técnicos por Secretaria envolvida; 

b) Deverá capacitar os participantes na elaboração de pesquisas na base de dados 
visando apresentação de relatórios de informações consolidadas para tomada de 
decisão pelos gestores municipais; 

2.6.4.3 – Perfil Analistas e Programadores - deverão ocorrer, também, treinamentos para a 
equipe técnica do Município em 02 (dois) aspectos: 

2.6.4.3.1 – Operacional: para até 05 (cinco) programadores ou analistas de sistemas,  devendo 
abordar o seguinte conteúdo: 

a) Metodologia utilizada no desenvolvimento do sistema e suas manutenções; 

b) Metodologia utilizada no trabalho; 

c) Modelo de dados dos módulos das áreas de negócio solicitada; 

d) Integração entre os módulos de cada área solicitada; 

e) Detalhamento dos módulos da área solicitada e integração com os demais módulos de 
áreas envolvidas. 

2.7 – DO SUPORTE ASSISTIDO  

2.7.1 – A Contratada deverá realizar, após a implantação, ao menos 01 (uma) visita técnica ao 
Município, de 08 (oito) horas no mínimo, uma vez a cada mês, durante a vigência do Contrato, 
visando aferir o bom funcionamento do sistema. 

2.7.1.1 - O representante do Município deverá fornecer o atestado de visita, descrevendo os 
problemas, caso existam, e sua avaliação do serviço prestado. 

2.7.1.2 - A Contratada deverá fazer um relatório de visita e deverá encaminhar ao Município, 
descrevendo os problemas, caso existam, e sua avaliação geral do atendimento. 

2.7.2 - Independentemente do suporte descrito no subitem 2.7.1, a Contratada deverá prover 
suporte assistido no local, ao Município, visando à consolidação e o perfeito funcionamento dos 
módulos implantados. 

2.7.3 - O suporte não presencial deverá ser feito de duas maneiras: 

 Por meio de “helpdesk”: disponibilizar um telefone 0800 para contato do usuário de 
segunda-feira à sexta-feira, de 09h00min as 18h00min; 

 Por meio eletrônico: e-mail ou outro canal como sites da empresa. Deverá estar 
disponível para o Município um Sistema de Gestão de Demandas, sendo sua utilização 
a critério do mesmo.  

2.7.3.1- O serviço de “helpdesk” deverá consolidar estatisticamente todas as demandas 
existentes em um relatório mensal, que deverá ser enviado ao Município, anexado ao 
faturamento do serviço de suporte assistido. 

2.7.3.2 - O suporte assistido deverá ser atendido por profissionais comprovadamente 
qualificados, com ao menos um dos perfis técnicos abaixo, compatível com a demanda: 



 

CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

TR-PE nº 018/2013 
5 

a) Analista de sistemas tecnicamente qualificados e com experiência comprovada na 
implantação da solução.  

b) Programador / Desenvolvedor, com aptidão para desenvolver as atividades de 
programação e com experiência comprovada na implantação da solução.  

2.7.3.3 – Para atender as demandas inicialmente não previstas e customizações corretivas e 
evolutivas do sistema, está previsto um Banco de Horas de 50.000 (cinquenta mil) horas, que 
serão utilizadas mediante formalização do Município à CONTRATADA conforme subitem 
2.4.1.2.  

2.7.4 - Acordo de Nível de Serviços  

2.7.4.1 - A empresa Contratada deverá ter condições de assegurar o Acordo de Nível de 
Serviço, para os serviços contratados e referenciados em cronogramas pré-estabelecidos, com 
tempo de resposta e de solução conforme descritos nos quadros abaixo: 

2.7.4.1.1 - Instalação, Configuração e Customização. 

Ação Descrição Medidas Corretivas 

Apresentação de Relatórios 
operacionais, estatísticos e 
Gerenciais sobre o serviço de 
Implantação. 

Até 01 (um) dia útil de 
atraso 

Advertência 

Superior a 02 (dois) 
dias úteis de atraso 

Advertência 
Glosa de 1% sobre o valor total do item. 

 
Superior a 03 (três) 
dias úteis de atraso 

Advertência 
Glosa de 1% sobre o valor total do item 
acrescido de 0,05 (meio por cento) ao dia. 

