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EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 62/2015  
 

Processo-PRO - 14193/2015 – SC 021972 Tipo: Menor Preço Global 

Abertura: 30/7/2015 Horário: 10h 
Local: SBN, Quadra 1, Bloco C, Edifício Roberto Simonsen, 2º andar, CEP 70040-903 Brasília 
(DF) - Fones (61) 3317-8968 email: licitacoes@cni.org.br  
 
O SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO NACIONAL - 
SENAI/DN, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação (CPL), torna pública a 
realização de licitação, na modalidade PREGÃO, tipo MENOR PREÇO, que se regerá pelo 
Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI, devidamente publicado no DOU de 
16/09/1998, com as alterações publicadas em 26/10/2001, 11/11/2002 e 24/2/2006, 11/5/2011 e 
23/12/2011, bem como pelas disposições deste Instrumento Convocatório e de todos os seus 
anexos. 
 
Quaisquer pedidos de esclarecimentos em relação a eventuais dúvidas de interpretação do 
presente Instrumento Convocatório deverão ser dirigidos, por escrito, à Comissão de Licitação 
até o dia 27/7/2015, no SBN, Edifício Roberto Simonsen, Quadra 1, Bloco C, 2º andar, das 9h às 
12h e das 14h às 18h ou por intermédio do endereço eletrônico licitacoes@cni.org.br. 
 
1. DO OBJETO 
 
1.1. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Apoio à Gestão 
Estratégica da Informação, sob a modalidade de fábrica de software, dimensionados em Hora 
Técnica Ajustada (HTA), devidamente atrelados à entrega de produtos, aferidos com base em 
Acordos de Nível de Serviço (ANS), de acordo com as especificações, padrões técnicos de 
desempenho e qualidade estabelecidos pelo Sistema Indústria, mediante Ordens de Serviço 
(OS), com previsão estimada de execução de até 1.500 (um mil e quinhentas) HTA por ano, 
sem garantia de consumo mínimo, de acordo com as condições e especificações constantes do 
Termo de Referência. 
 
2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
2.1. Não poderá participar da presente licitação: 
 
a) Consórcio de pessoas jurídicas. 
b) Pessoa jurídica impedida de licitar ou de contratar com qualquer uma das entidades que 
integrem o Sistema Indústria (CNI, SESI/DN, SENAI/DN e IEL/NC). 
c) Pessoa jurídica em processo de recuperação judicial ou em processo falimentar. 
d)  Pessoa jurídica cujos diretores, responsáveis legais ou técnicos, membros de conselho 
técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo ou sócio, sejam dirigentes ou empregados 
da Entidade Licitadora. 
e) Pessoa jurídica cujos empregados, consultores, técnicos ou dirigentes tenham colaborado, 
de qualquer forma, na elaboração deste Instrumento Convocatório e de seus Anexos. 
f) Pessoa jurídica declarada inidônea pelo Tribunal de Contas da União, nos termos do art. 46 
da Lei nº 8.443/1992. 
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2.2. A licitante poderá se fazer representar nesta licitação por meio de pessoa física devidamente 
credenciada, nos termos do instrumento constante do Anexo II - Carta de Credenciamento - 
deste Instrumento Convocatório ou Procuração, que deverá ser apresentado à CPL fora dos 
envelopes relacionados no item 2.4 abaixo. 
 
2.2.1. No caso da Carta de Credenciamento ou Procuração Privada, a licitante deverá entregar à 
CPL uma cópia autenticada do Contrato Social ou instrumento equivalente que comprove a 
legitimidade de poderes da pessoa que a tiver assinado, sendo permitida a sua apresentação na 
forma do item 3.3 deste Instrumento Convocatório. 
 
2.2.2. Caso o representante da empresa, na sessão, seja sócio, este deverá apresentar a cópia 
do contrato social e a cópia da cédula de identidade, não havendo necessidade da Carta de 
Credenciamento. 
 
2.2.3. A ausência da Carta de Credenciamento ou documento similar (conforme especificado no 
item 2.2.1) não impede a participação da licitante, mas, obsta a manifestação de representante. 
 
2.2.4. O não credenciamento e não comparecimento de representante, não inabilita a licitante, 
tampouco impede o prosseguimento das fases do certame. 
 
2.3. Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de uma 
licitante, sob pena das demais outorgantes perderem o seu direito à representação nas sessões 
públicas. 
 
2.4. As licitantes, no dia, hora e local designados no preâmbulo, apresentarão toda a 
documentação exigida por este Instrumento Convocatório em 2 (dois) envelopes – A e B - 
lacrados, distintos e opacos, identificados no lado externo pelo nome da licitante e número da 
licitação, com os seguintes conteúdos: 
 
· ENVELOPE "A" - PROPOSTA DE PREÇOS 
 
- Pregão Nº 62/2015  
- NOME DA LICITANTE: (Identificação da licitante) 
- CNPJ DA LICITANTE: 
- TELEFONE E EMAIL: 
 
· ENVELOPE "B" - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
- Pregão Nº 62/2015  
- NOME DA LICITANTE: (Identificação da licitante) 
- CNPJ DA LICITANTE: 
- TELEFONE E EMAIL: 
 
2.5. A participação na presente licitação implica aceitação integral e irretratável dos termos e 
condições deste Edital e dos seus Anexos, bem como do Regulamento de Licitações e Contratos 
do SENAI.  
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3. DA HABILITAÇÃO - ENVELOPE "B" 
 
3.1. Somente poderão participar desta licitação pessoas jurídicas legalmente estabelecidas no 
País, cujo objeto social expresso no estatuto ou no contrato social especifique atividade 
pertinente e compatível com o objeto da presente licitação. 
 
3.2. Para os fins de habilitação, todas as licitantes deverão apresentar os documentos 
relacionados neste tópico, na sua versão original ou em cópia autenticada, entregues, 
preferencialmente, na mesma ordem em que eles se encontram aqui descritos e com a 
identificação pelo número de cada um dos itens. 
 
3.2.1. Os documentos relativos à habilitação jurídica da licitante que já tiverem sido 
apresentados por ocasião do credenciamento ficam dispensados de serem inseridos no 
envelope de habilitação. 
 
3.3. Os documentos apresentados em cópias simples deverão ser autenticados em cartório ou 
acompanhados de suas respectivas vias originais para serem conferidos pela Comissão 
Permanente de Licitação, exceto aqueles obtidos pela INTERNET. 
 
3.3.1. Todas as certidões apresentadas deverão ter sido emitidas em no máximo 90 (noventa) 
dias anteriores à data da abertura do certame, caso não possuam prazo próprio de validade. 
 
3.4. A CPL poderá efetuar diligências a fim de comprovar a veracidade das informações e dos 
documentos apresentados pelas licitantes, inclusive quanto à regularidade fiscal que poderá ser 
comprovada mediante pesquisa nos sítios oficiais na internet. 
 
3.5. Serão inabilitadas as empresas que não tenham atendido às condições estabelecidas neste 
item. 
 
Habilitação Jurídica 
 
3.6. Para fins de habilitação jurídica, a licitante deverá apresentar: 
 
3.6.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado. 
 
3.6.1.1. As sociedades, qualquer que seja a forma jurídica, administradas por pessoa(s) 
designada(s) em separado do ato constitutivo, deverão apresentar o ato de designação 
respectivo, devidamente averbado no Registro Público competente. 
 
Qualificação Técnica 
 
3.7. Para fins de habilitação da qualificação técnica, a licitante deverá apresentar: 
 
3.7.1. Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível, em 
características, com o objeto da licitação, por meio da apresentação de 1 (um) ou mais 
atestados, fornecidos por pessoa jurídica, de direito público ou privado, de que já prestou, 
satisfatoriamente, serviços compatíveis com o objeto deste edital. O atestado deverá ser datado e 
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assinado e deverá também conter informações que permitam a identificação correta do 
contratante e do fornecedor, tais como: 
 
a) Nome, CNPJ e endereço completo do emitente da certidão; 
b) Nome, CNPJ e endereço da empresa que prestou os serviços ao emitente; 
c) Data de emissão do atestado ou da certidão; 
d) Assinatura e identificação do signatário (nome, cargo ou função que exerce junto à emitente). 
 
3.7.1.1. Entende-se por serviço pertinente e compatível, aquele que comprova a prestação de 
serviços atendendo aos níveis de qualidade na implantação de solução de Business Intelligence 
através de implementação de Data Warehouse e/ou Data Mart, com levantamento e construção 
de indicadores de melhoria de desempenho do negócio, modelagem multidimensional, consultas 
ad-hoc, processo de Extração, Transformação e Carga - ETL, utilizando a ferramenta OLAP 
Oracle Business Intelligence Enterprise Edition Plus 11g e Oracle Data Integrator 11g. 
 
3.7.2. Comprovação, por meio de atestado de Parceria Oracle Silver ou superior, vigente a pelo 
menos um ano, que representa a prestação de serviços com as características técnicas similares 
às do objeto deste Edital. 
 
3.7.3. Qualquer informação incompleta ou inverídica constante dos documentos de capacitação 
técnica apurada pela CPL, mediante simples conferência ou diligência, implicará na inabilitação 
da respectiva licitante.  
 
Qualificação Econômico-Financeira 
 
3.8. Para fins de habilitação econômico-financeira, a licitante deverá apresentar: 
 
3.8.1. Certidão Negativa de Falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica no prazo de validade. 
 
Regularidade Fiscal 
 
3.9. Para fins de regularidade fiscal, a licitante deverá apresentar: 
 
3.9.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ). 
 
3.9.2 Prova de regularidade fiscal, mediante apresentação de certidão negativa ou positiva com 
efeitos negativos, com a Fazenda Nacional, Estadual e Municipal, se houver, relativo ao 
domicílio ou sede da licitante, mediante a apresentação dos seguintes documentos: 
 
3.9.2.1. Certidão conjunta expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional, referente aos tributos federais e à Dívida Ativa da União, por elas 
administrados, no âmbito de suas competências. (Portaria PGFN/RFB Nº 1751, de 2 de outubro 
de 2014). 
 
3.9.2.2. Certidão da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Governo do Distrito Federal, para 
empresas sediadas em Brasília (DF). 
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3.9.2.3. Certidão do ICMS e/ou ISS, se houver, com as Fazendas Estadual e Municipal, 
respectivamente, para as empresas sediadas em outras localidades. 
 
3.9.3. Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), negativo ou positivo com efeitos negativos, 
expedido pela Caixa Econômica Federal. 
 
4. DA PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE "A" 
 
4.1. O Envelope "A" conterá a "Proposta de Preços", observando o modelo constante no Anexo 
III deste edital, datada, impressa e assinada, sem emendas, ressalvas, rasuras ou entrelinhas. 
 
4.2. As licitantes deverão indicar o prazo de validade da proposta de preços, não inferior a 60 
(sessenta) dias corridos, contados da data da sua entrega. 
 
4.3. A proposta deverá ser cotada por preço total, fixo e irreajustável, em moeda corrente 
nacional (Real), em algarismos e por extenso, já computados todos os custos decorrentes do 
fornecimento objeto desta licitação, bem como todos os tributos e encargos trabalhistas, 
previdenciários, comerciais, treinamento, instalação, além de seguros e fretes, garantia, 
deslocamentos de pessoal e de bens, se houverem, e quaisquer outros custos que incidam 
direta ou indiretamente nesta contratação.  
 
4.4. Na hipótese de discordância entre os preços apresentados, a cotação indicada por extenso 
prevalecerá sobre a numérica. 
 
4.5. Serão desclassificadas as empresas que não tenham atendido às condições estabelecidas 
neste Item. 
 
5. DOS PROCEDIMENTOS 
 
5.1. Os envelopes "A" e "B" deverão ser enviados ou entregues até o dia e hora indicados no 
preâmbulo deste Edital, no Edifício Roberto Simonsen, situado no SBN, Quadra 1, Bloco C, 2º 
andar, Brasília (DF), CEP 70040-903, aos cuidados da Gerência de Compras - GECOM, sendo 
vedado o seu recebimento em momento posterior ou local diferente do previsto. 
 
5.1.1. Recebidos os envelopes de todos os licitantes, eles serão rubricados no lacre por membro 
da Comissão de Licitação e por um representante de cada licitante presente.  
 
