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1 DEFINIÇÃO DO OBJETO 

 

1.1 Contratação de empresa especializada para prestação de serviço no âmbito da 

Telebras para atender ao Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, 

Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), contemplando adequação dos módulos do ERP SAP 

e treinamento. 

 

1.2 Assim, essa contratação visa contemplar todos os eventos necessários para geração, 

envio e confirmação do recebimento das informações relacionadas às Obrigações Fiscais, 

Previdenciárias e Trabalhistas do eSocial. 

 

2 DETALHAMENTO DO OBJETO 

 

2.1 O objeto a ser contratado deverá possuir as seguintes quantidades: 
 

Lote Item Descritivo Quantidade  

1 

1 

Adequação dos módulos do ERP SAP para atender ao Sistema de 

Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e

Trabalhistas (eSocial), contemplando todos os eventos necessários para 

geração, envio e confirmação do recebimento das informações 

relacionadas às Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas do 

eSocial. 

1 

 

2 Treinamento 15 usuários  

3 Suporte Técnico e Operação Assistida 1  
 
 

3 CARACTERÍSTICAS DO OBJETO 

 
3.1. Os processos de trabalho para implantação da Solução de TI, a serem executados 

são: 

 
3.1.1. Adequar o formato dos dados da Telebras requeridos pelo eSocial que estiverem 
disponíveis no ERP SAP, ao formato solicitado no manual do eSocial, última versão 

disponível. Para o saneamento dos dados, deverá a CONTRATADA: 

i. Efetuar análise da adequação dos dados cadastrais dos empregados da Telebras 
aos requisitos do eSocial; 

ii. A Telebras informará à CONTRATADA os seguintes dados de cada empregado: 
CPF, NIS, data de nascimento e Nome do Empregado; 

iii. Por meio desses dados, a CONTRATADA procederá a verificação de sua 
compatibilidade com o registro nas bases de dados do CPF e do Cadastro 
Nacional de Informações Sociais (CNIS); 
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iv. Finalizada a verificação, a CONTRATADA deverá emitir relatório detalhado 
informando à Telebras das inconsistências constatadas, com as orientações para 
suas correções. 

v. Deverá ser realizado pela CONTRATADA o cruzamento das informações das bases 
de dados da Telebras com as tabelas do Ministério do Trabalho e Emprego 
(MTE), para verificação dos seguintes itens: 

a. Tabela de Rubricas, envolvendo, inclusive a análise de sua natureza jurídica e 
observações; 

b. Tabela CBO (Classificação Brasileira de Ocupações), devendo ser analisado o 

CBO / lotação de cada empregado frente às tabelas oficiais do MTE. 

 

3.1.2. Adequar, excepcionalmente, o formato dos dados da Telebras requeridos pelo 

eSocial, que não estiverem disponíveis no ERP SAP, e sim em planilhas eletrônicas, ao 

formato solicitado pelo Governo Federal, para importação no SAP; 

 

3.1.3. Gerar os dados Telebras requeridos pelo eSocial, que não aparecem nas bases de 

dados mas, cujos dados cadastrais presentes no ERP SAP possibilitam sua geração; 

3.1.4. Propor alterações nos processamentos internos do ERP SAP da Telebras visando 

garantir a geração tempestiva e correta dos dados utilizados pelo eSocial, que englobam: 

a. Configurar a solução standard do eSocial disponibilizada pela SAP; 

b. Desenvolver solução do eSocial para a parte não disponibilizada pela SAP na atual 

versão standard do ECC, para as tabelas relacionadas no 3.1.9.1, itens (i), (ii), (iii) e (iv); 

3.1.5. Execução dos desenvolvimentos necessários para implementação do eSocial na 

Telebras das informações inexistentes de bases ou mesmo que sejam derivadas da 

importação de arquivos em formatos editáveis; 

 

3.1.6. A criação de usuários e atribuição de perfis de acesso integrados aos mecanismos 

utilizados na Telebras, necessários aos testes e à operacionalização do produto; 

 

3.1.7. As funcionalidades implantadas devem estar integradas com os processos de 

medicina e segurança no trabalho do módulo SAP/EH&S implantado na Telebras; 

