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

Anexo II 
TERMO DE REFERÊNCIA - TR 

Pregão Eletrônico nº 016/2008 
 

1 – DO OBJETO 
 
1.1 - Prestação de serviços de suporte técnico assistido ao PRODERJ para o 
desenvolvimento e implantação de soluções baseadas em tecnologia de B.I. - Business 
Intelligence e aplicação de treinamento, utilizando a ferramenta “Business Objects – B.O., na 
versão XI”. 
 
2 – DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
2.1 - SUPORTE TÉCNICO ASSISTIDO 

 
2.1.1 - Os serviços de suporte técnico assistido constarão de atividades de desenvolvimento de 
cubos (modelos multidimensionais) de suas respectivas interfaces semânticas, além de relatórios 
gerenciais e análises a serem utilizadas pelos usuários finais, disponibilizando uma equipe 
composta, no mínimo, pelos seguintes profissionais: 
 

a) Um Gerente de Projetos, que executará os serviços de gerenciamento, orientação e 
acompanhamento: 

 
Formação Graduação em Análise de Sistemas, Ciências da Computação, 

Engenharia da Computação (ou equivalentes), Informática, 
Tecnologia de Processamento de Dados ou Sistemas de 
Informação, oficiais ou reconhecidos. 

Experiência 
Profissional 
Comprovada 

 
- De pelo menos 03 (três) anos. 
 

Certificações: 
Documento, emitido pelo Project Management Institute (PMI), que 
comprove que esse gerente é certificado como Project Management 
Professional (PMP). 

 
 

b) Um Analista de BI, que executará os serviços de projeto de sistemas: 
 

Experiência 
Profissional 
Comprovada 

 
- De pelo menos 03 (três) anos. 
 

Certificações: 
1) Documento, emitido pela fabricante Business Objects, que 

comprove que o analista possui certificação nas ferramentas 
Business Objects - BO versão XI. 

2) Atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, que comprove ter o analista de BI participado do 
desenvolvimento de projeto de BI usando a ferramenta BO, 
na versão XI. 
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2.1.2 - Prestar serviços de B.I., executando, dentre outras, as seguintes atividades: 
 
• Elaborar documento de requisitos; 
 
• Elaborar a especificação funcional; 
 
• Elaborar a especificação técnica; 
 
• Elaborar modelo de universos de termos de negócio; 
 
• Elaborar documento de modelagem dimensional; 
 
• Construir relatórios gerenciais na ferramenta de BI; 
 
• Garantir que estes requerimentos sejam consistentes, completos, corretos e operacionalmente 

definidos; 
 
2.1.3 - Os serviços serão, sob demanda, e solicitados por meio de ordem de serviço (os) 
expedida pelo Contratante e encaminhada à Contratada constando, entre outros, os seguintes 
elementos: 
 
• Descrição das atividades solicitada(s). 
 
• Cronograma das atividades. 
 
2.1.3.1 - O Contratante, ao solicitar o desenvolvimento de atividades para a execução dos 
serviços informará a quantidade de horas previstas correspondentes. 
 
2.1.4 - O suporte técnico assistido está previsto, para 06 (seis) meses, com estimativa de até 

1.584 (hum mil, quinhentos e oitenta e quatro) homens/horas. 
 
 
2.2 – DO TREINAMENTO 

 
2.2.1 - Os serviços de treinamento na ferramenta de B.I, objetivarão capacitar os seus técnicos e 
usuários finais no pleno uso do software, e deverão obedecer as seguintes condições: 
 
• Efetuar treinamentos de administração, mínimo de 16 (dezesseis) horas, para 15 (quinze) 

técnicos do Contratante, ou indicados pelo mesmo; 
 
• Efetuar treinamentos de desenho de camadas semânticas/cubos, mínimo de 24 (vinte e 

quatro) horas, para 15 (quinze) técnicos do Contratante, ou indicados pelo mesmo; 
 
• Efetuar treinamentos de operação do Software, mínimo de 16 (dezesseis) horas, para 15 

(quinze) técnicos do Contratante, ou indicados pelo mesmo; 
 
• Os treinamentos deverão ser realizados nas instalações do Contratante ou em local a ser 

acordado, tendo como instrutores especialistas com conhecimento na solução, sendo 
ministrado segundo os critérios do Fabricante da ferramenta; 
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• O conteúdo programático do treinamento deverá ser suficiente para que os servidores do 
Contratante adquiram conhecimento necessário para administração, customização e operação 
do software, sendo que o material didático a ser fornecido deverá abranger todas as atividades 
para uso do software. 

 
• Os treinamentos deverão iniciar em até 30 (trinta) dias após efetiva formalização contratual. O 

material didático deverá ser disponibilizado em mídia, ao final do treinamento, para utilização 
interna pelos servidores, e deverá estar totalmente em Português do Brasil. 

 
3 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
3.1 - Prestar garantia aos serviços de suporte, pelo período de 12 meses a contar da data do 
recebimento definitivo dos mesmos.   
 
3.2 - Atender ao chamado efetuado pelo Contratante, preferencialmente por e-mail, em que 
conste, entre outros: 
 
• Descrição do problema evidenciado. 
 
• Local de prestação dos serviços. 
 
• Prioridade do chamado.  
 
3.3 - Atender os chamados, com os seguintes Níveis de Serviços (SLA): 
 
a) Prioridade 03 (três) - baixa  - deverá ser iniciado no prazo  máximo de 10 (dez) dias úteis, 

contados da data do respectivo chamado. 
 