EXAME E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 
 
5.2. A Comissão de Licitação procederá primeiramente à abertura do Envelope "A"- Proposta de 
Preços. Os membros da Comissão de Licitação rubricarão todas as folhas da proposta, e os 
representantes dos licitantes presentes serão convidados a fazerem o mesmo.  
 
5.2.1. Após a verificação das Propostas de Preços (Envelope A) das empresas licitantes, o 
pregoeiro comunicará aos participantes quais serão aquelas que continuarão no processo 
licitatório na fase de lances. 
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5.3. Serão classificadas para a fase dos lances verbais as propostas que atenderem às 
exigências de apresentação da Proposta de Preços e não apresentarem diferença de preços 
superior a 15% (quinze por cento) do Menor Preço proposto para cada um dos lotes. 
 
5.4. Quando não forem classificadas no mínimo 3 (três) propostas na forma definida no item 
anterior, serão classificadas, sempre que atenderem as demais condições definidas neste 
instrumento convocatório, a de menor preço e as 2 (duas) melhores propostas de preços 
subsequentes. 
 
5.5. A classificação de apenas 2 (duas) Propostas de Preços não inviabilizará a realização da 
fase de lances verbais. 
 
5.6. As propostas que, em razão dos critérios definidos nos itens 5.3 e 5.4, não integrarem a lista 
de classificadas para a fase de lances verbais, serão consideradas automaticamente 
desclassificadas do certame. 
 
5.7. Da desclassificação das propostas de preço somente caberá pedido de reconsideração à 
própria Comissão de Licitação, com a justificativa de suas razões, a ser apresentado de 
imediato, oralmente ou por escrito, na mesma sessão pública em que vier a ser proferida. 
 
5.8. A Comissão de Licitação analisará e decidirá de imediato o pedido de reconsideração, 
sendo-lhe facultado, para tanto, suspender a sessão pública. 
 
5.9. Da decisão da Comissão de Licitação relativa ao pedido de reconsideração não caberá 
recurso. 
 
LANCES VERBAIS  
 
5.10. Após a classificação das propostas, terá início a fase de apresentação de lances verbais. 
 
5.11. O pregoeiro realizará uma rodada de lances, convidando o autor da proposta de maior 
preço classificada a fazer o seu lance, e, em seguida, os demais classificados na ordem 
decrescente de preços. 
 
5.12. Havendo lance, o pregoeiro realizará uma nova rodada, começando pelo autor da última 
proposta de maior preço, e assim sucessivamente, até que, numa rodada completa, não haja 
mais lance e se obtenha, em definitivo, a proposta de menor preço. 
 
5.13. Só serão considerados os lances inferiores ao último menor preço obtido. 
 
5.14. A licitante que não apresentar lance numa rodada não ficará impedida de participar de 
nova rodada, caso ela ocorra. 
 
5.15. Não havendo lances verbais na primeira rodada, serão consideradas as propostas escritas 
de preço classificadas para esta fase. 
 
5.16. O Pregoeiro após declarar encerrada a fase de lances verbais, ordenará as propostas em 
ordem crescente de menor preço. 
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5.17. Será classificada como primeira colocada do certame a licitante que atender as condições 
do edital e apresentar o menor preço por lote. As demais licitantes, que atenderem às exigências 
de apresentação da Proposta de Preços, serão classificadas em ordem crescente. 
 
DA PROPOSTA DE PREÇOS DEFINITIVA  
 
5.18. Ocorrendo lances verbais, a licitante vencedora deverá apresentar, em até 2 (dois) dias 
úteis seguintes à sessão que declarou a empresa vencedora, a Proposta de Preços Definitiva, no 
mesmo modelo do Anexo III deste edital. 
 
5.19. Na hipótese da Proposta de Preços Definitiva contemplar vários itens, o ajuste deverá ser 
realizado de forma linear sobre os preços unitários, sobre o preço total do lote e sobre o valor 
global, aplicando-se o mesmo desconto, de modo que a Proposta de Preços Definitiva reflita a 
redução de preço proporcionada pelo lance vencedor. 
 
EXAME DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
 
5.20. Após a classificação da Proposta de Preço, a CPL procederá à abertura dos Documentos 
de Habilitação (Envelope B) exclusivamente da licitante classificada como primeira colocada. 
 
5.21. Se entender necessário, a CPL poderá suspender a sessão para exame dos documentos 
de habilitação, sendo que a sua decisão deverá ser lavrada em Ata própria e divulgada às 
licitantes participantes diretamente, ou por publicação numa das formas previstas no § 1º do art. 
5º do Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI, ou ainda por qualquer outro meio 
formal. 
 
5.22. Após esta divulgação todas as licitantes participantes do certame serão consideradas 
intimadas da decisão, iniciando-se a partir desta data o prazo recursal. 
 
5.23. Se a licitante classificada em primeiro lugar for inabilitada, proceder-se-á à abertura do 
envelope de habilitação da licitante classificada em segundo lugar. Caso não ocorra a habilitação 
da licitante classificada em segundo lugar, a CPL prosseguirá na abertura do Envelope "B" das 
classificadas seguintes, observando o mesmo procedimento deste item. 
 
6. DO JULGAMENTO 
 
6.1. Para o efeito do julgamento das propostas levar-se-á em conta, no interesse da Entidade 
Licitadora, o Menor Preço Global. 
 
7. DOS RECURSOS 
 
7.1. Somente caberão recursos escritos e fundamentados da decisão que declarar o vencedor 
(§1º do artigo 22 do RLC), no prazo de 2 (dois) dias úteis contados da comunicação desta 
decisão, os quais serão dirigidos, por intermédio da CPL, ao Diretor Geral do SENAI. 
 
7.2. A licitante que puder vir a ter a sua situação efetivamente prejudicada em razão de recurso 
interposto poderá sobre ele se manifestar no mesmo prazo recursal de 2 (dois) dias úteis, que 
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correrá da comunicação da interposição do recurso, conforme disposto no § 3º art. 22, do 
Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI.  
 
7.3. Os recursos serão julgados pelo Diretor Geral do SENAI ou por quem este delegar 
competência nos termos do artigo 23 do Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI. 
 
7.4. O provimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 
7.5. Os recursos deverão ser apresentados por meio de petição circunstanciada e protocolados 
no horário de 9h às 18h, exclusivamente na GECOM - Gerência de Compras, situada no SBN, 
Quadra 1, Bloco C, Edifício Roberto Simonsen, 2º andar, Brasília (DF). 
 
7.5.1. Não serão considerados os recursos protocolados fora do horário e em local diferente do 
indicado no item 7.5. 
 
8. DA HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E ASSINATURA DO CONTRATO 
 
8.1. A adjudicação do objeto deste certame dar-se-á após julgamento final e consequente 
homologação do procedimento, indicando a licitante vencedora. 
 
8.2. O SENAI/DN convocará a licitante vencedora para assinar a autorização de fornecimento, 
consignando na convocação a data, hora e local determinados para esse fim. 
 
8.2.1. Verificada a recusa em assinar a autorização de fornecimento, o SENAI/DN poderá 
convocar as demais licitantes, obedecida a ordenação final realizada pela Comissão de 
Licitação. 
 
9. DO PAGAMENTO 
 
9.1. O pagamento dar-se-á no dia 22 (vinte e dois) do mês seguinte ao da prestação dos 
serviços, mediante depósito em conta bancária a ser indicada pela Contratada. Para tanto, 
caberá a esta apresentar a nota fiscal / fatura para as conferências e os atestados de 
recebimento pela área solicitante com 10 (dez) dias de antecedência. 
 
9.2. Caso a nota fiscal/fatura apresente alguma incorreção, o documento será devolvido à 
Contratada e o prazo de pagamento será prorrogado pelo mesmo tempo em que durar a 
correção, sem quaisquer ônus adicionais para o SENAI.  
 
10. DAS PENALIDADES 
 
10.1. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar a autorização de fornecimento, dentro do 
prazo estipulado, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o à 
multa de 10% (dez por cento) do valor da Autorização de Fornecimento. 
 
10.2. As demais penalidades constam na Minuta da Autorização de Fornecimento, Anexo IV 
deste Instrumento convocatório. 
 



 

H:\GECOM\1.Nova Rede - GECOM\Licitações\Editais-Inex-Disp\Pregão Presencial\PP 2015\PP 62-2015-SENAI - Fábrica de Software - Dspies.doc - Página 9 de 41 -  

11. DAS FONTES DE RECURSOS 
 
11.1. As despesas correrão por conta dos seguintes Códigos Orçamentários: 
 

a) Unidade: 05010301 – GEREX da ATI 
b) Centro de Responsabilidade (CR): 14 40101030101 - Gestão de Projetos e Processos 

da ATI 
 
12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
12.1. Somente a CPL dirimirá as dúvidas e omissões decorrentes deste Instrumento 
Convocatório e seus Anexos, por escrito, aos pedidos de esclarecimentos sobre a licitação, que 
serão feitos diretamente ao consulente e também poderão ser divulgadas às demais empresas 
convidadas. 
 
12.2. Serão inabilitadas as licitantes e/ou desclassificadas as propostas que não tenham 
atendido as condições estabelecidas neste Instrumento Convocatório e seus Anexos.  
 
12.3. A Entidade Licitadora se reserva ao direito de cancelar esta licitação antes da assinatura 
da autorização de fornecimento, mediante prévia justificativa, sem que caiba às licitantes 
qualquer recurso, reclamação ou indenização (art. 40 do RLC). 
 
12.4. A CPL poderá solicitar, a seu critério, esclarecimentos e informações complementares ou 
efetuar diligências, caso julgue necessário, visando melhor desempenhar suas funções 
institucionais, desde que disso não decorra a posterior inclusão de documentos que deveriam 
constar originariamente dos envelopes entregues pelas licitantes. 
 
12.5. Qualquer alteração neste Edital será comunicada aos interessados pela mesma forma com 
que se deu a divulgação ao texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto 
quando a alteração não afetar a formulação das propostas. Neste último caso, as alterações 
serão publicadas exclusivamente na página da entidade na internet, no endereço 
www.portaldaindustria.com.br, sem necessidade de reabertura de prazos. 
 
12.6. As empresas interessadas deverão manter-se atualizadas de quaisquer alterações e/ou 
esclarecimentos sobre o edital, através de consulta permanente ao endereço acima indicado, 
não cabendo à entidade licitadora a responsabilidade pela não observância deste procedimento.  
 
12.7. Entregues os envelopes A e B à Comissão Permanente de Licitação e desde que aberto 
pelo menos um deles, de qualquer um dos licitantes, não será mais permitida a desistência de 
participação no certame. 
 
12.8. Das sessões públicas serão lavradas atas, as quais serão assinadas pelos membros da 
CPL e pelas licitantes presentes, se assim o desejarem, com os registros de todas as 
ocorrências. 
 
12.9. Os envelopes das licitantes ainda lacrados e não utilizados no certame serão 
disponibilizados para retirada no prazo de até 30 (trinta) dias contados da assinatura da 
autorização de fornecimento. Decorrido esse prazo, poderá ser providenciada a sua destruição. 



 

H:\GECOM\1.Nova Rede - GECOM\Licitações\Editais-Inex-Disp\Pregão Presencial\PP 2015\PP 62-2015-SENAI - Fábrica de Software - Dspies.doc - Página 10 de 41 -  

 
12.10. Fica eleito o Foro de Brasília (DF), para dirimir eventual controvérsia que decorra da 
presente licitação. 
 
12.11. Constituem partes integrantes e complementares deste instrumento, independentemente 
de transcrição, os seguintes anexos: 
 

• Anexo I Termo de Referência 
• Anexo II Modelo de Carta de Credenciamento  
• Anexo III Modelo de Proposta de Preços 
• Anexo IV Modelo de Ordem de Serviço - OS 
• Anexo V Minuta do Contrato e seu Anexo  
 

Brasília, 21 de julho de 2015. 
 