 
Superior a 05 (cinco) 
dias úteis de atraso 

Advertência 
Glosa de 1% sobre o valor total do item no 
contrato. 
Acréscimo da glosa em 1% ao dia sobre o valor 
do total do item no contrato. 

2.7.4.1.2 - Conversão, Disponibilização de Dados e Teste. 

Ação Descrição Medidas Corretivas 

Apresentação de Relatórios 
operacionais, estatísticos e 
Gerenciais sobre o serviço de 
Implantação. 

Até 01 (um) dia útil de 
atraso 

Advertência 

Superior a 02 (dois) 
dias úteis de atraso 

Advertência 
Glosa de 1% sobre o valor total do item. 

 
Superior a 03 (três) 
dias úteis de atraso 

Advertência 
Glosa de 1% sobre o valor total do item 
acrescido de 0,05 (meio por cento) ao dia. 

 
Superior a 05 (cinco) 
dias úteis de atraso 

Advertência 
Glosa de 1% sobre o valor total do item no 
contrato. 
Acréscimo da glosa em 1% ao dia sobre o valor 
total do item no contrato. 
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2.7.4.1.3 - Suporte Assistido e Manutenção.  

Ação Descrição Medidas Corretivas 

Resolução de Problemas 
Críticos 

Até 01 (uma) hora de 
atraso 

Advertência 

Entre 02 (duas) e 05 
(cinco) horas de atraso 

Advertência 
Glosa de 1% sobre o valor mensal do item 

Superior a 05 (cinco) 
horas de atraso 

Advertência 
Glosa de 1% sobre o valor total do item. 
Acréscimo de Glosa de 1% sobre o valor mensal 
do item por dia a mais de atraso. 

Superior a 01 (um) dia 
útil de atraso 

Advertência 
Glosa de 1% sobre o valor total do item no 
CONTRATO. 

Resolução de demais 
problemas  

Até 01 (um) dia útil de 
atraso 

Advertência 

Entre 01 (um) e 03 
(três) dias úteis  de 

atraso 

Advertência 
Glosa de 1% sobre o valor mensal item. 

 
Superior a 03 (três) 
dias úteis de atraso 

Advertência 
Glosa de 1% sobre o valor mensal do item.  
Acréscimo de Glosa de 1 % sobre o valor 
mensal do item.  

 
Superior a 05 (cinco) 
dias úteis de atraso 
 

Advertência 
Glosa de 1% sobre o valor total do item no 
contrato. 

Apresentação de relatórios 
operacionais, estatísticos e 
Gerenciais sobre o serviço de 
Suporte 

Até 01 (um) dia útil de 
atraso 

Advertência 

Superior a 02 (dois) 
dias úteis de atraso 

Advertência 
Glosa de 1% sobre o valor mensal item. 

 
Superior a 03 (três) 
dias úteis de atraso 

Advertência 
Glosa de 1% sobre o valor total do item 
acrescido de 0,05% (meio por cento) ao dia. 

 
Superior a 05 (cinco) 
dias úteis de atraso 
 

Advertência 
Glosa de 1% sobre o valor total do item no 
contrato. 
Acréscimo da glosa em 1% ao dia sobre o valor 
total do item no contrato. 

2.7.4.2 - A Contratada deverá encaminhar até o 5º (quinto) dia útil de cada mês o relatório 
completo dos chamados realizados, contendo pelo menos as seguintes informações: 

a. Data, hora da abertura do chamado; 
b. Descrição do chamado; 
c. Data e hora da chegada do técnico ao local; 
d. Descrição dos procedimentos realizados na solução; 
e. Data e hora da resolução do chamado. 
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3 – DO PERFIL DOS PROFISSIONAIS 

3.1 – Para a execução das atividades necessárias em cada módulo, conforme a estimativa 
registrada no Apenso II, de Homem/Hora, a CONTRATADA deverá ter em seu quadro de 
funcionários ou contratados, profissionais com os perfis abaixo relacionados: 

3.2 - Gerente de Projeto Senior 

Ser cetificado como PMP Profissional de Gerência de Projetos com conhecimento 
pleno das boas práticas de gerenciamento de projetos, 
responsabilidade social e ética. 

