
COBRA TECNOLOGIA S.A - PREGÃO ELETRÔNICO- nº 50-2015-04-30 – Serviços especializados de 
instalação de software e implantação de Solução Integrada de Gestão Empresarial. Contratação também 
de serviço e implantação do Sistema de Operação de Serviços de Campo Oracle TOA Technologies para 
1.700 usuários na modalidade SaaS (Software as a Service). 
www.licitacoes-e.com.br                    
 

1 

COBRA TECNOLOGIA S.A. 
Local de realização do certame: Estrada dos Bandeirantes n° 7.966, 
Jacarepaguá, Rio de Janeiro – RJ - CEP: 22783-110 - CNPJ: 42.318.949/0001-84 
 ________________________________________________________________ 
 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Licitação BB: 584491 

 
TIPO: MENOR PREÇO  

 
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50-2015-04-30 

 
ÁREA DEMANDANTE: GERÊNCIA DO PROGRAMA DE GESTÃO EMPRESARIAL – 

PGE 

OBJETO 1: Prestação de serviços especializados de suporte consultivo para 
instalação de softwares, realização da implantação, desenho da solução, 
construção, testes, treinamento, transição, operação assistida e manutenção, 
assim como a integração dos processos de trabalho da COBRA TECNOLOGIA, 
Rio de Janeiro – RJ.  
OBJETO 2: Contratação de serviço e implantação do Sistema de Operação de 
Serviços de Campo Oracle TOA Technologies para 1.700 usuários na 
modalidade SaaS (Software as a Service). 
 
INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 
 

 Início do acolhimento das propostas: 
Data: 14/05/2015 às 8:00 horas 

 
 Recebimento das Propostas até: 
      Data limite: 25/05/2015 às 10:15 horas 
 
 Abertura da Sessão: 

Data: 25/05/2015 às 10:15 horas 
 

 Início da Disputa de Preços: 
Data: 25/05/2015 às 10:30 horas 
 

 Formalização de consultas: até 20/05/2015 às 17h 
e-mail para contato: licitações@bbtecno.com.br, informando o n da licitação. 

             Telefone para contato: 21 2442-8800 
 

 Problemas com conexão e/ ou dúvidas sobre o site “Licitações-e”: 
 - Capitais e Regiões Metropolitanas: Tel.: 3003-0500 

       - Demais Localidades: Tel.: 0800-7290500 
 

 Referencia de Tempo: Para todas as referências de tempo, será 
observado o horário de Brasília (DF). 
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INTRODUÇÃO 
A COBRA TECNOLOGIA S.A, por intermédio do site do Banco do Brasil e 
por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação - INTERNET 
torna público que, de acordo com as leis n°s 8.666 e 10.520, de 21.06.1993 e 
17.07.2002, os decretos n° s 3.931, 4.342, 3555, 5.450 e 6204 de 
19.09.2001, 23.08.2002, 08.08.2000, 1.05.2005 e 05.09.2007, Lei 
Complementar 123 de 14.12.2006, e os termos deste edital, comunica aos 
interessados que fará realizar licitação, sob a modalidade de Pregão 
Eletrônico, do tipo MENOR PREÇO, na forma abaixo. 

 
A minuta específica foi aprovada pelo parecer CONTRATOS/COJUR nº 
00106/2015, de 28 de abril de 2015. 

 
1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

1.1. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da 
INTERNET, mediante condições de segurança - criptografia e 
autenticação - em todas as suas fases. 

 
1.2. Os trabalhos serão conduzidos por funcionário da Empresa Cobra 

Tecnologia, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e 
monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo 
“Licitações-e”, desenvolvido pelo Banco do Brasil S.A., conforme 
acesso indicado no cabeçalho deste Edital, ou diretamente no site 
www.licitacoes-e.com.br. 

 
2. OBJETO DO PREGÃO 
 

2.1. Prestação de serviços especializados de suporte consultivo para 
instalação de softwares, realização da implantação, desenho da 
solução, construção, testes, treinamento, transição, operação assistida 
e manutenção, assim como a integração dos processos de trabalho da 
COBRA TECNOLOGIA, com as atividades do projeto executadas na 
Estrada dos Bandeirantes, 7966 - Jacarepaguá – Rio de Janeiro – RJ. 

 
2.2. Contratação de serviço e implantação do Sistema de Operação de 

Serviços de Campo Oracle TOA Technologies para 1.700 usuários na 
modalidade SaaS (Software as a Service). 

 
3. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

3.1. O PROPONENTE vencedor do certame obriga-se a executar os 
serviços na forma e nas condições estabelecidas no Anexo I até VIII -
B, deste Edital. 
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4. VIGÊNCIA 
 

4.1. A prestação de serviços especializados de suporte consultivo para 
instalação de softwares, realização da implantação, desenho da 
solução, construção, testes, treinamento, transição, operação 
assistida e manutenção, assim como a integração dos processos de 
trabalho da COBRA TECNOLOGIAterá vigência de 29 (vinte e nove) 
meses, a contar da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado 
até o limite de 60 meses. 

 
4.2. A prestação do serviço e implantação do Sistema de Operação de 

Serviços de Campo Oracle TOA Technologies para 1700 usuários na 
modalidade SaaS (Software as a Service) terá vigência de 60 
(sessenta) meses, a contar da assinatura do contrato.  

 
5. FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS 
 

5.1. Observado o prazo legal, o licitante poderá formular consultas pelo e-
mail: licitacoes@bbtecno.com.br, até 3 (três) dias úteis anteriores à 
data fixada para a abertura da sessão pública, informando o número 
da licitação. 
 

5.2. As consultas serão respondidas no campo “MENSAGENS”, 
diretamente no site www.licitacoes-e.com.br. 

 
6. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, ABERTURA DA SESSÃO 
PÚBLICA E INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS. 
 

6.1. O PROPONENTE deverá observar as datas e os horários limites 
previstos para a abertura da sessão, atentando, também para a data 
e horário para o início da disputa de preços, conforme disposto na 
página 1 - preâmbulo deste Edital. 

 
6.2. DEVERÁ SER LANÇADO NO SITE DO BANCO DO BRASIL O 

MENOR VALOR GLOBAL DO LOTE – VALOR TOTAL DO 
PROJETO. 

 
6.3. No preço deverão estar contidos todos os custos e despesas diretas e 

indiretas, tributos incidentes, encargos sociais, previdenciários, 
trabalhistas e comerciais, taxa de administração e lucro, materiais e 
mão-de-obra a serem empregados, seguros, fretes, rotulagem, 
embalagens, e quaisquer outros necessários ao fiel e integral 
cumprimento do objeto deste Edital e seus Anexos. 
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6.4. A proposta deverá conter o prazo de execução da prestação dos 
serviços objeto do presente edital, que será de 15 (quinze) dias 
contados a partir da data da assinatura do contrato ou da emissão da 
Ordem de Compra (OC), o que ocorrer primeiro de acordo com as 
necessidades demandadas.  

 
7. REFERÊNCIA DE TEMPO 
 

7.1. Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão 
Pública observarão obrigatoriamente o horário de Brasília – DF e, 
dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na 
documentação relativa ao certame. 

 
8. SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 
 

8.1. Este Edital observará em todas as fases do procedimento licitatório, 
no que couber, as orientações e normas voltadas para a 
sustentabilidade ambiental. 

 
8.2. Dentre as recomendações sustentáveis, a presente licitação 

observará, preferencialmente, os critérios elencados na Instrução 
Normativa nº 1 de 19/01/10 da Secretaria de Logística e Tecnologia da 
Informação do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão e no 
Decreto nº 7.7746/2012: 

 
8.2.1. que sejam observados os requisitos ambientais para a 

obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, 
Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO como produtos 
sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos 
similares; 

 
8.2.2. que os serviços apresentem, na medida do possível, as 

diretrizes sustentáveis estabelecidas no artigo 4º do Decreto nº 
7.746/2012, quais sejam: menor impacto sobre recursos 
naturais como flora, fauna, ar, solo e água; preferência dos 
materiais, tecnologia e matérias-primas de origem local; maior 
vida útil e menor custo de manutenção do bem e da obra.  

 
9. CONDIÇÕES GERAIS 

 
9.1. Poderão participar do processo os interessados que atenderem a 

TODAS as exigências contidas neste Edital e seus anexos. 
 
9.2. A participação neste Pregão implica a aceitação, plena e irrevogável, 

das normas constantes do presente Edital e dos seus Anexos. 
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9.3. Não poderão participar do presente Pregão, empresas que estejam 
enquadradas nos seguintes casos: 

 
a) suspensas de licitar ou impedidas de contratar com a Cobra 

Tecnologia, enquanto durar a suspensão ou o impedimento; 
 
b) declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurar o motivo determinante da punição ou até 
que seja promovida a reabilitação; 

 
c) que se encontrem sob estado de falência, de concurso de credores, 

de dissolução ou liquidação e em recuperação judicial e extrajudicial;  
 
d) estejam constituídos sob a forma de consórcio; 
 
e) tenha funcionário ou membro da Administração da Cobra 
Tecnologia S.A., mesmo subcontratado, como dirigente, acionista 
detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto 
ou controlador ou responsável técnico (artigo 9º, inciso III da Lei nº 
8.666/93); 
 
f) Empresas estrangeiras que não funcionem no País; 
 
g) A execução do OBJETO deste certame não poderá ser 

subcontratada, com exceção a profissionais especializados do 
FABRICANTE da SOLUÇÃO; 

 
9.4. O CNPJ do PROPONENTE seja da matriz ou da filial, que deverá 

constar da do Contrato e das notas fiscais/fatura, deverá ser o 
mesmo CNPJ que o PROPONENTE utilizou no cadastramento de 
sua proposta econômica e participação no certame. 

 
10. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 
 

10.1. O certame será conduzido pelo Pregoeiro, que terá, em especial, as 
seguintes atribuições: 

 
a) coordenar o processo licitatório; 
 
b) receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital; 
 
c) conduzir a sessão pública na Internet; 
 
d) verificar a conformidade da proposta com os requisitos 
estabelecidos no instrumento convocatório; 
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e) dirigir a etapa de lances; 
 
f) desclassificar propostas indicando os motivos; 
g) verificar e julgar as condições de habilitação; 
 
h) receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à 
autoridade competente quando mantiver sua decisão; 
 
i) indicar o vencedor do certame; 
 
j) adjudicar o objeto, quando não houver recurso; 
 
k) conduzir os trabalhos da equipe de apoio; 
 
l) encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade 
superior e propor a homologação; 
 
m) convocar o vencedor para assinar o Contrato; 
 
n) convocar o vencedor para assinar o contrato/ordem de compra ou 
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido; 
 
o) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades 
visando a aplicação de penalidades previstas na legislação. 

  
- CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITAÇÕES - 

 
10.2. Para acesso ao sistema eletrônico Licitações-e, os interessados em 

participar do Pregão deverão dispor de chave de identificação e 
senha pessoal (intransferíveis), obtidas junto às Agências do 
Banco do Brasil S.A., sediadas no País. 

 
10.2.1. Os interessados em se credenciar no aplicativo Licitações-e 

poderão obter mais informações na Central de Atendimento do 
Banco do Brasil S.A., Capitais e Regiões Metropolitanas 3003-
0500 e demais localidades 0800 729 0500 ou diretamente no 
site www.licitacoes-e.com.br. 

 
10.3. As pessoas jurídicas e empresas individuais deverão credenciar 

representantes, para o recebimento da chave de identificação e 
senha pessoal, junto às Agências do Banco do Brasil, mediante a 
apresentação de procuração por instrumento público ou particular, 
com firma reconhecida, atribuindo poderes para formular propostas 
e lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no 
sistema licitações-e. 
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10.3.1. No caso de instrumento particular, deverá ser comprovada a 
capacidade do signatário nomear procurador, mediante 
apresentação de cópia do Estatuto ou Contrato Social em vigor, e 
quando se tratar de sociedade anônima, da ata de nomeação do 
signatário. 

 
10.4. Em sendo sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado) da 

empresa licitante, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou 
Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer 
direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

 
10.5. A chave de identificação e a senha terão validade de 01 (um) ano e 

poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando 
canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa do Banco 
do Brasil S.A., devidamente justificado. 

 
10.6. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem 

como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu 
representante, não cabendo ao Banco do Brasil S.A. ou à Empresa 
Cobra Tecnologia S.A a responsabilidade por eventuais danos 
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

 
10.7. O credenciamento do PROPONENTE e de seu representante legal 

junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos 
praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das 
transações inerentes ao pregão eletrônico. 

 
10.7.1. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno 

porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006 e 
para que essa possa gozar dos benefícios previstos no capítulo V 
da referida Lei, é necessário, à época do credenciamento 
acrescentar as expressões “Microempresa” ou “Empresa de 
Pequeno Porte” ou suas respectivas abreviações, “ME” ou “EPP”, à 
sua firma ou denominação, conforme o caso. 

 
10.7.1.1. Caso o PROPONENTE já esteja cadastrado no Sistema 

e não constem os dados acima em sua firma ou 
denominação, deverá providenciar a alteração de seu 
cadastro no Sistema. Para tanto, deverá dirigir-se a qualquer 
agência do BANCO. 

 
- PARTICIPAÇÃO – 
 

10.8. A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação 
da senha pessoal e intransferível do representante credenciado e 
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subseqüente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente 
por meio do sistema eletrônico, observadas a data e horário limite 
estabelecidos na página 1 - preâmbulo deste Edital. 

 
10.8.1. Os dados para acesso devem ser informados no site 

www.licitacoes-e.com.br, opção “Acesso Identificado”. 
 
10.8.2. É recomendável que os licitantes apresentem suas propostas 

com antecedência, não deixando para cadastrá-las no dia do 
certame. O sigilo das propostas é garantido pelo Banco do Brasil e 
apenas na data e horário previstos para a abertura, as propostas 
tornam-se publicamente conhecidas. 

 
10.8.3. O valor inicial de proposta lançado no site www.licitacoes-

e.com.br será o VALOR TOTAL DO PROJETO, com base no valor 
limite da dotação orçamentária citada no lote(s) constante no 
ANEXO I (ANEXO A e ANEXO B). 

 
10.9. O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e 

atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. O 
PROPONENTE declarará no sistema, antes de registrar sua proposta, 
que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos neste 
edital, sujeitando-se as sanções legais na hipótese de declaração 
falsa. 

 
10.10. O PROPONENTE será responsável por todas as transações que 

forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, declarando e 
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, 
inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, 
não cabendo ao Banco do Brasil S.A. ou Cobra Tecnologia 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido 
da senha, ainda que por terceiros. 

 
10.11. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de 

habilitação e proposta sujeitará o PROPONENTE as sanções 
previstas neste edital. 

 
10.12. A validade da proposta será de no mínimo 60 (sessenta) dias, 

contados a partir da data da sessão pública do Pregão. Na hipótese 
de não conclusão do processo licitatório dentro do prazo de validade 
da proposta deverá o PROPONENTE, independente de comunicação 
formal da Cobra Tecnologia, revalidar, por igual período, sua 
proposta comercial, sob pena de ser declarada desistente do feito 
licitatório. 
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10.13. Caberá ao PROPONENTE acompanhar as operações no sistema 
eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável 
pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância 
de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 
desconexão. 

 
10.14. O PROPONENTE deverá comunicar imediatamente ao Banco do 

Brasil (Órgão provedor do sistema) qualquer acontecimento que 
possa comprometer o sigilo ou a inviolabilidade do uso da senha, 
para imediato bloqueio de acesso. 

 
 - ABERTURA - 
 

10.15. A partir do horário previsto na página 1 – preâmbulo do Edital, a 
sessão pública na Internet será aberta por comando do Pregoeiro. 

 
10.16. Até a abertura da sessão, os PROPONENTES poderão retirar ou 

substituir a proposta anteriormente apresentada. 
 
10.17. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando 

aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos 
estabelecidos neste Edital. 

 
10.18. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e 

registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por 
todos os participantes. 

 
10.19. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas 

pelo Pregoeiro, sendo que somente estas participarão da fase de 
lance. 

 
10.20. Classificadas as propostas, o Pregoeiro dará início à fase 

competitiva, quando então os PROPONENTES poderão encaminhar 
lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 

 
10.21. Aberta a etapa competitiva, os PROPONENTES deverão estar 

conectados ao sistema para participar da sessão de lances. A cada 
lance ofertado o PROPONENTE será imediatamente informado de 
seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 

 
10.22. O PROPONENTE somente poderá oferecer lance inferior ao último 

por ela ofertado e registrado pelo sistema. 
 
10.23. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais prevalecendo aquele 

que for recebido e registrado em primeiro lugar. 
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10.24. Os lances ofertados serão com base no VALOR TOTAL DO 
PROJETO. 

 
10.25. Os lances ofertados serão no valor global dos 

bens/materiais/serviços, observado o disposto no item 11.1. Na 
contratação, para o cálculo do valor unitário dos 
bens/materiais/serviços, será dividido o valor do lance pela 
quantidade total de unidades licitadas. No caso em que esta 
divisão resultar em um valor unitário com centavos, serão 
considerados, SOMENTE, as 2 (duas) casas decimais, 
desprezando-se as demais. 

 
10.26. Durante o transcurso da sessão pública, os PROPONENTES serão 

informados, em tempo real, dos seus respectivos últimos lances 
registrados no sistema, do menor lance registrado, bem como da 
ordem de classificação. O sistema não identificará os autores dos 
lances registrados. 

 
10.27. O tempo normal da etapa de lances da sessão pública será 

encerrado por decisão do Pregoeiro. 
 
10.28. O tempo aleatório será controlado pelo sistema eletrônico, o qual 

encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, podendo 
transcorrer período de tempo de até 30 (trinta minutos), 
aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente 
encerrada a recepção de lances. 

 
10.29. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o 

Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, 
contraproposta ao PROPONENTE que tenha apresentado lance 
mais vantajoso, para que seja obtida a melhor proposta, observado o 
critério de julgamento, não se admitindo negociar condições 
diferentes daquelas previstas neste Edital. A negociação será 
realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 
demais PROPONENTES. 

 
10.30. No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa de 

lances, se o sistema eletrônico permanecer acessível aos 
PROPONENTES, os lances continuarão sendo recebidos, sem 
prejuízo dos atos realizados. 

 
10.31. Quando a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 

10 (dez) minutos, a sessão do pregão na forma eletrônica será 
suspensa e reiniciada somente após comunicação aos 
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PROPONENTES participantes, no endereço eletrônico utilizado para 
divulgação. 

 
10.31.1. O PREGOEIRO irá analisar e decidir, acerca da possibilidade 

de suspender o pregão, caso verifique transtornos ou 
impedimentos ao bom andamento da etapa competitiva do 
certame, reconhecendo ao pregoeiro poder de agir de modo a 
assegurar que a etapa de lances desenvolva-se dentro dos 
padrões da razoabilidade. 

 
10.32. Encerrada a etapa de lances da sessão pública, o Pregoeiro 

examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à 
compatibilidade do preço em relação ao estimado para contratação e 
verificará a habilitação. 

 
- HABILITAÇÃO – 
 

10.33. A habilitação do(s) PROPONENTE(S) arrematante(s) do(s) lote(s) 
será verificada por meio do SICAF, conforme art. 25 §§ 1º e 2º do 
Decreto nº 5.450/2005, nos documentos por ele abrangidos, para 
comprovar a regularidade de situação do autor da proposta, 
avaliada na forma da Lei 8.666/93. O Pregoeiro verificará, 
também, o cumprimento às demais exigências para habilitação 
contidas neste Edital. 

 
10.34. Os documentos em cópias ou digitalizados relativos aos requisitos 

não compreendidos no SICAF e demais exigidos deverão ser 
remetidos no prazo de até 4 (quatro) horas para o e-mail citado na 
primeira página deste edital, após o encerramento da etapa 
competitiva, observado o horário comercial, a fim de agilizar os 
procedimentos de habilitação, com posterior entrega do original ou 
cópia autenticada, no prazo máximo de até 3 (três) dias úteis, 
contados da data de realização do pregão, no seguinte endereço: 
Estrada dos Bandeirantes, 7966 -  Jacarepaguá -  CEP: 22783-110 
Rio de Janeiro – RJ, sob pena da licitante arrematante ser 
inabilitada do certame. 
 

10.35. No caso do PROPONENTE ser empresa estrangeira, as 
exigências de habilitação serão atendidas mediante apresentação de 
documentos equivalentes, autenticados pelos respectivos consulados 
ou embaixadas e traduzidos por tradutor juramentado no Brasil, os 
quais deverão ser apresentados na forma e prazos indicados no item 
anterior. 
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10.36. O PROPONENTE arrematante deverá encaminhar o original do 
detalhamento da proposta econômica solicitadas no Anexo VI, nos 
prazos e formas fixadas neste Edital. 

 
10.37. No caso de ocorrer atraso na entrega da proposta econômica, sem 

as justificativas aceitas pelo PREGOEIRO, ou na hipótese de 
apresentação desta em desacordo com as especificações previstas 
neste Edital, poderá ser aplicada ao PROPONENTE a penalidade de 
suspensão temporária pelo prazo de 6 (seis) meses. 

 
10.38. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se a 

ARREMATANTE desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro 
examinará a proposta ou o lance subseqüente, na ordem de 
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma 
proposta ou lance que atenda o Edital. Também nessa etapa, a 
negociação será realizada na forma do subitem 10.29, deste Edital. 

 
10.39. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá 

sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, 
dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 
validade e eficácia para fins de classificação e habilitação. 

 
10.40. Constatado o atendimento às exigências fixadas no Edital, o 

Pregoeiro declarará o ARREMATANTE como VENCEDOR sendo-lhe 
ADJUDICADO, 24 horas depois o objeto do referido Pregão, caso 
não haja recurso. 

 
- EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO – 

 
HABILITAÇÃO PARCIAL PELO SICAF 
 
10.41. O PROPONENTE que optar pela habilitação parcial por meio do 

SICAF, registro cadastral oficial do Poder Executivo Federal, nos 
termos da INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 5, de 21.07.1995, do extinto 
Ministério de Administração e Reforma do Estado – MARE e Decreto 
nº 3.722, 09.01.2001 e atualizações posteriores, deverá atender às 
seguintes exigências: 

 

10.41.1. Satisfazer os requisitos relativos à fase inicial de habilitação 
preliminar no SICAF (itens 3.1 e 3.9 da IN/MARE nº 5, de 
21/07/95), que se processará conjuntamente com a apresentação 
da qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal, 
incluindo quando necessária a qualificação técnica. 
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10.41.2. Estar cadastrado, na forma de habilitação parcial, com o 
código e descrição da atividade econômica compatível com o 
objeto contratual, conforme constante no Anexo I (ANEXO A e 
ANEXO B Projeto Básico/ Especificações Técnicas) deste Edital. 

 
10.41.3. No caso de constar algum documento vencido junto ao SICAF, 

na etapa de habilitação, o Pregoeiro poderá solicitar a 
comprovação da regularidade daquela situação. 