 

______________________________ 
Dulce Spies 

Comissão Permanente de Licitação 
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SOBRE O SISTEMA INDÚSTRIA 
O Sistema Indústria é composto por entidades com personalidades jurídicas distintas, que 

desenvolvem diferentes negócios. São elas: 
a) A Confederação Nacional da Indústria - CNI, entidade sindical de grau superior, 

de natureza jurídica privada, tem por finalidade representar e defender os 
interesses da indústria brasileira e a prestação de serviços associados a essas 
funções. A CNI tem como filiadas as 27 Federações das Indústrias (uma em 
cada estado e uma no Distrito Federal), que, por sua vez, são constituídas por 
Sindicatos, formando um sistema confederativo sindical; 

b) O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI é um serviço social 
autônomo de natureza jurídica privada, com a finalidade de desenvolver 
formação profissional, pesquisas tecnológicas e serviços tecnológicos à 
indústria, vinculado ao sistema confederativo sindical descrito na alínea "a" e 
composto de um Departamento Nacional (SENAI/DN) e 27 Departamentos 
Regionais (um em cada estado e um no Distrito Federal) e o Centro Tecnológico 
da Indústria Química e Têxtil – CETIQT. A finalidade do SENAI está definida no 
Decreto-lei nº 4.048/42 e no seu Regimento, aprovado pelo Decreto 494/62 e 
atualizado pelo Decreto nº 6.635, do Presidente da República, no dia 5/11/2008; 

c) O Serviço Social da Indústria - SESI é um serviço social autônomo de natureza 
jurídica privada, com a finalidade de realizar educação, saúde, lazer e 
responsabilidade social, vinculado ao sistema confederativo sindical descrito na 
alínea "a" e composto de um Departamento Nacional (SESI/DN), um Conselho 
Nacional (SESI/CN) e 27 Departamentos Regionais (um em cada estado e um 
no Distrito Federal). A finalidade do SESI está definida no Decreto-lei nº 
9.403/46 e no seu Regulamento, atualizado pelo Decreto 6.637/2008; 

d) O Instituto Euvaldo Lodi – IEL/NC é uma associação civil, de natureza jurídica 
privada, que foi constituída pelas entidades indicadas nas alíneas acima, com a 
finalidade de capacitação empresarial em gestão de negócios, qualificação de 
fornecedores, integração de estágios e informações estratégicas em negócios. 
Os objetivos do IEL estão definidos em seu Estatuto. Nos Estados existem 
Núcleos Regionais, que constituem associações distintas. 

Para fins de conhecimento, esta contratação se dará no âmbito apenas do Serviço Nacional 
de Aprendizagem Industrial - Departamento Nacional - SENAI/DN. 
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FIGURA 1 – ORGANOGRAMA SISTEMA INDÚSTRIA 

DA JUSTIFICATIVA 
Ao longo do tempo, o Sistema Indústria tem verificado a necessidade de aprimorar seus 

mecanismos de Gestão, com vistas à obtenção de informações gerenciais mais 
precisas e padronizadas, de forma ágil e eficaz, de modo a permitir comparações, 
diagnósticos e análises mais abrangentes e subsidiar seus processos de tomada de 
decisão; 

Diante desse cenário, faz-se necessário maior eficácia no acesso às informações por meio 
de consultas multidimensionais e de Painéis gerenciais proporcionando agilidade 
operacional e gerencial às atividades da Diretoria. 
 

DO OBJETO 
 
Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de Apoio à Gestão Estratégica da 
Informação, sob a modalidade de fábrica de software, dimensionados em Hora Técnica 
Ajustada (HTA), devidamente atrelados à entrega de produtos, aferidos com base em 
Acordos de Nível de Serviço (ANS), de acordo com as especificações, padrões técnicos de 
desempenho e qualidade estabelecidos pelo Sistema Indústria, mediante Ordens de Serviço 
(OS), com previsão estimada de execução de até 1.500 (um mil e quinhentas) HTA por 
ano, sem garantia de consumo mínimo, de acordo com as condições e especificações 
constantes deste Termo de Referência e em seus respectivos Encartes. 

 
O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, prorrogáveis até 60 (sessenta) meses 
contados a partir da data da sua assinatura. 
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A CONTRATANTE corresponderá ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 
(SENAI/DN); 

Na prestação dos serviços serão utilizados os softwares da Oracle destinados à gestão 
estratégica da informação, bem como ao armazenamento, extração, transformação e 
carga dos dados. Dentre eles estão o Oracle Bussiness Intelligence Enterprise Edition 
Plus 11g (OBIEE), o Oracle Data Integrator 11g (ODI) e o Oracle Database 11g; 

Por padrão, os processos de Extração, Transformação e Carga (ETL) serão implementados 
por mapas do ODI, coordenados pelo seu workflow e documentados na ferramenta 
indicada pelo Sistema Indústria. Eventualmente podem ser usados packages e 
procedures de banco de dados não gerenciados por ele, mas devem obrigatoriamente 
ser registrados no ODI; 

Para a construção dos painéis gerenciais e análises será utilizado o OBIEE 11g, com o uso 
dos recursos: dashboards, relatórios, alertas e consultas ad hoc. O repositório do BI 
Server deverá ser preparado e documentado para todos os itens das camadas físicas, 
de negócio e de apresentação; 

Sempre que aplicável, a metodologia de BI do Sistema Indústria deve ser usada para a 
documentação. Ela está disponível no Anexo IC – Metodologia de BI do Sistema 
Indústria; 
 

Os documentos a seguir são anexos referenciados neste Termo de Referência: 
• Anexo IA – Modelo de Ordem de Serviço; 
• Anexo IB – Modelo Proposta de Preço; 
• Anexo IC – Metodologia de BI do Sistema Indústria; 
• Anexo ID – Padrão de Modelagem de Dados. 
 

Os volumes contratados serão utilizados sob demanda, por meio de abertura de Ordens de 
Serviço, sem qualquer obrigação por parte da CONTRATANTE em executá-los em sua 
totalidade. 
 

DA ESPECIFICAÇÃO 
Dos Serviços Técnicos 

a) Será utilizada como base a métrica de Horas Técnicas Ajustadas (HTA), para 
determinar o tamanho das demandas com vistas à respectiva autorização da 
CONTRATANTE para o início de cada serviço; A determinação dessas horas 
deve seguir as regras definidas no item 0 deste Termo de Referência; 

b) A CONTRATADA deverá cumprir, rigorosamente, os Prazos e Acordos de Níveis 
de Serviços determinados no item 0 deste Termo de Referência. 

c) O volume de serviços a ser contratado está baseado no resultado de uma RFI 
encaminhada a algumas empresas com serviços que estão previstos para esse 
edital. 

d) O valor estimado nessa contratação é de 1.500 (um mil e quinhentas) Horas 
Técnicas Ajustadas (HTA) por ano. 

e) As Horas Técnicas Ajustadas apresentadas são meramente estimativas e não 
constituem compromisso de demanda por parte da CONTRATANTE. 
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Do Cálculo das Horas Técnicas Ajustadas (HTA) 
a) Entende-se por Hora Técnica Ajustada (HTA) como a unidade utilizada para 

quantificar o esforço de trabalho necessário para execução de atividades de um 
serviço, ajustada pelo seu grau de complexidade; 

b) A HTA é calculada pela quantidade de horas técnicas gastas na execução do 
trabalho * Fator de complexidade referido a atividade que será desempenhada; 

c) O valor cobrado por cada Hora Técnica Ajustada deverá ser descrito de acordo 
com o Anexo IB – Modelo Proposta de Preço. Serão contratadas 1.500 (um mil e 
quinhentas) horas técnicas Ajustadas; 

d) A HTA É aplicável a qualquer serviço técnico, podendo mensurar um pacote de 
trabalho. Pode ter classificações ou tipos adequados a cada necessidade de 
produto de serviço a ser entregue; 

e) As atividades são valoradas em função do seu nível de complexidade. Dada a 
variação da complexidade das atividades existentes, criou-se níveis para 
enquadramento. Proporcional ao nível de complexidade da atividade está a 
especialização dos profissionais que as executarão, de forma que a quantidade 
de unidades de suporte técnico garantam a justa remuneração da atividade; 

f) A complexidade das atividades considera a relevância dos serviços, sua 
precedência sobre as demais, sua dificuldade operacional, o grau de 
documentação existente, as características dos profissionais de mercado e sua 
capacidade em cumprir as atividades; 

HTA (Hora Técnica Ajustada) = Quantidade de horas técnicas * Fator de 
Complexidade; 
 

Complexidade Fator de Complexidade 
Baixa 0,75 
Média 1,0 
Alta 1,25 

TABELA 1 – HORA TÉCNICA AJUSTADA (FATOR DE COMPLEXIDADE) 
 

g) Para cada atividade o Fator de complexidade pode ser diferente. Abaixo um 
exemplo: 
Na atividade “Construir Carga de tabela fato” se for baseada em 3 tabelas fato, 
estimando 24 horas para cada tabela, sendo a complexidade “Alta” o Fator de 
Complexidade será 1,25. 
 
O Cálculo total será => 24 horas gastas para cada tabela, para 3 tabelas = 72 

horas 
72 (horas) * 1,25(fator complexidade) = 90 HTA 

 
h) As tabelas abaixo determinam a complexidade e a quantidade média de horas 

previstas para cada atividade, que se encontram separadas por assunto na 
ordem a seguir: 
Tabela 2 - Hora Técnica Ajustada (Tabela de Complexidade: Projeto); 
Tabela 3 - Hora Técnica Ajustada (Tabela de Complexidade: Infraestrutura); 
Tabela 4 - Hora Técnica Ajustada (Tabela de Complexidade: Data Mart); 
Tabela 5 - Hora Técnica Ajustada (Tabela de Complexidade: ETL – BI/DW); 
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Tabela 6 - Hora Técnica Ajustada (Tabela de Complexidade: ETL - Base 
Transacional); 
Tabela 7 - Hora Técnica Ajustada (Tabela de Complexidade: OLAP); 
Tabela 8 - Hora Técnica Ajustada (Tabela de Complexidade: Testes); 
Tabela 9 - Hora Técnica Ajustada (Tabela de Complexidade: Treinamento). 
Tabela 10 - Hora Técnica Ajustada (Tabela de Complexidade: 
Geoprocessamento); 
 

i) A quantidade de horas quantificadas pela CONTRATADA, por OS, de uma 
determinada atividade pode ser menor, igual ou até o limite máximo de 
25% acima da quantidade de horas máximas previstas por O.S. indicadas 
nas tabelas abaixo. 
Ex: 
A contagem de horas para “Reuniões de Levantamento” de um item da OS pode 
ser de 1 HTA a 15 HTA. 
Mínimo de HTA para essa atividade => 1 hora * Fator de complexidade (1) = 1 
HTA 
Máximo de HTA para essa atividade => (25% acima da Qtd prevista) 12*1,25 = 
15 horas * Fator de complexidade (1) = 15 HTA. 
 

j) Caso seja necessária à utilização dos 25% acima da Quantidade prevista da 
atividade, a CONTRATADA deverá apresentar uma justificativa por escrito, 
anexada a Ordem de Serviço. Essa justificativa poderá ser autorizada ou não 
pela CONTRATANTE. 

k) Se não houver concordância entre as partes em relação à contagem de HTA 
realizada apresentada pela CONTRATADA, a CONTRATANTE poderá, antes de 
efetuar a remuneração pelos serviços executados, contratar um terceiro 
prestador de serviços, para realizar uma nova contagem de HTA, validada e 
assinada por profissional especializado com experiência no objeto do contrato. 

l) O valor da contratação do novo prestador de serviços indicado no caso do item 
k, deverá ser abatido dos pagamentos subsequentes à CONTRATADA, se a 
nova contagem de HTA for menor que à contagem defendida pela 
CONTRATANTE.  

 
Atividades de Planejamento do Projeto 
Consiste no levantamento e análise inicial das fontes de dados, incluindo o 
levantamento e análise da documentação existente sobre as fontes identificadas, 
como modelos de dados, bem como documentação sobre detalhes a respeito de 
regras de negócio, tabelas, arquivos e demais artefatos. Tal atividade irá promover o 
entendimento sobre o negócio e seus dados, bem como irá auxiliar no planejamento 
do projeto e na identificação de riscos correspondentes às fontes de dados. 
O Plano Executivo é um documento detalhado contendo os produtos abaixo de 
acordo com a metodologia de projetos da área de tecnologia de Informação do 
Sistema Indústria: 

• Cronograma detalhado, desenvolvido e acompanhado pela ferramenta MS-
PROJECT, com as atividades e tarefas a serem realizadas, os produtos a 
serem gerados, as datas das respectivas entregas e a alocação dos recursos 
humanos; 
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• Plano de Gestão de Risco; 
• Plano de Gestão de Comunicação; 
• Plano de Capacitação; 
• Plano de Testes; 
• Plano de Gestão da Qualidade; 
• Matriz de Responsabilidades; 
• Plano de Gestão da Mudança do Escopo. 
Para a criação do Plano Executivo será destinado no máximo 100 HTA e para a 
atualização dele no máximo 40 HTA/mês. Essas horas representam o esforço do 
gerente de projetos no acompanhamento do projeto. 

