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Anexo I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA – TR 
Pregão Eletrônico nº 013/2010 

 
1 – DO OBJETO 

1.1 - Prestação de serviços técnicos de empresa especializada na implantação, 
customização, treinamento e suporte assistido (manutenção), ao software livre 
SUBVERSION (SVN) disponível no seguinte endereço: http://subversion.tigris.org, por um 

período de 12 (doze) meses.  

1.1.2 - Esse serviço deverá ser executado no ambiente operacional do PRODERJ. 

2 – DAS ESPECIFICAÇÔES DOS SERVIÇOS  

 2.1- Revisão do processo de construção de aplicativos, visando controle centralizado do 
versionamento dos códigos fontes, incluindo a documentação e fluxo dos processos 
existentes; 

2.2 - Instalação do referido software no ambiente operacional  do PRODERJ; 
 
2.3 - Treinamento adequado para um total de  20 (vinte)   técnicos envolvendo duas áreas: 
área de suporte ao desenvolvimento WEB responsável pela manutenção e tunning da infra-
estrutura onde será instalado o software e técnicos da área de desenvolvimento das 
aplicações a serem controladas pelo SVN;  
 

2.3.1 - Os treinamentos mencionados ocorrerão nas instalações do PRODERJ e 
serão realizados em duas turmas de 10 (dez) técnicos, com carga horária de, no 
mínimo, 06 (seis) horas; 
 

2.4 - Os subitens 2.1, 2.2 e 2.3 deverão ocorrer em 01 (um) mês; 
 
2.5 - Implantação em 02 (dois) meses de projeto piloto, contemplando 02 (dois) sistemas 
novos, ou em início de desenvolvimento e 02 (dois) outros sistemas já existentes;  
 

2.5.1 - Consideramos incluído neste subitem toda a documentação produzida e 
necessária ao funcionamento do procedimento implantado; 

 
2.6 - Acompanhamento por mais 02 (dois) meses, visando verificar a efetividade dos 
procedimentos definidos; 
 
 2.6.1. Garantir durante a vigência do contrato todas as manutenções adaptativas e 
corretivas decorrentes de erros ou falhas, sem ônus para o CONTRATANTE.  

3– DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

3.1 - Executar os serviços técnicos profissionais com pessoal por ela fornecido nas 
instalações disponibilizadas pelo PRODERJ. 

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

http://subversion.tigris.org/
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3.3 - Tratar como “segredos comerciais e confidenciais” todos os produtos e subprodutos 
relativos aos serviços contratados. 

3.4 - 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 CONTRATANTE, sob pena de aplicação das 
sanções cabíveis, além do pagamento de indenização por perdas e danos. 
 
3.5 - Arcar com todos os custos necessários ao bom andamento dos trabalhos, 
especialmente de viagem, hospedagem e transporte dos seus funcionários. 

3.6 - Responsabilizar-se 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. 

3.7 - Recrutar em seu nome e sob sua inteira responsabilidade os profissionais necessários 
à perfeita execução dos serviços, que tenham as qualificações técnicas constantes no 
Edital, 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 
CONTRATANTE.  

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

3.9 - 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 
serviços prestados, em quaisquer operações de desconto bancário, sem prévia autorização 
do CONTRATANTE.  

3.10 - Arcar com quaisquer danos ou prejuízos causados ao CONTRATANTE. 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 da demais sanções previstas no contrato. 

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

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

3.13 - Responsabilizar-se pelo comportamento dos seus empregados e por quaisquer 
danos que estes ou seus prepostos venham porventura a ocasionar ao CONTRATANTE, 
ou a terceiros, durante a execução dos serviços. 

3.14 - Efetuar o pagamento dos seguros, tributos, leis sociais e de toda e qualquer despesa 
referente aos serviços contratados e dos documentos a eles relativos, se necessários.  

3.15 - Atender a todas as observações, reclamações e exigências efetuadas, no sentido do 
cumprimento do Contrato, deste Termo de Referência e da melhoria dos serviços 
executados. 



 

 

 

 

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

PE nº 013/10 
3 
 

 

3.16 - Cumprir os prazos estipulados nos cronogramas aprovados, de comum acordo, 
oriundos dos serviços relacionados neste Termo de Referência; 

3.17 - Informar ao CONTRATANTE toda ocorrência que esteja prejudicando a prestação 
dos serviços e o cumprimento dos níveis de serviços acordados;  

3.18 - Aceitar que o CONTRATANTE possa rejeitar, no todo ou em parte, os serviços 
executados em desacordo com as normas estabelecidas neste Termo de Referência e/ou 
nos instrumentos que o integram;  

3.19 - Aceitar que o CONTRATANTE possa solicitar a substituição de qualquer profissional 
que considere inadequado para a função independente de explicação, cabendo à 
CONTRATADA a apresentação de novo profissional;  

3.20 - Aceitar que O CONTRATANTE poderá determinar a imediata retirada do local de 
trabalho do empregado que estiver sem crachá, que embaraçar ou dificultar a sua 
fiscalização ou cuja permanência, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente, solicitando 
sua substituição imediata; 

4 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  
 
4.1 - Garantir ambiente operacional para instalação do software;  

4.2 - Garantir espaço e equipamentos adequados e local para a elaboração dos 
treinamentos mencionados;  

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

4.4 - Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas formas estabelecidas no item 5. 
 
4.5 - Fornecer à Contratada os documentos, informações e demais elementos que possuir, ligados 
aos serviços contratados. 
 
4.6 - Designar responsável para o acompanhamento e fiscalização do objeto licitado. 
 
4.7 - Comunicar à Contratada qualquer anormalidade ocorrida na execução do objeto, 
diligenciando para que as irregularidades ou falhas sejam plenamente corrigidas. 
 
4.8 - Notificar, por escrito, a Contratada da aplicação de eventuais penalidades, garantindo-lhe o 
direito ao contraditório e ampla defesa. 
 
5 – DA MEDIÇÃO E DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS  
 
5.1 - O pagamento será efetuado em 05 (cinco) parcelas mensais mediante faturas 
apresentadas pela CONTRATADA, ao final de cada período. 

5.1.2 - Os pagamentos acima mencionados, estarão condicionados ao aceite por parte do 
CONTRATANTE, dos trabalhos efetuados no período. 
 
5.2 - Quaisquer serviços executados pela CONTRATADA que não atendam os padrões de 
qualidade esperados para o projeto, não serão objeto de pagamento, enquanto não forem 
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corrigidos e aprovados pelo CONTRATANTE. 

6 - DA FISCALIZAÇÃO 

6.1 - A execução dos serviços do objeto será acompanhada e fiscalizada por servidores da 
Diretoria de Sistemas de Informação – DSI. 
 
7 – DO PRAZO 
 

7.1 - O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da formalização 
contratual. 
 