 
10.41.4. Apresentar declaração de inexistência de fato superveniente 

impeditivo a sua habilitação no SICAF, que o impeça de participar 
de licitações, conforme minuta constante do Anexo III deste Edital; 

 
10.41.5. Mesmo quando o PROPONENTE Arrematante optar pela 

Habilitação parcial no SICAF deverá enviar o Balanço Patrimonial 
e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis 
e apresentados na forma da legislação em vigor, acompanhado do 
demonstrativo das contas de lucros e prejuízos, para confirmação 
da qualificação econômico-financeira. 

 
10.42. Os interessados em participar da presente licitação, que não 

estejam habilitados parcialmente no SICAF, poderão habilitar-se em 
qualquer “Unidade Cadastradora” do Sistema. A relação da referida 
unidade poderá ser obtida, via internet, no endereço 
http://www.comprasnet.gov.br. 

 
- HABILITAÇÃO JUNTO À COBRA TECNOLOGIA 

 
10.43. Para a habilitação junto à Cobra Tecnologia, o PROPONENTE 

deverá apresentar os seguintes documentos: 
 
 Habilitação Jurídica: 
 

10.43.1 Registro comercial, no caso de empresário individual, ato 
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, em se tratando 
de sociedade empresária e sociedades simples, devidamente 
registrado, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores, e, no caso de 
sociedades simples, acompanhada de prova de nomeação da 
diretoria em exercício.  
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10.43.1.1. Os documentos mencionados acima deverão estar 
acompanhados de todas as suas alterações ou da 
respectiva consolidação e deles deverá constar, entre os 
objetivos sociais, a execução de atividades da mesma 
natureza ou compatível com o objeto desta licitação. 

 

10.43.1.2. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades 
civis, acompanhada de prova de nomeação da diretoria em 
exercício; e 

 

10.43.1.3. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou 
sociedade estrangeira em funcionamento no País, expedido 
pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 

10.43.1.4. O PROPONENTE deverá apresentar os documentos da 
habilitação Jurídica, mesmo quando optar pela Habilitação 
parcial no SICAF. 

 
Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
 

10.43.2. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 
do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF; 

 
10.43.3. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou 

municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede da licitante, 
pertinente a seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual; 

 

10.43.4. Prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e 
Municipal do domicílio ou sede da licitante, compreendendo a 
Certidão de Quitação de Tributos e a Certidão Quanto à Dívida 
Ativa – ou outras equivalentes na forma da lei – expedidas, em 
cada esfera de governo, pelo Órgão competente; 

 
10.43.5. Prova de regularidade perante o Instituto Nacional de Seguro 

Social – INSS, mediante apresentação da CND – Certidão 
Negativa de Débito; 

  

10.43.6. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia de Tempo 
de Serviço – FGTS, mediante apresentação do CRF – Certificado 
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de Regularidade de Fundo de Garantia, fornecido pela Caixa 
Econômica Federal; e  

 
10.43.7. Prova de regularidade junto à Justiça Trabalhista, mediante 

apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 
(CNDT). 

 
10.43.8. A habilitação parcial pelo SICAF substitui os documentos 

elencados nos subitens 10.43.4 a 10.43.6. 
 

Qualificação Econômico-Financeira: 
 
10.43.9. Certidão negativa de pedido de falência, ou recuperação 

judicial e extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da 
licitante que esteja dentro do prazo de validade expresso na 
própria certidão. Caso as certidões sejam apresentadas sem 
indicação do prazo de validade, serão consideradas válidas, 
para este certame, aquelas emitidas há no máximo 90 (noventa) 
dias da data estipulada para a abertura da sessão; 

 
10.43.9.1. Para as praças onde houver mais de um cartório 

distribuidor, deverão ser apresentadas tantas certidões 
quantos forem os cartórios, cada uma emitida por um 
distribuidor; 

 
10.43.10. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último 

exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da 
legislação em vigor, acompanhado do demonstrativo das contas 
de lucros e prejuízos que comprovem possuir a licitante boa 
situação financeira; 

10.43.10.1. No caso de Microempresa ou Empresa de Pequeno 
Porte, a apresentação dessa documentação servirá também 
para a comprovação de enquadramento nessa condição, de 
acordo com o Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 
14.12.2006; 

 
10.43.11. A comprovação da boa situação financeira do PROPONENTE 

será baseada na obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), 
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) resultantes da 
aplicação das fórmulas abaixo, sendo considerada habilitada a 
empresa que apresentar resultado maior do que 1 (um), em todos 
os índices aqui mencionados: 
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LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

SG = Ativo Total                                                        
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

LC = Ativo Circulante  
Passivo Circulante 

 
10.43.12. As empresas que apresentarem qualquer dos índices 

relativos à boa situação financeira igual ou menor que 1,00 (um) 
deverão comprovar possuir patrimônio líquido igual ou superior a 
10% do valor estimado da contratação. A comprovação será feita 
mediante apresentação do balanço patrimonial e demonstrações 
contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados 
na forma da legislação em vigor.  

 
DOCUMENTOS COMPLEMENTARES: 
 

10.44.12. Mesmo estando previamente cadastrada na Cobra 
Tecnologia S.A. OU NO SICAF o proponente deverá apresentar os 
seguintes documentos complementares, quais sejam: 

 
10.44.12.1. Declaração de que não existe em seu quadro, 

funcionários menores de 18 (dezoito) anos efetuando 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou ainda, empregado 
com idade inferior a 16 (dezesseis) anos efetuando qualquer 
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 
(quatorze) anos, conforme modelo  presente no Anexo III 
deste Edital ; 

 
10.44.12.2. No caso de Microempresas-ME e Empresas de 

Pequeno Porte-EPP, declaração de enquadramento nessas 
situações, conforme modelo presente no Anexo IV deste 
Edital; 

 
10.44.12.3. No mínimo, 01 (um) atestado de prestação para cada 

serviço anterior (es) compatível (eis) aos objetos da presente 
licitação, expedido por entidade pública ou privada, 
comprovando a capacidade do proponente para a prestação 
dos serviços, conforme modelo presente no Anexo V deste 
Edital. 
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10.44.13. A comprovação do disposto no item 8 – SUSTENTABILIDADE 
AMBIENTAL poderá ser realizada mediante: 

 
a) declaração de Sustentabilidade Ambiental (Anexo VII); ou 

 
b) declaração registrada no Cartório de ofício de Registros Públicos 

que o fornecedor está em fase de implantação de práticas 
sustentáveis, informando, no referido documento quais são as 
práticas já implantadas e, quais as metas pretendidas a atingir na 
questão de sustentabilidade ambiental. 

 
10.44.13.1. No caso do PROPONENTE participante apresentar o 

documento comprobatório, conforme mencionado na alínea “b” do 
item anterior, a Cobra Tecnologia poderá designar uma Comissão 
de Avaliadores, conjuntamente com o pregoeiro e sua Equipe de 
apoio, para inspecionar/vistoriar o estabelecimento ou ponto 
comercial do PROPONENTE participante, a fim de verificar as 
informações e declarações apresentadas.  

 
10.44.13.2. Caso seja detectada pelos inspetores/avaliadores que as 

informações declaradas pelo PROPONENTE participante não são 
verdadeiras, ou que o mesmo esteja de má fé, será informado ao 
Respectivo Cartório de Registro o ocorrido, além de serem tomadas 
as medidas administrativas e, se for o caso, encaminhada a 
questão ao órgão policial competente, quando cabível. 

 
10.45 No caso de o PROPONENTE ser empresa estrangeira, as 

exigências de habilitação serão atendidas mediante a apresentação 
de documentos equivalentes, autenticados pelos respectivos 
consulados ou embaixadas e traduzidos por tradutor juramentado no 
Brasil, os quais deverão ser remetidos para o e-mail citado na 
primeira página deste edital, de imediato, com posterior entrega do 
original no prazo de 3 (três) dias úteis, contados a partir do primeiro 
dia útil à data da realização do Pregão. 

 

10.46 A não apresentação dos documentos exigidos neste Capítulo 
implicará na desclassificação da proposta e a aplicação das 
penalidades previstas no item 13 do Edital - Penalidades. 

 
10.47 Os PROPONETES que alegarem estarem desobrigados da 

apresentação de qualquer um dos documentos exigidos na fase 
habilitatória deverão comprovar esta condição por meio de certificado 
expedido por órgão competente ou legislação em vigor. 
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10.48. Não serão aceitos protocolos referentes à solicitação feita às 
repartições competentes, quanto aos documentos mencionados 
nesse capítulo, nem cópias ilegíveis, mesmo autenticadas. 

 
10.49 Todos os documentos apresentados deverão estar dentro do prazo 

de validade, de acordo com a Lei, devendo ser entregues em original 
ou por qualquer processo de cópia legível e autenticado por cartório 
competente ou por membro da equipe de apoio designado. 

 
10.50 OS PROPONENTES ainda não inscritos no SICAF ou CRC poderão 

requerer seu cadastramento em qualquer órgão ou entidade pública 
que seja unidade de cadastramento respectivo, até o terceiro dia útil, 
anterior à data prevista para recebimento das propostas, nos termos 
do § 2º, do artigo 3º, do Decreto nº 3.722, de 09/01/2001. 

 
10.51 Observações aplicáveis às Micro e Pequenas Empresas, na forma 

da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006: 
 

a)  Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade 
fiscal, será assegurado prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo 
termo inicial corresponderá ao momento em que o 
PROPONENTE (ME ou EPP) for declarado o vencedor do 
certame, prorrogáveis por igual período, a critério da COBRA 
TECNOLOGIA S.A., para a regularização da documentação, 
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de 
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 
certidão negativa; e 

 
b)  A não regularização da documentação, no prazo previsto na 

alínea anterior, implicará decadência do direito à contratação, 
sem prejuízo das sanções previstas no art. 81, da Lei nº 
8.666, de 21.06.1993, sendo facultado à Cobra Tecnologia 
convocar os licitantes arrematantes remanescentes, na ordem 
de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a 
licitação; e 

c)  A regularidade fiscal é condição indispensável para a 
assinatura do contrato. 

 
11. CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
 

11.1. No julgamento das propostas, a classificação se dará em ordem 
crescente dos preços apresentados, sendo considerada vencedora a 
proposta que cotar o MENOR VALOR TOTAL para a prestação dos 
serviços, segundo o modelo de proposta econômica constante no 
Anexo VI deste Edital.  
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11.1.1. Caso o PROPONENTE seja empresa residente ou domiciliada 

no exterior, deverá ser computada, para efeito de julgamento, a 
alíquota de 10% sobre o valor da proposta, referente à 
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico- CIDE, 
sendo o ônus a cargo da Cobra Tecnologia S.A.  

 
11.1.2. O PROPONENTE obrigatoriamente deverá cotar todos os itens 

para o lote que estiver participando, e deverá colocar a proposta 
inicial do lote escolhido a partir do prazo da data de acolhimento 
de propostas, que consta na capa deste Edital fl. 01 

 
11.2. A classificação se dará em ordem crescente dos preços cotados, 

sendo considerado arrematante da etapa de lances, ao 
PROPONENTE que cotar /negociar o MENOR VALOR, SENDO ESTE 
VALOR IGUAL OU INFERIOR AO ESTIPULADO NO LOTE DE 
ACORDO COM O ANEXO I (ANEXO A e ANEXO B Projeto Básico/ 
Especificações Técnicas). 

 
11.3. No julgamento da habilitação e das propostas, o PREGOEIRO 

poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das 
propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante 
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, 
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e 
classificação. 

 
11.4. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de 

contratação para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, 
conforme previsto na Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006. 

 
11.4.1. A identificação do PROPONENTE como Microempresa-ME ou 

Empresa de Pequeno Porte-EPP, deverá ser feita na forma do 
subitem 10.7.1 deste edital. 

 
11.4.2. A COBRA TECNOLOGIA poderá solicitar às Microempresas e 

Empresas de Pequeno Porte a apresentação de declaração de 
faturamento bruto anual para fins de comprovação do 
enquadramento nos limites estabelecidos pelo art. 3º da Lei 
Complementar 123/2006. 

 
11.4.3. A COBRA TECNOLOGIA poderá verificar no Portal da 

Transparência, quando da habilitação das Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte que tenham utilizado a prerrogativa de 
efetuar lance de desempate, se o somatório dos valores das ordens 
bancárias recebidas pela empresa extrapola o faturamento máximo 
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permitido como condição para esse benefício, conforme art. 3º da Lei 
Complementar 123/2006. 

  
11.5. Entende-se por empate, aquelas situações em que as propostas 

apresentadas pelas microempresas ou empresas de pequeno porte 
sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta de 
menor preço. 

 
11.6. Para efeito do disposto no subitem 11.5 deste edital, ocorrendo o 

empate, proceder-se-á da seguinte forma: 
 

11.6.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem 
classificada poderá, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos 
após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão do 
direito, apresentar proposta de preço inferior à primeira 
classificada, situação em que passará à condição de primeira 
classificada do certame; 

 
11.6.2. Não ocorrendo interesse da microempresa ou empresa de 

pequeno porte na forma da alínea “a” deste item, serão 
convocadas as remanescentes que por ventura se enquadrem 
na hipótese do subitem 11.4 deste edital, na ordem 
classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

 
11.6.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte que se 
encontrem no intervalo estabelecido no item 11.5 deste 
edital, será realizado sorteio entre elas para que se 
identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor 
oferta. 

 
11.7. Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem 

11.6 deste edital, voltará à condição de primeira classificada, a 
empresa autora da proposta de menor preço originalmente 
apresentada. 

 
11.8. O disposto nos subitens 11.6 e 11.7 somente se aplicarão quando a 

proposta de menor preço não tiver sido apresentada por 
microempresa ou empresa de pequeno porte. 

 
12. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL / RECURSOS 
 

12.1. Decairá do direito de impugnação dos termos do Edital de Pregão, 
perante a Cobra Tecnologia, qualquer pessoa que não se manifestar 
até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da Sessão 



COBRA TECNOLOGIA S.A - PREGÃO ELETRÔNICO- nº 50-2015-04-30 – Serviços especializados de 
instalação de software e implantação de Solução Integrada de Gestão Empresarial. Contratação também 
de serviço e implantação do Sistema de Operação de Serviços de Campo Oracle TOA Technologies para 
1.700 usuários na modalidade SaaS (Software as a Service). 
www.licitacoes-e.com.br                    
 

23 

do Pregão, respeitando  o horário de expediente compreendido entre 
as 9h e 18h, apontando as falhas e irregularidades que o viciaram. 
Os memoriais da impugnação devem ser enviados para a Matriz da 
Cobra Tecnologia S.A., localizada na Estrada dos Bandeirantes, nº 
7966 - Curicica - Jacarepaguá (RJ), local onde os interessados 
terão vista dos autos do processo no horário das 10h às 16h. 

 
12.1.1. A impugnação será aceita na forma eletrônica – através do 

sistema Licitações-e; por e-mail departamental 
licitacoes@bbtecno.com.br. 

 
12.1.2. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de 

até 24 (vinte e quatro) horas de seu recebimento e, sendo 
acolhida, será definida e publicada nova data para realização do 
certame. 

 
12.1.2. A apresentação de impugnação, após o prazo estipulado no 

subitem 12.1., não a caracterizará como tal, recebendo 
tratamento como mera informação. 

 
12.3. Encerrada a etapa de lances, as licitantes deverão consultar 

regularmente o sistema para verificar quem foi declarada a vencedora e 
se está liberada a opção para interposição de recurso. A partir da 
liberação, as licitantes terão 24 (vinte e quatro) horas para manifestar 
sua intenção de recorrer, com o registro da síntese de suas razões. 

 
12.4. Declarado o vencedor, qualquer proponente poderá, durante a 

sessão pública, manifestar a intenção de recorrer de forma motivada e 
com o registro da síntese de suas razões em campo próprio do 
sistema, sendo-lhes concedido o prazo de 3 (três) dias para 
apresentar as razões de recurso relacionadas à intenção manifestada, 
respeitando  o horário de expediente compreendido entre as 9h e 
18h00, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para, 
querendo, apresentarem contra-razões em igual prazo, que começará 
a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 
vistas dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses. 

 
12.4.1. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante 

quanto à intenção de recorrer, bem como a não apresentação 
das razões de recurso, importará na decadência desse direito, 
ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto à licitante 
declarada vencedora. 

 
12.4.2. Não será aceito o Recurso, cujas razões não estejam 

relacionadas àquelas manifestadas na intenção de recorrer. 
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12.5. A sessão pública compreende, sucessivamente, a abertura das 

propostas, a etapa de lances e a declaração do vencedor. 
12.5.1. A declaração do vencedor compreende a análise da proposta e o 

julgamento de habilitação, de acordo com as exigências previstas 
neste edital. 

 
12.6. O Recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu 

acolhimento importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

 
12.7. As impugnações e os recursos interpostos fora do prazo legal e /ou 

subscritos por representante não habilitado legalmente ou não 
identificado no processo para responder pelo PROPONENTE não serão 
conhecidos. 

 
12.8. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que 

praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, neste mesmo prazo, fazê-lo subir, 
devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser 
proferida em 5 (cinco) dias úteis contados do recebimento do 
recurso, pela autoridade superior. 

 
12.8.1. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos 

praticados, a autoridade competente fará a adjudicação do 
objeto da licitação à licitante vencedora. 

 
13. PENALIDADES 
 

13.1. O PROPONENTE vencedor que descumprir qualquer das cláusulas 
ou condições da presente Licitação ficará sujeita às penalidades 
previstas no art. 7º da Lei 10.520/02, bem como em relação às 
previstas nos art. 86 e 87 da Lei 8.666/93, e, ainda: 

 
a) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor homologado em 
caso de recusa injustificada do adjudicatário em assinar o 
contrato; aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do 
prazo de 05 dias úteis, a contar da convocação por escrito da 
Cobra neste sentido, conforme o previsto § 2° do art. 64, 
combinado com o art. 81 da Lei 8.666/93.  A mesma multa 
poderá ser aplicada em caso de desistência dos lances 
ofertados pelos proponentes, bem como pelo atraso 
injustificado do licitante vencedor em dar inicio na prestação 
dos serviços conforme o prazo previsto neste edital. 
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b) multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor homologado, 
em caso de desistência da empresa após ser consagrada 
vencedora do certame, especialmente, quando convocada não 
assinar o termo de contrato ou não aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidos, 
facultando à Cobra invocar o disposto na parte final do § 2° do 
art. 64 da Lei 8.666/93, com conseqüente convocação dos 
licitantes remanescentes, observado a ordem de classificação. 

 
13.2. Nos termos do artigo 7º da Lei 10.520/2002, se o licitante deixar de 

entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, 
ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de 
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, sem prejuízo das multas 
previstas neste Edital e das demais cominações legais, poderá ficar, 
pelo prazo de até 5 (cinco) anos: 

  
  a) impedido de contratar com a União; 

 
 b) se for o caso, descredenciado no SICAF pelos órgãos 

competentes. 
 

13.3. A multa deverá ser recolhida na Cobra Tecnologia, no prazo de 5 
(cinco) dias úteis a contar da intimação, sob pena de execução 
judicial. 

 
13.4. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 
 
13.5. Não serão aplicadas penalidades na ocorrência de casos fortuitos, 

ou de força maior ou razões de interesse público, desde que 
devidamente comprovados e enquadrados legalmente nestas 
situações. 

 
13.6. As penalidades serão aplicadas com observância dos princípios da 

ampla defesa e do contraditório 
 

14. CONTRATAÇÃO 
 

14.1. A contratação será formalizada mediante a assinatura do Contrato, 
constante do Anexo VIII-A e Anexo VIII-B deste Edital, ou envio 
da Ordem de Compra que dar-se-á por meios eletrônicos, ou no 
momento que assinar o contrato. 

 
14.2. Como condição para a celebração do Instrumento de Contrato, o 

PROPONENTE vencedor deverá: 
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  a) manter as mesmas condições de Habilitação; 
 

 b) apresentar documento de procuração com firma devidamente 
reconhecido em cartório, que habilite o seu representante a 
assinar o contrato/ordem de compra em nome da empresa. No 
caso de instrumento particular, deverá ser comprovada a 
capacidade do signatário em nomear procurador, mediante 
apresentação de cópia do estatuto social ou contrato social em 
vigor, e quando se tratar de sociedade anônima, da ata de 
nomeação do signatário; 

 
c) apresentar proposta econômica, preenchida e assinada na 
forma do Anexo VI. 

 
14.3. O PROPONENTE vencedor terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

contados a partir da convocação, que dar-se-á por meios eletrônicos, 
carta com “AR” (Aviso de Recebimento) ou telegrama ou fax, para 
assinar o Contrato/ordem de compra, sob pena de aplicação das 
sanções previstas nos subitens 13.1. e 13.2. deste Edital. 

 
14.4. A assinatura do Contrato estará condicionada à comprovação da 

regularidade da situação do PROPONENTE VENCEDOR, junto ao 
SICAF ou documentação comprobatória, conforme itens 10.43.4 a 
10.43.6. 

 
14.5. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos subitens 13.1. e 

13.2, reserva-se a Cobra Tecnologia o direito de, independentemente 
de qualquer aviso ou notificação, convocar os PROPONENTES 
remanescentes na ordem de classificação ou revogar a licitação. 

 
14.5.1. Na convocação das licitantes remanescentes, será 

observada a classificação final da Sessão originária do Pregão 
e o disposto no subitem 10.39, devendo a(s) convocada(s) 
apresentar (em) os Documentos de Habilitação exigidos neste 
edital 

14.5.1.1. OS PROPONENTES remanescentes se obrigam a 
atender a convocação e a assinar o Contrato, no prazo 
fixado pela Cobra Tecnologia, ressalvados os casos de 
vencimento das respectivas Propostas, sujeitando-se às 
penalidades mencionadas no item 13 deste Edital no 
caso de recusa ou de não atendimento às condições de 
habilitação. 

 
14.6. Caso o PROPONENTE vencedor seja Microempresa ou Empresa de 

Pequeno Porte, constituída na forma da Lei Complementar nº 123, 
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de 14.12.2006 e do Decreto nº 6.204, de 05.09.2007, a 
comprovação da regularidade fiscal será condição indispensável 
para a assinatura do contrato, sem prejuízo das disposições 
previstas no item 14.2. 

 
14.6.1. Havendo alguma restrição na regularidade fiscal, será 

assegurado prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 
corresponderá ao momento em que a Microempresa ou Empresa 
de Pequeno Porte for declarada a vencedora do certame, 
prorrogáveis por igual período, para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão 
de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito de 
certidão negativa. 

 
14.6.1.1. A declaração do vencedor de que trata este subitem 

acontecerá em momento posterior à fase de habilitação; e 
 

14.6.1.2. A prorrogação do prazo previsto neste subitem será 
sempre concedida pela Cobra Tecnologia, quando requerida 
pelo PROPONENTE, a não ser que exista urgência na 
contratação, devidamente justificada. 

 
14.6.2. A não regularização da documentação no prazo acima 

estipulado, implicará decadência do direito à contratação 
pela Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, sem 
prejuízo das sanções previstas no item 13, sendo facultado à 
Cobra Tecnologia convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou 
revogar a licitação. 

 
14.7. A não regularização da documentação no prazo acima implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas no item 13, sendo facultado à Cobra Tecnologia convocar os 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura 
do contrato, ou revogar a licitação. 