Atividade Complexidade 
Qtd máxima prevista 

De HTA por OS 
Criação do Plano Executivo 
Produto(s): Plano Executivo 

Média 100 

Atualização do Plano Executivo 
Produto(s): Plano Executivo atualizado 

Médio 40 

Reuniões de Levantamento 
(A quantidade de HTA para essa atividade não 
será por recurso, sempre será contado como um 
participante por reunião). 
Produto(s): Documento contendo o registro de 
reuniões 

Média 12 

Elaborar visão de negócio do Projeto 
Produto(s): Documento de visão do projeto 

Média 24 

Levantar Assuntos de Negócio 
Produto(s): Documento de visão do projeto 
alterado 

Média 16 

Levantar Contextos Gerenciais 
Produto(s): Documento de visão do projeto 
alterado 

Média 80 

Planejar Implantação 
Produto(s): Documento de visão do projeto 
alterado 

Média 16 

Definir Priorizações de Implantação 
Produto(s): Documento de visão do projeto 
alterado 

Baixa 04 

Definir Escopo de Análise 
Produto(s): Documento de visão do projeto 
alterado 

Alta 40 

Identificar Sistemas Existentes 
Produto(s): Documento das fontes de dados 

Baixa 16 

Mapear Origens da Informação 
Produto(s): Documento das fontes de dados 
alterado 

Média 16 

Definir a Arquitetura de Hardware e Software do 
Projeto 

Média 16 
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TABELA 2 – HORA TÉCNICA TABELA 2 - HORA TÉCNICA AJUSTADA (TABELA DE 

COMPLEXIDADE: PROJETO) 
 

Atividades de Infraestrutura 
Consiste em atividade de preparação do ambiente de desenvolvimento de sistemas 
de apoio à decisão. Essas atividades serão realizadas em conjunto com a equipe de 
Infraestrutura da ASC/ACTI. 

Atividade Complexidade 
Qtd média 

HTA 

Validar Especificação Técnica e Arquitetura 
Produto(s): Documento de arquitetura da 
aplicação Revisado 

Média 10 

Instalar e configurar o ambiente de BI da 
plataforma da solução 
Produto(s): Software instalado e configurado 

Média 40 

TABELA 3 - HORA TÉCNICA AJUSTADA (TABELA DE COMPLEXIDADE: INFRAESTRUTURA) 
 

Atividades de Desenho e Criação dos Data Marts 
Consiste na elaboração do modelo dimensional de dados do Data Mart de acordo 
com o escopo da iteração do projeto. Nesta atividade são identificados as 
dimensões e fatos relativos aos tópicos da iteração. Para cada fato são definidos: as 
dimensões envolvidas, o seu conteúdo, o grão dos dados, a periodicidade, entre 
outros. 
 
O Data Mart deverá armazenar os dados em dimensões e fatos (em modelo 
dimensional) em grãos de detalhe equivalentes aos dados de origem 
correspondentes, de modo a preservar o histórico detalhado dos dados no nível de 
eventos de negócio (transação). A partir deste nível de dados dimensionais, deverão 
ser criados outros níveis de fatos agregados em grãos adequados para atender aos 
requisitos de análise dos usuários. 
 
O Data Mart deverá ser implementado de modo integrado aos outros Data Marts já 
existentes, de acordo com as dimensões corporativas já utilizadas pelo Sistema 
Indústria. 
 

Produto(s): Documento de arquitetura da 
aplicação 
Definir Estrutura de Usuários e Segurança 
Produto(s): Documento de segurança da 
aplicação alterado 

Média 16 

Definir políticas de utilização e acesso ao 
ambiente de workflow 
Produto(s): Documento de segurança da 
aplicação alterado 

Média 04 
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Atividade Complexidade 
Qtd máxima prevista 

De HTA por OS 

Desenhar Fluxo da Informação 
Produto(s): Documento de Fluxo da Informação 

Média 80 

Desenhar Modelo Lógico 
Produto(s): Modelo Lógico na ferramenta 
Sybase PowerDesigner 

Alta 80 

Elaborar Mapa de Indicadores 
Produto(s): Documento de Mapa de Indicadores 

Média 40 

Construir Dicionário de Indicadores e Métricas 
Produto(s): Dicionário de indicadores e métricas 

Baixa 20 

Elaborar Dicionário de Dados e Metadados 
Produto(s): Dicionário de dados e metadados 

Baixa 24 

Criar Modelo Físico 
Produto(s): Modelo Físico na ferramenta Sybase 
PowerDesigner 

Média 04 

Criar Data Marts de acordo com a modelagem 
específica 
Produto(s): Data mart criado no banco de dados 

Média 12 

TABELA 4 - HORA TÉCNICA AJUSTADA (TABELA DE COMPLEXIDADE: DATA MART) 
 

Atividades de Extração, Transformação e Carga (ETL) – BI/DW 
Consiste na especificação dos processos de extração, transformação e carga dos 
dados para o ambiente multidimensional. As rotinas deverão realizar extrações para 
a carga inicial dos dados, incrementais e substitutivas, de forma parametrizada, ou 
seja, deve ser flexível para que seja possível selecionar uma ou mais modalidades 
de extração. Inclui também a especificação dos processos de carga dos dados nas 
bases multidimensionais e geração de cubos. Consiste ainda da adequação dos 
dados obtidos pelas rotinas de extração para o ambiente do Data Mart. As funções 
de transformação deverão apontar situações de erros, duplicidades e exceções 
conforme especificação realizada durante o levantamento, indicando melhorias e 
correções. 
 

Atividade Complexidade 
Qtd média 

HTA 
Configurar Ambientes e Repositórios 
Produto(s): Criação do repositório mestre; 
Criação do repositório de trabalho; Importação 
dos KMs 

Média 16 

Construir Carga de Dimensões 
Produto(s): Dimensão carregada 

Média 80 

Construir Carga de Tabela Fato 
Produto(s): Fato carregada 

Alta 120 

Construir Carga de tabela do ODS 
Produto(s): Tabela de ODS carregada  

Média 80 

Construir Carga de tabela de Staging 
Produto(s): Tabela de Staging carregada  

Média 80 
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Construir Carga de tabela de Base Integrada 
Produto(s): Tabela de Base Integrada carregada  

Média 80 

Construir Processo de Carga das Dimensões 
Produto(s): Pacote de carga das dimensões 
criado 

Média 80 

Construir Processo de Carga das Fatos 
Produto(s): Pacote de carga das fatos criado 

Alta 80 

Especificar Regras de Carga 
Produto(s): Documento contendo regras de 
carga 

Média 80 

Iniciar, validar e manter o processo de carga de 
dados 
Produto(s): Relatório de validação do processo 
de carga (operator) 

Baixa 08 

Agendar Processo de Carga 
Produto(s): Processo de carga agendado 

Baixa 04 

TABELA 5 - HORA TÉCNICA AJUSTADA (TABELA DE COMPLEXIDADE: ETL) 
 

Atividades de Extração, Transformação e Carga (ETL) – Base Transacional 
Consiste na especificação dos processos de extração, transformação e carga dos 
dados tendo como destino uma base de dados transacional. As rotinas deverão 
realizar extrações para a carga inicial dos dados, incrementais e substitutivas, de 
forma parametrizada, ou seja, deve ser flexível para que seja possível selecionar 
uma ou mais modalidades de extração. Inclui também a especificação dos 
processos de carga dos dados nas bases transacionais. As funções de 
transformação deverão apontar situações de erros, duplicidades e exceções 
conforme especificação realizada durante o levantamento, indicando melhorias e 
correções. 
 

Atividade Complexidade 
Qtd máxima prevista 

De HTA por OS 
Configurar Ambientes e Repositórios 
Produto(s): Criação do repositório mestre; 
Criação do repositório de trabalho; Importação 
dos KMs 

Média 16 

Construir a Carga de tabela da Base 
Transacional 
Produto(s): Tabela de Base Transacional 
carregada  

Média 80 

Construir o Processo de Carga 
Produto(s): Cenário de automatização do 
processo de carga criado 

Média 80 

Especificar Regras de Carga 
Produto(s): Documento contendo regras de 
carga 

Média 80 

Iniciar, validar e manter o processo de carga de 
dados 
Produto(s): Relatório de validação do processo 

Baixa 08 



 

H:\GECOM\1.Nova Rede - GECOM\Licitações\Editais-Inex-Disp\Pregão Presencial\PP 2015\PP 62-2015-SENAI - Fábrica de Software - Dspies.doc - Página 21 de 41 -  

de carga (operator) 

Agendar Processo de Carga 
Produto(s): Processo de carga agendado 

Baixa 04 

TABELA 6 - HORA TÉCNICA AJUSTADA (TABELA DE COMPLEXIDADE: ETL – BASE 

TRANSACIONAL) 
 

Atividades da Camada OLAP 
Consiste na implementação dos painéis que foram especificadas para a iteração de 
desenvolvimento. Os Painéis deverão permitir ao usuário final consultar os dados 
agregados e atômicos de todo o ambiente Data Mart, incluindo visão integrada de 
todas as estruturas multidimensionais, conforme o perfil definido para os usuários. 
Deverão ser disponibilizadas consultas “ad hoc” aos cubos com “drill-through” na 
base para usuários privilegiados e consultas pré-definidas parametrizadas. Também 
deverão estar disponíveis consultas em “Dashboards” com parâmetros previamente 
determinados. As consultas deverão ter sido definidas na fase de projeto e deverá 
ainda ser possível a realização de consultas a partir de construção livre de cada 
usuário que se encarregará da definição dos parâmetros e filtros de seu interesse. 

Atividade Complexidade 
Qtd máxima prevista 

De HTA por OS 
Criar Protótipo e Mock-Ups da Aplicação Web 
Produto(s): Protótipo criado no Balsamiq 
Mockups 

Baixa 40 

Criar Camada Física 
Produto(s): Camada física criada no OBIEE; 
Documentação da camada física gerada pela 
aplicação atualizada; 

Média 120 

Criar Camada de Negócio 
Produto(s): Camada de negócio criada no 
OBIEE; Documentação da camada de negócio 
gerada pela aplicação atualizada; 

Alta 120 

Criar Camada de Apresentação 
Produto(s): Camada de apresentação criada no 
OBIEE; Documentação da camada de 
apresentação gerada pela aplicação atualizada; 

Baixa 120 

Agendar Análises 
Produto(s): Análise agendada 

Baixa 08 

Construir Análises (Relatórios) 
Produto(s): Relatório criado 

Média 80 

Construir Dashboards 
Produto(s): Dashboard criado 

Média 80 

Criar Usuário e Segurança 
Produto(s): Usuário criado e testado com as 
devidas permissões, conforme “Documento de 
segurança da aplicação”; Documento de 
segurança da aplicação alterado, se necessário; 

Média 08 

Implantar Fluxo de Hierarquia de Dimensões e 
Fatos 

Média 16 
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Produto(s): Fluxo de hierarquia de dimensões e 
fatos criada 
Implementar Interface Visual 
Produto(s): Interface visual implementada 

Média 20 

Validar Análises e Dashboards 
Produto(s): Análises e dashboards validados 

Baixa 32 

Validar Protótipo da Aplicação 
Produto(s): Protótipo da aplicação validado 

Baixa 20 

TABELA 7 - HORA TÉCNICA AJUSTADA (TABELA DE COMPLEXIDADE: OLAP) 
 
Atividades de Testes 

Consiste no planejamento e execução de teste do sistema, envolvendo todas as 
suas etapas. Compreende ainda o teste realizado pelo usuário final, validando o 
atendimento aos requisitos e quanto a performance. 