Atribuições Gerenciar as equipes que trabalharão na implementação 
do software e-cidade, no Município.  
Coordenar os serviços de atendimento ao cliente com 
vistas a um atendimento com qualidade, buscando otimizar 
e agilizar o mesmo. 
Identificar necessidades de recursos para os colaboradores 
e equipe para melhorar as condições do ambiente de 
trabalho e acompanhar metas e indicadores de 
desempenho, considerando horas de produtividade e horas 
extras.  
Detectar necessidade de treinamento e capacitação 
profissional da área e atuar efetivamente na capacitação. 

3.3 - Programador/Analista de Dados 

Possuir pleno conhecimento da linguagem de programação PHP integrando conhecimentos 
em banco de dados POSTGRESQL E MySQL, Linguagem SQL, ferramentas de extração de 
dados e transformação dos dados para adaptação na estrutura de dados do e-cidade. 

3.4 – Programador PHP 

Possuir pleno conhecimento da linguagem de programação PHP4 e PHP5 Avançado, 
demonstrando experiência em desenvolvimento PHP Orientado a objeto, Javascript, jQuery. 
Conhecimentos em banco de dados  POSTGRESQL E MySQL, Linguagem SQL e padrões de 
projeto. 

3.5 - Analista de Negócio Junior 

Analisar as rotinas do sistema para identificar problemas nas funcionalidades do sistema e-
cidade, descritas pelo cliente.  
Verificar mudanças nas legislações que possam ter impacto no sistema, documentando as 
mesmas e sugerindo as alterações no sistema para garantir a consistência do mesmo e sua 
usabilidade.  
Definir alternativas fisicas de implantação dos sistemas: Especificar a arquitetura dos 
sistemas, fazer levantamento dos dados para visita: Público alvo, Contato, local e data da 
capacitação, infraestrutura necessária, material didático, Conteúdo, fornecer certificado. 
Conferência de conversão de dados, Levantamento de requesitos para conversão e 
implantação, Análise de melhorias sugeridas pelos clientes existentes ou oriundas de 
alteração de leis. 
Interagir com o município através de telefone, e-mail, Skype e/ou outro mecanismo de 
atendimento. 

 

  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ger%C3%AAncia_de_Projetos
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3.6 - Analista de Negócio Senior 

Analisar as rotinas do sistema para identificar problemas nas funcionalidades do sistema  
e-cidade, descritas pelo cliente.  
Verificar mudanças nas legislações que possam ter impacto no sistema, documentando as 
mesmas e sugerindo as alterações no sistema para garantir a consistência do mesmo e sua 
usabilidade.  
Apresentar as mudanças aos desenvolvedores, orientando e participando do processo de 
documentação do software, manuais, rotinas e capacitar os atendentes de suporte e outros se 
necessário.  
Atuar como responsável pelo desenvolvimento de novos produtos, melhorando os produtos já 
existentes para buscar antecipar o atendimento a legislação pertinente a cada um deles. Atua 
como responsável por transmitir o conhecimento da regra de negócio aos desenvolvedores. 
Ter formação superior em Administração, Contabilidade ou Administração Pública. 
Interagir com o município através de telefone, e-mail, Skype e/ou outro mecanismo de 
atendimento. 

3.7 - Atendente Suporte Local 

Analisar as rotinas do sistema para identificar problemas nas funcionalidades do sistema E-
cidade, descritas pelo cliente.  

Orientar o cliente  na utilização do sistema, apontando soluções imediatas. 

Capacitar o cliente nas rotinas do sistema e-cidade de forma presencial, acompanhando os 
trabalhos e auxiliando os usuários sempre que tiverem dúvidas. 

Participar de reuniões quando solicitado, orientando as decisões quando necessário suporte 
do sistema nas rotinas. 

Interagir com o município através de telefone, e-mail, Skype e/ou outro mecanismo de 
atendimento. 

3.8 - Atendente Suporte Remoto 

Atender suporte: telefônico, e-mail, Skype e/ou outro mecanismo de atendimento. 
Analisar as rotinas do sistema para identificar problemas nas funcionalidades do 
sistema e-cidade, descritas pelo cliente.  

Orientar o cliente  na utilização do sistema, apontando soluções imediatas  ou 
encaminhando ao setor responsável. 

