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Anexo I 

 
TERMO DE REFERÊNCIA - TR 

Pregão Eletrônico nº 010/2011 

1 – DO OBJETO 

1.1 - Contratação de empresa para o fornecimento de licenças de uso de software SAP, 
BusinessObjects Enterprise - BOE, com manutenção e suporte técnico para os produtos 
licenciados, e suporte técnico assistido, baseado em tecnologia de Business Intelligence – BI. 

2 - DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

2.1 - Licença de Uso de Software 

Descrição Finalidade Tipo Licença Quantidade 

SAP BusinessObjects Enterprise Premium, 
com manutenção e suporte técnico por 12 
meses, estando incluso a instalação e 
configuração no ambiente computacional do 
Contratante. 

Produção CPU 02 

 

2.2 - Prestação de Serviços de Suporte Técnico Assistido 

2.2.1. A prestação de serviços constará, dentre outras, das seguintes atividades: 

a) Elaborar documento de requisitos;  

b) Elaborar a especificação funcional;  

c) Elaborar a especificação técnica;  

d) Elaborar modelos de universos de termos de negócio;  

e) Elaborar documento de modelagem dimensional;  

f) Construir camada semântica de metadados (universo);  

g) Construir cadastro de métricas e metas;  

h) Construir painéis analíticos (dashboards);  

i) Construir análise dinâmica (consultas ad-hoc);  

j) Construir o ETL;  

k) Construir painéis e relatórios gerenciais na ferramenta de B.I. 

2.2.2 - A CONTRATADA deverá disponibilizar uma equipe composta, no mínimo, pelos seguintes 
profissionais:  
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a) Dois Consultores de SAP BusinessObjects Sênior que executará os serviços, 
orientação e acompanhamento, de acordo com o perfil abaixo: 

Formação  
Graduação em Análise de Sistemas, Ciência 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 em projetos similares. 

Certificação  
Certificado emitido pelo fabricante, que comprove ter o 
Especialista em BO participado de treinamentos nas 
ferramentas: BOE XI 3.1, Xcelsius e WebIntelligence.  

Atestado  
Atestado emitido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, que comprove ter o Especialista em BO participado 
de desenvolvimento de projetos de BI nas ferramentas: 
BOE XI 3.1, Xcelsius e WebIntelligence. 

b) Um Gerente de Projetos Sênior, que fará a gestão das atividades e análise do Projeto, de 
acordo com o perfil abaixo:  

Formação  Graduação em Análise de Sistemas, Ciência 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 05 (cinco) anos em Gerencia de Projetos.  

Certificação  Certificado de PMP - Project Manager Professional emitido 
pelo PMI 

Atestado  Atestado emitido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, que comprove ter gerenciado projetos.  

2.2.3 - Todo o desenvolvimento deverá ser realizado nas instalações do CONTRATANTE.  

2.2.4 - O suporte técnico assistido para desenvolvimento está previsto, para 12 (doze) meses, 
com estimativa de até 3.000 (três mil) homens/hora (H/H). 

2.2.5. Os serviços serão, sob demanda, e solicitados por meio de ordem de serviço (OS) expedida 
pelo CONTRATANTE e encaminhada à CONTRATADA constando, entre outros, dos 
seguintes elementos: 

a) Descrição das atividades solicitadas;  

b) Cronograma das atividades com quantidade de horas previstas correspondentes. 
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2.3. Manutenção e Suporte Técnico do Software 

2.3.1. A Contratada deverá prestar suporte técnico, aos produtos licenciados, pelo período de 12 
(doze) meses, a contar da data do recebimento dos mesmos, obedecendo aos seguintes 
acordos de Níveis de Serviços (SLA): 

2.3.1.1 - Prioridade 03 (três) – baixa – deverá iniciar no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis 
contados da data do respectivo chamado.  

a) Elaborar e entregar ao CONTRATANTE, a cada 30 (trinta) 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.  

2.3.1.2 - Prioridade 02 (dois) – média – deverá iniciar no prazo máximo de 04 (quatro) dias úteis 
contados da data do respectivo chamado. 

a) Elaborar e entregar ao Contratante, a cada 04 (quatro) 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.  

2.3.1.3 - 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.  

a) 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 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

3.1 - Manter, por seus representantes ou prepostos, sigilo quanto aos trabalhos executados e 
elementos utilizados. 

3.2 - Fornecer, sempre que houver atualização de versão ou da lista de produtos, a relação 
atualizada dos produtos do fabricante do software. 