Atividade Complexidade 
Qtd máxima prevista 

De HTA por OS 
Desenvolver Plano de Testes 
Produto(s): Documento contendo Plano de 
Testes criado 

Média 16 

Classificar Ajustes 
Produto(s): Documento contendo Plano de 
Testes alterado 

Baixa 04 

Elaborar Teste Unitário 
Produto(s): Documento contendo Testes 
Unitários criado 

Média 08 

Executar conjuntos de testes – conjunto de 
atividades integradas 
Produto(s): Testes executados 

Média 30 

Gerar scripts para verificação de resultados 
específicos da ferramenta BI 
Produto(s): Scripts criados 

Média 06 

Realizar Operação Assistida 
Produto(s): Operação assistida realizada 

Baixa 20 

TABELA 8 - HORA TÉCNICA AJUSTADA (TABELA DE COMPLEXIDADE: TESTES) 
Atividades de Treinamento 
 

Esta atividade consiste na realização de transferência de conhecimento. A 
transferência de conhecimento será realizada mediante treinamento presencial em 
Brasília, com data determinada pelo CONTRATANTE. 
 
O Conteúdo será relacionado às atividades desenvolvidas nas etapas do projeto. Os 
treinamentos de usuário final deverão ser ministrados por instrutor que tenha 
participado do projeto, que tenha certificação em OBIEE 11G e experiência em 
treinamentos na ferramenta. A atividade será executada em ambiente próprio para 
este fim, utilizando o modelo de dados objeto deste termo de referência. 
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Atividade Complexidade 
Qtd máxima prevista 

De HTA por OS 
Promover e capacitar equipes na utilização de 
recursos de relatórios de BI desenvolvidos para 
atender as áreas estratégicas usuárias da 
solução, para desenvolvedores ou usuários 
finais. 
Produto(s): Treinamento realizado 

Média 40 

Promover e capacitar equipes técnicas na 
modelagem de Data warehouse para utilização 
na ferramenta BI. 
Produto(s): Treinamento realizado 

Média 80 

TABELA 9 - HORA TÉCNICA AJUSTADA (TABELA DE COMPLEXIDADE: TREINAMENTO) 
 
Atividades de Geoprocessamento 

Consiste no processamento informatizado de dados georreferenciados, agregando 
informação de mapas geográficos aos painéis criados nas atividades da camada 
OLAP. Esses relatórios georreferenciados também deverão permitir ao usuário final 
consultar os dados agregados de todo o ambiente Data Mart, incluindo visão 
integrada de todas as estruturas multidimensionais, conforme o perfil definido para 
os usuários. 

Atividade Complexidade 
Qtd máxima prevista 

De HTA por OS 
Habilitar option Spatial no Oracle Database Média 2 
Instalação do mapbuilder Média 2 
Criação de usuário de banco para Geo Média 2 
Configuração do datasource do mapviewer Média 8 
Carga das camadas no banco de Geo Média 8 
Criação do mapa base Média 8 
Tratamento dos mapas Alta 8 
Relacionamento dos dados de GEO com os 
dados do BI 

Alta 8 

Criação da camada física no OBIEE Média 24 
Criação da camada de negócio no OBIEE Alta 24 
Criação da camada de apresentação no OBIEE Baixa 24 
Construir análises (relatórios) Média 24 
Construir Dashboards Média 24 

TABELA 10 - HORA TÉCNICA AJUSTADA (TABELA DE COMPLEXIDADE: 
GEOPROCESSAMENTO) 

DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
A CONTRATADA designará um profissional para atuar como preposto, nas dependências da 
CONTRATANTE, quando assim demandada, com as seguintes responsabilidades: 

a) Executar a gestão geral do contrato por parte da CONTRATADA, com a visão de 
todas as Ordens de Serviço, objetivando garantir a execução dos serviços 
dentro dos prazos e acordos estabelecidos e atendendo todos os requisitos; 
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b) Responder, perante a CONTRATANTE, pela execução técnica das Ordens de 
Serviço; 

c) Participar periodicamente, a critério da CONTRATANTE, de reuniões de 
acompanhamento das atividades referentes às Ordens de Serviço em execução, 
em ambiente de interesse da CONTRATANTE; 

d) Levar para as reuniões periódicas de acompanhamento, as situações não 
resolvidas em nível de gerência das Ordens de Serviço; 

e) Disponibilizar, quando solicitado pela CONTRATANTE, num prazo máximo de 
48 horas corridas, toda a documentação histórica e presente do contrato, 
incluindo ordens de serviço já executadas, resumo de pagamentos efetuados, 
termos de aceite assinados, cópias de notas fiscais e relatórios de 
acompanhamento do contrato. 

A CONTRATADA deverá fornecer os dados de contato do preposto (nome completo, cargo 
na empresa, email, telefone fixo, telefone celular, endereço) à CONTRATANTE; 

No caso de necessidade da substituição do preposto, a CONTRATADA deverá comunicar 
imediatamente à CONTRATANTE, o motivo da substituição e informar os novos 
dados de contato; 

As interações dos profissionais da CONTRATADA com os usuários e profissionais da 
CONTRATANTE, para fins de execução dos serviços, ocorrerão, quando assim 
demandada, nas instalações da CONTRATANTE, cabendo à CONTRATADA a 
responsabilidade pelo deslocamento dos profissionais envolvidos até o local de 
prestação de serviços; 

Os serviços deverão seguir o disposto no fluxo apresentado a seguir: 

 
FIGURA 2 – FLUXO DOS SERVIÇOS 

Todos os serviços serão solicitados pela CONTRATANTE à CONTRATADA mediante a 
elaboração de uma Ordem de Serviço (OS), de acordo com o modelo previsto no 
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Anexo IA - MODELO ORDEM DE SERVICO, deste Termo de Referência, com a 
descrição dos produtos a serem entregues; 

Cada Ordem de Serviço deverá somente contemplar produtos consoantes a um único tipo 
de serviço; 

As Ordens de Serviço classificadas como Correção terão sempre o caráter emergencial, 
estando a CONTRATADA, obrigada a cumprir os prazos definidos no item VI.12 
deste Termo de Referência; 

Para as demais Ordens de Serviço, não emergenciais, a CONTRATADA deverá cumprir os 
prazos definidos no item VI. Dos Níveis de Serviço deste Termo de Referência; 

A CONTRATANTE poderá, a seu critério, adotar sistema informatizado, possibilitando o 
devido acesso à CONTRATADA, via web, para a abertura das Ordens de Serviço, 
garantindo todas as informações necessárias e previstas neste Termo de Referência. 
A base de dados deste sistema deverá estar devidamente documentada e 
disponibilizada à CONTRATANTE sempre que solicitada; 

As Ordens de Serviços emitidas pela CONTRATANTE serão única e exclusivamente 
encaminhadas ao preposto da CONTRATADA; 

A CONTRATADA deverá, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis a contar do recebimento da 
Ordem de Serviço, retornar a mesma a CONTRATANTE, assinada e acompanhada 
de um Relatório Técnico com a contagem estimada de Horas Técnicas Ajustadas 
para a entrega dos produtos 

Excepcionalmente para os serviços de Correção, que são de caráter emergencial, a 
CONTRATADA deverá atender obrigatoriamente ao prazo máximo de 8 (oito) horas 
úteis para retornar a Ordem de Serviço assinada acompanhada do respectivo 
Relatório Técnico, com a contagem estimada de Horas Técnicas Ajustadas para a 
entrega dos produtos; 

O Relatório Técnico consiste em um anexo da Ordem de Serviço, a ser elaborado pela 
CONTRATADA, e deverá contemplar toda a fundamentação da contagem de Horas 
Técnicas Ajustadas, discriminando cada atividade, classificação e análise da 
complexidade; 

O Relatório Técnico deverá contemplar ainda o valor do custo global estimado da Ordem de 
Serviço e os prazos para a entrega de todos os produtos, atendendo sempre ao 
disposto no item VI Dos Níveis de Serviço deste Termo de Referência. 

A CONTRATANTE, ao validar o Relatório Técnico, deverá encaminhar o Aceite Formal do 
mesmo à CONTRATADA. 

A CONTRATADA somente deverá iniciar os serviços com vistas a entregar os produtos 
constantes da Ordem de Serviço, a partir do Aceite Formal Inicial da CONTRATANTE 
e de acordo com os prazos estipulados no item VI. Dos Níveis de Serviço deste 
Termo de Referência 

Após a conclusão dos serviços, a CONTRATADA deverá proceder com a entrega formal dos 
produtos à CONTRATANTE, emitindo também os termos de aceite necessários. 

Os prazos da CONTRATANTE para a homologação dos produtos e assinatura dos termos 
de aceite estão previstos no item VI. Dos Níveis de Serviço deste Termo de 
Referência e se iniciarão a partir do primeiro dia útil subsequente ao recebimento 
formal. 

Poderá haver prorrogação, a critério e pedido da CONTRATANTE, de até 100% (cem por 
cento) do prazo inicialmente previsto para a homologação e aceite da 
CONTRATANTE. 
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Após a validação das entregas, a CONTRATANTE deverá assinar e enviar o Termo de 
Aceite à CONTRATADA. 

A simples entrega dos produtos, pela CONTRATADA, e o recebimento, pela 
CONTRATANTE, não implica diretamente em sua aceitação final. 

Caso o produto entregue esteja em desacordo com o especificado na Ordem de Serviço, ou 
ainda apresentem inconsistências detectadas ao longo das validações, a 
CONTRATANTE deverá rejeitá-lo, devendo a CONTRATADA por sua conta e risco, 
nos mesmos prazos estipulados no item VI. Dos Níveis de Serviço, deste Termo de 
Referência, promover a substituição ou adequação, não eximindo, entretanto, a 
apuração dos acordos de Níveis de Serviço e a consequente aplicação das 
penalidades previstas no contrato. 

A CONTRATADA, após o aceite formal das entregas de todos os produtos previstos na 
Ordem de Serviço, deverá enviar para a CONTRATANTE, no prazo máximo de 5 
(cinco) dias úteis, novo Relatório Técnico com a contagem detalhada das Horas 
Técnicas realizadas que foram necessárias para a execução dos serviços e entrega 
dos produtos previstos 

A CONTRATANTE, a partir do recebimento da contagem das HTAs realizadas, deverá 
proceder com a sua validação e envio do documento de Aceite Formal Final para a 
CONTRATADA. 

Somente a partir do Aceite Formal Final, a CONTRATADA poderá calcular o valor do 
pagamento, multiplicando o valor da HTA cobrado pelo número de Horas Técnicas 
realizadas aceitas. 

A CONTRATADA deverá oferecer garantia de 3 (três) meses, a contar da data de Aceite 
Formal Final dos produtos entregues pela CONTRATANTE. 

Durante o prazo de garantia, todos os eventuais erros e falhas identificados deverão ser 
corrigidos pela CONTRATADA, sem ônus para a CONTRATANTE, nos mesmos 
prazos definidos no item VI. Dos Níveis de Serviço, deste Termo de Referência, 
respectivamente, deste Termo de Referência, para os serviços de Correção. 

O prazo de garantia deverá ser respeitado pela CONTRATADA mesmo após o término do 
prazo de vigência do Contrato. 

Para efeito das entregas dos produtos, recebimento das Ordens de Serviço pela 
CONTRATADA e encaminhamento dos aceites formais presentes no fluxo de 
execução dos serviços, será levado em conta o horário útil compreendido entre as 9 
horas e as 18 horas de cada dia. 

A CONTRATANTE poderá solicitar à CONTRATADA, a seu critério e de acordo com as suas 
necessidades, a realização de determinados serviços nas suas dependências, para a 
entrega de um produto específico, de maior complexidade e que demande 
proximidade entre os técnicos de ambas as partes. Neste caso, deverão ser 
observadas as seguintes responsabilidades: 
a) As atividades serão realizadas nas instalações da CONTRATANTE, cabendo a 

elas determinar o local físico apropriado para a realização do serviço; 
b) Os recursos de hardware e software deverão ser disponibilizados pela 

CONTRATANTE; 
c) Poderá a CONTRATADA, às suas expensas, disponibilizar os recursos de 

hardware e software complementares ou de forma integral, para a realização 
das atividades pelo seu profissional, desde que autorizadas pela 
CONTRATANTE. 
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Para os produtos previstos nas Ordens de Serviço, a CONTATADA deverá elaborar cenários 
de testes unitários e integrados, que serão validados pela CONTRATANTE. 

A partir da validação dos cenários, a CONTRATADA deverá executar os testes unitários e 
integrados conforme planejado, enviando os seus resultados para a CONTRATANTE. 