3.9 - Administrador de rede e configuração de servidores 

Plenos conhecimentos:  

na instalação de sistemas operacionais Linux, banco de dados POSTGRESQL e MySQL; 

na configuração do servidor de banco de dados e servidor de aplicação; 

na configuração de redes tcp/ip e protocolos de comunicação; 

na configuração de serviços web, como sevidor apache com extensão php, postgresql, 
imagens e servidor de aplicação tomcat. 
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4 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

4.1 - Implantar os módulos do objeto, contratados, adaptados e/ou desenvolvidos e migrar os 
bancos de dados caso existam, devendo seguir o prazo previsto para implantação no 
cronograma – Apenso I a este TR. 

4.2 – Atender ao Cronograma Básico de Implantação – Apenso I, incluindo os módulos de cada 
área de negócio solicitadas pelo município.  

4.3 – Disponibilizar a nova solução paralelamente à solução existente, até que os testes 
executados pela Contratada, em conjunto com os representantes da Prefeitura Municipal, sejam 
aceitos e homologados pelo Município. 

4.4 - Apresentar a metodologia a ser adotada para a implantação dos módulos, contemplando a 
identificação das fases, etapas, atividades e tarefas, com seus pré-requisitos, produtos, técnicas 
e ferramentas. 

4.5 - Descrever os métodos utilizados para realização e controle dos testes de validação dos 
processos configurados. 

4.6 - Apresentar as ferramentas e padrões utilizados na documentação técnica e funcional das 
configurações. 

4.7 - Apresentar os métodos de controle de qualidade a serem utilizados em cada fase do 
projeto.  

4.8 – Descrever em língua portuguesa todas as atividades componentes das metodologias 
assim como todos os demais elementos. 

4.9 - Garantir a integridade dos dados, após a conversão das bases de dados extraídos dos 
sistemas legados, se responsabilizando por qualquer erro futuro na consistência e integridade 
dos dados convertidos durante a vigência do contrato. 

4.10 – Prestar suporte assistido no Município, no perfil descrito no subitem 3.2, que além das 
atribuições previstas deverá ainda ter competência para resolver todo e qualquer assunto 
relacionado com as seguintes tarefas: 

a) Atuar em todas as fases do projeto e/ou tarefa, avaliando o seu desenvolvimento e 
promovendo ações que assegurem o alcance dos serviços contratados; 

b) Prestar apoio técnico aos componentes da equipe da CONTRATADA; 

c) Orientar e/ou executar o detalhamento de rotinas de sistemas em geral e definir a 
melhor utilização dos recursos de software e hardware disponíveis; 

d) Responder pela gestão dos técnicos alocados aos projetos, coordenando as tarefas 
executadas e em execução; 

e) Garantir a qualidade nas tarefas compatíveis com os padrões e normas utilizadas e 
definidas pelo Município; 

f) Repassar o conhecimento adquirido das tarefas previamente negociadas aos técnicos 
da CONTRATADA que venham a desempenhá-las; 

g) Estar permanentemente à disposição do Município, nos dias úteis, no horário comercial, 
entre 09h00min as 18h00min; 

h) Elaborar mensalmente relatórios detalhados de execução das atividades realizadas que 
deverão ser encaminhados ao Município; 
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i) Disponibilizar para o Município as rotinas de atualização das versões do software e 
método para sua execução. 

4.11 - Executar os serviços técnicos profissionais com pessoal por ela fornecido, nas 
instalações disponibilizadas pelo Município, com recursos tecnológicos e físicos fornecidos 
pelos mesmos ou de acordo com as definições do Município. 

4.11.1 - Fica a critério do Município, excepcionalmente, a execução de parte dos serviços de 
treinamento em ambiente operacional próprio da Contratada, sendo acessado via internet, 
quando isto for melhor em termos de atendimento a detalhamentos técnicos e/ou de prazo.  

4.12 - Providenciar a imediata correção das deficiências, dos erros ou falhas cometidas no 
decorrer da implementação / manutenção dos serviços, apontadas pelo Município quanto à 
execução dos serviços contratados.  

4.12.1 – Deverá estar disponível para o Município um Sistema de Gestão de Demandas, 
conforme subitem 2.7.3. 

4.12.2 - As manutenções corretivas, adaptativas e evolutivas deverão ser registradas no 
Sistema de Gestão de Demandas, especificado no subitem 2.7.3 e atendidas de acordo com 
cronograma e prioridade definidos em conjunto com o Município.  