14.8. A Minuta do Contrato, Anexo VIII-A e Anexo VIII-B deste Edital, 
estabelecerá a forma de pagamento e demais condições de 
contratação. 

 
15. GARANTIA CONTRATUAL 

 
15.1. A Contratada se obriga a manter, durante toda a vigência do contrato 

referente a prestação de serviços especializados de instalação de 
software e implantação de Solução Integrada de Gestão Empresarial, 
garantia no valor equivalente a 5% (cinco por cento) do preço total 
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contratado, devendo apresentar a Cobra Tecnologia, conforme 
previsão contratual (Anexo VIII-A), o comprovante de uma das 
modalidades a seguir: 

 
15.1.1. Caução em dinheiro; 
 
15.1.2. Fiança bancária; ou 
 
15.1.3. Seguro garantia. 
 

15.2. A Contratada se obriga a manter, durante toda a vigência do contrato 
referente a contratação de serviço e implantação do Sistema de 
Operação de Serviços de Campo Oracle Field Service Cloud 
(previamente da TOA Technologies) para 1700 usuários na 
modalidade SaaS (Software as a Service)., garantia no valor 
equivalente a 1% (um por cento) do preço total contratado, devendo 
apresentar a Cobra Tecnologia, conforme previsão contratual (Anexo 
VIII-B), o comprovante de uma das modalidades a seguir: 

 
15.2.1. Caução em dinheiro; 
 
15.2.2. Fiança bancária; ou 
 
15.2.3. Seguro garantia. 
 

15.3. Utilizada a garantia, a Contratada fica obrigada a integralizá-la no 
prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data em que for notificada 
formalmente pela Cobra Tecnologia. 

 
15.4. O valor em dinheiro depositado em caução será administrado pela 

Cobra Tecnologia, por meio de aplicações financeiras, de comum 
acordo com a CONTRATADA, que terá acesso aos extratos de 
simples verificação da conta de caução. 

 
15.5. Em caso de fiança bancária: 

15.5.1. O instrumento deverá conter: 
 

15.5.1.1 O prazo de validade correspondente ao período de 
vigência do contrato; 

 
15.5.1.2. A expressa afirmação do fiador de que, como devedor 

solidário e principal pagador, fará o pagamento à Cobra 
Tecnologia S.A., independentemente de interpelação 
judicial, caso o afiançado não cumpra suas obrigações; 
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15.5.1.3. A expressa renúncia do fiador ao benefício de ordem e 
aos direitos previstos nos artigos 827 e 838 do Código 
Civil; e 

 
15.5.1.4. A cláusula que assegure a atualização do valor 

afiançado. 
 

15.6. Não será aceita fiança bancária que não atenda aos requisitos 
estabelecidos no item 15.5 deste Edital. 

 
15.7. Em se tratando de seguro-garantia: 
 

15.7.1. A apólice deverá indicar: 
 

15.7.1.1. O CONTRATANTE como beneficiário; e 
 
15.7.1.2. Que o seguro garante o fiel cumprimento das 
obrigações assumidas pela contratada, no instrumento 
contratual, inclusive as de natureza trabalhista e/ou 
previdenciária, até o valor da garantia fixado na apólice. 
 

15.7.2. Não será aceita apólice que contenha cláusulas contrárias aos 
interesses da Cobra Tecnologia. 

 
15.8. O valor da garantia somente poderá ser disponibilizado à 

CONTRATADA quando do término ou rescisão do contrato, desde 
que não possua dívida inadimplida com o CONTRATANTE e 
mediante expressa autorização deste. 

 
15.9. Toda e qualquer garantia a ser apresentada responderá pelo 

cumprimento das obrigações da contratada eventualmente 
inadimplidas na vigência do contrato e da garantia, e não serão 
aceitas se o garantidor limitar o exercício do direito de execução ou 
cobrança ao prazo de vigência da garantia. 

 
16. GARANTIA DOS SERVIÇOS 
 
 16.1. As clausulas de garantia dos serviços constam no Anexo I (ANEXO A 
e ANEXO B Projeto Básico/ Especificações Técnicas). 
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17. DA DOTAÇÃO 
 

17.1. A despesa decorrente da contratação do objeto deste Pregão correrá 
à conta dos recursos específicos consignados no orçamento da 
Cobra Tecnologia. 

 
18. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

18.1. A presente licitação não importa necessariamente em contratação, 
podendo a COBRA TECNOLOGIA revogá-la, no todo ou em parte, 
por razões de interesse público, derivadas de fato superveniente 
comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação, 
mediante ato escrito e fundamentado, disponibilizado no sistema 
para conhecimento dos participantes da licitação. 

 
18.2. O PROPONENTE é responsável pela fidelidade e legitimidade das 

informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer 
fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou 
a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata 
desclassificação da licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha 
sido a vencedora, a rescisão do Instrumento Contratual, sem prejuízo 
das demais sanções cabíveis. 

 
18.3. É facultado ao Pregoeiro ou autoridade superior: 
 

a) proceder, em qualquer fase da licitação, consultas ou promover 
diligências com vistas a esclarecer ou complementar a instrução 
do processo, interpretando as normas em favor da ampliação 
da disputa entre os interessados, desde que não comprometam 
o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da 
contratação; 

 
b) relevar erros formais ou simples omissões em quaisquer 

documentos, para fins de classificação da licitante e habilitação, 
desde que sejam irrelevantes, não firam o entendimento da 
Proposta e o ato não acarrete violação aos princípios básicos 
da Licitação; 

 
c) convocar as licitantes para quaisquer esclarecimentos 

porventura necessários ao entendimento de suas propostas. 
 

18.4. O desatendimento de exigências formais não essenciais não 
importará no afastamento do licitante, desde que seja possível a 
aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta. 

 



COBRA TECNOLOGIA S.A - PREGÃO ELETRÔNICO- nº 50-2015-04-30 – Serviços especializados de 
instalação de software e implantação de Solução Integrada de Gestão Empresarial. Contratação também 
de serviço e implantação do Sistema de Operação de Serviços de Campo Oracle TOA Technologies para 
1.700 usuários na modalidade SaaS (Software as a Service). 
www.licitacoes-e.com.br                    
 

31 

18.5. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas 
em favor da ampliação da disputa entre as licitantes, desde que não 
comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a 
segurança da contratação. 

 
18.6. As dúvidas decorrentes da interpretação deste Edital e as 

informações adicionais, que se fizerem necessárias à elaboração das 
Propostas, deverão ser apresentadas exclusivamente por meio 
eletrônico via Internet (e-mail), conforme informações constantes do 
Item 5 deste Edital, ao Pregoeiro, com antecedência de até 3 (três) 
dias úteis antes da data de abertura da Sessão. 

 
18.6.1. Os pedidos de esclarecimentos de que trata o subitem 18.6. 

não constituirão, necessariamente, motivos para que se altere a 
data e o horário do Pregão. 

 
18.6.2. As questões formuladas, bem como as respostas de 

interesse geral, serão divulgadas para todos os que retiraram o 
Edital, resguardando-se o sigilo quanto à identificação da 
empresa consulente. 

 
18.7. As alterações do Edital que afetarem a formulação da proposta, 

serão comunicadas na forma do item 5 deste Edital para todos os 
interessados que retiraram o edital, disponibilizadas no site 
www.licitacoes-e.com.br e divulgadas, pela mesma forma que se deu 
texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido. 

 
18.7.1. As alterações do Edital que não afetarem a formulação da 

proposta serão comunicadas aos interessados, conforme 
disposto no item 5 deste edital, não sendo alterada a data da 
Sessão do Pregão. 

 
18.8. As situações não-previstas neste Edital, inclusive as decorrentes de 

caso fortuito ou de força maior, serão resolvidas pelo Pregoeiro ou 
pela autoridade competente, desde que pertinentes, com o objeto do 
Pregão, e observadas a legislação em vigor. 

 
18.9. A participação do PROPONENTE nesta licitação implica em 

aceitação plena de todos os termos deste Edital. 
 
18.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, 

excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento; só se 
iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Matriz da 
Cobra Tecnologia promotora do evento. 
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18.11. Este Edital e seus Anexos, bem como a Proposta vencedora, serão 
parte integrante do Instrumento Contratual, como se nele estivessem 
transcritos. 

 
18.12. A Cobra Tecnologia poderá, a qualquer tempo e a seu exclusivo 

critério, e, mormente por interesse administrativo, revogar, anular ou 
tornar sem efeito o edital, sem que caibam aos participantes 
quaisquer direitos, vantagens ou indenização. 

 
18.13. Os funcionários da empresa proponente vencedora não terão 

qualquer vínculo empregatício com a COBRA. 
 
18.14. Serão de inteira responsabilidade da empresa proponente 

vencedora as obrigações sociais, previdenciárias, tributárias e 
trabalhistas, inclusive quanto ao seguro de acidente de trabalho, 
tornando a COBRA isenta de qualquer responsabilidade civil por 
possíveis acidentes que venham a sofrer os funcionários da 
contratada. 

 
18.15. A empresa proponente vencedora responderá por atos e/ ou 

qualquer dano material causado por seus funcionários locados nas 
dependências da COBRA, com indenização do valor correspondente 
ao prejuízo causado. 

 
18.16. Os funcionários da empresa proponente vencedora só poderão 

executar os serviços nas dependências da COBRA estando 
devidamente uniformizados, como segue: 

 
18.16.1. Uniforme, 
 
18.16.2. Calçados (sapato ou tênis); 
 
18 16.3. Blusa/ jaqueta ou jaleco; 
 
18.16.4. Crachá de identificação funcional; 

 
18.17. Poderá ser exigido para os funcionários da empresa proponente 

vencedora: 
 

18.17.1 Carteira de identidade expedida por órgão oficial. 
 
18.17.2 Carteira Profissional devidamente assinada; 

 
18.18.  Funcionários da empresa proponente estarão sujeitos às normas 

internas de segurança e outras da COBRA. 
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18.19. O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou 

supressões, conforme previsto no Parágrafo 1º, Art. 65, Lei nº 
8.666/93 e Parágrafo 2º, Inciso II, Art. 65, Lei nº 9648/98.  

 
18.20. É vedada a prestação dos serviços objeto do presente Edital por 

familiar de agente público que preste serviços na Cobra Tecnologia, 
onde este exerça cargo em comissão ou função de confiança, nos 
termos do art. 7º do Decreto nº 7.203, de 04 de junho de 2010. 

 
19. FORO 

 
19.1. É competente o Foro da Comarca do Rio de Janeiro, para dirimir 

quaisquer dúvidas oriundas do presente Pregão. 
 

 
Rio de Janeiro, 11 de maio de 2015.  

 
 
 
 
 
Ítalo Augusto Dias de Souza 
 
Presidente Substituto da COLIC – Comissão de Licitação. 
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ANEXO A (Especificação técnica/projeto básico) 
 

Serviços especializados de instalação de software e implantação de 
Solução Integrada de Gestão Empresarial. 

 
1. Objeto: 
 
1.1. O OBJETO deste EDITAL envolve a prestação de serviços especializados de 
suporte consultivo para instalação de softwares, realização da implantação, desenho 
da solução, construção, testes, treinamento, transição, operação assistida e 
manutenção, assim como a integração dos processos de trabalho da COBRA 
TECNOLOGIA. 

1.2. Trata-se do conjunto de serviços que deverão ser organizados na forma de 
PROJETO, seguindo as boas práticas de gerenciamento de projetos, com a finalidade 
de entregar a Solução Integrada de Gestão Empresarial, doravante denominada 
SOLUÇÃO, adaptada às necessidades da COBRA TECNOLOGIA e plenamente 
operacional, em todo o ambiente de execução. 

1.3. A referida contratação está inserida na estratégia da COBRA TECNOLOGIA, 
doravante denominada CONTRATANTE, para implantação da SOLUÇÃO por meio dos 
seguintes serviços associados: 

i. Planejamento da implantação; 

ii. Serviços de instalação e configuração da SOLUÇÃO no ambiente 
computacional da COBRA TECNOLOGIA; 

iii. Serviços de transferência de conhecimento para a utilização de 
todos os módulos da SOLUÇÃO; 

iv. Serviços de suporte à implantação dos processos de negócios da 
COBRA TECNOLOGIA na SOLUÇÃO; 

v. Serviços de operação assistida da SOLUÇÃO no ambiente 
computacional da COBRA TECNOLOGIA. 

 
2. Objetivo deste Documento e seus Anexos: 
 
2.1. Este Projeto Básico apresenta o detalhamento dos serviços OBJETO deste 
EDITAL, as fases para execução dos serviços, em relação à ordem de implantação dos 
produtos de softwares que compõe a SOLUÇÃO, bem como o tempo desejado para 
realização dos serviços. 



COBRA TECNOLOGIA S.A - PREGÃO ELETRÔNICO- nº 50-2015-04-30 – Serviços especializados de 
instalação de software e implantação de Solução Integrada de Gestão Empresarial. Contratação também 
de serviço e implantação do Sistema de Operação de Serviços de Campo Oracle TOA Technologies para 
1.700 usuários na modalidade SaaS (Software as a Service). 
www.licitacoes-e.com.br                    
 

35 

2.2. A implantação da Solução Integrada de Gestão Empresarial (SOLUÇÃO) 
deverá respeitar as definições e considerações estabelecidas para execução do 
serviço, descritas neste documento e no ANEXO I A - Visão Geral do Projeto. 

2.3. O presente Projeto Básico faz-se acompanhar dos seguintes ANEXOS: 

ANEXO I A - Visão Geral da Empresa; 
ANEXO II A – Macroprocessos; 
ANEXO III A - Requisitos funcionais e não-funcionais; 
ANEXO IV A - Especificações Técnicas; 
ANEXO V A - Matriz de Responsabilidades; 
ANEXO VI A - Cronograma Físico-Financeiro; 
ANEXO VII A - Modelo de Planilha de Preços; 
ANEXO VIII A - Glossário. 
 

2.4. A visão geral da instituição é ilustrada e encontra-se disponível no ANEXO I A- 
Visão Geral do Projeto. 

2.5. A SOLUÇÃO deverá suportar os processos de negócios da COBRA 
TECNOLOGIA conforme ANEXO II A – Macroprocessos, com o fito de apoiar o 
PROPONENTE na percepção prévia da situação atual da empresa. 

2.6. A implantação da SOLUÇÃO considera a operacionalização dos seus 
processos de forma integrada, conforme requisitos funcionais, de negócios e não-
funcionais, encontrados nos Anexo III A – Requisitos Funcionais e Técnicos e Anexo IV 
A - Especificações Técnicas. 

2.7. O Anexo IV A – Especificações Técnicas, apresenta as condições de instalação, 
implementação e customização da SOLUÇÃO, além dos Níveis Mínimos de Serviços 
esperados para o serviço contratado. 

2.8. A execução dos serviços ocorrerá conforme a definição de papéis e 
responsabilidades disponível no ANEXO V A - Matriz de Responsabilidades. 

2.9. O ANEXO VI A  - Cronograma Físico-Financeiro apresenta o Fluxo de Caixa 
para faturamento, referente às ENTREGAS dos serviços especializados OBJETO 
deste EDITAL, baseado no preço global do projeto descrito no ANEXO VII A  - Modelo 
de Planilha de Preços. 

2.10. O ANEXO VII A - Modelo de Planilha de Preços apresenta o formulário que o 
PROPONENTE deverá utilizar para apresentação da consolidação dos custos para 
realização dos serviços descritos neste EDITAL. 

2.11. O ANEXO VIII A – Glossário descreve os termos técnicos e linguagem utilizada 
na contratante.  
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3. Detalhamento dos serviços 
 
3.1 Serviços especializados para implantação SOLUÇÃO. 

 

3.1.1. O OBJETO deste EDITAL envolve a prestação de serviços especializados de 
suporte consultivo para realização da implantação, desenho da solução, 
construção, testes, treinamento, transição, operação assistida e manutenção, 
assim como a integração dos processos de trabalho da COBRA TECNOLOGIA. 

3.1.2. Trata-se do conjunto de serviços, que deverão ser organizados na forma de 
PROJETO, seguindo as boas práticas de gerenciamento de projetos, com a 
finalidade de entregar a Solução Integrada de Gestão Empresarial (SOLUÇÃO), 
adaptada às necessidades da COBRA TECNOLOGIA e plenamente 
operacional, em todo o ambiente de execução. 

3.1.3. A referida contratação está inserida na estratégia da COBRA TECNOLOGIA 
para implantação da Solução Integrada de Gestão Empresarial por meio dos 
seguintes serviços associados: 

i. Planejamento da implantação; 

ii. Serviços de instalação e configuração da SOLUÇÃO no ambiente 
computacional da COBRA TECNOLOGIA; 

iii. Serviços de transferência de conhecimento para a utilização de 
todos os módulos da SOLUÇÃO; 

iv. Serviços de suporte à implantação dos processos de negócios da 
COBRA TECNOLOGIA na SOLUÇÃO; 

v. Serviços de operação assistida da SOLUÇÃO no ambiente 
computacional da COBRA TECNOLOGIA. 

3.1.4. A Tabela I descreve todos os produtos de softwares que compõe a Solução 
Integrada de Gestão Empresarial, doravante denominada SOLUÇÃO, 
fornecidos pela COBRA TECNOLOGIA. 

3.1.5. Caberá o PROPONENTE dispor de profissionais com conhecimento sobre os 
softwares fornecidos pela COBRA TECNOLOGIA, não sendo responsabilidade 
deste último prover qualquer treinamento. 

3.1.6. Caberá à COBRA TECNOLOGIA somente a responsabilidade de disponibilizar 
licenças dos softwares por ela fornecidos, em quantidade suficiente para 

permitir a implantação e operação da SOLUÇÃO em todos os ambientes de 
execução. Os softwares fornecidos pela COBRA TECNOLOGIA deverão ser 
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instalados, configurados e integrados pelo PROPONENTE, de forma a alcançar 
os requisitos estabelecidos neste EDITAL. 

Tabela I – Relação dos produtos de software da Solução Integrada de Gestão Empresarial. 

Descrição dos produtos 

e-Business Suite R12 (EBS R12) 

# Assunto Produto 

1 Contabilidade e Controladoria. GL – General Ledger. 

2 Ativo fixo. FA e iFA – Fixed Asset e iFixed Asset. 

3 Conciliação bancária. Cash. 

4 Fiscal. RI – Recebimento Integrado. 

5 Contas a pagar e receber. AP – Account Payables. 
AR – Account Receivables. 

6 Custo Médio. PAC Periodic Average Costing. 

7 Vendas. OM – Order Management. 

8 Regras de Precificação. Pricing. 

9 Contratos de Serviços. OKS – Oracle Services Contracts. 

10 Inventário. INV – Inventory. 

11 Qualidade. QA – Quality. 

12 Lista de materiais. BOM - Bill of Materials. 

13 Gestão de Reposição. Spare Management. 

14 Depósito de Reparo. Depot Repair. 

15 Gestão da Produção. WIP – Work in Process. 

16 Planejamento de requisições de Materiais. MRP – Manufactoring Request Planning. 

17 Portal Web com fornecedores. iSupplier. 

18 Negociação com fornecedores. Sourcing. 

19 Compras. PO – Purshasing. 

20 Autoatendimento para requisições de 
Compras. 

iProcurement. 

21 Gestão de Contratos. Procurement Contracts. 

22 Planejamento de Materiais avançado. Advanced Supply Chain Mngt. 

23 Manutenção de ativos. EAM – Enterprise Asset Management. 

24 Serviço de Campo (Controle de Chamados). Field Service. 

25 Pré-Atendimento. Tele Service. 

26 Gestão da Base instalada (interna e de base 
de cliente). 

Asset Tracking. 
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Human Capital Management (HCM) 
PeopleSoft Suite 

# Assunto Produto 

27 Administração de Pessoal. PeopleSoft Enterprise Human Resources. 

28 Folha de Pagamento. PeopleSoft Enterprise Payroll. 
Micro Focus Net Express for CC&B. 

29 Gestão de Carreira. PeopleSoft Enterprise Succession Planning. 

30 Gestão de Remuneração. PeopleSoft Enterprise eCompensation. 

31 Gestão de Desempenho. PeopleSoft Enterprise ePerformance. 

32 Portal do Colaborador. PeopleSoft Enterprise Interaction Hub. 

33 Gestão de Treinamento. PeopleSoft  Enterprise Learning Management. 

34 Recrutamento e Seleção. PeopleSoft Recruiting Solutions. 

  
 

 

Oracle Business Intelligence Applications & Oracle Hyperion 

# Assunto Produto 

35 Solução de BI pré-construída BIAPPS 
com Balanced Scorecard. 

Oracle Business Intelligence Foundation Suite: 
 ESSBase e Mobile. 
 Financial Analytics Fusion Edition. 
 Human Resources Analytics Fusion Edition. 
 Procurement & Spend Analytics Fusion 

Edition. 
 Supply Chain and Order Management 

Analytics Fusion Edition. 
 Manufacturing Analytics Fusion Edition. 
 Service Analytics Fusion Edition. 
 Scorecard and Strategy Management. 

36 Extração de dados e adaptadores. Data Integrator Enterprise Edition. 
Informatica PowerCenter and PowerConnect 
Adapters. 

37 Contabilidade Gerencial. Oracle Hyperion Profitability and Cost Management. 
Oracle Hyperion Financial Management Plus. 

  
 

 

WebLogic Suite 

# Assunto Produto 

38 Servidor de Aplicação e SOA. WebLogic Suite. 
SOA Suite for Non Oracle Middleware. 
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Infraestrutura para gestão de banco de dados e alta disponibilidade 

# Assunto Produto 

39 Alta disponibilidade. Oracle Real Application Cluster (RAC). 

40 Banco de Dados. Oracle Database. 

41 Virtualizador. Oracle Virtual Machine (VM). 

  
 

 

Sistemas Legado 

# Assunto Produto 

42 Solução Fiscal. Mastersaf. 

43 Sistema de Chamados. BMC Remedy Action Request System - ARS. 

44 Sistema e-Rat. Processo de troca de informações sobre chamados 
da Assistência Técnica entre BBTS e BB. 

45 Mensageria para Nota Fiscal 
Eletrônica. 

Metaora Fênix  

46 Desenvolvimentos internos da BBTS. Views, scripts PL/SQL e Oracle Open Interface. 

 
3.2 Definição das Ondas. 
 

3.2.1. A implantação dos módulos que compõe a SOLUÇÃO (Tabela I) será realizada 
por fases, denominadas Ondas.  

3.2.2. Cada Onda envolve um conjunto de softwares/ módulos que serão instalados, 

implantados e acompanhados conforme descrição deste EDITAL. 

3.2.3. A COBRA TECNOLOGIA prevê 3 Ondas para implantação da SOLUÇÃO. A 
Tabela II apresenta a lista dos softwares e módulos que serão implantados por 
Onda. 

Tabela II – Descrição da previsão de implantação dos produtos de software por 
Ondas. 