3.3 - Efetuar a entrega dos produtos contratados, inclusive sua respectiva documentação na 
versão mais recente, no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da formalização 
contratual. 

3.4 - Fornecer, além das licenças de software, correções (service packs) do software, em CD-
ROM, como também a documentação dos produtos (manuais ou publicações), podendo esta ser 
entregue em mídia impressa ou CD-ROM, sem ônus para ao CONTRATANTE.  

3.5 - Disponibilizar acesso ao CONTRATANTE do sítio do fabricante do software, de forma a 
permitir o acompanhamento das licenças contratadas, em até 30 (dias) corridos após a 
formalização contratual. 
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3.6 - Garantir que o conjunto de mídia de CD’s de distribuição dos softwares esteja livre de 
defeitos materiais, sob uso normal, e de qualquer rotina ou vírus de computador, voltada para a 
danificação ou degradação, tanto de dados quanto de software ou de hardware, ou outro efeito 
similar, obrigando-se a substituir, em 48 (quarenta e oito) horas, a mídia constatada com defeito.  

3.6.1 - Será aceita cópia provisória da mídia, até a entrega da mídia original, a qual deverá ser 
entregue no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data da formalização do pedido do 
CONTRATANTE. 

3.7 - Prestar os serviços com os profissionais, na formação compatível com o perfil exigido no 
subitem 2.2.2 alíneas “a” e “b”. 

3.8 - Prestar os serviços nas dependências do CONTRATANTE, na cidade do Rio de Janeiro. 

3.9 - Responder, em relação aos seus profissionais, por todas as despesas decorrentes da 
execução dos serviços objeto desta contratação tais como: Salários; Seguros de acidente; Taxas, 
impostos e contribuições; Vales-refeição; Vales-transporte; e 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 mesmo. 

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 - 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, já 
que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE. 

3.14 - Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 
legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas 
de seus técnicos, em execução do serviço, ou em conexão com ele, ainda que acontecido em 
dependências do Contratante. 

3.15 - Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionadas à 
execução dos serviços objeto dessa contratação. 

3.16 - Assumir a responsabilidade e o ônus pelo recolhimento de todos os impostos, taxas, tarifas, 
contribuições ou emolumentos federais, estaduais e municipais, que incidam ou venham a incidir 
sobre o objeto do Contrato e apresentar os respectivos comprovantes, quando solicitado pelo 
CONTRATANTE. 

3.17 - A inadimplência da CONTRATADA, relativamente aos encargos estabelecidos nos itens 
anteriores, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do 
CONTRATANTE, nem poderá operar o objeto desta contratação, razão pela qual a 
CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, 
com o CONTRATANTE. 

3.18 - Iniciar a execução dos serviços de suporte técnico assistido no prazo, máximo, de 10 (dez) 
dias úteis, contados do recebimento da solicitação do CONTRATANTE. 
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3.19 - Encaminhar, ao término de cada uma das fases estabelecidas no subitem 2.2.1, relatório 
detalhado de todas as atividades executadas, com os resultados encontrados em cada atividade, 
acompanhado da respectiva fatura. Nesse documento deverão ser relacionadas as atividades / 
horas, entregues / consumidas no mês.  

3.20 - 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. 

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

4 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

4.1 - Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, na forma estabelecida no item 17 do 
Edital. 

4.2 – Fornecer à CONTRATADA os documentos, informações e demais elementos que possuir, 
ligados ao presente CONTRATO. 

4.3 - Designar responsável para o acompanhamento e fiscalização do objeto licitado. 

4.4 – Supervisionar e controlar os serviços executados, a fim de atestar as faturas apresentadas 

pela CONTRATADA. 

4.5 - Comunicar à CONTRATADA qualquer anormalidade ocorrida na execução do objeto, 

diligenciando para que as irregularidades ou falhas sejam plenamente corrigidas 

4.6 - Notificar, por escrito, a CONTRATADA da aplicação de eventuais penalidades, garantindo-

lhe o direito ao contraditório e ampla defesa. 

4.7 - Receber provisória e definitivamente o objeto do CONTRATO nas formas definidas. 

5 – DOS PRAZOS 

5.1 – O prazo de entrega das licenças contratadas será de até 10 (dez) dias úteis, a contar da 
data da formalização do pedido do CONTRATANTE. 

5.2 – O prazo de início da execução dos serviços de suporte técnico assistido será de, no máximo, 
10 (dez) dias úteis, contados do recebimento da solicitação do CONTRATANTE.  