• Elaborar e entregar ao Contratante, a cada 10 (dez) dias úteis, a partir do atendimento 
acima citado, minucioso e circunstanciado relatório, no qual serão noticiados todos os 
eventos ocorridos e medidas adotadas no período, até a sua solução definitiva ou alternativa 
para o eventual problema; 

 
b) Prioridade 02 (dois) - média - deverá ser iniciado no prazo  máximo de 02 (dois) dias úteis, 

contados da data do respectivo chamado  
 

• Elaborar e entregar ao Contratante, a cada 02 (dois) dias úteis, a partir do atendimento 
acima citado, minucioso e circunstanciado relatório, no qual serão noticiados todos os 
eventos ocorridos e medidas adotadas no período, até a sua solução definitiva ou alternativa 
para o eventual problema. 

 
c) Prioridade 01 (um) - alta - deverá iniciar no prazo máximo de 06 (seis) horas contadas da 

data e hora do chamado e dentro do horário comercial.  
 

• Elaborar e entregar ao Contratante, a cada 06 (seis) horas, contadas da data e hora do 
atendimento acima citado, minucioso e circunstanciado relatório, no qual serão noticiados 
todos os eventos ocorridos e medidas adotadas no período, até a sua solução definitiva ou 
alternativa para o eventual problema. 

 
3.4 - Prestar os serviços com os profissionais, na formação compatível com os requisitos 
mencionados nos subitem 2.1.1 letras a) e b), não sendo admitida a sub-contratação do objeto 
deste TR.  
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3.5 - Prestar os serviços nas dependências do Contratante, na cidade do Rio de Janeiro, ou nas 
dependências da Contratada, a critério do Contratante. 
 
3.6 - Atender aos objetivos e cronogramas a serem estabelecidos, no subitem 2.1.3. 
 
3.6.1 - O não atendimento aos objetivos e cronogramas estabelecidos conferirá ao Contratante a 
faculdade de determinar a substituição do profissional designado para a prestação dos serviços 
por outro com a qualificação técnica exigida no Edital.  
 
3.7 - Manter sigilo dos dados e informações confidenciais a que tiverem acesso. 
 
3.8 - Ceder ao PRODERJ, nos termos do artigo 111 da Lei nº 8.666/93, c/c o artigo 4º da Lei n.º 
9.609/98, o direito  patrimonial, a propriedade intelectual de toda e qualquer documentação e 
produto gerados, logo após o recebimento definitivo dos serviços prestados. 
 
3.9 - Responder, em relação aos seus profissionais, por todas as despesas decorrentes da 
execução dos serviços objeto desta contratação, tais como: 
 

a) Salários; 

b) Seguros de acidente; 

c) Taxas, impostos e contribuições; 

d) Vales-refeição; 

e) Vales-transporte; e  

f) Outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pela legislação. 
 
3.10 - Manter os seus técnicos sujeitos às normas disciplinares do Contratante, porém sem 
qualquer vínculo empregatício com o órgão; 
 
3.11 - Respeitar as normas e procedimentos de segurança do Contratante. 
 
3.12 - Responder pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes 
de sua culpa ou dolo, durante a execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo Contratante. 
 
3.13 - Responder por quaisquer danos causados diretamente aos equipamentos, softwares, 
informações e a outros bens de propriedade da Contratante, quando esses tenham sido 
ocasionados por seus técnicos durante a prestação dos serviços objeto desta contratação.    
 
3.14 - Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais 
previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, 
vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a Contratante. 
 
3.15 - Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 
legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas 
os seus técnicos, em execução do serviço, ou em conexão com ele, ainda que acontecido em 
dependências do Contratante. 
 
3.16 - Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionadas à 
execução dos serviços objeto dessa contratação. 
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3.17 - Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da 
adjudicação desta licitação.  
 
3.18 - A inadimplência da licitante, relativamente aos encargos estabelecidos no item anterior, não 
transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do Contratante, nem poderá 
onerar o objeto desta contratação, razão pela qual a Contratada renuncia expressamente a 
qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o Contratante.   
 
3.19 - Iniciar a execução dos serviços no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis contados do 
recebimento da solicitação do Contratante. 
 
4 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
4.1 - Fornecer o descritivo das atividades a serem desenvolvidas pela Contratada. 
 
4.2 - Fornecer os modelos de dados dos sistemas fontes. 
 
4.3 - Permitir o acesso dos profissionais da Contratada, devidamente credenciados, às 
dependências do Contratante, bem como o acesso a dados e informações necessários ao 
desempenho das atividades previstas nesta contratação, ressalvados os casos de matéria 
sigilosa. 
 
4.4 - Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser 
solicitados pelos profissionais da Contratada. 
 
4.5 - Fornecer, no caso de atividade desenvolvida nas dependências da PRODERJ, instalações 
adequadas ao bom desempenho da equipe da Contratada. 
 
4.6 - Designar servidor para gerenciar operacionalmente as atividades e as tarefas relativas à 
execução do contrato.  
 
5 - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 
 
5.1 - A Contratada deverá encaminhar, mensalmente, relatório detalhado de todas as atividades 
executadas, acompanhado da respectiva fatura. Nesse documento deverão ser relacionadas as 
atividades / horas, entregues / consumidas no mês. 
 
5.2 - Os serviços de desenvolvimento das atividades serão recebidos e o pagamento efetuado 
com base na quantidade de horas efetivamente consumidas. 
 
 