 
3.1.8. Configurar solução PI específica para o eSocial; 
 
3.1.9. Implementar os seguintes eventos do eSocial, desde que seu conteúdo seja aplicável 

ao negócio da Telebras: 
 

3.1.9.1. Os empregadores terão que prestar diversas informações no eSocial, desde as 
informações de admissão, exame médico admissional, cargos, jornada de trabalho, 
afastamentos, comunicado de acidente de trabalho (CAT), aviso prévio, até as informações 

demissionais. Estas informações podem ser divididas em 4 (quatro) grupos sendo eles: 
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(i) Eventos Iniciais (cadastros dos dados básicos que identificam o empregador e cada 

um dos empregados); 

• As informações relativas à identificação do empregador, de seus estabelecimentos e 

obras de construção civil deverão ser enviadas previamente à transmissão de outras 

informações; 

• As informações relativas aos vínculos mantidos no momento do início da 

obrigatoriedade da utilização do eSocial deverão ser transmitidas antes do envio de qualquer 

evento periódico ou não periódico e até o final do 1º mês de sua obrigatoriedade; 

• Os eventos iniciais são compostos pelas Informações previstas nos seguintes leiautes: 

- S-1000 - Informações do Empregador/Contribuinte; 

- S-2100 – Cadastramento Inicial do Vínculo. 

(ii) Eventos de Tabelas (informações que podem ser utilizadas em mais de um arquivo do 

eSocial ou que se repetem em diversas partes do leiaute e serão armazenadas em tabelas, os 

quais guiarão os eventos periódicos e não periódicos); 

• Os eventos de tabela são compostos pelas informações previstas nos seguintes 

leiautes: 

• S-1005 Tabela de Estabelecimentos e Obras de Construção Civil 

• S-1010 Tabela de Rubricas  

• S-1020 Tabela de Lotações Tributárias  

• S-1030 Tabela de Cargos/Empregos Públicos  

• S-1040 Tabela de Funções/Cargos em Comissão  

• S-1050 Tabela de Horários/Turnos de Trabalho  

• S-1060 Tabela de Ambientes de Trabalho  

• S-1070 Tabela de Processos Administrativos/Judiciais  

• S-1080 Tabela de Operadores Portuários  

 

(iii) Eventos Não Periódicos (fato jurídico trabalhista que não tem uma data estabelecida 

para ocorrer, no entanto, depois de ocorrido, terá prazo específico para transmissão);  

• Os eventos não periódicos são compostos pelas informações previstas nos seguintes 

leiautes: 
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• S-2190 Admissão de Trabalhador – Registro Preliminar  

• S-2200 Admissão de Trabalhador  

• S-2205 Alteração de Dados Cadastrais do Trabalhador 

• S-2206 Alteração de Contrato de Trabalho 

• S-2210 Comunicação de Acidente de Trabalho  

• S-2220 Monitoramento da Saúde do Trabalhador  

• S-2230 Afastamento Temporário  

• S-2240 Condições Ambientais do Trabalho - Fatores de Risco 

• S-2241 Insalubridade, Periculosidade e Aposentadoria Especial 

• S-2250 Aviso Prévio  

• S-2298 Reintegração  

• S-2299 Desligamento  

• S-2300 Trabalhador Sem Vínculo - Início  

• S-2305 Trabalhador Sem Vínculo - Alteração Contratual  

• S-2399 Trabalhador Sem Vínculo - Término  

• S-3000 Exclusão de Eventos  

• S-4000 Solicitação de Totalização de Eventos, Bases e Contribuições 

• S-4999 Adesão Antecipada ao eSocial  

 

(iv) Eventos Periódicos (eventos que têm periodicidade previamente definida para sua 

ocorrência, tendo prazo fatal, em regra, até o dia 7 do mês seguinte).  