Onda 1 

Infraestrutura: 
a) Oracle RAC. 
b) WebLogic Suite. 
c) SOA Suite for Non Oracle Middleware. 
 

e-Business Suite R12 (EBS R12): 
a) Módulos Financeiros: 

i. Contabilidade e Controladoria (GL – General Ledger). 
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ii. Ativo fixo (FA e iFA – Fixed Asset e iFixed Asset). 
iii. Conciliação bancária (Cash). 
iv. Fiscal (RI – Recebimento Integrado). 
v. Contas a pagar e receber (AP – Account Payables/ AR – Account 

Receivables). 
vi. Viagens/Deslocamento (Oracle Fusion Expenses). 
vii. Periodic Average Costing (PAC). 

 
b) Gestão de Ordens de Serviços: 

i. Módulo de Vendas (OM – Order Management). 
ii. Regras de Precificação (Pricing). 
iii. Contratos de Serviços (OKS – Oracle Services Contracts). 

 
c) Gestão da Base Instalada interna da BBTS (Asset Traking). 
 
d) Gestão de Estoques: 

i. Inventário (INV - Inventory). 
ii. Qualidade (QA - Quality). 
iii. Lista de materiais (BOM - Bill of Materials). 
iv. Gestão de Reposição (Spare Management). 
v. Depósito de Reparo (Depot Repair). 

 
e) Gestão da Manufatura: 

i. Gestão da Produção (WIP – Work in Process). 
ii. Planejamento de requisições de Materiais (MRP – Manufactoring 

Request Planning). 
 
f) Módulo de Compras/Contratos: 

i. Portal Web com fornecedores (iSupplier). 
ii. Negociação com fornecedores (Sourcing). 
iii. Compras (PO - Purshasing). 
iv. Autoatendimento para Requisições de Compras (iProcurement). 
v. Gestão de Contratos (Procurement Contracts). 

 
Sistema Analítico com indicadores e extração de dados1: 

a) Data Integrator Enterprise Edition. 
b) Informatica PowerCenter and PowerConnect Adapters. 
c) Oracle Business Intelligence Foundation Suite: 

i. ESSBase e Mobile. 
ii. Financial Analytics Fusion Edition. 
iii. Procurement & Spend Analytics Fusion Edition. 
iv. Order Management Analytics Fusion Edition. 
v. Oracle Manufacturing Analytics Fusion Edition. 
vi. Human Resources Analytics Fusion Edition. 

 

                                                        
1 Histórico da versão e-Business Suite 11i e posterior  implantação com o e-Business Suite R12. 
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Oracle PeopleSoft 
a) Gerenciamento do Capital Humano: 

i. Administração de Pessoal (PeopleSoft Enterprise Human Resources). 
ii. Folha de Pagamento: 

a. PeopleSoft Enterprise Payroll; 
b. Micro Focus Net Express for CC&B. 

iii. Gestão de Remuneração (PeopleSoft Enterprise eCompensation). 
 

Integrações entre sistemas: 
i. Mastersaf com EBS R12. 
ii. Oracle PeopleSoft com EBS R12 HR. 
iii. Oracle PeopleSoft com EBS R12 AP e GL. 
iv. Sistemas de Chamados ARS-Action Request System com EBS R12. 
v. Sistema Analítico com indicadores e extração de dados com EBS 

R12. 
vi. Sistema Analítico com indicadores e extração de dados com 

PeopleSoft. 
vii. Nota Fiscal Eletrônica (Metaora) com EBS R12. 
viii. Outros desenvolvimentos internos da CONTRATANTE com EBS R12. 

 

Onda 2 

e-Business Suite R12 (EBS R12): 
a) Planejamento de Materiais avançado (Advanced Supply Chain Mngt). 
b) Manutenção de ativos BBTS (EAM – Enterprise Asset Management). 

 
Oracle PeopleSoft: 

a) Gestão de Carreira (PeopleSoft Enterprise Succession Planning). 
b) Gestão de Desempenho (PeopleSoft Enterprise ePerformance). 
c) Recrutamento e Seleção (PeopleSoft Recruiting Solutions). 
d) Gestão de Treinamento (PeopleSoft  Enterprise Learning Management). 
e) Portal do Colaborador (PeopleSoft Enterprise Interaction Hub). 

 
Sistema Analítico com indicadores e extração de dados: 

i. Oracle Business Intelligence Foundation Suite: 
i. Scorecard and Strategy Management. 
ii. Supply Chain Analytics Fusion Edition. 
iii. Human Resources Analytics Fusion Edition. 

ii. Data Integrator Enterprise Edition. 
iii. Informatica PowerCenter and PowerConnect Adapters. 
 

Oracle Hyperion (Contabilidade Gerencial): 
a) Profitability and Cost Management – Enterprise. 

                                                                                                                                                                    
2 Sistema de troca de informações de Ordens de Serviços da Assistência Técnica entre COBRA TECNOLOGIAe Banco 
do Brasil. 
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b) Financial Management Plus. 

 

Onda 3 

e-Business Suite R12 (EBS R12): 
a) Serviço de Campo (Field Service). 
b) Pré-Atendimento (Tele Service). 
c) Base instalada de Clientes (Asset Tracking). 

 
Sistema Analítico com indicadores e extração de dados (continuação): 

a) Oracle Business Intelligence Foundation Suite: 
i. Scorecard and Strategy Management, 
ii. Service Analytics, Fusion Edition. 

b) Data Integrator Enterprise Edition. 
c) Informatica PowerCenter and PowerConnect Adapters. 

 
Oracle Hyperion (Contabilidade Gerencial) (continuação): 

a) Profitability and Cost Management – Enterprise. 
b) Financial Management Plus. 

 
Integrações entre sistemas: 

a) Oracle EBS R12 Field Service integrado ao Sistema interno e-Rat2. 
b) Sistema Analítico e Oracle Hyperion com indicadores e extração de dados 

do Oracle EBS R12 Field Service. 
c) Sistema Analítico BIAPPS e Oracle Hyperion com indicadores e extração de 

dados. 
d) Sistema Analítico BIAAPS com indicadores e extração de dados do Sistema 

interno e-Rat. 
 

 

3.3 Duração estimada das Ondas. 
 

3.3.1. Espera-se para cada Onda o tempo de duração conforme apresentado a seguir, 
considerando o período das atividades de Implantação e da operação assistida: 

3.3.2.  

Fase Projeto de 
implantação 

Operação Assistida 
pós Produção 

Duração total da 
fase 

Onda 1 12 meses 3 meses 15 meses 

Onda 2 8 meses 3 meses 11 meses 

Onda 3 10 meses 3 meses 13 meses 
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3.3.3. O desenho apresentado no item 3.5 - Sequenciamento das Ondas - apresenta 
graficamente a duração e o início previsto para cada ciclo do projeto. 

3.4 Prazos de execução das Ondas. 
 

3.4.1. O prazo total de execução do objeto é de 29 (vinte e nove) meses e deve incluir 
todas as fases do projeto para cada Onda, conforme distribuição abaixo. 

3.4.2. As fases para realização dos serviços são divididas em 7 etapas, são elas: 
Planejamento, Desenho/Definição, Construção/ Execução, Testes, Transição, 
Virada para Produção (Go-Live) e Operação Assistida (acompanhamento pós-

produção). 

3.4.3. Conforme o item 3.5 - Sequenciamento das Ondas, as fases que representa a 
Ondas 1 iniciará no mês 1 da assinatura do contrato. As Ondas 2 e 3 iniciarão 
nos meses 16 e 17, respectivamente, após a implantação da Onda 1, com 
previsões distintas para virada da chave produção. 

3.4.4. Com base na experiência do PROPONENTE as fases poderão ser sobrepostas 
mediante aprovação formal da COBRA TECNOLOGIA, desde que não 
comprometa a qualidade final das entregas previstas para este EDITAL, bem 
como o prazo total estimado para realização dos serviços contratados. 

3.4.5. Onda 1 

a)  Nesta Onda, o prazo previsto para a fase de Planejamento da 
implantação da SOLUÇÃO é de, no máximo, 3 (três) meses, a 
contar do início da vigência do contrato. 

b) O prazo previsto para a fase de Desenho da SOLUÇÃO é de, no 
máximo, 4 (quatro) meses, a contar do segundo mês da fase de 
Planejamento, devendo ser concluída até o final do 6º (sexto) 
mês do projeto, a contar do início da fase de Planejamento. 

c) O prazo previsto para a fase de Construção da SOLUÇÃO é de, 
no máximo, 4 (quatro) meses, devendo ser iniciada após o 
segundo mês da fase de Desenho e concluída até o final do 8º 
(oitavo) mês do projeto, a contar do início da fase de 
Planejamento. 

d) O prazo previsto para a fase de Testes da SOLUÇÃO na Onda 1 
é de no máximo, 3 (três) meses, considerando que esta fase só 
poderá ser iniciada após a fase de Construção ter terminado, 
devendo ser concluída até o final do 11º (décimo primeiro) mês 
do projeto, a contar do início da fase de Planejamento. 
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e) O prazo previsto para a fase de Transição da SOLUÇÃO é de no 
máximo, 2 (dois) meses, considerando que esta fase só poderá 
ser iniciada após a fase de Testes ter iniciado, devendo ser 
concluída até o final do 12º (décimo segundo) mês do projeto, a 
contar do início da fase de Planejamento. Nesta fase estão 
previstos os treinamentos para os usuários finais, concomitante 
às atividades para o planejamento da virada da chave em 
produção. 

f) O prazo previsto para a fase de Operação Assistida da Onda 1 é 
de, no máximo, 3 (três) meses, a contar da conclusão das fases 
de testes, e transição da SOLUÇÂO, devendo ser concluída até o 
final do 15º (décimo quinto) mês da fase de Planejamento. 

 

ID Produto do Projeto Descrição  Duração em 
meses 

Onda 1 

1 Planejamento/Iniciação 
Fase de esclarecimentos de escopo e 

responsabilidades para apresentação do Plano de 
Projeto. 3 meses 

2 Desenho/Definição 

Fase em que se define tudo que deverá ser feito no 
projeto nos módulos que serão implantados. Nesta 

fase os Usuários-chaves e Analistas serão treinados 
nas funcionalidades dos módulos os quais 

representam. 4 meses 

3 Construção/Execução Todo trabalho definido na fase anterior é executado 
(codificação, setup). 4 meses 

4 Testes 
Testes Unitários, integrados e de ambiente. 

3 rodadas de folha de pagamento no ambiente 
paralelo. 3 meses 

5 Transição 

Fase de preparação para a “virada da chave”, inclui 
a capacitação dos usuários finais para 

operacionalizar a SOLUÇÃO e os atestes da 
capacitação dos Usuários Chaves e Analistas de TI. 2 meses 

6 Produção (Go-Live) Disponibilização da SOLUÇÃO na Produção. - 

7 Operação Assistida 

Fase de ajustes no ambiente (estabilização e 
desempenho), funcionamento dos módulos e 

suporte para TI e Key users. 
Nesta fase está prevista a realização de um 

Inventário de estoque após 40 dias do Go-Live. 3 meses 
Duração Estimada da Onda 1 >>>>>>> 15 meses 
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3.4.6. Onda 2 

a)  Nesta Onda, o prazo previsto para a fase de Planejamento da 
implantação da SOLUÇÃO é de, no máximo, 3 (três) meses, a 
contar do 16º (décimo sexto) mês da vigência do contrato. 

b) O prazo previsto para a fase de Desenho da SOLUÇÃO é de, no 
máximo, 3 (três) meses, a contar do final do segundo mês da 
fase de Planejamento da Onda 2, devendo ser concluída até o 
final do 20º (vigésimo) mês do projeto, a contar do inicio da 
vigência do contrato. 

c) O prazo previsto para a fase de Construção da SOLUÇÃO é de, 
no máximo, 3 (três) meses, devendo ser iniciada após o primeiro 
mês da fase de Desenho e concluída até o final do 21º (vigésimo 
primeiro) mês do projeto. 

d) O prazo para a fase de Testes da SOLUÇÃO na Onda 2 tem 
previsão de 2 (dois) meses, considerando que esta fase só 
poderá ser iniciada após a fase de Construção ter iniciado, 
devendo ser concluída até o final do 22º (vigésimo segundo) mês 
do projeto. 

e) O prazo previsto para a fase de Transição da SOLUÇÃO é de, no 
máximo, 2 (dois) meses, considerando que esta Fase só poderá 
ser iniciada após a Fase de Testes ter iniciado, devendo ser 
concluída até o final do 23º (vigésimo terceiro) mês do projeto. 
Nesta fase estão previstos os treinamentos para os usuários 
finais, concomitante às atividades para o planejamento da virada 
da chave em produção. 

f) O prazo previsto para a fase de Operação Assistida da Onda 2 é 
de, no máximo, 3 (três) meses, a contar da conclusão das fases 
de testes e transição da SOLUÇÂO, devendo ser concluída até o 
final do 26º (vigésimo sexto) mês. 

 

ID Produto do Projeto Descrição  Duração em 
meses 

Onda 2 

1 Planejamento/ 
Iniciação 

Fase de esclarecimentos de escopo e 
responsabilidades. 
Refinamento do Plano de Projeto. 3 meses 

2 
Desenho/Definição 

Fase em que se define tudo que deverá ser feito no 
projeto nos módulos que serão implantados. Nesta 
fase os Usuários-Chaves e Analistas serão 3 meses 
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treinados nas funcionalidades dos módulos os 
quais representam. 

3 Construção/Execução Todo trabalho definido na fase anterior é executado 
(codificação, setup e testes). 3 meses 

4 Testes Testes Unitários, integrados e de ambiente. 2 meses 
5 

Transição 

Fase de preparação para a “virada da chave”, inclui 
a capacitação dos usuários finais para 
operacionalizar a SOLUÇÃO e os atestes da 
capacitação dos Usuários Chaves e Analistas de 
TI. 2 meses 

6 Produção (Go-Live) Disponibilização dos novos módulos na Produção. - 
7 

Operação Assistida 

Fase de ajustes no ambiente (estabilização e 
desempenho), funcionamento dos módulos e 
suporte para TI e Key Users.  
Nesta fase está prevista a realização de um 
Inventário de estoque após 40 dias do Go-Live. 3 meses 

Duração Estimada da Onda 2 >>>>>>> 11 meses 

 

3.4.7. Onda 3 

a)  O prazo previsto para a fase de Planejamento da implantação da 
Onda 3 é de, no máximo, 3 (três) meses, a contar do 17º (décimo 
sétimo) mês da vigência do contrato. 

b) O prazo previsto para a fase de Desenho da SOLUÇÃO é de no 
máximo, 4 (quatro) meses, a contar do segundo mês da fase de 
Planejamento da Onda 3, devendo ser concluída até o final do 
22º (vigésimo segundo) mês a contar do inicio da vigência do 
contrato. 

c) O prazo previsto para a fase de Construção da SOLUÇÃO é de 
no máximo, 4 (quatro) meses, devendo ser iniciada após o 
segundo mês da fase de Desenho e concluída até o final do 25º 
(vigésimo quinto) mês do projeto. 

d) O prazo para a fase de Testes da SOLUÇÃO na Onda 3 tem 
previsão de 3 (três) meses, considerando que esta fase só 
poderá ser iniciada após a fase de Construção ter iniciado, 
devendo ser concluída até o final do 25º (vigésimo quinto) mês 
do projeto. 

e) O prazo previsto para a fase de Transição da SOLUÇÃO é de, no 
máximo, 2 (dois) meses, considerando que esta fase só poderá 
ser iniciada após a fase de Testes ter iniciado, devendo ser 
concluída até o final do 26º (vigésimo sexto) mês do projeto. 
Nesta fase estão previstos os treinamentos para os usuários 
finais, concomitante às atividades para o planejamento da virada 
da chave em produção. 
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f) O prazo previsto para a fase de Operação Assistida da Onda 3 é 
de, no máximo, 3 (três) meses, a contar da conclusão das fases 
de testes, e transição da SOLUÇÂO, devendo ser concluída até o 
final do 29º (vigésimo nono) mês. 

 

ID Produto do Projeto Descrição  Duração em 
meses 

Onda 3 

1 Planejamento/ 
Iniciação 

Fase de esclarecimentos de escopo e 
responsabilidades. Refinamento do Plano de 
Projeto. 3 meses 

2 

Desenho/Definição 

Fase em que se define tudo que deverá ser feito no 
projeto nos módulos que serão implantados. Nesta 
fase os Usuários-Chaves e Analistas serão 
treinados nas funcionalidades dos módulos os 
quais representam. 4 meses 

3 Construção/Execução Todo trabalho definido na fase anterior é executado 
(codificação, setup e testes). 4 meses 

4 Testes Testes Unitários, integrados e de ambiente. 3 meses 
5 

Transição 

Fase de preparação para a “virada da chave”, inclui 
a capacitação dos usuários finais para 
operacionalizar a SOLUÇÃO e os atestes da 
capacitação dos Usuários Chaves e Analistas de 
TI. 2 meses 

6 Produção (Go-Live) Disponibilização dos novos módulos na Produção. 0 
7 

Operação Assistida 

Fase de ajustes no ambiente (estabilização e 
desempenho), funcionamento dos módulos e 
suporte para TI e Key users. 
Nesta fase está prevista a realização de um 
Inventário de estoque após 40 dias do Go-Live. 3 meses 

Duração Estimada da Onda 3 >>>>>>> 13 meses 
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3.5 Sequenciamento das Ondas 
 
 
 

M
ês 1

M
ês 2

M
ês 3

M
ês 4

M
ês 5

M
ês 6

M
ês 7

M
ês 8

M
ês 9

M
ês 10

M
ês 11

M
ês 12

M
ês 13

M
ês 14

M
ês 15

M
ês 16

M
ês 17

M
ês 18

M
ês 19

M
ês 20

M
ês 21

M
ês 22

M
ês 23

M
ês 24

M
ês 25

M
ês 26

M
ês 27

M
ês 28

M
ês 29

F
a
s
e
s
 
d
o
 
P
r
o
j
e
t
o

Onda 1

P P P

D D D D

C C C C

T T T

TR TR

OP OP OP

P P P

D D D

C C C

T T

TR TR

OP OP OP

P P P

D D D D

C C C C

T T T

TR TR

OP OP OP

Legenda:
Planejamento P Desenho D Construção C Testes T Transição TR Operação Assistida OP

F
a
s
e
s
 
d
o
 
P
r
o
j
e
t
o

Onda 3

Onda 1

Onda 2
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3.6 Detalhamento do OBJETO para implantação da SOLUÇÃO 

 

3.6.1. A implantação da SOLUÇÃO bem como as suas integrações, considera as 
ENTREGAS dos serviços descritos neste capítulo, que deverão ser realizadas para 
cada Onda de forma distinta, conforme os produtos listados na Tabela II. 

3.6.2. Para execução das ENTREGAS, o PROPONENTE deverá respeitar as 
considerações gerais do OBJETO descritos e nos ANEXOS III A - Requisitos 
funcionais e não-funcionais, IV A - Especificações Técnicas, V A - Matriz de 
Responsabilidades e 3.9 - Equipe de trabalho da COBRA TECNOLOGIA e do 
PROPONENTE, e as considerações gerais deste EDITAL. 

3.6.3. A SOLUÇÃO deverá suportar os processos da COBRA TECNOLOGIA. Espera-se 
do PROPONENTE o alinhamento dos processos de negócios “To Be” da 

CONTRATANTE para aderência da melhor forma possível aos produtos da 
SOLUÇÃO (Tabela I). 

3.6.4. O ANEXO II A – Macroprocessos - apresenta a operacionalização dos principais 
processos de negócio da COBRA TECNOLOGIA com o fito de apoiar o 
PROPONENTE na percepção prévia dos possíveis GAPs de processos. O mesmo 

ocorre com os documentos ANEXO III A – Requisitos Funcionais e Não-Funcionais 
e o ANEXO IV - Especificações Técnicas.  

3.6.5. Os Macroprocessos e requisitos apresentados foram explicitados a título de 
ambientação para o PROPONENTE. Durante a execução dos serviços, o 
PROPONENTE deverá refinar estes requisitos e processos de negócios juntamente 
com os Analistas de TI, Infraestrutura e Usuários-Chaves nas fases de 
Desenho/Definição de cada Onda. 

3.6.6. A execução dos serviços ocorrerá conforme a definição de papéis e 
responsabilidades disponível no ANEXO V A - Matriz de Responsabilidades. 

3.6.7. Entregas da fase de Planejamento/Iniciação. 

3.6.7.1. Para esta etapa serão considerados os seguintes produtos:  

P1: Plano de Implementação e Integração da SOLUÇÃO. 

Documentação detalhada de planejamento e organização do 
projeto. Deverá ser construído após as primeiras reuniões de 
alinhamento com a equipe da COBRA TECNOLOGIA e os 
profissionais do PROPONENTE, devendo contemplar em 
detalhes: 
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i. Plano do Projeto para implantação da SOLUÇÃO, os 
relacionados no PMBOK para o grupo de processo 
“planejamento”, considerando todas as áreas de 
conhecimento, englobando as fases de desenho, 
construção, testes, treinamento, transição e 
documentação no ambiente operacional da COBRA 
TECNOLOGIA; 

ii. O planejamento deve considerar os Macroprocessos e 
Requisitos funcionais e não funcionais alinhados com a 
COBRA TECNOLOGIA; 

iii. Cronograma detalhado de atividades de execução do 
projeto, contendo todo o escopo necessário para o 
cumprimento do OBJETO deste EDITAL; 

iv. Escala de alocação dos profissionais do PROPONENTE; 

v. Elaboração de Matriz de Riscos apontados no projeto e 
nas ações apontados para resolução dos GAPs; 

vi. Definição das políticas de qualidade, padrão de 
nomenclatura e artefatos a serem utilizados de acordo 
com a Metodologia de Implantação da SOLUÇÃO, 
descrita no item 4.7 - Métodos e Técnicas; 

vii. Revisão da lista priorizada dos requisitos de negócios 
apresentados pela COBRA TECNOLOGIA no ANEXO A 
III - Requisitos funcionais e não-funcionais; 

viii. Plano de comunicação, que deverá ser aprovado pela 
COBRA TECNOLOGIA; 

ix. Processo de acompanhamento da entrada em produção 
efetiva e da OPERAÇÃO ASSISTIDA. 

Considerações: 

i. Cada ENTREGA prevista neste EDITAL poderá se 
constituir em um ou mais artefatos da Metodologia 
aplicada. Esta correspondência deverá ser apresentada 
neste Plano. 

ii. Uma ENTREGA somente será considerada completa 
quando atender a todos os módulos destinados à Onda. 
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P2: Plano de Instalação. 

Documentação detalhada da infraestrutura necessária para 
suportar a SOLUÇÃO, contendo minimamente: 

i. Pré-requisitos de hardware e software; 

ii. Descrição das atividades que serão executadas no 
período de instalação; 

iii. Recursos necessários de hardware; 

iv. Cronograma de instalação e do treinamento on-the-job 
com a equipe de infraestrutura da COBRA 
TECNOLOGIA; 

v. Análise e dimensionamento de hardware e infraestrutura 

tecnológica necessária para suportar a SOLUÇÃO (pré-
sizing), considerando os processos de trabalho e a 

quantidade de usuários da COBRA TECNOLOGIA. 

Considerações: 

i. O PROPONENTE deverá propor uma configuração inicial 
e a projeção de crescimento futuro para pelo menos 5 
(cinco) anos. 