A CONTRATADA deverá, após o aceite dos produtos, repassar à CONTRATANTE todos os 
documentos produzidos e gerados no contexto da sua execução. 

A CONTRATANTE se reserva no direito de aplicar auditoria sobre qualquer produto, 
artefatos ou documentos entregues pela CONTRATADA, podendo, para isso, 
designar empresa terceira. 

Os softwares de apoio utilizados pela CONTRATADA deverão ser conhecidos e aprovados 
previamente pela CONTRATANTE, de forma a manter a compatibilidade e total 
aderência aos produtos utilizados. 

O controle de versão dos produtos, artefatos, componentes e documentos que forem 
produzidos pela CONTRATADA deverão ser feitos pela ferramenta de controle de 
versão, utilizada pela CONTRATANTE. 

Para os serviços exclusivamente classificados como Documentação, as Ordens de Serviço 
deverão indicar quais os documentos devem ser produzidos. 

A CONTRATADA deverá criar e manter atualizados, sem ônus para a CONTRATANTE, 
todos os artefatos previstos no Anexo IC - Metodologia de BI, durante a execução 
dos serviços. 

A contagem de HTA que irá compor o Relatório Técnico, com vistas à aprovação do início 
dos serviços, será efetuada de forma estimada. 

Para a validação final, após a entrega e aceite dos produtos previstos na Ordem de Serviço, 
será possível a revisão da HTA com a devida validação da CONTRATANTE. 

 
DOS NÍVEIS DE SERVIÇO 
Níveis de serviços são critérios objetivos e mensuráveis estabelecidos com a finalidade de 

aferir e avaliar os serviços prestados pela CONTRATADA. 
Para mensurar essa avaliação serão utilizados indicadores relacionados às Ordens de 

Serviço (OS), para os quais foram estabelecidas metas quantificáveis a serem 
cumpridas pela CONTRATADA, conforme detalhado adiante. 

Os primeiros 30 (trinta) dias do contrato serão considerados como um período de 
estabilização para que a CONTRATADA possa se familiarizar com o contexto da 
CONTRATANTE. Neste período os Acordos de Níveis de Serviço serão flexibilizados 
de forma a fornecer novo prazo de até 100% a mais do que o previsto, quando 
solicitado e devidamente justificado pela CONTRATADA. 

Sempre que houver quebra dos níveis de serviço especificados, a CONTRATANTE poderão 
emitir ofício de notificação à CONTRATADA, que terá prazo máximo de 5 (cinco) dias 
úteis para apresentar as justificativas para as falhas verificadas, bem como planos de 
ações para evitar futuras ocorrências. 

Caso não haja manifestação da CONTRATADA dentro desse prazo ou caso a 
CONTRATANTE entendam como improcedentes as justificativas, será iniciado 
processo de aplicação das sanções previstas. 

O conteúdo detalhado e a forma do relatório gerencial serão definidos pelas partes na 
reunião inicial do Contrato. 

Se as desconformidades apontadas pelo CONTRATANTE gerarem retrabalho, as correções 
serão realizadas pela CONTRATADA, sem ônus para o CONTRATANTE. 
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Os artefatos e produtos técnicos gerados pela CONTRATADA serão validados pelos 
responsáveis pela demanda. 

A CONTRATADA deverá, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis a contar do recebimento da 
Ordem de Serviço, retornar a mesma à CONTRATANTE, assinada e acompanhada 
de um Relatório Técnico com a contagem estimada de HTA para a entrega dos 
produtos. 

Para efeito de avaliação do nível de serviço quanto ao prazo, a seguinte tabela será usada: 

Prazos MÁXIMOS para os serviços não emergenciais: 

Tamanho da 
OS 

(em HTA 
estimado) 

Prazo máximo para início 
dos serviços pela 

CONTRATADA após o 
aceite formal da OS e do 
Relatório Técnico pela 

CONTRATANTE (em dias 
úteis) 

Prazo máximo da 
CONTRATADA para entrega 
do(s) produto(s) descrito(s) 
na OS (em dias úteis) 

Prazo máximo para a 
validação dos produtos pela 

CONTRATANTE 
(em dias úteis) 

Até 110 Imediato 10 10 

111 – 230 Imediato 20 10 

231 – 350 1 30 10 

351 – 470 1 40 15 

Acima de 470 2 

(40 dias) 
+ 

(30 dias para cada 470 
HTAs) 

20 

TABELA 2 – PRAZOS MÁXIMOS 
Nas Correções ou Serviços emergenciais, para efeito de avaliação do nível de serviço 

quanto a prazo, a seguinte tabela (Tabela 3 - Serviços Emergenciais) será usada. 
 

Prazos MÁXIMOS para os serviços emergenciais e de Correção 
 

Nível de Criticidade Início dos serviços  
Prazo máximo de 

entrega 
(em dias úteis) 

ALTO - Incidente com paralisação de sistema ou 
indisponibilidade de dados e/ou ambiente ou que 
faz o produto do trabalho inadequado para o uso 
e/ou ser incapaz prestar os serviços. Não existe 

alternativa de contingência. 

Em até 4 horas úteis a 
partir do recebimento 
formal da Ordem de 
Serviço Emergencial 

enviada pela 
CONTRATANTE 

1 

MÉDIO - Incidente sem paralisação de sistema e 
com comprometimento de dados e/ou ambiente ou 
degradação de desempenho. A aplicação opera 
parcialmente com limitações importantes. Cria 
sobrecarga de trabalho aos usuários afetados.  

Em até 1 dia útil a partir 
do recebimento formal 
da Ordem de Serviço 
Emergencial enviada 
pela CONTRATANTE 

2 
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BAIXO - Incidente sem paralisação de sistema e 
sem comprometimento de dados e/ou ambiente. 
Normalmente restringe, mas não impede que o 
usuário realize suas atividades. O usuário pode 

contorná-lo com caminhos alternativos. Porém sua 
percepção de qualidade do produto pode ser 
afetada caso vários problemas como este se 

manifestem. 

Em até 2 dia útil a partir 
do recebimento formal 
da Ordem de Serviço 
Emergencial enviada 
pela CONTRATANTE 

Pactuado entre a 
CONTRATANTE e a 
CONTRATADA, não 
podendo exceder a 5 

dias úteis. 

Prazo máximo para a validação dos produtos pela CONTRATANTE = 5 dias úteis 
TABELA 3 - SERVIÇOS EMERGENCIAIS 

A Contratada deverá atender, durante a vigência do contrato, os indicadores de níveis de 
serviço apresentados a seguir: 
Código Nome do Indicador 
IND1 Índice de Descumprimento do Prazo de Retorno das Ordens de Serviço 

Objetivo 

Garantir o cumprimento dos prazos de retorno das Ordens de Serviço com o Relatório Técnico, 
levando-se em conta o prazo previsto no item 0 deste Termo de Referência. 

Perfil do Indicador 

Unidade Periodicidade de Medição Meta do Indicador 

% Trimestral >= 90% 

Fórmula 

IND1 = (QOS / QOSP) x 100, onde: 
QOS = Quantidade de Ordens de Serviço abertas. 
QOSP = Quantidade de Ordens de Serviço retornadas nos prazos estabelecidos. 

Penalidades pelo não cumprimento da Meta 

Valor de IND1 Multa sobre o valor das OS retornadas fora do prazo 
De 75,00% a 89,99% 10% 
De 60,00% a 64,99% 20% 
Menor que 60,00% 30% 

 

 
Código Nome do Indicador 
IND2 Índice de Descumprimento dos Prazos de Entrega dos Produtos 

Objetivo 
Garantir o cumprimento dos prazos de entrega dos produtos, definidos nas Ordens de Serviço, 

em conformidade com o previsto na Tabela 2 – Prazos máximos 
Perfil do Indicador 

Unidade Periodicidade de Medição Meta do Indicador 
% Trimestral >= 90% 

Fórmula 
IND2 = (QOS / QOSP) x 100, onde: 
QOS = Quantidade de Ordens de Serviço abertas. 
QOSP = Quantidade de Ordens de Serviço com os seus produtos entregues nos prazos 
estabelecidos. 
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Penalidades pelo não cumprimento da Meta 

Valor de IND2 Multa sobre o valor das OS com produtos entregues fora do 
prazo 

De 75,00% a 89,99% 10% 
De 60,00% a 64,99% 20% 
Menor que 60,00% 30% 

 

 
A Contratada deverá garantir a entrega dos produtos demandados nas Ordens de Serviço 

dentro dos prazos máximos previstos na TABELA de Prazos máximos e de Serviços 
Emergenciais, deste Termo de Referência. 

A Contratada deverá garantir a qualidade dos artefatos entregues: documentos nos formatos 
e padrões estabelecidos, produtos aderentes às especificações. 

 
DO SIGILO E DA CONFIDENCIALIDADE  
A CONTRATADA deverá manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e 

administrativa, sobre todo e qualquer assunto de interesse da CONTRATANTE ou de 
terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do Contrato, 
respeitando todos os critérios estabelecidos, aplicáveis aos dados, informações, 
regras de negócio, documentos, entre outros pertinentes; 

A contratação implica em necessidade de cessão total de direitos autorais dos produtos 
entregues. Sendo assim, todos os produtos desenvolvidos pela CONTRATADA 
deverão ser entregues a CONTRATANTE, que terá o direito de propriedade sobre os 
produtos, sendo vedada qualquer comercialização por parte da CONTRATADA; 

A CONTRATANTE, para todos os efeitos da aplicação da Lei nº 9.609/98, serão os únicos e 
exclusivos proprietários dos produtos desenvolvidos, elaborados ou entregues, 
durante a vigência do contrato, pela CONTRATADA; 

A CONTRATANTE terá o direito de propriedade intelectual dos produtos, bem como dos 
artefatos gerados, de forma permanente; 

Será permitido, exclusivamente à CONTRATANTE, a qualquer tempo, distribuir, alterar e 
utilizar os produtos sem limitações de licenças restritivas. 
 

DO PAGAMENTO 
 

A CONTRATADA somente deverá emitir e enviar as Notas Fiscais para o devido pagamento 
após a formalização do documento de aceite de entrega pelo CONTRATANTE; 

Os valores para pagamento à CONTRATADA, que irão constar da Nota Fiscal de serviços, 
deverão atender ao disposto no item V.26. deste Termo de Referência; 

As multas decorrentes da apuração dos Índices de Níveis de Serviço serão aplicadas, como 
glosa, sobre o próximo pagamento a ser feito à CONTRATADA; 

Caso o valor apurado das multas seja superior ao valor do próximo pagamento a ser feito à 
CONTRATADA, o saldo restante será glosado no pagamento posterior e assim por 
diante; 

No caso de encerramento do contrato, havendo ainda saldo de multas a serem liquidados, o 
valor deverá ser reembolsado pela CONTRATADA aos cofres da CONTRATANTE; 

Todas as despesas com deslocamento, passagens aéreas e terrestres, hospedagem e 
alimentação da equipe técnica da contratada, quando em viagens realizadas a cidade 
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de Brasília/DF, serão de responsabilidade da CONTRATADA, e deverão compor o 
preço ofertado na proposta de preços. 
 

DA MODALIDADE E TIPO DA LICITAÇÃO 
 

Sugere-se que a licitação seja realizada na modalidade de Pregão, com julgamento pelo 
critério de “Menor Preço”, atendidas as especificações e características técnicas 
exigidas no presente Termo de Referência. A justificativa é que se trata da 
contratação de serviços baseados em padrões de desempenho e qualidade definidos 
neste Termo de Referência por meio de especificações usuais no mercado, havendo 
diversos fornecedores capazes de prestá-los, caracterizando-se como “serviço 
comum”. 
 

DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DE HABILITAÇÃO E ATESTADOS 
 

Para habilitação das empresas interessadas em participar deste certame, é necessária a 
comprovação por meio de atestado de Parceria Oracle Silver ou superior, vigente a pelo 
menos um ano, que representa a prestação de serviços com as características técnicas 
similares às do objeto deste Termo de Referência. 

 
Fornecer pelo menos um atestado de capacidade técnica emitido por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, que comprove a prestação de serviços atendendo aos níveis de 
qualidade na implantação de solução de Business Intelligence através de implementação de 
Data Warehouse e/ou Data Mart, com levantamento e construção de indicadores de 
melhoria de desempenho do negócio, modelagem multidimensional, consultas ad-hoc, 
processo de Extração, Transformação e Carga - ETL, utilizando a ferramenta OLAP Oracle 
Business Intelligence Enterprise Edition Plus 11g e Oracle Data Integrator 11g. 