• Os eventos periódicos são compostos pelas informações previstas nos seguintes 

leiautes: 

• S-1200 Remuneração do Trabalhador  

• S-1202 Remuneração do Trabalhador RPPS 

• S-1210 Pagamentos de Rendimentos do Trabalho  

• S-1220 Pagamentos a Beneficiários Não Identificados  

• S-1250 Aquisição de Produção Rural  

• S-1260 Comercialização da Produção Rural Pessoa Física  

• S-1270 Contratação de Trabalhadores Avulsos Não Portuários 

• S-1280 Informações Complementares aos Eventos Periódicos 

• S-1298 Reabertura dos Eventos Periódicos  

• S-1299 Fechamento dos Eventos Periódicos  

• S-1300 Contribuição Sindical Patronal  

 

E, para exclusão de eventos transmitidos indevidamente, deverá ser transmitido arquivo no 

leiaute previsto em S-3000 – Exclusão de Eventos. 
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3.2. Dos Serviços de Implantação: 

 

Os serviços de implantação consistem das seguintes atividades:  

a. Planejamento da implantação; 
 
b. Preparação, instalação e configuração do ambiente computacional a cargo da 

CONTRATADA; 
 
c. Execução da implantação, envolvendo devidas adequações e adequação dos fluxos 

de trabalho, por meio da parametrização e customização da Solução de Tecnologia da 

Informação - TI; 
 
d. Operação assistida em produção. 
 

3.2.1. Planejamento 
 
a. O planejamento da implantação deve contemplar, entre outros, o plano de projeto, 

no qual será detalhado o cronograma físico-financeiro substitutivo e demais documentos 

relacionados no SAP Solution Manager para planejamento da implantação, bem como os 

relacionados no PMBOK para o grupo de processo “planejamento”, considerando todas as 

áreas de conhecimento. O início da execução da implantação dos processos de trabalho 

dependerá do aceite do plano de projeto pela Contratante; 
 
b. O planejamento deverá contemplar a implantação dos processos de trabalho 

relacionados para atendimento da implantação da Solução de TI, inclusive as devidas 

adequações dos fluxos de processos de trabalho. 
 

3.2.2. Execução da implantação 
 
a. A execução da implantação deverá conter, no mínimo, as etapas de: 
 

I. Análise de requisitos, incluindo modelagem dos processos de negócio para as 

novas soluções e para as soluções modificadas por este termo de referência; 
 
II.  Desenho, arquitetura e implementação (customização e parametrização); 
 
III. Testes e homologação. 

 
b. A etapa de análise de requisitos obrigatoriamente inclui, entre outras, as seguintes 

atividades por parte da CONTRATADA: análise da melhor forma de conduzir o projeto sem 

impactos para os processos de trabalho em funcionamento; estudo dos processos de 

trabalho atuais; apresentação de sugestões de melhoria e modernização dos processos de 

trabalho atuais; análise da necessidade de arquivamento dos dados refugados pelo processo 

de saneamento; análise dos processos/sistemas atuais que podem ser impactados pelas 

mudanças; detalhamento e documentação de requisitos referentes aos processos de 

trabalho a serem implantados; análise de impacto na operação do negócio e na 

infraestrutura tecnológica dos processos de trabalho a serem implantados; 
 
c. A etapa de teste e homologação inclui, entre outras, as seguintes atividades por parte 
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da CONTRATADA: teste unitário, teste de integração, teste funcional, teste de carga e teste 

de segurança, correções definidas na homologação e publicação dos processos no ambiente 

de produção e de contingência; 
 
d. A execução das etapas deverá ser feita de forma iterativa e incremental, conforme 

processo de trabalho a ser apresentado pela CONTRATADA no planejamento da 

implantação. O início da execução de uma etapa não deve depender do término da 

predecessora. A implementação dos processos de trabalho, ainda que por meio de releases 

incompletas, deve ocorrer, preferencialmente, em paralelo com o levantamento de 

requisitos, de forma que os usuários tenham experiência de uso e noção do resultado final 

da implantação, podendo atuar tempestivamente na correção dos fluxos previstos nos 

processos de trabalho e no desenho/implementação da Solução. 
 