P3: Plano de Migração de Dados. 

Estabelecerá os procedimentos necessários para que a 
migração de dados dos sistemas da COBRA TECNOLOGIA 
seja realizada em conformidade com o cronograma da 
SOLUÇÃO e conforme descrito no item 2.5.2 sobre Migração de 
dados, Carga e Extração de Dados do ANEXO IV A - 
Especificações Técnicas. 

Este produto deverá conter minimamente: 

i. Cronograma da migração de dados, alinhado com a 
implantação da SOLUÇÃO; 

ii. Definição e descrição de tecnologias e/ou ferramentas de 
migração a serem utilizadas na carga de dados; 

iii. Definição das conversões de dados; 

iv. Descrição das estratégias, procedimentos de testes e 
verificações da migração; 
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v. Descrição de estratégias, procedimentos de validação e 
homologação da migração pela COBRA TECNOLOGIA. 

P4: Plano de Transição de Ambientes. 

Planejamento da transição do Sistema ERP legado para o novo 
ambiente da SOLUÇÃO durante a fase de Testes, de acordo 
com o planejamento do projeto de implementação da SOLUÇÃO. 

P5: Plano de Sustentação. 

Documentação detalhada contendo as informações necessárias 
para garantir a continuidade do negócio da COBRA 
TECNOLOGIA durante e após a implantação da SOLUÇÃO, 
bem como após o encerramento do contrato. 

3.6.8. Entregas da fase de Desenho/Definição: 

D1: Documentação Técnica Oficial. 

Documentação detalhada dos roteiros de instalação e 
configuração das ferramentas da SOLUÇÃO, contendo 
minimamente o passo a passo para a realização destes 
procedimentos: 

i. Procedimentos de instalação; 

ii. Procedimentos de evolução (Aplicação de patches e 
upgrades); 

iii. Procedimentos de desempenho (performance/tunning); 

iv. Padrões de configuração/setup; 

v. Pareceres técnicos; 

vi. Guias do administrador do sistema; 

vii. Procedimentos de manutenção do ambiente; 

viii. Procedimento de operação, monitoramento e 
gerenciamento; 

ix. Procedimentos de cópia de ambiente e ajustes (tunning); 

x. Evidências da instalação e configuração dos produtos 
associados à Onda na infraestrutura da COBRA 
TECNOLOGIA. 
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D2: Workshop de Nivelamento (treinamento). 

Workshop de nivelamento de conhecimento acerca das 
funcionalidades dos componentes da SOLUÇÃO para os 
usuários-chaves que participarão do Detalhamento dos 
Processos. 

Considerações: 
i. Deverão ser considerados até 5 (cinco) funcionários da 

COBRA TECNOLOGIA por macroprocesso, sendo eles 
divididos entre usuários-chaves e multiplicadores. 

D3: Relatório de Aderência à SOLUÇÃO. 

Elaboração da documentação referente à análise de aderência 
dos processos da COBRA TECNOLOGIA e requisitos funcionais 
à SOLUÇÃO, contendo minimamente a lista de GAPs 
identificados. 

As seguintes atividades deverão ser realizadas pelo 
PROPONENTE: 

i. Análise de aderência da SOLUÇÃO aos processos e 
requisitos de negócios da COBRA TECNOLOGIA e aos 
processos e funcionalidades da SOLUÇÃO; 

ii. Descrição do processo futuro (TO-BE); 

iii. Lista de GAPs e o macro processo referente. 

D4: Plano de Resolução dos GAPs. 

Documento contendo a relação e justificativas detalhadas para 
cumprimento de cada GAP identificado no D3: Relatório de 
Aderência à SOLUÇÃO. 

i. Deverá ser especificada pelo PROPONENTE a solução 
utilizada para resolução de cada GAPs mapeado no D3: 
Relatório de Aderência à SOLUÇÃO seja por meio de 

PARAMETRIZAÇÃO, PERSONALIZAÇÃO e/ou 
DESENVOLVIMENTO(S), conforme considerações 
apontadas no ANEXO IV A - Especificações Técnicas 
deste EDITAL. 

ii. Para cada GAP mapeado, o PROPONENTE deverá 

emitir, previamente, documento detalhado do 
DESENVOLVIMENTO, esclarecendo minimamente qual 
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atividade/transação da SOLUÇÃO será desenvolvido, 
quais processos/requisitos serão atendidos e documento 
de fluxograma, com parecer do produtor do software ou 

sua subsidiária no Brasil, detentora dos direitos autorais e 
de comercialização da SOLUÇÃO, ratificando a 
necessidade de DESENVOLVIMENTO e afirmando que a 
solução proposta não atende por PARAMETRIZAÇÃO, 
PERSONALIZAÇÃO ou outro meio; 

iii. O PROPONENTE deverá refazer os serviços que forem 
realizados utilizando DESENVOLVIMENTO e que 
poderiam ter sido feitos com PARAMETRIZAÇÃO ou 
PERSONALIZAÇÃO, sem ônus adicional para a COBRA 
TECNOLOGIA, exceto se o DESENVOLVIMENTO foi 
formalmente solicitada pela COBRA TECNOLOGIA; 

iv. Refinamento da Matriz de Riscos para as ações 
apontados para resolução dos GAPs. 

D5: Especificações Funcionais. 

Elaboração da documentação funcional e técnica para extensões 
da SOLUÇÃO. Este documento deve guiar as configurações (set 
up) da SOLUÇÃO, bem como as PARAMETRIZAÇÕES, 

PERSONALIZAÇÕES e DESENVOLVIMENTOS, de acordo com 
resultado do levantamento realizado no D4: Plano de 
Resolução dos GAPs. 

i. O PROPONENTE deverá elaborar o PROJETO LÓGICO 
da solução de cada GAP, seja por meio de 

PARAMETRIZAÇÃO, PERSONALIZAÇÃO ou 
DESENVOLVIMENTO. 

ii. Identificação do Macroprocesso no qual faz referência. 

D6: Desenho da Arquitetura de Tecnologia. 

Documento que deverá abranger todos os elementos para 
suportar a SOLUÇÃO, bem como software e processos para 
gerenciá-los, contendo minimamente: hardware, infraestrutura de 

rede, ambientes de desenvolvimento, plataformas de gerência de 
dados. 

Este documento deverá ser divido da seguinte forma: 
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i. Arquitetura Técnica (infraestrutura de hardware e 
software), 

ii. Arquitetura de Operações (ferramentas e processos 
necessários para construir, monitorar, gerenciar e medir 
os aspectos de tecnologia) e, 

iii. Arquitetura de Segurança (proteção da informação 
corporativa e dos processos de negócio da organização). 

D7: Diagrama de Convivência entre Arquiteturas. 

Documento contendo o detalhamento da convivência entre a 
arquitetura atual e futura da COBRA TECNOLOGIA, o 
PROPONENTE deverá apoiar a COBRA TECNOLOGIA no 

processo de integração dos sistemas Legado com a SOLUÇÃO. 

O documento deverá conter: 

i. Desenho do mapa de integrações entre a SOLUÇÃO e os 
sistemas da COBRA TECNOLOGIA; 

ii. Procedimentos para migração e integração de dados com 
sistemas legados e externos; 

iii. Desenho da convivência entre o ambiente da SOLUÇÃO 
e dos sistemas da COBRA TECNOLOGIA. 

D8: Diagramas de implantação. 

O PROPONENTE deverá elaborar esquemas das conexões dos 
componentes da SOLUÇÃO integrados pelo ESB e com o 

ambiente operacional de sustentação da SOLUÇÃO. 

Devem ser apresentados os diagramas que demonstre os 
principais componentes de hardware, software, protocolos de 

comunicação e objetos integrados ao ESB, quando necessário, 
diagramas detalhados, que apresentem componentes do 
diagrama de alto nível. 

Considerações: 
i. Deverão ser apresentados nos principais diagramas da 

UML: Casos de Uso, Classes, Atividades, Objetos, 
Colaboração, Estados, Sequência, Componentes, 
Pacotes e Depuração. 

ii. Os diagramas deverão utilizar o padrão UML 2.0 ou 
superior. 
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iii. A descrição do ESB se encontra disponível no ANEXO IV 
A - Especificações Técnicas. 

D9: Processos de Negócio. 

Este documento deve conter a descrição dos principais 
processos de negócios (To-Be) da COBRA TECNOLOGIA que 

serão atendidos pela SOLUÇÃO. 

Considerações: 

Deverá suportar a elaboração da documentação para CADA 
PROCESSO DE NEGÓCIO atendido pela SOLUÇÃO, contendo: 

i. Nome do processo; 

ii. Descrição do processo; 

iii. Funções envolvidas no processo; 

iv. Entradas e saídas do processo; 

v. Interface do processo com outro(s) processo(s) e 
entidade(s) externa(s); 

vi. Determinação de indicadores de desempenho; 

vii. Representação gráfica do processo. 

3.6.9. Entregas da fase de Construção/Execução. 

C1: Relatório de preparação dos AMBIENTES. 

Relatório consolidado da execução das atividades relacionadas 
à preparação dos AMBIENTES (servidores, banco de dados, 
perfis de acessos inicias, pré-requisitos de hardware e software, 

alta disponibilidade), devendo considerar os AMBIENTES DE 
DESENVOLVIMENTO, TESTES, HOMOLOGAÇÃO, 
TREINAMENTO e PRÉ-PRODUÇÃO. 

As seguintes atividades deverão ser realizadas para a entrega 
deste PRODUTO pelo PROPONENTE: 

i. Preparar os AMBIENTES DE DESENVOLVIMENTO, 
TESTES, HOMOLOGAÇÃO, TREINAMENTO e PRÉ-
PRODUÇÃO. 

ii. A CONTRATANTE será responsável pela disponibilidade 
do hardware necessário aos AMBIENTES DE 
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DESENVOLVIMENTO, TESTES, HOMOLOGAÇÃO, 
TREINAMENTO e PRÉ-PRODUÇÃO. 

C2: Relatório de Instalação dos Componentes da SOLUÇÃO. 

Relatório contendo os procedimentos realizados para a 
instalação e homologação dos componentes da SOLUÇÃO nos 
ambientes de DESENVOLVIMENTO, TESTES, 
HOMOLOGAÇÃO, TREINAMENTO e PRÉ-PRODUÇÃO. 

C3: Configuração da SOLUÇÃO. 

Documento contendo o detalhamento das configurações 
realizadas na SOLUÇÃO, devendo estar em consonância com o 
levantamento realizado no D4: Plano de Resolução dos GAPs 
e as especificações elaboradas no D5: Especificações 
Funcionais. 

i. A seguinte atividade deverá ser realizada para a entrega pelo 
PROPONENTE: Descrição detalhada da 
PARAMETRIZAÇÃO ou PERSONALIZAÇÃO (set-up) para 

cada módulo que compõe a SOLUÇÃO. 

ii. Evidências da configuração dos módulos associados à Onda 
nos ambientes da COBRA TECNOLOGIA. 

C4: Especificações Técnicas. 

Elaboração da documentação técnica para extensões da 
SOLUÇÃO de acordo com os documentos de D5: 
Especificações Funcionais e D8: Diagramas de implantação. 

i. O PROPONENTE deverá descrever os objetos das 
extensões desenvolvidas para a SOLUÇÃO. 

ii. Indicar a qual Macroprocesso está associada a 
Especificação. 

Considerações: 

i. Deverá ser apresentado um guia para uso interno do ESB 
para a COBRA TECNOLOGIA, descrito no ANEXO IV A - 
Especificações Técnicas. 

3.6.10. Entregas da etapa de Testes. 

A etapa de testes e homologação prevê, por parte do 
PROPONENTE, a realização dos testes unitários, testes de 
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integração, testes funcionais, testes de carga e testes de 
segurança, testes nos ambientes operacionais de 
DESENVOLVIMENTO, TESTES, HOMOLOGAÇÃO, 
TREINAMENTO e PRÉ-PRODUÇÃO com as correções definidas 
na homologação, para todas as funcionalidades da SOLUÇÃO. 

T1: Plano de Testes. 

É o documento básico para a gerência do projeto de teste e a 
base para a sua monitoração e controle. Esse documento 
registra a visão geral do produto que está sendo elaborado e 
tudo o que será testado, definindo os objetivos do teste e as 
metas a serem alcançadas. Os seguintes tópicos deverão ser 
tratados nesse documento: 

i. Propósito do sistema testado, 

ii. Funcionalidades a serem testadas, 

iii. Estratégia para execução dos testes, 

iv. Escopo do teste, 

v. Cronograma,  

vi. Tarefas/procedimentos de teste; 

vii. Características a serem testadas; 

viii. Características que não serão testadas; 

ix. Critérios para passar/falhar de cada item; 

x. Critérios de suspensão e requisitos de recomeço; 

xi. Critérios de completude dos testes; 

xii. Entregáveis de teste; 

xiii. Identificação dos recursos necessários (humanos, 
hardware e software), 

xiv. Definição de papéis e responsabilidades,  

xv. Procedimento de gerenciamento de erros,  

xvi. Levantamento de riscos, 

xvii. Contingências. 
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T2: Especificação de casos de teste. 

O propósito deste documento é definir uma unidade de teste que 
será executada pelo testador, manual ou automaticamente. Os 
seguintes tópicos devem ser tratados nesse documento: 

i. Identificação; 

ii. Itens de teste; 

iii. Necessidades ambientais; 

iv. Especificações de entrada; 

v. Especificações de saída; 

vi. Requisitos de procedimentos especiais; 

vii. Dependências entre casos de teste. 

T3: Especificação de procedimento de teste. 

Esse documento especifica os passos necessários para executar 
um grupo de casos de teste, que representem um cenário de 
teste ou funcionalidade do software. Os seguintes tópicos devem 

ser tratados nesse documento: 

i. Identificação; 

ii. Propósito; 

iii. Requisitos especiais; 

iv. Passos do procedimento; 

v. Configuração; 

vi. Início; 

vii. Procedimento (casos de teste a serem executados); 

viii. Suspensão; 

ix. Reinício; 

x. Parada; 

xi. Encerramento; 

xii. Contingências. 

T4: Definição dos Cenários e Scripts de Testes. 
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Documento contendo os cenários e scripts de testes integrados, 
stress, carga e performance a partir de uma visão de processos 
da COBRA TECNOLOGIA, sendo elaborado em consonância 
com o T1: Plano de Testes e T2: Especificação de casos de 
teste. 

T5: Cenários de testes integrados e unitários da SOLUÇÃO. 

Documento contendo as evidências da realização de todos os 
testes integrados e unitários relacionados aos Projetos Lógicos 
elaborados no D5: Especificações Funcionais e a 
documentação técnica C4: Especificações Técnicas. As 

seguintes atividades deverão ser realizadas pelo 
PROPONENTE: 

i. Cenários dos Testes Integrados; 

ii. Cenários dos Testes Unitários; 

iii. Desenvolvimento das funcionalidades, integrações e 
programas de carga de dados e execução dos testes 
unitários. 

T6: Log de teste. 

Registro cronológico das ocorrências de todo o processo de 
execução dos testes (Integrados e unitários). Os seguintes 
tópicos devem ser tratados nesse documento: 

i. Identificação; 

ii. Descrição; 

iii. Data e hora de início; 

iv. Descrição dos incidentes e anomalias; 

v. Gravidade dos incidentes e anomalias; 

vi. Data e hora de término; 

vii. Recursos e papéis; 

viii. Identificador da especificação do procedimento de teste; 

ix. Resultados; 

x. Eventos anômalos; 

xi. Incidentes reportados. 
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T7: Relatório de Conclusão dos Testes. 

Documento contendo as evidências de todos os testes 

realizados (carga de dados, testes funcionais integrados, testes 
funcionais unitários, integrados e testes não-funcionais), 
devendo contemplar minimamente os cenários e scripts 
levantados no T3: Definição dos Cenários e Scripts de 
Testes. As seguintes atividades deverão ser realizadas para a 

entrega pelo PROPONENTE: 

i. Execução dos testes integrados e unitários, stress, carga 

e performance e segurança, 

ii. Evidências da instalação e configuração dos produtos 
associados à Onda na infraestrutura da COBRA 
TECNOLOGIA, 

iii. Evidências da configuração dos módulos associados à 
Onda na infraestrutura da COBRA TECNOLOGIA, 

iv. Evidências dos testes (carga, performance, segurança, 
testes funcionais integrados e unitários). 

Considerações: 

i. A aceitação desta entrega pela COBRA TECNOLOGIA 
ocorrerá apenas quando todas as ocorrências 
encontradas durante a execução dos testes forem 
corrigidas e os cenários refeitos. 

T8: Relatório de Homologação da SOLUÇÃO. 

Relatório contendo o aceite de todos os Usuários-Chaves e seus 
Gerentes Imediatos na homologação da SOLUÇÃO implantada. 
A seguinte atividade deverá ser realizada para a entrega pelo 
PROPONENTE: 

i. Homologação da SOLUÇÃO com todos os Usuários-
Chaves e seus Gerentes Imediatos; 

ii. Assinatura do termo de aceite dos representantes das 
áreas usuárias (Usuários-Chaves e seus Gerentes 
Imediatos); 
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Considerações: 

i. Caso seja encontrado algum erro durante a execução dos 
testes, o PROPONENTE deverá realizar a correção e 
refazer o cenário com os respectivos Usuários-Chaves. 

ii. O cenário apenas será homologado pela COBRA 
TECNOLOGIA quando não forem mais diagnosticados 
erros durante a execução do mesmo. 

3.6.11. Entregas da etapa de Transição da SOLUÇÃO. 

TR1: Plano de Transição (Cut over). 

Documento contendo o detalhamento de cada uma das 
atividades necessárias para que a SOLUÇÃO entre em 
produção, conforme planejado no P4: Plano de Transição de 
Ambientes. 

As seguintes atividades deverão ser realizadas pelo 
PROPONENTE: 

i. Plano de transferência para ambiente de produção; 

ii. Plano de Gestão de Mudança; 

iii. Testes específicos do Go-Live; 

iv. Definição da política de gestão de ambiente produtivo 
da solução (disponibilidade, política de backup e alta 

disponibilidade); 

v. Operacionalização da solução; 

vi. Obtenção de declaração formal da inexistência de 
falhas; 

vii. Plano para disponibilização dos acessos aos usuários. 

TR2: Plano de RollBack. 

Documento contendo o procedimento a ser realizado em caso de 
falha no processo de virada para produção da SOLUÇÃO, tendo 
como objetivo diminuir o tempo de recuperação da infraestrutura 
de TI, minimizando possíveis impactos na operação da COBRA 
TECNOLOGIA. 

TR3: Plano de Sustentação Operação Assistida. 
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Documento contendo o planejamento dos procedimentos de 
suporte/sustentação a serem realizados pela equipe de 
Infraestrutura de TI da COBRA TECNOLOGIA após a fase de 

OPERAÇÃO ASSISTIDA, com o objetivo de garantir a qualidade 
do atendimento à COBRA TECNOLOGIA. 

TR4: Relatório de Go / No Go. 

Relatório contendo o aceite da COBRA TECNOLOGIA para 

todos os procedimentos necessários para entrada em produção, 
alinhado com o TR1: Plano de Transição (Cut over). 

As seguintes atividades deverão ser realizadas pelo 
PROPONENTE: 

i. Conclusão da instalação, configuração dos módulos e 
dos DESENVOLVIMENTOS, PERSONALIZAÇÕES, 
PARAMETRIZAÇÕES, CARGAS DE DADOS e as 
funcionalidades dos componentes da SOLUÇÃO no 
AMBIENTE DE PRÉ-PRODUÇÃO, 

ii. Execução da simulação de entrada em produção 
(considerando o procedimento de carga de dados dos 
sistemas da COBRA TECNOLOGIA na SOLUÇÃO), 

iii. Realização das reuniões de tomada de decisão para 
virada da chave (Go / No Go) com a equipe da 
COBRA TECNOLOGIA, 

iv. Execução da virada para produção da SOLUÇÃO. 

Considerações: 

i. O aceite desta entrega pela COBRA TECNOLOGIA está 
condicionado ao sucesso da virada para produção, ou 
seja, caso algum problema ocorra neste procedimento, o 
PROPONENTE deverá refazê-lo. 

TR5: Manuais de Treinamento. 

Documento contendo o passo-a-passo das atividades 
necessárias para boa utilização dos produtos/módulos pelos 
usuários finais. 

Considerações: 

i. Cada módulo/processo da SOLUÇÃO deverá possuir seu 
Manual de Treinamento. 
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ii. Os Manuais de Treinamento deverão considerar todas as 
funcionalidades utilizadas pela COBRA TECNOLOGIA, 
considerando o produto padrão (core) e as soluções 
utilizadas que atenderão aos GAPs. 

TR6: Relatório de Capacitação nos Processos 

Relatório contendo o resultado da avaliação dos Usuários-Chave 
e Analistas de TI na capacitação nos processos da SOLUÇÃO. 
As seguintes atividades deverão ser realizadas para esta entrega 
pelo PROPONENTE:  

i. Capacitação dos Usuários-Chave e Analistas de TI nos 
processos da SOLUÇÃO, considerando as 
PARAMETRIZAÇÕES, PERSONALIZAÇÕES e 
DESENVOLVIMENTOS dos componentes da SOLUÇÃO 
e Avaliação dos Resultados do Treinamento; 

ii. O PROPONENTE fará a avaliação dos Usuários-Chave e 
Analistas de TI sobre os conhecimentos adquiridos 
durante o treinamento; 

iii. O aceite desta entrega pela COBRA TECNOLOGIA está 
condicionado ao resultado da avaliação dos Usuários-
Chave e Analistas de TI, onde os mesmos deverão obter 
nota superior à nota mínima a ser definida pela COBRA 
TECNOLOGIA. 

TR7: Relatório de Capacitação da equipe de Infraestrutura de TI 

Relatório contendo o resultado da avaliação da equipe de 
Infraestrutura de TI na capacitação para a sustentação da 
SOLUÇÃO. As seguintes atividades deverão ser pelo 
PROPONENTE: 

i. Capacitação da equipe de Infraestrutura de TI da COBRA 
TECNOLOGIA na sustentação da SOLUÇÃO, 
considerando as PARAMETRIZAÇÕES, 
PERSONALIZAÇÕES e DESENVOLVIMENTOS dos 
componentes da SOLUÇÃO e Avaliação dos Resultados 
do Treinamento; 

ii. O PROPONENTE fará a avaliação da equipe de 
Infraestrutura de TI da COBRA TECNOLOGIA nos 
conhecimentos adquiridos durante o treinamento; 
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iii. O aceite está condicionado ao resultado da avaliação da 
equipe de Infraestrutura de TI, onde os mesmos deverão 
obter nota superior à nota mínima a ser definida pela 
COBRA TECNOLOGIA. 

TR8: Relatório de Avaliação dos Treinamentos. 