4.13 - Garantir por um prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a partir do aceite final do Município, 
todas as manutenções corretivas, adaptativas e evolutivas decorrentes de erros ou falhas, sem 
ônus para o mesmo, independente da vigência contratual. 

4.13.1 – Essa garantia independe do prazo contratual. 

4.14 - Tratar como “segredos comerciais e confidenciais”, todos os produtos e subprodutos 
relativos aos serviços contratados com relação aos dados do Município.  

4.15 - Não divulgar quaisquer informações a que tenha acesso em virtude dos trabalhos a 
serem executados ou de que tenha tomado conhecimento em decorrência da execução do 
objeto, sem autorização, por escrito, do Município, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, 
além do pagamento de indenização por perdas e danos. 

4.16 - Disponibilizar a versão atualizada dos Códigos Fontes dos módulos em funcionamento 
até o final do Contrato. 

4.17 - Arcar com todos os custos necessários ao bom andamento dos trabalhos, especialmente 
os de viagem, hospedagem, alimentação e transporte dos seus funcionários. 

4.18 – Ser responsável por quaisquer ônus, despesas ou obrigações trabalhistas, 
previdenciária, fiscais, de acidentes de trabalho, bem como alimentação, transporte ou outros 
benefícios de qualquer natureza, decorrentes da contratação dos serviços. 

4.19 - Recrutar em seu nome e sob sua inteira responsabilidade os profissionais necessários à 
perfeita execução dos serviços, cabendo-lhe efetuar os pagamentos de salários e arcar com as 
demais obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, inclusive 
responsabilidades decorrentes de acidentes, indenizações, substituições, seguros, assistência 
médica e quaisquer outros, em decorrência da sua condição de empregadora, sem qualquer 
solidariedade por parte do Município. 

4.20 - Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente contratação. 

4.21 - Não se valer do Contrato a ser celebrado para assumir obrigações perante terceiros, 
dando-o como garantia, nem utilizar os direitos de crédito, a serem auferidos em função dos 
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serviços prestados, em quaisquer operações de desconto bancário, sem prévia autorização do 
Município. 

4.22 - Arcar com quaisquer danos ou prejuízos causados ao Município. Nos casos de danos, 
prejuízos, avarias ou subtração de bens, os valores correspondentes deverão ser descontados 
da(s) fatura(s) seguinte(s) da Contratada, ou ajuizada, se for o caso, a dívida, sem prejuízo das 
demais sanções previstas no Contrato. 

4.23 - Comunicar ao Município, de forma detalhada, toda e qualquer ocorrência de acidentes 
verificada no curso da execução contratual. 

4.24 - Não usar as informações sigilosas ou de uso restrito, quando tais atos forem praticados 
por quem tenha sido alocado à execução do objeto. 

4.25 – Ser responsável pelo comportamento dos seus empregados e por quaisquer danos que 
estes ou seus prepostos venham porventura a ocasionar ao Município, ou a terceiros, durante a 
execução dos serviços. 

4.26 - Atender a todas as observações, reclamações e exigências efetuadas, no sentido do 
cumprimento do Contrato e da melhoria dos serviços executados. 

4.27 - Cumprir os prazos estipulados nos cronogramas aprovados, de comum acordo, oriundos 
dos serviços contratados. 

4.28 - Informar ao Município toda ocorrência que esteja prejudicando a prestação dos serviços e 
o cumprimento dos níveis de serviços acordados. 

4.29 - Aceitar que o Município possa rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados em 
desacordo com as normas estabelecidas no Contrato. 

4.30 - Aceitar que o Município possa solicitar a substituição de qualquer profissional que 
considere inadequado para a função, independente de explicação, cabendo à Contratada a 
apresentação de novo profissional. 

4.31 - Apresentar relatórios mensais de acompanhamento sobre a execução dos serviços, 
discriminando o andamento das atividades no Município. 

4.32 - Criar, sob supervisão do Município, um relatório de análise gerencial, onde seja possível 
verificar o grau de utilização do software, na prefeitura, sendo possível parametrizar também 
por módulo e por usuário, bem como criar alguns índices sintéticos a serem definidos pelo 
Município. 

4.33 - Disponibilizar toda e qualquer melhoria realizada no software no ambiente de 
homologação do mesmo, para que no final do projeto o Município possa gerar a versão final. 