3.2.4. Operação assistida em produção 
 
a. Após a publicação em produção, inicia-se o período de operação assistida, durante o 

qual técnicos da CONTRATADA acompanharão o funcionamento da Solução, adaptando-a 

para tratar situações não previstas na etapa de análise de requisitos, corrigindo erros, 

solucionando dúvidas dos usuários gestores e de TI, verificando o desempenho e 

disponibilidade da Solução e otimizando-a, atualizando a documentação e scripts de 

atendimento, auxiliando a equipe da CONTRATADA no atendimento, implementação de toda 

a alteração ou nova exigência do Sistema de EFD do eSocial, entre outras atividades 

necessárias para estabilização do sistema; 
 
b. O período de operação assistida será de 210 (duzentos e dez) dias, podendo ser 

prorrogado automaticamente enquanto não concluídos os chamados abertos durante a 

operação assistida em produção, salvo aqueles indicados pela Contratante como passíveis de 

atendimento posterior, por não comprometerem o adequado funcionamento da Solução. 

Tais chamados serão transferidos para o estoque de demandas associadas à garantia legal; 
 
c. A solicitação de atendimento pela Telebras à CONTRATADA será feito por meio de 

abertura de chamado pela Contratante em seu sistema de controle de demandas, ao qual 

será franqueado acesso à CONTRATADA. Nesse sistema deverá a CONTRATADA registrar sua 

atuação referente ao chamado. Somente a Contratante poderá encerrar os chamados; 
 
d. A CONTRATADA deverá fornecer número de telefone de custo de ligação local (DDD 

61) para atendimento de chamados feitos pela equipe técnica da Contratante e gestores da 

Solução para acompanhamento da etapa; 
 
e. A operação assistida deverá ser prestada, no mínimo, em regime de oito horas por 

dia útil (8x5), no horário de 07 h às 19 h, e, fora do mencionado período, se agendado pela 

Contratante com antecedência mínima de dois dias úteis. Incidentes de prioridade máxima, 

abertos dentro dos períodos anteriormente citados (oito horas por dia útil), não poderão ter 

seu atendimento interrompido, mesmo durante dias não úteis ou fora do horário de 07 h às 

19 h, até que tenha sido resolvida ou estabelecida solução de contorno que permita retornar 

a Solução ao estado normal de utilização; 
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f. Intervenções programadas que necessitem de paralisações da Solução deverão ser 

realizadas fora do horário de expediente (07 h às 19 h nos dias úteis), devendo ser 

agendadas pela CONTRATADA com a Contratante com antecedência mínima de cinco dias 

úteis, podendo a Contratante, a seu critério e tendo em vista a urgência da intervenção, 

autorizá-la em prazo menor; 
 
g. A CONTRATADA deverá atualizar a documentação da Solução, scripts de 

atendimento, ajuda online da Solução e base de conhecimento em relação às correções 

efetuadas no tratamento dos incidentes e problemas; 
 
h. Se a CONTRATADA comprovar que parte do problema decorrente de abertura de 

chamado situa-se em recurso sob responsabilidade da Contratante, poderá solicitar a 

participação de profissionais da Contratante para auxiliá-la na correção; 
 

i. Caso a CONTRATADA precise efetuar adequações que envolvam modificações no 

ambiente computacional da Contratante em que a CONTRATADA não tenha domínio, como 

reconfiguração de firewalls, de serviços de mensageria ou de rede, a CONTRATADA deverá 

solicitar a reconfiguração à Contratante com pelo menos 5 (cinco) dias úteis de 

antecedência. A Contratante avaliará as condições de atendimento da solicitação e 

comunicará à CONTRATADA a possibilidade ou não de atendimento e o prazo de execução. A 

Contratante, em situações específicas, poderá admitir prazo menor para solicitação; 

k. A operação assistida abrange todo o ambiente de execução, incluindo a Solução de TI 

e todos os meios utilizados para o seu pleno funcionamento; 

l. Para efeito de execução dos serviços, a CONTRATADA deverá obedecer ao seguinte 

cronograma: 

 
Fase  Duração 

 

   
 

Planejamento da implantação  1º mês 
 

   
 

 Implementação da Solução   2º a 8º mês  
      

 Treinamento (atividade em paralelo)   5º e 6º mês  
      

 Suporte Técnico e Operação assistida   9º ao 15º mês  
      

 