Relatório contendo a avaliação dos Usuários-Chaves, Analistas 
Funcionais de TI e Analistas da Infraestrutura de TI da COBRA 
TECNOLOGIA capacitados nos processos da SOLUÇÃO. As 
seguintes atividades deverão ser realizadas para esta entrega 
pelo PROPONENTE:  

i. Suporte aos Analistas da TI (Funcionais e Infraestrutura) 
e USUÁRIOS-CHAVE nos treinamentos da SOLUÇÃO e 
Avaliação dos Resultados do Treinamento; 

ii. Os USUÁRIOS-CHAVE e Analistas da TI da COBRA 
TECNOLOGIA realizarão os treinamentos em seus 
respectivos processos com o objetivo de propagar o 
conhecimento adquirido nos treinamentos do 
PROPONENTE; 

iii. O PROPONENTE deverá suportar os treinamentos 
aplicados pelos USUÁRIOS-CHAVE e/ou 
MULTIPLICADORES presencialmente; 

iv. O PROPONENTE irá avaliar os usuários da COBRA 
TECNOLOGIA capacitados nos conhecimentos 
adquiridos durante o treinamento; 

v. O aceite deste PRODUTO pela COBRA TECNOLOGIA 
está condicionado ao resultado da avaliação dos usuários 
capacitados, onde os mesmos deverão obter nota 
superior à nota mínima a ser definida pela COBRA 
TECNOLOGIA. 

3.6.12. Entrega da etapa de Produção (Virada da Chave). 

A Implantação definitiva consiste na instalação de todos os 
produtos da SOLUÇÃO que compõe uma Onda, nos ambientes 
de produção da COBRA TECNOLOGIA. 

Após a aprovação dos serviços de implantação da SOLUÇÃO, 
será transferido para o ambiente de PRODUÇÃO da COBRA 
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TECNOLOGIA, desde que mediante a validação dos processos 
e entregas aprovadas nas fases anteriores. 

Diante da validação da estabilidade do novo ambiente de 
PRODUÇÃO da realização dos testes do Go-Live, definidos no 
TR1: Plano de Transição (Cut over), a COBRA TECNOLOGIA 
emitirá o Termo de Aceite GO-LIVE. 

Este termo somente será emitido, caso não ocorra necessidade 
de retorno ao ambiente antigo (rollback) em até 7 (sete) dias 

corridos a contar da data da virada da chave. Ou seja, se não 
houver necessidade de execução dos procedimentos de 
rollback estabelecidos no TR2: Plano de RollBack. 

3.6.13. Entregas da etapa de Operação Assistida. 

OP1: Suporte de Acompanhamento Pós-Implantação (Operação 
Assistida). 

Suporte de segundo nível, englobando acompanhamento de 
pós-implantação e a realização de ajustes na SOLUÇÃO 
formalizados. 

O PROPONENTE deverá executar as seguintes atividades: 

i. Apoiar a COBRA TECNOLOGIA na operação da 
SOLUÇÃO. 

ii. Corrigir todo e qualquer erro que seja detectado na 
SOLUÇÃO e nas rotinas e interfaces implementadas pelo 
PROPONENTE, conforme condições estabelecidas no 
ANEXO IV A - Especificações Técnicas deste EDITAL. 

Considerações: 

i. Durante esta etapa deverá ser elaborado e atualizado o 
relatório de ocorrências e ajustes na SOLUÇÃO. 

OP2: Serviços de Manutenção de Natureza de Evolutiva e Corretiva. 

Realização de correção de defeitos da SOLUÇÃO. 

i. Ocorrendo problema na operação da SOLUÇÃO, em 
decorrência de mau funcionamento, proveniente de 
PARAMETRIZAÇÕES, PERSONALIZAÇÕES ou 
DESENVOLVIMENTO, o PROPONENTE deverá atender as 
condições especificadas no ANEXO IV A - Especificações 
Técnicas deste EDITAL. 
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OP3: Documentação de atividades para os processos críticos. 

Guia de Boas-Práticas (instruções para execução de 
transações na SOLUÇÃO), contendo a descrição das atividades, 
necessárias para realização das principais transações no sistema 
ERP e nos demais sistemas da SOLUÇÃO, tais como: 

 Descrição dos procedimentos, pré-requisitos e premissas, entre 
os diversos módulos da SOLUÇÃO, para o fechamento da Folha 
de Pagamento. 

 Descrição dos procedimentos, pré-requisitos e premissas, entre 
os diversos módulos da SOLUÇÃO, para fechamento Financeiro 
e Contábil mensal. 

 Descrição dos procedimentos, pré-requisitos e premissas, entre 
os diversos módulos da SOLUÇÃO, para realização de Inventário 
de Estoque. 

 Descrição dos procedimentos, pré-requisitos e premissas, entre 
os diversos módulos da SOLUÇÃO, para acompanhamento, 
ajustes e correções dos indicadores da Solução Analítica. 

D1: Documentação Técnica Oficial (ATUALIZADO). 

A Documentação atualizada após as atividades de Operação 
Assistida, com o detalhamento dos roteiros de instalação, 
configuração, manutenção, incluindo os procedimentos de 
evolução e ajustes de desempenho para todos os sistemas da 
SOLUÇÃO, contendo minimamente o passo a passo para a 
realização destes procedimentos. 

Deverá conter a descrição de todas as rotinas a serem 
executadas em todo o ambiente operacional da COBRA 
TECNOLOGIA, em situação normal de processamento e em 

situação de contingência. 

Deve incluir todas as configurações necessárias para o banco de 
dados, sistema operacional e servidor de aplicação. 

Deverá trazer, além de outras, informações sobre procedimentos 
da infraestrutura, scripts de manutenção, rotinas de segurança, 
monitoramento, backup, recuperação de dados, alta-

disponibilidade, intercâmbio de dados, ETL e migração de dados. 
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Poderá estar integrado ou substituído pelo help on-line da 
SOLUÇÃO, desde que este supra a necessidade de informação. 
Deve conter o mínimo das seguintes informações: 

i. Procedimentos de instalação de cada software da 
SOLUÇÃO; 

ii. Procedimentos de evolução (Aplicação de patches e 
upgrades); 

iii. Procedimentos de manutenção do ambiente; 

iv. Procedimentos de desempenho (performance/tunning); 

v. Padrões de configuração/setup; 

vi. Pareceres técnicos; 

vii. Guias do administrador do sistema; 

viii. Procedimento de operação, monitoramento e 
gerenciamento; 

ix. Procedimento uniforme de atribuição de perfis, definição 
de regras de acesso, criação de usuários e demais 
procedimentos relativos a mecanismos de segurança; 

x. Procedimentos de cópia de ambiente e ajustes (tunning). 

TR5: Manuais de Treinamento (ATUALIZADO) 

Documento contendo o passo-a-passo das atividades 
necessárias para boa utilização dos produtos/módulos que 
compõe a SOLUÇÃO pelos usuários finais. 

Nesta etapa deverão ocorrer os ajustes e atualizações de 
procedimentos que foram realizados na fase de Operação 
Assistida. 

Considerações: 

i. Cada módulo/processo da SOLUÇÃO deverá possuir seu 
próprio Manual de Treinamento. 

 

3.7 Condições de Entrega dos Serviços 
 

3.7.1. Os sistemas e módulos que compõe a SOLUÇÃO, listados na Tabela I deste 
Projeto Básico, deverão suportar os processos de negócios da COBRA 
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TECNOLOGIA conforme ANEXO II A – Macroprocessos - e considerar a 
operacionalização dos seus processos de forma integrada, conforme 
requisitos listados no ANEXO III A – Requisitos Funcionais e Técnicos e 
ANEXO IV A – Especificações Técnicas. 

3.7.2. Para o início dos trabalhos, a equipe da COBRA TECNOLOGIA detalhará os 
Macroprocessos das áreas de negócios da COBRA TECNOLOGIA para 
alinhamento dos serviços com o PROPONENTE. 

3.7.3. A equipe de profissionais do PROPONENTE, principalmente o Executivo do 
Contrato, Gerente do Projeto e PMO (item 3.9.3.13), deverá se apresentar 
em até 5 (cinco) dias úteis a partir da assinatura do contrato, apresentando, 
nesta ocasião, os Termos de Confidencialidade assinados por seu 
representante legal e pelos Profissionais a serem alocados na prestação de 
serviços. 

3.7.4. Após o alinhamento dos Macroprocessos, dos Requisitos Funcionais e Não 
Funcionais e critérios de aceitação da SOLUÇÃO, o PROPONENTE deverá 
entregar à equipe do projeto da COBRA TECNOLOGIA, dentro de um prazo 
previamente estabelecido, o Plano do Projeto (P1: Plano de 
Implementação e Integração da SOLUÇÃO) que deverá incluir, dentre 

outros, a descrição dos recursos envolvidos, o escopo dos serviços, o 
cronograma de execução, a forma pela qual se dará a transferência de 
conhecimento ao longo das fases do projeto. 

3.7.5. A execução das etapas deverá ser feita de forma iterativa e incremental, 
conforme processo de trabalho a ser apresentado pelo PROPONENTE no 
planejamento da implantação, seguindo a metodologia aplicada para 
realização dos serviços, item 4.7.1. O início da execução de uma etapa não 
deve depender do término da predecessora. 

3.7.6. A implementação dos processos de trabalho, ainda que por meio de 
liberações (releases) incompletas, deve ocorrer, preferencialmente, em 

paralelo com o levantamento de requisitos, de forma que os Analistas 
Funcionais da TI e os Usuários-Chaves 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. 

3.7.7. A execução da implantação deverá conter, no mínimo, as etapas de: 

a) Análise de requisitos funcionais e não funcionais, incluindo 
modelagem dos macroprocessos de negócio (TO-BE); 
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b) Desenho, arquitetura e implementação (DESENVOLVIMENTO, 
PARAMETRIZAÇÕES e PERSONALIZAÇÕES); 

c) Testes, homologação e aceite. 

3.7.8. A etapa de análise dos Macroprocessos e Requisitos Funcionais inclui, entre 
outras, as seguintes atividades por parte do PROPONENTE: 

a) Estudo dos processos de trabalho atuais; 

b) Análise dos sistemas atuais a serem migrados; 

c) Apresentação de sugestões de melhoria e modernização dos 
processos de trabalho (TO-BE), de forma a se tornar mais aderente a 
SOLUÇÃO; 

d) Desenho dos macroprocessos de trabalho a serem implantados (TO-
BE), otimizados e aderentes à SOLUÇÃO; 

e) Detalhamento e documentação de requisitos e premissas referentes 
aos processos de trabalho a serem implantados; 

f) Análise de impacto na operação do negócio e na infraestrutura 
tecnológica dos processos de trabalho a serem implantados. 

3.7.9. O ANEXO V A - Matriz de Responsabilidades - apresenta o detalhamento 
dos papéis e responsabilidades de cada participante na realização do Objeto 
deste Edital. De forma sucinta, ficará sob responsabilidade do 
PROPONENTE: 

a) Execução das atividades para construção e conclusão das 
ENTREGAS previstas nos subitens do capítulo 3.6 deste Projeto 
Básico; 

b) Migração de dados do ERP vigente para carga nos ambientes 
operacionais do projeto; 

c) Integração com sistemas que compõe a SOLUÇÃO; 

d) Transferência de conhecimento para equipe da COBRA 
TECNOLOGIA; 

e) Criação das rotinas de mascaramento de dados para carga para os 
ambientes de DESENVOLVIMENTO e TESTES, a partir da carga dos 
dados do ambiente legado; 

f) Implantação da SOLUÇÃO no ambiente de PRODUÇÃO; 

g) Criação de rotinas de monitoramento e operação da SOLUÇÃO; 
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h) Execução das atividades inerentes à gestão do ciclo de vida da 
SOLUÇÃO. 

3.7.10. A COBRA TECNOLOGIA entende que algumas atividades ficarão sob 
responsabilidade de mais de um papel durante a execução dos serviços, 
como por exemplo as atividades de Gestão de Projeto, onde a COBRA 
TECNOLOGIA e o PROPONENTE terão o mesmo papel funcional (Gerente 
do Projeto, PMO, Analistas Funcionais), com responsabilidades distintas 
para a mesma atividade. 

3.7.11. Caso o PROPONENTE, em função de erro de sua parte no planejamento e 
mensuração de recursos para execução do objeto deste Edital, necessite de 
quaisquer esforços complementares para a entrega definitiva do serviço, 
este esforço será de responsabilidade do PROPONENTE, não sendo pago 
pela COBRA TECNOLOGIA. 

3.7.12. Durante os trabalhos, o Gerente do Projeto do PROPONENTE deverá 
realizar reuniões de acompanhamento, com periodicidade pré-definida com 
o Gerente de Projeto da COBRA TECNOLOGIA, onde será apresentado o 
andamento da execução do OBJETO para a CONTRATANTE. 

3.7.13. Uma vez ao mês, ou a pedido do Comitê Diretivo do Projeto da COBRA 
TECNOLOGIA, ocorrerão reuniões executivas entre a equipe de trabalho da 
COBRA TECNOLOGIA e o Gerente do Projeto e Executivo do Contrato do 
PROPONENTE, com a participação obrigatória do Executivo de Contas do 
FABRICANTE DOS PRODUTOS da SOLUÇÃO, que poderá ou não 
envolver um Consultor Especialista para dirimir qualquer espécie de 
questionamento. 

3.7.14. Será dever do PROPONENTE a implantação da SOLUÇÃO e suas 
integrações, conforme OBJETO deste Edital. 

3.7.15. A prestação de serviços não poderá sofrer descontinuidade em função de 
outros compromissos do PROPONENTE. 

3.7.16. As responsabilidades do PROPONENTE e da COBRA TECNOLOGIA estão 
listadas no ANEXO V A - Matriz de Responsabilidades. 

3.8 Responsabilidades da CONTRATANTE 
 
3.8.1  Equipe de trabalho 

 

3.8.1.1. Disponibilizar a equipe de trabalho necessária para execução do projeto. 
Entende-se por equipe os Profissionais que atendam aos perfis descritos no 
item 3.9.1 – Equipe de Trabalho da COBRA TECNOLOGIA. 
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3.8.2 Infraestrutura 
 

3.8.2.1. A COBRA TECNOLOGIA disponibilizará o ambiente necessário para boa 
execução das atividades do projeto no que tange a infraestrutura tecnológica e 
as condições ambientais de trabalho aos profissionais do PROPONENTE. 

3.8.2.2. Durante a execução dos trabalhos, o PROPONENTE deverá respeitar as 
diretrizes do Código de Ética, da Segurança da Informação e da Gerência da 
Configuração da COBRA TECNOLOGIA. 

3.8.2.3. Os profissionais do PROPONENTE, com perfil GER. PROJ, PMO e 
CONSULTORES FUNCIONAIS, poderão trazer seus próprios dispositivos de 
conexão à Internet para uso privado e particular, mas não terão acesso aos 
servidores da CONTRATANTE por meio desses dispositivos. 

3.8.2.4. Os demais perfis: LÍDER DE TESTE, DBA, DESENVOLVEDOR E TESTADOR, 
não poderão utilizar seu próprio dispositivo, pois serão disponibilizados Desktop 
pela CONTRATANTE. 

3.8.2.5. Será oferecido pela CONTRATANTE durante a execução do serviço: 

a) Softwares disponibilizados por perfil profissional: 

a.1) Perfil Líder de Testes: 

Automação de escritório: MS-Office; 

Desenho de processos: Bizagi Modeler (apenas a versão free). 

a.2) Perfil Consultores Funcionais, Arquiteto da solução, 
Desenvolvedor, Testador e Especialista DBA ATG: 

MS-Office, Notepad++, Java SDK (Java SE Development Kit), OA 
Framework, SQL Developer, PuTTy, Oracle Workflow Builder, Oracle 
XML Publisher, Oracle BPEL Process Manager, Oracle SOA Suite. 

b) Mobiliário com espaço físico adequado, sala de reunião, mesa, cadeira; 

c) Ramais telefônicos habilitados para todas as dependências da COBRA 
TECNOLOGIA e com restrições às ligações externas, a critério da 
COBRA TECNOLOGIA; 

d) Acesso ao ambiente de servidores destinados ao projeto: 
DESENVOLVIMENTO, TESTES e HOMOLOGAÇÃO. 

e) Sala de treinamento. 
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3.9 Equipe de trabalho da CONTRATANTE e do PROPONENTE 
 

 
3.9.1 Equipe de trabalho da BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS. 

 

3.9.1.1. A COBRA TECNOLOGIA tem o dever de manter sua equipe de trabalho 
dedicada exclusivamente ao Projeto, com o fito de contribuir e otimizar as 
atividades previstas até a completude dos trabalhos. 

3.9.1.2. A critério da COBRA TECNOLOGIA poderão ocorrer alterações na estrutura 
organizacional da equipe do projeto de forma a aperfeiçoar a equipe 
dedicada às atividades para realização do mesmo. 

3.9.1.3. O quadro abaixo apresenta a descrição da equipe de trabalho da COBRA 
TECNOLOGIA destinados ao projeto: 

 

Membro 
CONTRATANTE 

Responsabilidades Participaçã
o no 

projeto 
Comitê Diretivo do 
Projeto 

Autonomia para resolver os impasses que não podem ser solucionados pela 
Gerência do Projeto. 
Disponibilidade para ser acessado sempre que necessário. 

Parcial 

Gerente Executivo do 
Programa 

Gerenciamento dos projetos relacionados de forma coordenada visando 
obter benefícios e controle não disponíveis quando gerenciados 
individualmente. 
Responsável pelo reporte aos Comitês Diretivo e integração do trabalho do 
time gerencial e dos demais Gerentes Executivos da COBRA 
TECNOLOGIA. 

Integral 

Gerente de Mudança 
e PMO 

Gestão do Programa/Projetos (PMO) e definições dos novos processos 
(normatização e capacitação). 
Responsável pelas funções de gestão de mudança, comunicação, 
treinamento, suporte à mudança e controle e Identificação de riscos e 
impactos.  

Integral 

Comitê do Projeto Composto pela equipe do Projeto com a participação dos Gerentes 
Executivos da área de Tecnologia da Informação e das Áreas Operacionais. 
Analistas Especialistas e Usuários-chaves poderão compor o Comitê 
mediante convite, conforme assunto a ser tratado. 

Parcial 

Gerente do Projeto Deverá garantir o comprometimento e dedicação total da empresa em 
relação aos objetivos do projeto.  
Deverá alocar e requisitar os recursos da empresa necessários para a 
realização das atividades pertinentes ao projeto nos prazos estabelecidos. 
Comunicar resultados relevantes.  
Deverá aprovar as etapas intermediárias e finais do projeto junto ao gerente 
de projeto do PROPONENTE, liberando os pagamentos pertinentes.  
Negociar quaisquer impasses que possam surgir no decorrer do projeto. 

Integral 

Gerente da 
Infraestrutura de TI 

Garantir da disponibilidade da Infraestrutura de TI necessária para boa 
execução do projeto. 

Parcial 

Analistas de 
Infraestrutura de TI 

Equipe de projeto responsável pelo acompanhamento da instalação, ajustes 
e manutenção da SOLUÇÃO junto com os profissionais técnicos do 
PROPONENTE. Este time será responsável pela sustentação da 
Infraestrutura da TI após o período de Operação Assistida. 

Integral 
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Equipe é composta pelos seguintes perfis profissionais: Administrador de 
Banco de Dados DBA, Analistas de Sistema Operacional e Servidores de 
Aplicação. 

Usuários-Chaves 
(key-users) 

Responsável pela adequação do processo funcional ao software. 
Treinamentos para os usuários finais (agente Multiplicador). 
Participam do projeto junto com os consultores de cada módulo, em especial 
nos momentos de validação dos processos de negócio e de absorção de 
conhecimento das funcionalidades do produto. Serão os responsáveis em 
replicar o treinamento para os usuários finais.  

Integral 

Analistas Funcionais 
TI 

Participam do projeto junto aos consultores de cada módulo, nos momentos 
de configuração e validação dos processos de negócio e de absorção de 
conhecimento das funcionalidades do produto. 
Elaboração de Manuais de uso do software para empresa a ser 
disponibilizado na Universidade Corporativa da COBRA TECNOLOGIA. 

Integral 

Analistas 
Desenvolvedores 

Responsáveis por codificar as integrações entre os sistemas internos com a 
Solução Integrada de Gestão Empresarial.  

Parcial 

Administrador de 
Dados 

Administração do modelo de dados da COBRA TECNOLOGIA. 
Responsável por mapear e definir o modelo lógico, baseado no modelo 
físico dos sistemas que compõe a SOLUÇÃO. 
Apoio na especificação técnica no tratamento do dado para integrações 
entre o ERP e demais Sistemas. 

Integral 

Assistentes de 
Projetos 

Responsáveis pelo acompanhamento das ações e evolução financeira dos 
projetos junto aos Gerentes para reporte ao PMO e ao Comitê Diretivo do 
Projeto. 

Integral 

Usuários Finais Responsáveis pela operação do ambiente transacional. Sua participação no 
projeto é esporádica, sob demanda. Serão treinados nas funcionalidades do 
sistema pelos usuários-chave (Key-user). 

Quando 
solicitado. 
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3.9.2 Estrutura Organizacional da Equipe de trabalho da COBRA TECNOLOGIA. 
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3.9.3  Equipe Profissional do PROPONENTE 
 

3.9.3.1. Os serviços descritos neste EDITAL serão realizados pela equipe profissional 
do PROPONENTE, que deverá ser apresentada quando do início das 
atividades dos serviços, junto com os documentos que atestem a qualificação 
técnico-profissional exigida para cada categoria profissional. 

3.9.3.2. Os profissionais indicados pelo PROPONENTE para fins de comprovação da 
qualificação técnico-profissional deverão participar efetivamente do 
PROJETO. 

3.9.3.3. Todos os profissionais alocados pelo PROPONENTE para compor a equipe 
deverão ter vínculo empregatício em regime CLT - Consolidação das Leis do 
Trabalho com o PROPONENTE, exceto para os profissionais que possuam 
vínculo empregatício direto com o fabricante dos produtos da SOLUÇÃO ou 
empresa coligada ao fabricante. 

3.9.3.4. A COBRA TECNOLOGIA se reserva o direito de avaliar os profissionais 
apresentados pelo PROPONENTE e aceitar ou não a participação no 
PROJETO. As avaliações serão realizadas por meio de análise do material 
que ateste a qualificação técnico-profissional para cada categoria ou 

entrevistas com a equipe de Gestão do Projeto da COBRA TECNOLOGIA 
caso seja necessário. 

3.9.3.5. A COBRA TECNOLOGIA poderá não se opor quanto às qualificações 
pendentes de determinado profissional do PROPONENTE, caso considere 
que este seja qualificado para execução dos serviços contratados. Esta 
análise poderá ocorrer por meio de consulta às empresas apresentadas pelo 
PROPONENTE, conforme item 3.7 – Condições de Entrega dos Serviços, nos 
quais o profissional avaliado tenha executado o mesmo tipo de serviço objeto 
deste EDITAL com excelência de qualidade. 

3.9.3.6. A prestação de serviços não poderá sofrer descontinuidade em função de 
outros compromissos do PROPONENTE, isto é, o profissional alocado ao 
serviço, não poderá ser substituído para assumir outro compromisso do 
PROPONENTE. 

3.9.3.7. A interlocução com os Usuários-Chaves e Analistas Funcionais da TI da 
COBRA TECNOLOGIA deverá ser realizada por profissional sênior do 
PROPONENTE. 