4.34 - Aceitar, nas mesmas condições pactuadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários no objeto licitado, até o limite previsto no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

4.35 - Manter, durante a vigência do Contrato, em observância às obrigações assumidas, todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo de licitação. 

4.36 - Ter em seu quadro de funcionários ou contratados, profissionais com pelo menos 06 
(seis) meses de experiência (atuação na empresa), com as seguintes certificações: 

a) ITIL - profissional busca a desenvolver as melhores práticas de TI, buscando assim o 
atendimento e a melhoria dos serviços prestados pela Contratada.; e 
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b) PMP - profissional acompanhará a implementação dos projetos e dos serviços 
prestados pela Contratada, buscando assim medir e garantir os prazos de execução 
dos serviços. 

4.37 – Prestar suporte adequado à distribuição LINUX  (Sistema Operacional do Servidor) 
utilizada no Município para a instalação do software e-cidade (Ubuntu ou Red Hat ou Fedora ou 
etc). 

4.38 – Cumprir o Acordo de Nível de Serviços estabelecido no subitem 2.7.4. 

4.39 - Apresentar declaração se comprometendo a alocar, para realização dos serviços, 
somente profissionais com a qualificação prevista no item 3 – DO PERFIL DOS 
PROFISSIONAIS. 

5 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (MUNICÍPIO) 

5.1 - Efetuar os pagamentos devidos à Contratada. 

5.2 - Possibilitar o acesso aos equipamentos para a execução dos serviços do objeto aos 
técnicos credenciados pela Contratada, resguardadas as normas de sigilo e segurança 
impostas pelo Município, e ainda, fornecer dados como agendamento da primeira visita técnica, 
pessoas de contatos no Município e a situação de infraestrutura de rede e de servidores 
(máquinas) do Município. 

5.3 - Supervisionar e controlar os serviços executados, a fim de atestar as faturas apresentadas 
pela Contratada. 

5.3.1 - Realizar reuniões de controle (no mínimo mensais) com participação compulsória dos 
representantes da Contratada, auditando seus relatórios de acompanhamento. 

5.4 - Fornecer à Contratada os documentos, informações e demais elementos que possuir 
ligados aos serviços contratados. 

5.5 - Designar comissão responsável para o acompanhamento e fiscalização dos serviços 
contratados. 

5.6 - Comunicar à Contratada qualquer anormalidade ocorrida na execução do objeto, 
diligenciando para que as irregularidades ou falhas sejam plenamente corrigidas. 

5.7 - Notificar, por escrito, a Contratada da aplicação de eventuais penalidades, garantindo-lhe 
o direito ao contraditório e a ampla defesa. 
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APENSO I 

CRONOGRAMA BÁSICO DE IMPLANTAÇÃO 
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CRONOGRAMA SUGERIDO PARA IMPLANTAÇÃO DOS MÓDULOS – APENSO I 

ATIVIDADES 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS POR ETAPA 

MÊS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Migração da base de dados 
existente e implantação dos 
módulos de cada área de 
negócio do e-cidade: 
 

 

Financeiro X X X X X        

Patrimonial 
X  X X X 

 
       

Tributário 
X  X X X X X         

Recursos Humanos 
X X X   

 
       

Saúde 
X X X X 

 
       

Educação 
X X X 

  
       

BI (Business Intelligence) 
  

X  X  
 

       

Entrega do Plano de  
Capacitação  

 X X X         

Acompanhamento Técnico  X X X X X X X X X X X X 

Manutenção evolutiva do  
e-cidade independente de 
módulo  

X X X X X X X X X X X X 

 

Observações:  

1- O Plano de Capacitação deverá incluir todos os Perfis do subitem 2.6.4. 

2- Cada área de negócio, Financeira, Patrimonial, Tributária, Recursos Humanos, Saúde e 
Educação tem as quantidades de recursos e de horas/mês diferenciados conforme 
Apenso II.  

