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1 -  INTRODUÇÃO 

Este anexo tem por objetivo detalhar o item I – Ambientes e Licenças deste termo de 
Referência.  

2 -  ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

2.1.         Deve ser prevista disponibilização dos softwares adequados para o uso nos 
ambientes de produção, homologação e desenvolvimento da TELEBRAS 
por, no mínimo, 100% (cem por cento) do total de usuários previsto no 
Anexo III - Requisito de Volumetria, no caso de produção e 25% (vinte e 
cinco por cento) do total de usuários previsto no mesmo anexo nos casos 
de homologação e desenvolvimento. 

2.2.          A contratada deverá adequar as licenças para uso do contratante de todos 
os módulos do SISTEMA que atendam os processos constantes nesse 
termo de referência e seus anexos, bem como as licenças dos softwares 
adicionais necessários à operacionalização da solução ofertada. 

2.3. Quantidades e/ou configuração de licenças do sistema operacional e banco 
de dados devem ser informadas pela contratada à contratante, respeitando 
os requisitos existentes no Anexo IV – Requisitos Tecnológicos, de forma 
que esta possa adequar os seus ambientes de desenvolvimento, 
homologação e produção para os sistemas em implantação. 

2.4. A contratada deverá alertar principalmente caso o licenciamento seja 
associado a características de hardware, por exemplo, quantidades de 
CPUs. 

2.5. A contratada deverá assegurar ao contratante acesso irrestrito à base de 
dados do SISTEMA, cujas informações serão de propriedade exclusiva da 
TELEBRAS. Por via de regra o acesso será de leitura, podendo ocorrer em 
caso de excepcionais, combinados com a contratada, acesso de escrita. 

3 -  GARANTIA E EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.1. Deverá ser garantida a evolução dos produtos de todo e qualquer 
componente dos softwares durante a vigência do contrato. 

3.2. Para os produtos deverá ser garantida a correção de todo e qualquer 
componente dos softwares durante a vigência do contrato. 



Página 4 de 4 do TR-007-3700 de 03/09/2015 

4 -  AMBIENTE COMPUTACIONAL DA TELEBRAS 

4.1. A descrição dos requisitos Tecnológicos da TELEBRAS encontra-se 
descrita no ANEXO IV deste Termo de Referência. 

5 -  LIBERAÇÃO DAS LICENÇAS 

5.1. O contrato está previsto para execução durante dois anos e durante os dois 
anos devem ser disponibilizadas as licenças conforme a volumetria 
destacada no ANEXO III desse termo de referência. 

5.2. As liberações devem ocorrer conforme macro cronograma físico e 
financeiro descrito no termo de referência 

5.3. As volumetrias devem ser respeitadas independente da forma de 
licenciamento dos sistemas ou módulos disponibilizados, isso é, caso o 
produto possua um licenciamento por usuário deverá prever, no mínimo, o 
atendimento da volumetria destacada. 

6 -  CONFIGURAÇÃO DOS AMBIENTES 

6.1. Conforme destacado no item 4.6 do termo de referência, no momento da 
apresentação da proposta será detalhada uma sugestão de ambiente que 
no primeiro mês de contrato será elaborado em conjunto, seguindo os 
padrões da Telebras, a definição da infraestrutura e a devida configuração 
do ambiente. 

6.2. Qualquer Sistema Operacional, Sistema Gerenciados de Banco de Dados 
ou hardware acessório necessário para o funcionamento do sistema que 
não siga a arquitetura padrão da Telebras deverá ser: 

6.2.1. Devidamente autorizado pela Telebras; 

6.2.2. Deverá ser fornecida as respectivas licenças; e 

6.2.3. Conforme descrito no item 4 desse anexo, fornecido o suporte de 
evolução durante a vigência do contrato. 

7 -  ATUALIZAÇÃO DO AMBIENTE 

7.1. Durante a vigência do contrato deve ser prevista atualização das 
ferramentas conforme versões disponibilizadas pelo fabricante do 
sistemas. 

7.2. Nos últimos 3 meses de vigência do contrato deve ser elaborado um projeto 
de atualização, tornando os sistemas instalados compatíveis com a versão 
mais recente do fabricante. 