3.3. Requisitos do projeto 
 

3.3.1. Utilização do SAP Solution Manager 
 
a. Todas as atividades, desde a instalação até a operação desta solução, deverão ser 

conduzidas dentro do SAP Solution Manager seguindo seu modelo de gestão de ciclo de vida 

e alinhado com a metodologia ASAP (Accelerated SAP). Este modelo deve ser 

completamente evidenciado, por meio de documentação gerada pelo próprio SAP Solution 
Manager instalado na Telebras, e utilizando suas ferramentas de implementação dos 

processos de trabalho ITIL; 
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b. A CONTRATADA deverá utilizar o conjunto de funcionalidades do SAP Solution 
Manager, instalado na Telebras, para realizar o monitoramento de todos os aspectos 

referentes ao ciclo de vida, sem prejuízo da operação atual da contratante. O funcionamento 

do SAP Solution Manager não deverá afetar o funcionamento dos demais softwares 

instalados e deverá atender a todos os requisitos de segurança estabelecidos pela 

Contratante, bem como adequar-se ao ambiente computacional da Contratante; 
 
c. Validação e Teste de Serviço; 
 
I. A CONTRATADA deve elaborar e executar o plano geral de teste, por meio do SAP 
Solution Manager; 
 
II. Todo elemento, antes de entrar em produção, deve ser testado, com apresentação 

das evidências, via SAP Solution Manager, dos testes realizados: testes unitários e funcionais 

de componentes individuais, testes de integração em relação ao restante da aplicação, 

testes de desempenho, testes de segurança, entre outros que sejam especificados pela 

Contratante quanto aos entregáveis e eventuais solicitações de serviços. Deverão ser 

apresentados os planos de testes, cenários testados e respectivos resultados. 
 
d. Tratamento das Entregas 
 
I. Todas as entregas deverão ser realizadas através da ferramenta Solution Manager, de 

condução das atividades padrão SAP; 
 
II. Na fase inicial deverão ser preparadas as bases para documentação, condução e 

controle do projeto, realização das adequações e ajustes por configuração ou 

personalização, execução dos testes unitários e integrados e suporte à operação, garantindo 

dessa forma a continuidade do controle do ciclo de vida da solução; 
 
III. A Solução SAP Solution Manager será o instrumento utilizado para formalização das 

atividades; 
 
IV.  Resumo de Artefatos por Grupo de Atividades: 

Grupos 

Atividades 
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Planejamento Modelo de gestão de ciclo de 

vida da solução 
X               X 

Diagrama de implantação X                 
Planejamento inicial X                 
Project charter X                 

Status report X X X X X X X X X 

Aceite de fase (TRD) X X X X X X X X X 

Mapeamento de processos de 

trabalho “TO BE” 
  X               
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Avaliação de aderência ao 

upgrade 
  X               

Plano de contingência X           X     
Execução e 

Testes 
Especificação funcional     X X           

Especificação técnica     X X           
Plano geral de testes       X X         

Evidência de teste unitário         X         
Evidência de teste integrado         X         
Relatório de andamento de 

testes 
        X         

Plano de migração/carga de 

dados 
            X     

Documento de Homologação         X         
Treinamento Plano geral de treinamento         X X       

Mapeamento de riscos do 

projeto 
X X X X X X X X X 

Manual de treinamento para 

usuário final 
          X       

Suporte 

Técnico e 

Operação 

Assistida 

Roteiros de atendimento para 

suporte ao usuário 
              X X 

Relatório de falhas 

identificadas e corrigidas 
      X X     X X 

Relatório de ocorrências X X X X X X X X X 

Relatório de nível de serviço X X X X X X X X X 

Plano de cutover           X X     
Plano de suporte e 

manutenção 
              X X 

Encerramento Termo de conclusão do projeto               X   
 

3.3.2.  Ao final da execução de cada grupo de atividades deverá ser emitido pela 

Contratante o Termo de Recebimento Definitivo (TRD), após a aprovação do fiscal do 

contrato, para fins de pagamento. 

 

3.4. Do Treinamento 
 

3.4.1. A CONTRATADA deverá ministrar Treinamento relativo à instalação, administração, 

operacionalização, manuseio, configuração e utilização, bem como todas demais 

funcionalidades não listadas anteriormente e que sejam necessárias para manter a solução 

proposta, direcionados aos seguintes públicos: 

 

• Usuário Gestor: relativo aos usuários com perfil de decisão nos processos de 

aprovação e autorização, gerar relatório e consultas de dados e informações da 
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Telebras. Com acesso integral a todas as funcionalidades do sistema. Quantidade de 

usuários: 2. 