3- O BI (Business Intelligence) para análise de dados somente será operacional após a 
alimentação de conjunto razoável de dados no módulo em utilização. 
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APENSO II 

ESTIMATIVA DE HOMEM/HORA – H/H 
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ESTIMATIVA DE HOMEM/HORA (H/H) – APENSO II 

1 – Configurações Gerais 

Item Descrição U.F 
Profissional  

Período 
 Qtde Perfil/Item Horas/Mês 

1.1 Pré-instalação H/H 1 3.9 80 - 

1.2 Instalação e Configuração H/H 1 3.9 40 - 

1.3 
Conversão, teste e disponibilização dos 
dados gerais do software  

H/H 1 3.3 160 - 

1.4 
Capacitação do Perfil Técnico 
Operacional (subitem 2.6.4.1) 

H/H 1 3.5 ou 3.6 40 - 

1.5 
Capacitação do Perfil Gestor – Análise 
de Dados (subitem 2.6.4.2.2)  

H/H 1 3.6 40 - 

1.6 
Capacitação do Perfil Analista e 
Programador - Operacional (subitem 
2.6.4.3.1)  

H/H 1 3.6 80 - 

1.7 Gerente de Projeto  H/H 1 3.2 176 12 meses 

 

OBSERVAÇÕES: 

1) As capacitações para o Perfil Gestor Operacional (subitem 2.6.4.2.1) estão descritas 
nas tabelas a seguir correspondentes a cada área de negócio.  
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2 – Administração do Sistema na Área Financeira 

Item Descrição U.F 
Profissional  

Período 
 Qtde Perfil/Item Horas/Mês 

2.1 

Configuração do sistema financeiro, 
compreendendo a carga dos dados do 
plano de contas contábil e 
orçamentário, configuração dos 
eventos contábeis, orçamentários e 
eventos na execução dos empenhos e 
prestações de contas. Configuração 
das contas de tesouraria e contas 
extra-orçamentárias 

H/H 1 3.5 80 - 

2.2 

Conversão, teste e disponibilização dos 
dados no sistema financeiro dos 
exercícios anteriores ao da 
implantação, bem como validação e 
reconversão dos mesmos 

H/H 1 3.3 176 5 Meses 

2.3 
Capacitação do Perfil Gestor 
Operacional (subitem 2.6.4.2.1) 

H/H 
Média 

1 3.5 ou 3.6 160 - 

2.4 Suporte Assistido no Local H/H 3 3.7 176 - 

2.5 Suporte Assistido Remoto H/H 5 3.8 176 - 

2.6 Manutenção do Sistema 
H/H 

Média 
5 

3.4 e/ou 3.5 
e/ou 3.6 

176 - 

3 – Administração do Sistema na Área Patrimonial 

Item Descrição U.F 
Profissional  

Período 
 Qtde Perfil / Item Horas/Mês 

3.1 

Configuração do sistema patrimonial, 
compreendendo a carga dos dados, 
configuração dos sistemas de compras 
e almoxarifados 

H/H 1 3.5 80 - 

3.2 

Conversão, teste e disponibilização dos 
dados no sistema patrimonial, referente 
aos estoques, bem como validação e 
reconversão dos mesmos 

H/H 2 3.3 176 4 Meses 

3.3 
Capacitação do Perfil Gestor 
Operacional (subitem 2.6.4.2.1) 

H/H 
Média 

3 3.5 e/ou 3.6 160 - 

3.4 Suporte Assistido no Local H/H 2 3.7 176 
- 

3.5 Suporte Assistido Remoto H/H 3 3.8 176 
- 

3.6 Manutenção do Sistema 
H/H 

Média 
3 

3.4 e/ou 3.5 
e/ou 3.6 

176 
- 
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4 – Administração do Sistema na Área Tributária 

Item Descrição U.F 
Profissional 

Período 
 

Qtde Perfil / Item Horas/Mês 

4.1 

Configuração do sistema Tributário, 
compreendendo a carga dos dados, 
configuração dos sistema de tributos, 
receitas, juros, multa e parcelamentos, 
emissão de boletos e carnês 

H/H 1 3.5 80 - 

4.2 
Conversão, teste e disponibilização dos 
dados no sistema tributário, bem como 
validação e reconversão dos mesmos 

H/H 4 3.3 176 6 Meses 

4.3 
Capacitação do Perfil Gestor 
Operacional (subitem 2.6.4.2.1) 

H/H 
Média 

4 3.5 e/ou 3.6 160 - 

4.4 Suporte Assistido no Local H/H 3 3.7 176 - 

4.5 Suporte Assistido Remoto H/H 5 3.8 176 
- 

4.6 Manutenção do Sistema 
H/H 

Média 
5 

3.4 e/ou 3.5 
e/ou 3.6 

176 
- 

5 – Administração do Sistema na Área Recursos Humanos 

Item Descrição U.F 
Profissional 

Período 
 

Qtde Perfil / Item Horas/Mês 

5.1 

Configuração do sistema de Recursos 
Humanos, compreendendo a carga dos 
dados, configuração dos proventos e 
descontos e fórmula de cálculos 