 
 O atestado exigido é passível de diligência, a critério da Comissão de Licitação. 
 
GESTÃO DO CONTRATO 

 
A gestão do contrato será realizada pela Gerência de Sistemas da Área de Tecnologia da 

Informação. 
 

DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA CONTRATADA 
 

A tabela abaixo contém os profissionais e qualificação mínima exigida para a equipe chave 
de no mínimo 8 pessoas com os perfis abaixo relacionados da CONTRATADA: 

Perfil Técnico 
Conhecimento, comprovado 
através de avaliação curricular, 
em: 

Formação acadêmica, experiência e 
certificação. 

GERENTE DE 
PROJETOS DE BI/DW 
(mínimo de 1) 

Business Intelligence; 
Data Warehouse; 
nálise de riscos, planejamento, 
liderança, estimativas; 
Técnicas de reunião e negociação; 
Técnicas de resolução de conflitos 

Nível Superior completo na área de 
Tecnologia da Informação ou qualquer 
curso superior com especialização 
(lato sensu) na área de informática; 
Experiência mínima de 05 (cinco) 
anos em gerência de projetos de 
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interpessoais; 
Plano Diretor de TI (PDTI) e 
Planejamento Estratégico (PE); 
Processos de ETL e OLAP; 
Banco de dados e 
multidimensional. 
 

desenvolvimento e de manutenção de 
software e/ou BI/DW, sendo pelo 
menos 02 (dois) como gerente de 
projetos de BI/DW; 
Certificação PMP concedida pelo 
PMI ou acréscimo de 2 (dois) anos de 
experiência em Gerência de Projetos. 

ANALISTA 
PROJETISTA BI/DW 
(mínimo de 1) 

Engenharia de Software; 
Estruturação de padrões de 
artefatos BI/DW; 
Boas práticas de projetos de 
BI/DW; 
Técnicas de reunião, e 
negociação; 
Oracle Database 10g ou superior; 
Modelagem de banco de dados e 
multidimensional; 
PL/SQL; 
Processos de ETL e OLAP; 
Ferramenta ETL – ODI 11gr; 
Ferramenta OLAP – OBIEE 11g. 

Considerando a plataforma 
tecnológica do SISTEMA INDÚSTRIA: 
ODI 11g e OBIEE 11g. 
Nível Superior completo na área de 
Tecnologia da Informação ou qualquer 
curso superior com especialização 
(lato sensu) na área de informática; 
Experiência mínima de 05 (cinco) 
anos em projetos de desenvolvimento 
e de manutenção de software e/ou 
BI/DW, sendo pelo menos 03 (três) 
como analista projetista ou arquiteto 
ou analista de sistemas de projetos de 
BI/DW; 
 

ANALISTA DE 
NEGÓCIO DE BI/DW 
(mínimo de 1) 

Análise e modelagem de negócio; 
Análise e modelagem de sistemas; 
Técnicas de reunião e negociação; 
Ferramentas CASE para 
modelagem de requisitos; 
Levantamento e Análise de 
requisitos; 
Modelagem de banco de dados 
multidimensional; 
Business Intelligence; 
Ferramenta OLAP; 
Ferramenta Case Power Designer; 
Data Warehouse. 

Nível Superior completo na área de 
Tecnologia da Informação ou qualquer 
curso superior com especialização 
(lato sensu) na área de informática; 
Experiência mínima de 5 (três) anos 
em projetos de desenvolvimento e de 
manutenção de software e/ou BI/DW, 
sendo pelo menos 3 (três) como 
Analista de Negócio ou Analista de 
Requisitos ou Analista de Sistemas 
em projetos de BI/DW. 

ADMINISTRADOR DE 
DADOS E DE BANCO 
DE DADOS (AD/DBA) 
DE DW 
(mínimo de 1) 

Business Intelligence; 
Data Warehouse; 
Modelagem de Banco de Dados e 
dimensional; 
Ferramentas e processos ETL; 
SQL Server; 
PL/SQL; 
Oracle 10g ou superior. 

Considerando a plataforma 
tecnológica do SISTEMA INDÚSTRIA: 
Oracle Database 10g ou superior. 
Nível Superior completo na área de 
Tecnologia da Informação ou qualquer 
curso superior com especialização na 
área de informática; 
Experiência mínima de 03 (três) anos 
em administração de dados e/ou 
administração de banco de dados, 
sendo pelo menos 01 (um) como 
Administrador de dados e/ou 
Administração de Banco de Dados em 



 

H:\GECOM\1.Nova Rede - GECOM\Licitações\Editais-Inex-Disp\Pregão Presencial\PP 2015\PP 62-2015-SENAI - Fábrica de Software - Dspies.doc - Página 33 de 41 -  

projetos de BI/DW; 
Certificação Oracle Certified 
Professional (OCP ou superior) ou 
acréscimo de 2 (dois) anos de 
experiência em Administração de 
dados e/ou Administração de Banco 
de Dados Oracle; 

ANALISTA DE 
EXTRAÇÃO, 
TRANSFORMAÇÃO e 
CARGA (ETL) DE DW 
(mínimo de 2) 

Modelagem de banco de dados e 
multidimensional; 
Ferramenta ODI 11g; 
Elaboração de fluxos para 
extração, transformação e carga de 
dados; 
Processos do DW (dimensão e 
fato); 
SQL ANSI; 
PL/SQL; 
Ferramenta ODI 11g. 

Considerando a plataforma 
tecnológica do SISTEMA INDÚSTRIA: 
ODI 11g. 
Nível Superior completo na área de 
Tecnologia da Informação ou qualquer 
curso superior com especialização na 
área de informática; 
Experiência mínima de 05 (três) anos 
em projetos de desenvolvimento e de 
manutenção de software e/ou BI/DW, 
sendo pelo menos 03 (um) como 
Analista ETL ou Analista de Sistemas 
em projetos de BI/DW; 

ANALISTA DE OLAP 
(mínimo de 2) 

Análise de requisitos/negócios; 
Técnicas de reunião e negociação; 
Modelagem de Banco de Dados e 
dimensional; 
Desenvolvimento de aplicações 
para dispositivos móveis (mobile); 
Modelagem de processos e 
ferramentas OLAP. 

Considerando a plataforma 
tecnológica do SISTEMA INDÚSTRIA: 
OBIEE 11g. 
Nível Superior completo na área de 
Tecnologia da Informação ou qualquer 
curso superior com especialização na 
área de informática; 
Experiência mínima de 03 (três) anos 
em projetos de desenvolvimento e de 
manutenção de software e/ou BI/DW, 
sendo pelo menos 01 (um) ano como 
Analista OLAP ou Analista de 
Sistemas em projetos de BI/DW; 
Certificado de conclusão em 
treinamento oficial da Oracle 
Education “Oracle BI Suite EE 11g: 
Build Repositories” e “Oracle BI Suite 
EE 11g: Create Reports Dashboards” 
ou equivalentes. 

 
As exigências de formação acadêmica e certificação deverão ser comprovadas com seus 
respectivos certificados. A experiência profissional será comprovada por meio de vínculos 
empregatícios (carteira de trabalho ou contrato social – no caso de sócio integrante de 
equipe técnica), e, caso o vínculo não comprove a experiência profissional exigida, será 
aceita declaração emitida pela empresa e/ou atestado de capacidade técnico emitido por 
órgão público ou empresa privada, sujeitando-se a diligência na sede da CONTRATADA ou 
do emitente do atestado para comprovação da experiência declarada, a critério da 
CONTRATANTE; 
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O Conteúdo necessário dos projetos nos Atestados de Capacidade Técnica está descrito 
abaixo: 
a) Identificação do Projeto (Nome do projeto, Número de horas de 

desenvolvimento) 
b) Descrição sucinta do projeto 
c) Informações técnicas das soluções de BI constando a plataforma tecnológica e 

as exigências solicitadas nesse edital. 
d) Dados do responsável pelas informações 
e) Informações da empresa ou órgão público que emitiu o atestado e assinatura 

Os conhecimentos exigidos para cada perfil técnico serão comprovados por meio de 
avaliação curricular, a qual poderá rejeitar a indicação do profissional em avaliação; 

Os profissionais indicados pela empresa para composição da equipe técnica de implantação 
somente poderão ser substituídos, mediante prévia e expressa anuência da 
contratante, por outros de igual qualificação. 

A contratada substituirá, em até 5 (cinco) dias úteis, os profissionais da equipe técnica 
sempre que solicitado pela contratante. 

Para a comprovação do vínculo empregatício, da formação acadêmica e especialização a 
empresa deverá apresentar, no prazo máximo de até 10 dias seguidos, contado a 
partir do da assinatura do contrato, a comprovação contratual da contratação, o 
Diploma, Certificado de Conclusão ou Declaração de curso em andamento de cada 
profissional especificado para esse contrato. Em se tratando de cópia, esta deverá 
ser autenticada. Também deve ser apresentado no prazo citado acima o currículo de 
cada profissional, com experiência mínima exigida no item XII.1. desse edital. 

A não apresentação da equipe técnica, ou em desconformidade com o exigido no Edital, no 
prazo máximo de até 10 (dez) dias seguidos, contado a partir da assinatura do 
contrato, caracterizará inexecução contratual, implicando na aplicação das 
penalidades previstas no contrato. 

A empresa deverá comprovar o vínculo societário, empregatício ou contratual dos 
profissionais que integram a Equipe Técnica por ela indicada, composta por ao 
menos dois profissionais, mediante a apresentação de um dos seguintes 
documentos: 
1.1.1. Caso o profissional seja regido pelo regime de CLT: cópia autenticada do 

“Contrato de Trabalho” ou da Carteira de Trabalho e Previdência Social – 
CTPS, que comprove o vínculo empregatício com a licitante; 

1.1.2. Caso o profissional seja sócio da licitante ou de suas controladas: cópia 
autenticada do contrato social ou estatuto que comprove a condição de 
sócio; 

1.1.3. Caso o profissional tenha contrato de Prestação de Serviços com a licitante: 
cópia autenticada do contrato, cujo prazo de vigência abranja, no mínimo, o 
período de prestação dos serviços a CONTRATANTE; 
 

1.1.4. Caso não haja vínculo empregatício e nem contrato de prestação de 
serviços, caberá à licitante apresentar Termo assinado pelo profissional 
indicado, no qual este se compromete a executar, no que lhe couber, os 
serviços, objeto deste certame, para a hipótese de a licitante vir a sagrar-se 
vencedora; 
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Desenvolver os serviços aqui contratados de acordo com a melhor técnica disponível no 
mercado, com observância expressa e previamente autorizada pelo CONTRATANTE, 
bem como respeitando o disposto na legislação aplicável; 

Cumprir integralmente o presente instrumento, cabendo ainda à CONTRATADA, a 
coordenação dos serviços, responsabilizando-se, legal, administrativa e tecnicamente 
por estes. 

Cumprir, como única empregadora, as disposições legais, quer quanto à remuneração do 
pessoal empregado e alocado na execução dos serviços, como aos demais encargos 
de natureza trabalhista, previdenciária, securitária ou qualquer outra, obrigando-se 
ainda a respeitar e fazer com que sejam respeitados pelos seus empregados, todos 
os regulamentos de ordem interna e normas de segurança do CONTRATANTE, os 
quais declara conhecer. 

O inadimplemento da CONTRATADA, com referência a qualquer dos encargos acima 
mencionados, não transfere a CONTRATANTE a responsabilidade por seu 
pagamento, nem poderá onerar o objeto do CONTRATO, ou restringir a sua 
execução. 

Fica garantido a CONTRATANTE o direito de regresso contra a CONTRATADA com relação 
a qualquer dos encargos, contribuições e tributos acima mencionados que deles 
sejam exigidos e por eles sejam eventualmente pagos, incidindo nesta hipótese 
correção pelo IGP-M, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, mais juros de 0,5% 
ao mês. 

Deverá a CONTRATADA assumir todos os encargos de possíveis demandas trabalhistas, 
civis ou penais relacionadas à execução dos serviços, originalmente ou vinculado por 
prevenção, conexão ou continência. 
 