• Usuário Técnico: relativo à instalação, à administração, à operacionalização, 

ao manuseio, e à configuração do software. Quantidade de usuários: 5. 

o Requisitos mínimos: configuração do servidor de aplicação, banco de dados, 

checklist para solução de problemas, política de backup, plano de contingência, 

configurações internas do software. 

• Usuário Final: relativo à operacionalização do software em si pelos usuários 

de forma que possam utilizar corretamente os recursos disponíveis no software. 

Perfil definido pelo Gestor. Quantidade de usuários: 8.  

3.4.2. O treinamento deverá ser ministrado paralelamente à etapa de implantação (7º 

mês); 

 

3.4.3. A Contratante fornecerá todos os insumos necessários à realização do(s) 

Treinamento(s) aos técnicos da Telebras (ex: sala, um microcomputador por usuário, 

recursos visuais, etc.), na cidade de Brasília-DF; 

 

3.4.4. Antecipadamente deverá ser apresentado o conteúdo programático e a carga 

horária. O conteúdo programático será aprovado previamente em conjunto com a equipe da 

Telebras; 

 

3.4.5. O Treinamento além do conteúdo teórico será obrigatório a participação dos 

treinandos em atividades práticas com a apresentação de componentes similares aos 

propostos na Solução, devendo ser utilizadas apostilas, uma por participante; 

 

3.4.6. O Treinamento será obrigatoriamente ministrado por profissionais certificados na 

Solução ofertada para a Telebras, que tenham atuado diretamente na condução e solução 

de problemas e que possuam experiência em treinamentos desta natureza e pleno 

conhecimento do produto; 

 

3.4.7. A Telebras poderá solicitar repetição do treinamento, com os ajustes necessários, 

sem ônus adicional, caso a sua qualidade não atenda às expectativas; 

 

3.4.8. A Telebras possui um sistema de avaliação de treinamento – SAP/eLearning, com 

instrumento válido, preciso e consolidado cientificamente para a realidade da Empresa, que 

é iniciado pela definição, em parceria com o fornecedor do treinamento, dos objetivos 

instrucionais a serem alcançados por meio do treinamento; 
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3.4.9. Ao final do treinamento, são apresentados vários itens que verificam a satisfação 

dos treinados (número mínimo de 5 itens por componente) em relação aos componentes, 

instrutores, treinandos e programação, numa escala de cinco pontos que varia de 1 - 

(Discordo Totalmente da Afirmativa) a 5 – (Concordo Totalmente da Afirmativa) com a 

alternativa “NA - Não se aplica”; 

 
3.4.10. O critério para definir se o treinamento foi satisfatório é a média das respostas dos 
participantes igual ou superior a quatro. 

 

3.4.11. Caberá à CONTRATADA prover o material didático impresso e em mídia eletrônica 

(CD-ROM), em formatos padrão de mercado (PDF ou DOC), em idioma Português do Brasil. 

3.4.12. Todo material didático deve ser redigido na língua portuguesa, podendo ser editado 

e reproduzido pela CONTRATANTE, para que a Telebras possa utilizá-lo em ações de 

reciclagem e no treinamento de novos usuários. 

3.4.13. As despesas decorrentes do treinamento (alocação de instrutores, fornecimento e 

instalação dos sistemas nos microcomputadores da Telebras usados para o treinamento, 

confecção do material didático e de certificados para os usuários da Telebras treinados, bem 

como as despesas com deslocamento, hospedagem e alimentação dos instrutores) serão de 

exclusiva responsabilidade da CONTRATADA. 

3.4.14. As despesas com deslocamento, hospedagem e alimentação dos empregados da 

Telebras oriundos de outros escritórios de representação localizados fora do Distrito Federal, 

a fim de participarem dos treinamentos, correrão a expensas da Telebras. 