3.9.3.8. O PROPONENTE deverá alocar um profissional sênior com a função de 
Gerente de Projetos, o qual será responsável pela gestão da equipe 
profissional e pela interlocução do PROPONENTE com a equipe de Gestores 
da COBRA TECNOLOGIA. 
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3.9.3.9. O profissional designado para a função de Gerente de Projetos do 
PROPONENTE deverá ter alocação permanente e dedicação exclusiva ao 

OBJETO do Contrato. 

3.9.3.10. O Gerente de Projetos do PROPONENTE será responsável pela gestão da 
equipe profissional do PROPONENTE. 

3.9.3.11. Poderá haver sobreposição de perfil profissional, a critério do PROPONENTE, 
desde que se cumpram as atividades estabelecidas para realização do Objeto 
deste edital. 

3.9.3.12. A categoria do profissional é uma classificação baseada na experiência 
individual de cada membro da equipe do PROPONENTE, considerando 3 
(três) níveis: 

i. JÚNIOR - Experiência comprovada de 1 a 3 (um a três) anos em 
atividades relacionadas ao OBJETO da contratação; 

ii. PLENO - Experiência comprovada de 4 a 10 (quatro a dez) em 
atividades relacionadas ao OBJETO da contratação; 

iii. SÊNIOR - Experiência comprovada superior a 10 (dez) anos em 
atividades relacionadas ao OBJETO da contratação. 

3.9.3.13. A equipe de Profissionais do PROPONENTE deve respeitar a composição e 
perfis profissionais mínimos conforme a seguir: 

i. Executivo do Contrato: responsável pelo gerenciamento do 
Contrato (PREPOSTO) entre o PROPONENTE com a COBRA 
TECNOLOGIA, deve comprovar: 

a) Formação superior concluída; 
b) Profissional SÊNIOR; 
c) Experiência superior a 72 (setenta e dois) meses no 

gerenciamento de contratos diversos; 
d) Pelo menos 2 (dois) contratos de complexidade e porte 

similares ao do OBJETO da contratação; 
e) Pelo menos 2 (dois) projetos de implantação de um dos 

produtos que compõe a SOLUÇÃO, do mesmo fabricante, 
de complexidade e porte similares ao do OBJETO da 
contratação. 

ii. Gerente do Projeto: responsável pelo completo gerenciamento do 
projeto de implementação da SOLUÇÃO e suas integrações, deve 
comprovar: 

a) Formação superior concluída;  
b) Profissional SÊNIOR; 
c) Pelo menos, 60 (sessenta) meses de gerenciamento de 

projeto de implantação de sistemas com complexidade e 
porte similares ao do OBJETO da contratação;  
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d) Certificação PMP (Project Management Professional) válida. 

 

iii. PMO: responsável pelo completo gerenciamento do projeto junto ao 
Gerente do Projeto e completo gerenciamento do projeto de 
implementação da SOLUÇÃO e suas integrações, deve comprovar: 

a) Formação superior concluída;  
b) Profissional SÊNIOR; 
c) Pelo menos, 60 (sessenta) meses de gerenciamento de 

projeto de implantação de sistemas com complexidade e 
porte similares ao do OBJETO da contratação;  

d) Certificação PMP (Project Management Professional) válida. 

 

iv. Arquiteto da SOLUÇÃO: responsável por coordenar as atividades 
de desenvolvimento relacionadas à SOLUÇÃO. Deve ser capaz de 
converter as necessidades de ajustes dos processos de negócios 
da COBRA TECNOLOGIA descritos pelo Consultor Funcional em 
ações de PARAMETRIZAÇÃO ou PERSONALIZAÇÃO ou 
DESENVOLVIMENTO, ajuste de fluxos e ajuste/confecção de 
programas segundo as melhores práticas aplicáveis para a 
SOLUÇÃO; indicar caminhos de evolução da arquitetura técnica da 
SOLUÇÃO e alinhar as modificações com estas visões 
estratégicas; manter os valores de parâmetros da SOLUÇÃO em 
linha com as necessidades do negócio e com os níveis de serviço 
desejados; detalhar os requisitos e casos de uso enviados pelos 
Consultores Funcionais e produzir uma proposta de solução a ser 
implementada; fornecer treinamento a usuários sobre a utilização 
de funcionalidades da SOLUÇÃO; atuar como suporte de segundo 
nível. Deve comprovar: 

a) Formação superior ou pós-graduação concluída em área 
correlata a TI; 

b) Profissional SÊNIOR; 

c) Experiência superior a 60 (sessenta) meses em 
coordenação de atividades de desenvolvimento; 

d) Pelo menos 3 (três) projetos de implantação de algum 
Componente ou Módulo da TABELA I de complexidade e 
porte similares ao do OBJETO da contratação. 

 

v. Líder de Testes: responsável por coordenar as atividades de testes 
da SOLUÇÃO. Deve comprovar: 

a) Formação superior ou pós-graduação concluída em área 
correlata a TI; 

b) Profissional PLENO ou SÊNIOR. 
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c) Experiência superior a 36 (trinta e seis) meses em 
coordenação de atividades de testes; 

d) Pelo menos 2 (dois) projetos de implantação de algum 
Componente ou Módulo, do mesmo fabricante, de 
complexidade e porte similares ao do OBJETO da 
contratação. 

 

vi. Consultores Funcionais, por MACROPROCESSO: responsáveis 
por garantir a realização das atividades das equipes envolvidas na 
implantação da SOLUÇÃO. Deve atuar como um consultor junto ao 
usuário-chave e às áreas usuárias encarregado de traduzir 
mudanças de requisitos da COBRA TECNOLOGIA em relação aos 
processos de negócios em ações de ajuste dos componentes da 
SOLUÇÃO de modo a garantir o permanente alinhamento entre 
ambos; analisar novas situações de negócio apresentadas pela 
COBRA TECNOLOGIA identificando impactos nos processos e nos 
componentes tecnológicos da SOLUÇÃO; participar como 
representante do PROPONENTE no planejamento da implantação 
dessas regras na solução; nos casos de necessidade de 
DESENVOLVIMENTO ou alterações de parâmetros ou fluxos, 
elaborar documentação requerida pela metodologia do fabricante 
para o desenvolvimento e implantação no ambiente da SOLUÇÃO; 
responsável pela execução de todo processo de implementação da 
SOLUÇÃO, garantindo que os parâmetros e configurações estejam 
corretos para o adequado funcionamento e integração da 
SOLUÇÃO. Deve comprovar: 

a) Formação superior concluída; 
b) Profissional SÊNIOR ou PLENO; 
c) Experiência mínima de 60 (sessenta) meses na atividade 

para o profissional SÊNIOR; 
d) Experiência mínima de 30 (trinta) meses na atividade para o 

profissional PLENO; 
e) Pelo menos 3 (três) projetos de implantação de algum 

Componente ou Módulo da SOLUÇÃO, que abranja os 
MACROPROCESSOS correspondentes, do mesmo 
fabricante, de complexidade e porte similares ao do 
OBJETO da contratação. 

 

vii. Especialista DBA ATG: responsável pela administração da base de 
dados da SOLUÇÃO. Deve comprovar: 

a) Formação superior ou pós-graduação concluída em área 
correlata a TI; 

b) Certificação Oracle Database Professional OCP na versão 

mais recente suportada pela SOLUÇÃO; 
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c) Experiência mínima de 60 (sessenta) meses na atividade de 
DBA ATG; 

d) Experiência como DBA ATG em, pelo menos, 3 (três) 
projetos de implantação de algum Componente ou Módulo 
da SOLUÇÃO, do mesmo fabricante, de complexidade e 
porte similares ao do OBJETO da contratação. 

 

viii. Desenvolvedor: Deve ser capaz de produzir, documentar, testar e 
manter códigos de interfaces, de relatórios, de processos de carga 
automática do legado, de extração de dados (ETL), componentes 
para o ESB (Enterprise Service Bus) e DESENVOLVIMENTO 
externo a SOLUÇÃO de acordo com as especificações 
encaminhadas pelo Arquiteto da SOLUÇÃO ou Consultor 
Funcional; desenvolver/manter programas usando as facilidades 
fornecidas pela SOLUÇÃO para interação com suas 
funcionalidades e com os componentes de sua plataforma usando 
as melhores técnicas aplicáveis a cada situação; documentar 
tecnicamente os componentes desenvolvidos ou modificados; 
participar de esforços de resolução de problemas que atinjam o 
nível de análise de código. Deve comprovar: 

a) Formação superior concluída em área correlata a TI; 
b) Experiência (pelo menos dois projetos) no uso das 

ferramentas adotadas para desenvolvimento do projeto. 
 

ix. Testador: responsável pela execução dos roteiros de testes 
encaminhados pelo Líder de Testes da SOLUÇÃO. Deve 
comprovar: 

a) Formação superior concluída em área correlata a TI; 
b) Experiência (pelo menos dois projetos) no uso das 

ferramentas adotadas para desenvolvimento do projeto. 

 

3.9.3.14. A tabela abaixo ilustra a exigência mínima de perfil profissional que o 
PROPONENTE deve garantir dos Consultores Funcionais: 

e-Business Suite R12 (EBS R12) 

# Produto Categoria do Profissional 

1 GL – General Ledger. Sênior 

2 FA e iFA – Fixed Asset e iFixed Asset. Sênior 

3 Cash. Sênior 

4 RI – Recebimento Integrado. Pleno 

5 AP – Account Payables. Sênior 

6 AR – Account Receivables Pleno 

7 PAC Periodic Average Costing. Sênior 
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8 OM – Order Management. Pleno 

9 Pricing. Sênior 

10 OKS – Oracle Services Contracts. Pleno 

11 INV – Inventory. Sênior 

12 QA – Quality. Sênior 

13 BOM - Bill of Materials. Sênior 

14 Spare Management. Sênior 

15 Depot Repair. Sênior 

16 WIP – Work in Process. Sênior 

17 MRP – Manufactoring Request Planning. Sênior 

18 iSupplier. Sênior 

19 Sourcing. Sênior 

20 PO – Purshasing. Pleno 

21 iProcurement. Pleno 

22 Procurement Contracts. Sênior 

23 Advanced Supply Chain Mngt. Sênior 

24 EAM – Enterprise Asset Management. Sênior 

25 Field Service. Sênior 

26 Tele Service. Sênior 

27 Asset Tracking. Sênior 

 
 

 
 

 

Human Capital Management (HCM) 
PeopleSoft Suite 

# Produto Categoria do Profissional 

28 PeopleSoft Enterprise Human Resources. 

29 PeopleSoft Enterprise Payroll. 
Micro Focus Net Express for CC&B. 

30 PeopleSoft Enterprise Succession Planning. 

31 PeopleSoft Enterprise eCompensation. 

32 PeopleSoft Enterprise ePerformance. 

33 PeopleSoft Enterprise Interaction Hub. 

34 PeopleSoft  Enterprise Learning Management. 

35 PeopleSoft Recruiting Solutions. 

Sênior 

 
 

 
 

 

Oracle Business Intelligence Applications & Oracle Hyperion 

# Produto Categoria do Profissional 

36 Oracle Business Intelligence Foundation Suite: 
 ESSBase e Mobile. 
 Financial Analytics Fusion Edition. 
 Human Resources Analytics Fusion Edition. 
 Procurement & Spend Analytics Fusion Edition. 
 Supply Chain and Order Management Analytics 

Sênior 
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Fusion Edition. 
 Manufacturing Analytics Fusion Edition. 
 Service Analytics Fusion Edition. 
 Scorecard and Strategy Management. 

37 Data Integrator Enterprise Edition. 
Informatica PowerCenter and PowerConnect Adapters. 

38 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management. 
Oracle Hyperion Financial Management Plus. 

  
 

 

WebLogic Suite 

# Produto Categoria do Profissional 

39 WebLogic Suite. 
SOA Suite for Non Oracle Middleware. 

Sênior 

   

Infraestrutura para gestão de banco de dados e alta disponibilidade 

# Produto Categoria do Profissional 

40 Oracle Real Application Cluster (RAC). 

41 Oracle Database. 

42 Oracle Virtual Machine (VM). 
Sênior 

   

Sistemas Legado 

# Produto Categoria do Profissional 

43 Integração com o Mastersaf Sênior 

 

3.9.3.15. Poderá haver sobreposição de profissional Consultor Funcional por módulo/ 
macroprocesso, a critério do PROPONENTE, desde que se cumpram as 
atividades estabelecidas para realização do Objeto deste edital. 

 

3.9.4  Disponibilidade da Equipe Profissional do PROPONENTE 
 

3.9.4.1. A tabela abaixo apresenta a disponibilidade esperada pela COBRA 
TECNOLOGIA de cada perfil profissional do PROPONENTE. 

Perfil profissional Disponibilidade 

Executivo do Contrato Reuniões de acompanhamento de contrato. 

Gerente do Projeto Período integral durante a vigência do contrato. 

PMO Participação parcial, durante a vigência do contrato. 

Arquiteto da solução Participação parcial, durante a vigência do contrato. 
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Líder de Testes Participação parcial na fase de testes durante a vigência do 
contrato. 

Consultor Funcional Período integral, desde o inicio das atividades de definição dos 
processos TO-BE até o término da operação assistida de seu 
respectivo Macroprocesso. 

Especialista DBA ATG Período integral durante a vigência do contrato. 

Desenvolvedor Participação parcial, durante a vigência do contrato. 

Testador Participação parcial, durante a vigência do contrato. 

 

3.9.5  Escala de Alocação Profissional 
 

3.9.5.1. O PROPONENTE deverá entregar a Escala de Alocação Profissional para 
aprovação da COBRA TECNOLOGIA, juntamente com o Cronograma oficial 
do projeto, item 4.1 – Cronograma oficial. 

3.9.5.2. A COBRA TECNOLOGIA deverá em até 5 (cinco) dias úteis a partir do 
recebimento formal da Escala de Alocação Profissional, se manifestar sobre 
sua aprovação, sendo concedido ao PROPONENTE, o prazo de 3 (três) dias 
úteis para eventuais ajustes e reapresentação da versão final. 

3.9.5.3. Para fins de elaboração da Escala de Alocação Profissional, devem-se 
desconsiderar datas festivas, feriados nacionais, feriados estaduais e 
municipais do estado e município do Rio de Janeiro. 

3.9.5.4. A Escala de Alocação Profissional será necessária para que a COBRA 
TECNOLOGIA possa analisar os Perfis Profissionais para comprovar a 
experiência profissional, bem como providenciar a estrutura necessária para 
receber os profissionais em casa fase do projeto. 

 

3.9.6 Comprovações de experiência da equipe do PROPONENTE. 
 

3.9.6.1. Deverão ser apresentados juntamente com a Escala de Alocação 
Profissional, os seguintes documentos dos profissionais do PROPONENTE: 

i. O PROPONENTE deverá comprovar que todos os profissionais 
possuem formação acadêmica de nível superior.  

A comprovação far-se-á mediante apresentação de cópia de diploma 
ou declaração que o substitua, emitido (a) por Instituição de Ensino 
Superior, reconhecida pelo Ministério de Educação para a titulação 
provida. 
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ii. O PROPONENTE deverá comprovar a experiência dos Profissionais, 
conforme categoria do profissional e perfil do profissional, indicados 

nos parágrafos 3.9.3.133.9.3.12 e 3.9.3.13 e respectivamente, através 
de declarações que demonstrem a participação dos mesmos em 
projetos na sua área de atuação, informando o tempo da participação 
do profissional, bem como as certificações solicitadas. 

As comprovações de experiência da equipe de profissionais do 
PROPONENTE é OBRIGATÓRIA, sob pena de multa, conforme item 
14.1.6 deste Projeto Básico. 

iii. Comprovação que ateste a experiência mínima de 72 (setenta e dois) 
meses nas atividades de implantação dos sistemas com complexidade 
e porte similares ao do OBJETO da contratação do Executivo do 
Contrato do PROPONENTE. 

iv. Comprovação que ateste a experiência mínima de 60 (sessenta) 
meses nas atividades de implantação dos sistemas com complexidade 
e porte similares ao do OBJETO, da contratação dos Profissionais com 
os perfis Gerente do Projeto e PMO. 

v. Comprovação que ateste a experiência mínima de 60 (sessenta) 
meses nas atividades de implantação dos sistemas com complexidade 
e porte similares ao do OBJETO da contratação e a participação de 
pelo menos 3 (três) projetos de implantação dos software(s) ou 

módulo(s) da TABELA I, dos Profissionais com os respectivos perfis: 
Arquiteto da SOLUÇÃO, Consultores Funcionais e Especialista DBA 
ATG. 

Todo profissional cujo perfil seja de CONSULTOR FUNCIONAL e 
Especialista DBA ATG deverão apresentar as comprovações de 
experiência relacionadas a seus módulos de atuação, salvo o produto 
de software Oracle Fusion Expenses, que a COBRA TECNOLOGIA 
entende que o PROPONENTE terá o suporte e apoio do Fabricante do 
Produto para implantação. 

vi. Comprovação que ateste a experiência mínima de 36 (sessenta) 
meses nas atividades de implantação dos sistemas com complexidade 
e porte similares ao do OBJETO da contratação e a participação de 
pelo menos 3 (três) projetos de implantação de algum(ns) software(s) 

ou módulo(s) da TABELA I, dos Profissionais com o perfil Líder de 
Testes. 

vii. Comprovação que ateste a experiência mínima de 2 (dois) nas 
atividades de implantação de algum(ns) software(s) ou módulo(s) da 

TABELA I, dos Profissionais com perfil Desenvolvedor e Testador. 
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3.9.6.2. Em todas as ocasiões em que o PROPONENTE promover alteração na 
equipe, deverá relacionar, com nome completo, identidade, CPF, 

comprovantes de experiência exigidas no Edital, comprovantes de 
qualificação técnica e tipo de vínculo com a contratada, os componentes de 
sua equipe técnica, alocados nos papeis anteriormente descritos, que 
venham a ter contato direto com a COBRA TECNOLOGIA. 

3.9.6.3. Essa relação, acompanhada dos documentos comprobatórios e respectivas 
cópias digitalizadas, deverá ser entregue a COBRA TECNOLOGIA na reunião 
de abertura do projeto e na data em que o PROPONENTE propuser a 
alteração da equipe. Após conferência no ato de entrega, a COBRA 
TECNOLOGIA devolverá os documentos originais. 

3.9.6.4. A comprovação da qualificação técnico-profissional do GERENTE DE 
PROJETO e PMO, por ser imprescindível para o início dos serviços, serão 
exigidas por ocasião da reunião inicial do contrato. Para os demais perfis, a 
comprovação deverá ser apresentada a COBRA TECNOLOGIA em 10 dias 
úteis antes do início das atividades do profissional no contrato. 

3.9.6.5. A experiência do profissional do PROPONENTE poderá ser comprovada por 
empresa ATESTANTE, mesmo que na época da realização dos serviços, o 
profissional ainda não tivesse vínculo empregatício com o PROPONENTE. 

3.9.6.6. Poderão ser aceitas comprovações de experiência profissional de empresa 
ATESTANTE situadas fora do território nacional, exceto para os produtos da 
família HCM PeopleSoft Suite, que a COBRA TECNOLOGIA entende ser 
imprescindível haver experiência com a Legislação Trabalhista vigente. 

3.9.6.7. O PROPONENTE tem até 10 (dez) dias úteis antes do comparecimento do 
profissional para execução dos serviços, para apresentar as comprovações 
de experiência profissional. 

3.9.7 Substituição de profissionais do PROPONENTE 
 

3.9.7.1. Deverá ser evitada a substituição e rotatividade de profissionais do 

PROPONENTE, devendo, no entanto, o PROPONENTE dispor de um 
Cadastro de Profissionais para proceder à eventual substituição do 
profissional por outro de experiência e qualificação equivalentes ou 
superiores, em consonância com o § 10, do Art. 30 da Lei nº 8.666/93. 

3.9.7.2. A substituição de profissionais deverá ser precedida da comprovação de que 
os substitutos cumprem os requisitos mínimos exigidos no Edital, devendo 
haver anuência da parte da COBRA TECNOLOGIA. 

3.9.7.3. A COBRA TECNOLOGIA poderá recusar a participação de determinado 
profissional no projeto ou exigir a substituição de profissional que, a seu 
critério, não possua: 
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i. Qualificações técnicas necessárias ou, 

ii. Comportamento inadequado para prestação dos serviços para a 
COBRA TECNOLOGIA, 

iii. Cuja qualificação demonstrada mostre-se aquém do necessário 
para garantir a qualidade dos produtos a serem entregues e dos 
serviços desempenhados e não tenha sido bem recomendado por 
empresas onde prestou serviço, conforme especificado no 
parágrafo 3.9.3.4 deste documento. 

3.9.7.4. A substituição de profissionais por iniciativa do PROPONENTE ou exigência 
da COBRA TECNOLOGIA, não poderá acarretar prejuízos à COBRA 
TECNOLOGIA, sejam eles de ordem financeira ou relativos a prazos e à 
qualidade dos serviços prestados. O prazo máximo para substituição será de 
7 (sete) dias úteis. 

3.9.7.5. As reposições de profissionais deverão ser previamente aprovadas pela 
COBRA TECNOLOGIA, devendo o PROPONENTE realizá-la em até 7 (sete) 
dias úteis a contar da sua aprovação, quando então deverá ser apresentado o 
Termo de Confidencialidade, assinado pelo referido profissional, com a devida 
apresentação da qualificação técnico-profissional do profissional substituto. 

i. Em caso de atraso na reposição de qualquer profissional do 
PROPONENTE, incidirá a penalidade conforme descrito no capítulo 
14 - Regras para Aplicação de Multas e Sanções deste EDITAL. 

 

4. Considerações Gerais do OBJETO 
 

Este item apresenta as considerações gerais que representam as premissas e 
restrições que envolvem o OBJETO deste EDITAL. 

 

4.1. Cronograma oficial 
 

4.1.1. O Cronograma oficial do projeto será apresentado pelo PROPONENTE no 
documento P1: Plano de Implementação e Integração da SOLUÇÃO. 

4.1.2. Para composição do Cronograma oficial do projeto, todas as ENTREGAS 
deverão atender o tempo de duração máximo estabelecido nos prazos para 
execução das Ondas, conforme apresentado nos itens 3.4 e 3.5. 

4.1.3. Deverá ser apresentado pelo PROPONENTE, para avaliação, uma versão 
preliminar do Cronograma para alinhamento com a COBRA TECNOLOGIA, 
em até 15 (quinze) dias úteis a partir da data de assinatura do contrato para a 
Onda 1, e em até 15 (quinze) dias úteis a partir do início das Ondas 2 e 3. 

4.1.4. O cronograma oficial do projeto deve considerar: 
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i. As atividades de execução do projeto, contendo todo o escopo 
necessário para o cumprimento do OBJETO deste EDITAL. 

ii. Os prazos apresentados para realização das Ondas, conforme 
apresentado no item 3.4 deste Projeto Básico e no Cronograma 
Físico-Financeiro. 

iii. A Escala de alocação profissional conforme descrito no item 3.9.5. 

iv. Os marcos (milestone) do cronograma devem apontar as datas 
bases, de cada Onda, para a oficialização das ENTREGAS 
conforme item 3.6 OBJETO deste EDITAL.  

v. Uma ENTREGA somente será considerada realmente aceita, se e 
somente se, respeitar os critérios de qualidade definidos pela 
COBRA TECNOLOGIA. 