H/H 1 3.5 80 - 

5.2 

Conversão, teste e disponibilização dos 
dados no sistema de recursos 
humanos, bem como validação e 
reconversão dos mesmos 

H/H 2 3.3 176 3 Meses 

5.3 
Capacitação do Perfil Gestor 
Operacional (subitem 2.6.4.2.1) 

H/H 
Média 

2 3.5 e/ou 3.6 160 - 

5.4 Suporte Assistido no Local H/H 2 3.7 176 - 

5.5 Suporte Assistido Remoto H/H 3 3.8 176 
- 

5.6 Manutenção do Sistema 
H/H 

Média 
4 

3.4 e/ou 3.5 
e/ou 3.6 

176 
- 
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6 – Administração do Sistema na Área Saúde 

Item Descrição U.F 
Profissional  

Período 
 Qtde Perfil / Item Horas/Mês 

6.1 

Configuração do sistema da Saúde, 
compreendendo a carga dos dados 
básicos de saúde, configuração de 
atendimento e agenda de consultas 

H/H 1 3.5 80 - 

6.2 
Conversão, teste e disponibilização dos 
dados no sistema de saúde, bem como 
validação e reconversão dos mesmos 

H/H 2 3.3 176 4 Meses 

6.3 
Capacitação do Perfil Gestor 
Operacional (subitem 2.6.4.2.1) 

H/H 
Média 

3 3.5 e/ou 3.6 160 - 

6.4 Suporte Assistido no Local H/H 2 3.7 176 - 

6.5 Suporte Assistido Remoto H/H 3 3.8 176 
- 

6.6 Manutenção do Sistema 
H/H 

Média 
4 

3.4 e/ou 3.5 
e/ou 3.6 

176 
- 

7 – Administração do Sistema na Área Educação 

Item Descrição U.F 
Profissional  

Período 
 Qtde Perfil / Item Horas/Mês 

7.1 

Configuração do sistema Educação, 
compreendendo a carga dos dados, 
configuração das notas, turmas e carga 
horária 

H/H 1 3.5 80 - 

7.2 

Conversão, teste e disponibilização dos 
dados no sistema da área de 
educação, bem como validação e 
reconversão dos mesmos 

H/H 2 3.3 176 2 Meses 

7.3 
Capacitação do Perfil Gestor 
Operacional (subitem 2.6.4.2.1) 

H/H 
Média 

3 3.5 e/ou 3.6 160 - 

7.4 Suporte Assistido no Local H/H 2 3.7 176 - 

7.5 Suporte Assistido Remoto H/H 3 3.8 176 - 

7.6 Manutenção do Sistema 
H/H 

Média 
4 

3.4 e/ou 3.5 
e/ou 3.6 

176 - 
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8 - BANCO DE HORAS 

Item Descrição U.F 
Profissional 

Período 
 

Qtde Perfil / Item Horas Total 

8.1 
Customizações, suporte e manutenção 
para demandas inicialmente não 
previstas 

H/H 
Média 

1 

3.3 e/ou 3.4, 
3.5 e/ou 3.6, 
3.7 e/ou 3.8 

e/ou 3.9 

50.000 - 

 

OBSERVAÇÕES: 

1) As customizações do subitem 8.1 poderão contar com mais de um recurso 
profissional, dependendo da complexidade 

OBSERVAÇÕES GERAIS: 

1) A coluna “Período” representa o número de meses em que a atividade descrita 
ocorrerá, respeitando a quantidade de horas no mês. Quando não preenchida, 
significa que a atividade descrita ocorrerá somente uma vez e/ou quando 
demandado, também respeitando a quantidade de horas no mês e/ou no banco de 
horas.  

2) A coluna “Qtde” representa o número de profissionais necessários para executar a 
atividade. O perfil destes profissionais deverá ser compatível com os perfis 
mencionados na coluna “Perfil/Item”, dependendo da especificidade da atividade a 
ser executada. Sendo assim, o valor de “H/H” será a média dos valores unitários de 
cada perfil. 