3.4.15. Para todos os módulos de treinamento, a CONTRATADA deverá aplicar avaliação de 

aprendizagem aos participantes e enviar os resultados à Telebras. 

3.4.16. A Telebras irá analisar os resultados das avaliações de aprendizagem entregues pela 

CONTRATADA, a fim de verificar a eficácia dos treinamentos efetuados, podendo, caso 

necessário, solicitar à CONTRATADA a repetição daqueles que não tiverem atingido os 

objetivos. 

3.4.17. A Telebras poderá solicitar a qualquer momento da vigência do contrato, a seu 

critério, a substituição de qualquer membro da equipe de treinamento da CONTRATADA. 

 

3.5. Equipe Técnica da CONTRATADA 
 

3.5.1. A equipe técnica da CONTRATADA que manterá relacionamento direto com a 

Contratante deverá ser formada por um preposto, que será a pessoa formalmente indicada 

pela CONTRATADA para representá-la técnica e operacionalmente durante a execução do 
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contrato. Esse profissional será o principal ponto de contato com a Contratante, devendo ser 

alocado ao longo de todo o contrato. São responsabilidades do preposto: 
 
a. Gestão operacional do contrato; 
 
b. Requisição e alocação de todos os recursos necessários, inclusive aqueles 

eventualmente fornecidos pela Contratante, como acessos, informações, recursos materiais, 

entre outros; 
 
c. Gestão das pessoas alocadas à equipe técnica e administrativa da CONTRATADA; 

 

d. Gestão em todas as dimensões previstas no manual de gerenciamento de projetos 

PMBoK (quarta edição), incluindo o registro de atas de reunião e outras documentações 

necessárias; 
 
e. Revisão, ajustes e entrega de todos os produtos previstos no Edital; 
 
f. Entrega de documentação, papéis de trabalho e bases de dados;  
g. Gestão de qualidade de serviços, para assegurar o atendimento dos níveis de serviços 

estabelecidos e, em caso de desvios, identificar e aplicar medidas corretivas efetivas; 
 
h. Participar, quando convocado pela Contratante, de reuniões de alinhamento de 

expectativas contratuais. 

 

3.5.2. Um ou mais profissionais no papel de gerente de projeto, com responsabilidade de 

coordenação do projeto de implantação da Solução, gestão dos serviços de manutenção 

evolutiva e suporte técnico, devendo ter dedicação exclusiva, ser alocado durante a 

implantação e enquanto for executado o serviço de implantação e operação assistida. Deve 

possuir, no mínimo, as seguintes qualificações: 
 
a. Formação superior (graduação e/ou pós-graduação) em áreas correlatas à tecnologia 

da informação, engenharia ou administração; 
 
b. Certificação PMP (Project Management Professional) ou curso de pós-graduação em 

gerenciamento de projetos lato-sensu com duração mínima de 360 horas; 
 
c. Experiência mínima de 1 (um) ano na coordenação de projetos de implantação de 
solução dessa natureza. 

 
3.5.3. Um ou mais profissionais no papel de gerente de mudanças, devendo possuir, no 

mínimo, as qualificações: 
 
a. Formação superior (graduação e/ou pós-graduação) em áreas correlatas à tecnologia 

da informação, engenharia ou administração; 
 
b. Experiência mínima de 1 (um) ano em gerência de mudanças associada a projetos de 
implantação de soluções dessa natureza. 

 

3.5.4. Profissionais no papel de técnicos de implantação, em quantidade definida pela 

CONTRATADA, com responsabilidade de instalação da Solução de TI, migração de dados, 
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integração de dados/sistemas, orientação relativa aos processos de trabalho, 

parametrização, customização e demais necessidades de implantação, a serem alocados 

pelo prazo definido no planejamento da implantação, devendo possuir, no mínimo, as 

seguintes qualificações: 
 
a. Formação superior (graduação e/ou pós-graduação) em áreas correlatas à tecnologia 

da informação ou engenharia ou administração; 
 
b. Certificado de participação em curso promovido pelo fabricante, voltado para as 

áreas de implantação nas quais os profissionais atuarão; 
 
c. Experiência mínima de 1 (um) ano em projetos de implantação de soluções dessa 
natureza. 
 
 
 
 
 
 