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

Analisar os documentos apresentados, referentes à equipe técnica, por meio da emissão de 
parecer conclusivo, devidamente fundamentado, acerca da aprovação ou rejeição da 
equipe técnica. 

Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA de acordo com o estabelecido neste 
instrumento. 

Fornecer à CONTRATADA toda e qualquer informação necessária para a consecução do 
presente instrumento. 

Informar à CONTRATADA, por escrito, as razões que motivaram eventual rejeição dos 
serviços contratados. 

 
DAS FONTES DE RECURSOS 

 

As despesas decorrentes da contratação do presente objeto correrão por conta das verbas 
orçamentárias identificadas a seguir: 

 
c) Código e Nome da Unidade: 05010301 – Gerex da ATI 
d) Código e Nome do Centro de Responsabilidade (CR): 14 40101030101 - Gestão de 

Projetos e Processos da ATI. 
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DO PRAZO DE VIGÊNCIA  
 

O prazo de vigência será de 12 (dose) meses, contados da data da sua assinatura, podendo 
ser prorrogado, mediante termo aditivo escrito, por igual e sucessivo período até o 
limite de 60 (sessenta) meses. 
 

DA PROPOSTA DE PREÇOS  
 

A proposta de preço, conforme o Anexo IB – Modelo Proposta de Preço deve ser 
apresentada em envelope específico conforme definido no edital. Serão contratadas 
1.500 (um mil e quinhentas) horas técnicas Ajustadas por ano, sem garantia de 
consumo mínimo. 

Nos preços apresentados devem estar inclusos todos os custos decorrentes do fornecimento 
do objeto deste TR, bem como todos os tributos e encargos trabalhistas, 
previdenciários, comerciais, além de seguros, fretes, deslocamentos de pessoal e de 
bens para Brasília/DF, se houverem, e quaisquer outros custos que incidam direta ou 
indiretamente na execução do objeto. 
 

GLOSSÁRIO 
 

Consultas ad-hoc: são consultas com acesso casual único e tratamento dos dados segundo 
parâmetros nunca antes utilizados, geralmente executados de forma interativa e heurística, ou 
seja, o usuário gerar consultas de acordo com suas necessidades de cruzar as informações de 
uma forma não vista e com métodos o leve a descoberta daquilo que procura. 
 
Cubos: Nome de uma estrutura dimensional em uma plataforma de banco de dados de 
processamento analítico on-line (OLAP) ou multidimensional. 
 
Dashboard:  é um conjunto de indicadores e suporte analítico para suporte à decisão e 
fornecem uma representação ilustrada do desempenho dos negócios em toda a organização. 
Tipicamente, são produzidos para os gestores que precisam de uma visão geral do negócio e 
consideram primordial dispor de uma visualização intuitiva e oportuna dos dados estratégicos, 
financeiros e operacionais. 
 
Data Mart (DM): um conjunto flexível de dados, de preferência baseado nos dados mais 
atômicos (granulares) o possível para extrair de uma fonte operacional e apresentados em um 
modelo simétrico (dimensional) que é mais resistente quando está diante de consultas de 
usuários inesperadas. Os Data Marts podem ser vinculados usando-se técnicas de interligação 
quando suas dimensões estão em conformidade. Dizemos que esses Data Marts estão 
conectados ao barramento do Data Warehouse bus. Em sua forma mais simples, um Data Mart 
representa dados de um único processo de negócio. 
 
Data Warehouse (DW): é um banco de dados destinado a sistemas de apoio a decisão cujas 
estruturas permitem a exploração por ferramentas analíticas. 
Para implantar um Data Warehouse são necessários novos métodos de estruturação de dados, 
tanto para armazenamento quanto para a recuperação de informações. Cabe ressaltar que as 
perspectivas e técnicas necessárias para projetar o Data Warehouse são profundamente 
diferentes dos sistemas transacionais. Os usuários, o conteúdo dos dados, a estrutura dos 
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dados, o hardware e o software, a administração, o gerenciamento dos sistemas, o ritmo diário, 
as solicitações, as respostas e o volume de informações são diferentes. 
 
Drill-through: é o termo usado para descrever o ato de explorar itens. Geralmente associado 
com drill-down e drill-up que são movimentos verticais entre componentes, drill-through é a ação 
na qual ocorre o movimento horizontal entre dois itens relacionados, por exemplo, no caso de 
dois relatórios, um consolidado e o outro detalhado, ao clicar em um item do relatório 
consolidado você poderá ver o relatório detalhado nos itens correspondentes ou ainda, ao clicar 
um item do relatório detalhado você poderá ver o relatório consolidado. 
 
Extract Transform Load (ETL): Extração, Transformação e Carga, é o processo de extrair 
dados das fontes necessárias, as quais podem incluir sistemas, aplicações, bancos de dados ou 
arquivos de vários formatos, transformá-los de alguma forma e inseri-los em outro banco de 
dados especial, o Data warehouse (DW). A transformação pode ser uma limpeza dos dados, 
alteração de acordo com regras de negócios, tradução etc. 
 
Iteração de desenvolvimento: Iterações são passos em fluxo de trabalho. A cada iteração são 
realizadas as seguintes tarefas: análise (refinamento de requisitos, refinamento do modelo), 
projeto (refinamento do projeto), implementação, e transição para produção. A cada iteração 
resulta um incremento do produto, que incorpora tópicos (assuntos) novos e evoluções nos 
assuntos implementados em outras iterações. 
 
Modelagem Dimensional: metodologia que permite modelar logicamente dados para melhorar 
o desempenho de consultas e prover facilidade de utilização a partir de um conjunto de eventos 
básicos de medição. No ambiente DBMS relacional, normalmente uma tabela de fatos é 
construída com um registro para cada medida distinta. Essa tabela de fato é então envolvida por 
um conjunto de tabelas de dimensão que descrevem precisamente o que é conhecido no 
contexto de cada registro de medição. Devido à estrutura característica de um modelo 
dimensional, normalmente ele é denominado esquema em estrela. Os modelos dimensionais 
mostraram ser compreensíveis, previsíveis e ampliáveis. Os modelos dimensionais são a base 
de muitos aprimoramentos de desempenho DBMS, inclusive agregações e métodos de 
indexação avançados. Também são a base do desenvolvimento incremental e distribuído do 
data warehouse através do uso de dimensões em conformidade e a base lógica de todos os 
sistemas OLAP. 
 
Business Intelligence (BI): são soluções que permitem encontrar, em meio à sua massa de 
dados, informações fundamentais sobre o negócio, podendo assim antecipar tendências, se 
adiantar no lançamento de produtos, conhecer melhor os seus clientes e alavancar o seu 
potencial competitivo. Um ambiente de BI é aquele onde são produzidas informações 
necessárias para o processo de tomada de decisão, base para a condução estratégica de uma 
organização. 
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ANEXO II – CARTA DE CREDENCIAMENTO (MODELO) 
PREFERENCIALMENTE EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE 

Local e data 
À Comissão Permanente de Licitação 
SENAI/DN 
REF. PREGÃO Nº 62/2015  
Pela presente fica credenciado o Sr(a) ________________, inscrito no CPF sob o nº 
__________, identidade nº ___________, expedida por _____________, junto ao SENAI/DN, 
para representar esta Empresa (razão social)______, inscrita no CNPJ sob o nº 
_______________ na licitação acima referida, a quem se outorga os poderes para rubricar 
propostas das demais licitantes, assinar atas e documentos, interpor recursos e impugnações, 
receber notificação, tomar ciência de decisões, recorrer, desistir da interposição de recursos, 
acordar, transigir, dar lances, enfim, praticar todo e qualquer ato necessário à perfeita 
representação ativa da outorgante no procedimento licitatório em referência. 

______________________________ 
LICITANTE 

(nome da empresa com assinatura do seu(s) representante(s) legal (is) 
(com firma reconhecida) 

Prezado Licitante, 
A carta escrita no modelo acima deverá ser entregue fora dos envelopes relacionados no item 
2.4 do Instrumento Convocatório, juntamente com uma cópia autenticada do Contrato Social ou 
Instrumento de Procuração que comprove a legitimidade de poderes da pessoa que tiver 
assinado a credencial. 
Juntamente com a carta de credenciamento, entregar à CPL a cópia simples da cédula de 
identidade do representante designado. 
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ANEXO III – PROPOSTA DE PREÇOS (modelo) 

Utilizar preferencialmente papel timbrado 
Local e data 
À Comissão Permanente de Licitação 
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – Departamento Nacional - SENAI/DN 
SBN Quadra 1 – Bloco C – 2° andar 
Ed. Roberto Simonsen 
70040-903 – Brasília – DF 
Ref.: Pregão nº 62/2015  
Pela presente proposta de preços, _______________________________ (razão social da 
proponente), inscrita no CNPJ sob o n.º ____________ e inscrição estadual 
nº__________________, estabelecida no(a) _______________________________________, 
ciente e de acordo com todas as especificações e condições do Edital e seus Anexos relativos 
ao Pregão em referência, vem, por intermédio do seu representante legal ao final assinado, 
propor o seguinte preço para a prestação de serviços, abaixo relacionados: 
 

Preços Unitários e Globais 

Item Descrição Unidade 
Quantidade 
Estimada 

Valor 
Unitário (R$) 

Valor 
Global 
(R$) 

1 

Prestação de serviços de consultoria 
técnica especializada em Business 
Intelligence, como a criação e 
implantação de Data Marts Criação e 
Implantação de componentes de ETL, 
painéis gerenciais multidimensionais, 
incluindo a utilização de Dashboards 
dimensionados em HTA (Horas 
Técnicas Ajustas), de acordo com as 
especificações, desempenho e 
qualidade estabelecida pelo Sistema 
Indústria, mediante Ordens de Serviço 
(OS), limitadas ao Quantitativo máximo, 
sem garantia de consumo mínimo. 

Horas 
Técnicas 

Ajustadas por 
ano 

1.500 
  

 
1) Valor total: R$ ______ (VALOR POR EXTENSO). 
2) Esta proposta é válida por 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. 
3) Nos preços apresentados acima já estão computados todos os custos decorrentes do 
fornecimento objeto desta licitação, bem como todos os tributos e encargos trabalhistas, 
previdenciários, comerciais, treinamento, instalação, além de seguros e fretes, garantia, 
deslocamentos de pessoal e de bens, se houverem, e quaisquer outros custos que incidam 
direta ou indiretamente nesta contratação. 
4) Os dados da nossa empresa são: 
a) Razão Social: ________________________________________________; 
b) CNPJ (MF) nº: _______________________________________________; 
c) Representante (s) legal (is) com poderes para assinar o Contrato: 
___________________________________________________; 
d) CPF: _______________________ RG: ______________ ________-_____; 
e) Inscrição Estadual nº: __________________________________________; 
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f) Endereço: ___________________________________________________; 
g) Fone: _____________ Fax: ___________ E-mail: ___________________ ; 
h) CEP: __________________________; e 
i) Cidade: ________________________ Estado: ______________________; 
j) Banco:________Conta Corrente:______________Agência:__________; 
k) Contato: _____________________ Fone/Ramal: ____________________; 

Local e data 
________________________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal 
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ANEXO IV 

MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO - OS 
Ordem de Serviço 

Número da OS:  
Data:  
Número do Contrato:   

 
Solicitante 

Nome / Telefone / Email:  
Área Demandante:  
Sistema  
 

Especificação do Serviço 
Tipo de Serviço 
 
 
 

Caráter Emergencial 
(   ) Serviço Emergencial   
(   ) Correção      
Caráter Convencional 
(   ) Projeto 
(   ) Infraestrutura 
(   ) Data Mart 
(   ) ETL – BI/DW 
(   ) ETL – Base Transacional 
(   ) OLAP 
(   ) Testes 
(   ) Treinamento 
 

Descrição da Demanda  

Produtos a Serem Entregues  

Cronograma / HTA 
Data de Previsão de Início:  
Data de Previsão de Término:  
Quantidade de Horas Ajustadas:  

Responsável da Contratada pela análise 
Nome  
Data  
Cargo  

Autorização das CONTRATANTES para a Realização do Serviço 
Nome  
Data  
Cargo  

 
OBS.: Este modelo poderá ser alterado ou substituído a qualquer tempo, critério das 
CONTRATANTES, sempre que necessária a sua adequação ou outro formulário mais adequado 
seja adotado. 

 