4.1.5. Caso o PROPONENTE discorde dos prazos e estimativas estabelecidas pela 
COBRA TECNOLOGIA. Durante a fase de Planejamento, deverá apresentar 
a discordância formal, com as devidas justificativas técnicas, que serão 

avaliadas pela COBRA TECNOLOGIA, que poderá aceitar ou não as 
sugestões. O uso de má-fé estará sujeito a aplicação de sanção. 

4.1.6. Qualquer alteração do Cronograma do projeto deverá ser acordada entre as 
partes. 

4.1.7. O Cronograma do projeto será revisado na fase de Planejamento, 
estabelecendo-se neste período, os prazos oficiais de cada ENTREGA em 
cada fase, respeitando o prazo máximo de implementação da SOLUÇÃO. 

4.1.8. O Cronograma do projeto deverá respeitar os prazos de execução das Ondas 
apresentados no item 3.4 - Prazos de execução das Ondas, bem como o 
fluxo de caixa apresentado no ANEXO VI A - Cronograma Físico-Financeiro. 

 

4.2. Papéis e Responsabilidades 
 

4.2.1. A alocação de papéis e responsabilidades do PROPONENTE e da COBRA 
TECNOLOGIA ocorrerá conforme descrito no ANEXO V A - Matriz de 
Responsabilidades (RACI).  

4.2.2. Qualquer alteração proposta pelo PROPONENTE que altere o papel ou a 
responsabilidade de uma das partes deverá ser analisada e aprovada pela 
COBRA TECNOLOGIA, desde que não represente ônus para esta. 

 

4.3. Inicio das atividades 
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4.3.1. As atividades serão iniciadas em no máximo 7 (sete) dias corridos contados a 
partir da assinatura do contrato, ou ainda em conformidade com a data de 

interesse da COBRA TECNOLOGIA. 

4.4. Horário e Local de Realização dos Serviços 
 

4.4.1. As atividades do projeto serão executadas na cidade do Rio de Janeiro no 
endereço abaixo: 

COBRA TECNOLOGIA 
Estrada dos Bandeirantes, 7966. 
Jacarepaguá – Rio de Janeiro/RJ. 

4.4.2. O horário para a execução dos trabalhos será aquele de funcionamento da 
COBRA TECNOLOGIA, compreendendo a jornada diária de 8 (oito) horas no 
período de expediente entre 09h00min e 18h00min (de segunda a sexta-feira) 
em dias úteis; 

4.4.3. Mediante autorização prévia da Gerencia do Projeto da COBRA 
TECNOLOGIA com 8 horas de antecedência da realização do serviço, poderá 
ocorrer a realização de trabalhos fora do período normal, inclusive em dias 
não úteis, devendo o PROPONENTE comunicar antecipadamente tal 
necessidade, acompanhada de respectiva justificativa. 

4.4.4. Em casos excepcionais, a critério da COBRA TECNOLOGIA, o 
PROPONENTE poderá executar as atividades do serviço deste Edital em 
outro posto de trabalho na cidade do Rio de Janeiro. 

4.4.5. Apenas para os perfis profissionais “Desenvolvedor” e “Testador” será 
permitida a realização dos trabalhos na Fábrica de Software a critério do 
PROPONENTE. Para os demais perfis profissionais será obrigatória a 
realização dos serviços na localidade da COBRA TECNOLOGIA. 

 

4.5.  Horas Extras 
 

4.5.1. A COBRA TECNOLOGIA não se responsabiliza pelos custos de horas extras 
dos profissionais do PROPONENTE. 

4.5.2. Não haverá qualquer pagamento extra, caso haja trabalho do PROPONENTE 
em outros horários ou mesmo em dias não úteis. 

 

4.6.   Despesas de Viagens, Deslocamento e Alimentação 
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4.6.1. As despesas de viagens, deslocamento, alimentação e outras decorrentes 
dos profissionais do PROPONENTE para o local de realização dos serviços 

serão de responsabilidade do PROPONENTE. 

 

 

4.7.  Métodos e Técnicas 
 

4.7.1. A implantação da SOLUÇÃO deverá seguir a metodologia unificada Oracle - 
Oracle Unified Method (OUM), visando sempre o atendimento das 

necessidades explicitadas neste documento. As ENTREGAS, descritas no 
item 3.6 deste Projeto Básico, deverão ser desenvolvidas e apresentadas 
conforme o padrão de documentação definido segundo os itens 4.7.2, 4.7.3, 
4.7.4. 

4.7.2. A definição dos artefatos (templates) utilizados para apresentação das 
ENTREGAS deverá ser proposta e formalizada no P1: Plano de 
Implementação e Integração da SOLUÇÃO, sujeitando-se à aprovação pela 

COBRA TECNOLOGIA. 

4.7.3. O Gerenciamento do Projeto deverá seguir o normativo interno da COBRA 

TECNOLOGIA para Gestão de Portfólio Programas e Projetos, baseado na 
ferramenta PMBOK do PMI – Project Management Institute. 

4.7.4. Quaisquer artefatos entregues deverão ser obrigatoriamente adaptados a 
todos padrões de identidade visual, desenvolvimento, gestão e infraestrutura 
da COBRA TECNOLOGIA, principalmente no tange às CUSTOMIZAÇÕES. 

4.8.  Idioma 
 

4.8.1. O idioma padrão empregado pelos profissionais do PROPONENTE para 
realização dos serviços listados neste EDITAL será o Português-BR, exceto 
os termos técnicos do fabricante dos produtos da SOLUÇÃO que poderão ser 
utilizados no idioma Inglês. 

4.9. Aspectos de Segurança da Informação 
 

4.9.1. A implantação da SOLUÇÃO deverá seguir os preceitos da Politica de 
Segurança da Informação da COBRA TECNOLOGIA baseada nos atributos 
básicos de confidencialidade, integridade, disponibilidade e autenticidade dos 
dados, de acordo com os padrões internacionais, estabelecidos pela Norma 
ISO/ IEC 17799.2005. 

4.9.2. Restrição de acesso à Informação: 
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4.9.2.1. As informações (dados) escopo da solução contratada são de propriedade da 
COBRA TECNOLOGIA, não será permitido nenhum tipo de extração de 
dados, dump de tabelas, para uso do PROPONENTE. 

4.9.2.2. O PROPONENTE somente terá direito a acesso ao ambiente de PRODUÇÃO 
da COBRA TECNOLOGIAmediante autorização da área de Segurança da 
Informação e o acompanhamento de um colaborador da Área de Tecnologia 
da Informação. 

4.10. Acesso ao Portal de suporte do fabricante 
 

4.10.1. Será fornecido aos profissionais do PROPONENTE, acesso ao Portal de 
Suporte do Fabricante dos produtos que compõe a SOLUÇÃO associado ao 
número de identificação da COBRA TECNOLOGIA. 

4.10.2. Todos os chamados referentes ao OBJETO deste EDITAL deverão ser 
registrados no Portal de Suporte do Fabricante sob o número de identificação 

da COBRA TECNOLOGIA. Não será permitida, e nem reconhecida pela 
COBRA TECNOLOGIA, a abertura de chamado sob outro identificador. 

4.11.   Padrões de Documentação 
 

4.11.1. Toda documentação que rege a metodologia OUM, deverá ser entregue em 
Português-BR, contemplando todo o conteúdo abordado no projeto, com 
perspectivas de uso para consultas diárias no cotidiano do trabalho. Somente 
termos técnicos serão aceitos em Inglês. 

4.11.2. A documentação gerada durante o projeto, deve ser fornecia em 5 (cinco) 
mídias de DVD, cujo conteúdo deverá estar nos formatos: ODF (LibreOffice), 
DOC (MS-Word), PDF (Adobe) e MidiWiki. 

4.11.3. Todos os documentos associados às ENTREGAS devem ser escritos de 
forma clara, objetiva e legível de modo que esclareça, sem dúvidas ou 
divergência de interpretações, as informações que se pretende apresentar 
com o documento. Principalmente, no que diz respeito aos manuais e 
especificações funcionais e técnicas. 

4.11.4. Serão rejeitados documentos contendo erros de ortografia, gramática, 
pontuação, descrições pouco claras ou muito resumidas, figuras no idioma 
inglês (exceto para nomes técnicos) e figuras com baixa nitidez. 

4.11.5. Será avaliado o conteúdo da documentação, esta deve considerar todos os 
requisitos, configuração, GAPs, processos futuro implantados para cada 
módulo. 

4.11.6. A COBRA TECNOLOGIA se reserva o direito de avaliar a qualidade da 
documentação do PROPONENTE, para, em caso de rejeição, a 
documentação deverá ser refeita ou atualizada de acordo com os critérios 
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estabelecidos ou correções solicitadas pela CONTRATANTE, conforme 
metodologia empregada na implantação. 

4.11.7. Todos os artefatos gerados, em todas as etapas, em todas as ondas previstas 
neste EDITAL, deverão ser disponibilizadas OBRIGATORIAMENTE, antes do 
aceite formal pela COBRA TECNOLOGIA, independentemente das 
ferramentas utilizadas pelo PROPONENTE, em formato XML e no formato 
original editável da ferramenta utilizada pelo PROPONENTE, sem proteção 
(ou com proteção e disponibilização das chaves de acesso). 

4.12.  Propriedade Intelectual dos produtos e dos documentos do 
Projeto 

 

4.12.1. A COBRA TECNOLOGIA será a proprietária exclusiva de todo e qualquer 
produto, código-fonte, documentação que vierem a ser gerados pelo 
PROPONENTE em função da execução da implementação da SOLUÇÃO e 
integração da mesma. 

4.13.  Licenciamento dos produtos de software 
 

4.13.1. Não é considerado como OBJETO deste edital, o fornecimento de licenças de 
software que compõe a SOLUÇÃO. 

4.13.2. Caso haja necessidade de licenciamento adicional será escopo de novo Edital 
específico para este fim. 

4.14.  Apresentação dos valores 
 

4.14.1. Os valores deverão ser apresentados por unidade de trabalho em horas e 
obrigatoriamente expressos em Real, conforme cronograma físico-financeiro 
especificado no Edital (ANEXO VI A - Cronograma Físico-Financeiro). 

4.14.2. O modelo de planilha de preços, disponível no ANEXO VI - Modelo de 

Planilha de Preços esclarece a forma de composição de todos os custos 
envolvidos no contrato: preços, impostos, gastos totais, bem como a 
lucratividade prevista, para o cumprimento dos serviços contratados neste 
EDITAL de acordo com o Decreto 2.271/1997, art. 5º, caput. 

4.14.3. O PROPONENTE deverá apresentar, sob pena de desclassificação: 

i. O custo preenchido no Cronograma Físico-Financeiro (ANEXO VI A - 
Cronograma Físico-Financeiro) separado por entregáveis. 

ii. O detalhamento dos preços previstos por produto que compõe a 
SOLUÇÃO deverá ser preenchido no ANEXO VI A - Cronograma Físico-
Financeiro. 
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iii. A consolidação dos custos no Modelo da Planilha de Preço (conforme 
item 4.14.2) deverá ser preenchida no ANEXO VI A - Cronograma Físico-
Financeiro. 

4.14.4. Os valores com impostos (inclusive ISS), despesas de viagem, hospedagem, 
locomoção e alimentação ficarão a cargo do PROPONENTE. 

 

 

4.15.  Confidencialidade 
 

4.15.1. Será expressamente vetada a divulgação de informações sobre os processos 
de negócios, detalhes do projeto e informações técnicas da COBRA 
TECNOLOGIA pelo PROPONENTE, salvo autorização formal da COBRA 
TECNOLOGIA. 

4.16.  Transição e repasse de conhecimento 
 

4.16.1. O PROPONENTE deve, em conformidade com o inciso III, art. 14 da IN SLTI-
MP 04/2010 e art. 12 da IN MP 02/2008, promover transição contratual e 
repassar para a COBRA TECNOLOGIA todos os dados, documentação e 
conhecimento sobre a utilização, operação e sustentação da SOLUÇÃO. 

4.16.2. A transição caracteriza-se pela passagem de conhecimento durante o 
processo de execução dos serviços (treinamento on the job) que está sendo 

contratado OBJETO deste Edital, e será oferecido pelo PROPONENTE 
durante os processos de planejamento, desenho, construção, testes, 
transição para produção e operação assistida. 

4.16.3. Deve ser precedida de apresentação pelo PROPONENTE, de planejamento 
das atividades de transição e de material referente ao processo de repasse 
de conhecimento. A metodologia aplicada ficará a critério do PROPONENTE, 
visando sempre o atendimento das necessidades explicitadas neste 
documento. 

4.16.4. Será considerado sob responsabilidade do PROPONENTE o repasse do 

conhecimento aos Analistas da TI, Analistas da Infraestrutura e dos Usuários-
Chaves da COBRA TECNOLOGIA. 

4.16.5. Os treinamentos deverão tratar das adaptações realizadas na SOLUÇÃO, por 
parametrização, personalização ou desenvolvimento, para adequá-la às 
necessidades da COBRA TECNOLOGIA, realizadas durante o serviço de 
implantação ou no serviço de manutenção evolutiva. 

4.16.6. Ficará sob responsabilidade do PROPONENTE: 
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i. O PROPONENTE deve fornecer capacitação e treinamento para a 
utilização de todos os módulos da SOLUÇÃO. 

ii. O PROPONENTE deve fornecer capacitação e treinamento para a 
manutenção da infraestrutura e o suporte técnico da SOLUÇÃO. 

iii. O PROPONENTE deve fornecer capacitação e treinamento para 
customização/parametrização de software da SOLUÇÃO. 

iv. Estes treinamentos devem ser fornecidos para pelo menos quatro 
pessoas por módulo da SOLUÇÃO. 

4.16.7. As reações da passagem de conhecimento (treinamento on-the-job) serão 

avaliadas pelos Analistas Funcionais e de Infraestrutura e Usuários-Chaves. 

4.16.8. Caso a avaliação dos funcionários da COBRA TECNOLOGIA demonstre que 
passagem de conhecimento não tenha sido satisfatória, o que significa nota 
não superior a 75% da nota máxima possível, o treinamento deverá ser 
melhorado e aplicado novamente, sem ônus adicional para a COBRA 
TECNOLOGIA. 

4.16.9. Durante a passagem do conhecimento, os profissionais do PROPONENTE 
serão avaliados pelos funcionários da COBRA TECNOLOGIA em relação aos 
critérios abaixo: 

i. Conhecimento dos temas abordados. 

ii. Clareza das orientações para resolução das atividades. 

iii. Segurança na transmissão dos conteúdos. 

iv. Nível de profundidade com que os temas e assuntos serão 
abordados. 

v. Disposição para esclarecer dúvidas. 

vi. Uso de linguagem de fácil compreensão. 

vii. Respeito às ideias manifestadas acerca dos temas abordados. 

 

4.17. Treinamentos para Usuários Finais 
 

4.17.1. Os treinamentos para os usuários finais na fase de transição serão 
executados pelos Analistas da TI da COBRA TECNOLOGIA com apoio 
técnico dos profissionais do PROPONENTE um mês antes da implantação de 
cada Onda. 

4.17.2. A preparação do Material Didático ficará a cargo dos profissionais do 
PROPONENTE, conforme a entrega TR5: Manuais de Treinamento. 

4.17.3. Cada treinamento inclui, quando necessário, as seguintes atividades por parte 
do PROPONENTE:  
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i. Configuração do ambiente de treinamento, 

ii. Elaboração e entrega dos TR5: Manuais de Treinamento (por 
módulo da SOLUÇÃO), 

iii. Carga de dados no banco de dados do ambiente de treinamento, 

iv. Configuração do ambiente de execução de treinamento. 

 

 

4.18. Manuais de Treinamento 
 

4.18.1. Serão considerados 2 tipos de manuais: 

i. Manual em documento eletrônico: Os TR5: Manuais de Treinamento 
para utilização dos softwares que compõe a SOLUÇÃO, deverão ser 
entregues pelo PROPONENTE nos formatos PDF, MS-Office e LibreOffice 
em mídia DVD. 

ii. Manual em vídeo: Os manuais em vídeo deverão ser desenvolvidos pela 
equipe de Analistas Funcionais da COBRA TECNOLOGIA por meio da 
ferramenta Oracle UPK (User Productivity Kit Professional) com a narração 
e áudio das etapas de execução dos produtos pelos Instrutores. O 
conteúdo será disponibilizado na Universidade Corporativa da COBRA 
TECNOLOGIA. 

 

4.19. Critérios de Qualidade 
 

4.19.1. Os critérios de qualidade da COBRA TECNOLOGIA para todas as 
ENTREGAS previstas neste EDITAL devem atender a descrição a seguir, 
mas não se limitando a estas: 

i. Atendimento das considerações sobre os serviços especializados 
descritos no ANEXO IV A - Especificações Técnicas. 

ii. Cumprimento aos prazos estabelecidos no Cronograma oficial do 
Projeto no P1: Plano de Implementação e Integração da 
SOLUÇÃO. 

iii. Alcance dos níveis mínimos de serviços especificados no ANEXO 
IV A - Especificações Técnicas. 

a) Níveis mínimos de Prazos de implantação da SOLUÇÃO. 

b) Níveis Mínimos de Serviço para Operação assistida. 

c) Níveis Mínimos de Serviço referentes ao Tempo de 
Resposta da Aplicação. 
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d) Níveis Mínimos de Serviço referentes à Disponibilidade da 
Solução. 

e) Níveis Mínimos de Serviço para OS do tipo Manutenção 
Evolutiva. 

iv. Requisitos: Cumprimento dos requisitos funcionais e não funcionais 
aprovados na fase de Definição para cada Onda. 

v. Documentação associadas às ENTREGAS especificadas no item 
3.6, seguindo os padrões apresentados no item 4.11 deste Projeto 
Básico. 

vi. Treinamento: Caso a avaliação dos funcionários da COBRA 
TECNOLOGIA durante a execução dos serviços, demonstre que 
passagem de conhecimento não tenha sido satisfatória, o que 
significa nota não superior a 75% da nota máxima possível, o 
treinamento deverá ser melhorado e aplicado novamente, sem 
ônus adicional para a COBRA TECNOLOGIA. 

4.19.2. Além dos critérios estabelecidos acima e dos níveis de serviços especificados 
neste EDITAL, durante a fase de Planejamento, a COBRA TECNOLOGIA 
apresentará ao PROPONENTE o refinamento dos critérios de qualidade que 
serão averiguados durante a execução dos serviços descritos neste EDITAL. 

 

4.20. Infraestrutura 
 

4.20.1. A COBRA TECNOLOGIA disponibilizará o ambiente necessário para boa 
execução das atividades do projeto no que tange a infraestrutura tecnológica 
e as condições ambientais de trabalho aos profissionais do PROPONENTE. 

4.20.2. Durante a execução dos trabalhos, o PROPONENTE deverá respeitar as 
diretrizes do Código de Ética, da Segurança da Informação e da Gerência da 
Configuração da COBRA TECNOLOGIA. 

4.20.3. Os profissionais do PROPONENTE, com perfil GERETENTE DE PROJETO, 
PMO e CONSULTORES FUNCIONAIS, poderão trazer seus próprios 
dispositivos de conexão à Internet para uso privado e particular, mas não 
terão acesso aos servidores da COBRA TECNOLOGIA por meio desses 
dispositivos. 

4.20.4. Os demais perfis: LÍDER DE TESTE, DBA, DESENVOLVEDOR E 
TESTADOR, não poderão utilizar seu próprio dispositivo, serão 
disponibilizados Desktop pela COBRA TECNOLOGIA. 

4.20.5. Será oferecido pela COBRA TECNOLOGIAdurante a execução do serviço: 

a) Softwares disponibilizados por perfil profissional: 
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a.1) Perfil Líder de Testes: 

Automação de escritório: MS-Office; 

Desenho de processos: Bizagi Modeler (apenas a versão free). 

a.2) Perfil Consultores Funcionais, Arquiteto da solução, 
Desenvolvedor, Testador e Especialista DBA ATG: 

MS-Office, Notepad++, Java SDK (Java SE Development Kit), OA 
Framework, SQL Developer, PuTTy, Oracle Workflow Builder, 
Oracle XML Publisher, Oracle BPEL Process Manager, Oracle SOA 
Suite. 

b) Mobiliário com espaço físico adequado, sala de reunião, mesa, cadeira; 

c) Ramais telefônicos habilitados para todas as dependências da COBRA 
TECNOLOGIAe com restrições às ligações externas, a critério da 
COBRA TECNOLOGIA; 

d) Acesso ao ambiente de servidores destinados ao projeto: 
DESENVOLVIMENTO, TESTES e HOMOLOGAÇÃO. 

e) Sala de treinamento. 

5. Condições de Homologação 
 

5.1. Os colaboradores da COBRA TECNOLOGIA que acompanharão a execução 
dos serviços objeto deste EDITAL terão até 10 (dez) dias úteis para 
homologar todas as ENTREGAS previstas neste EDITAL, item 3.6 deste 
Projeto Básico. 

5.2. Em havendo críticas quanto aos níveis de mínimos de serviços apurados e 
quanto aos critérios de qualidade da ENTREGA, o PROPONENTE terá até 5 
(cinco) dias úteis para revisão. As rejeições sucessivas serão penalizadas de 

acordo com as regras descritas no item referente a penalidades capítulo 14 - 
Regras para Aplicação de Multas e Sanções. 

5.3. A seguir, a descrição dos critérios de homologação que serão avaliados pelos 
colaboradores da COBRA TECNOLOGIA. 

5.4. Instalação dos Softwares: 

5.4.1. A homologação será dada pela equipe de Infraestrutura de Tecnologia da 
Informação da COBRA TECNOLOGIAapós as seguintes metas atingidas: 

i. Homologação da instalação pela equipe de infraestrutura nos ambientes 
do projeto (DESENVOLVIMENTO, TESTES, HOMOLOGAÇÃO, PRÉ-
PRODUÇÃO e PRODUÇÃO). 
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ii. Aproveitamento máximo nos treinamentos on-the-job para a equipe de 
infraestrutura de TI, baseado nas avaliações dos funcionários da COBRA 
TECNOLOGIA. 

iii. Todos os produtos da SOLUÇÃO estejam em sua última versão, 
disponibilizada pelo fabricante dos produtos, homologada para o Brasil nos 
ambientes de DESENVOLVIMENTO, TESTES, HOMOLOGAÇÃO, PRÉ-
PRODUÇÃO e PRODUÇÃO. 

iv. Entrega da documentação técnica atualizada D1: Documentação Técnica 
Oficial, incluindo os procedimentos de evolução e ajustes de desempenho 
para todos os sistemas da SOLUÇÃO. 

5.5. Implantação dos Softwares: 

5.5.1. A homologação será dada pela equipe do projeto da COBRA TECNOLOGIA 
de após as seguintes metas atingidas: 

i. Ambientes de DESENVOLVIMENTO, TESTES, HOMOLOGAÇÃO, PRÉ-
PRODUÇÃO e PRODUÇÃO operacionais. 

ii. As ENTREGAS dos serviços previstos, conforme item 3.6 deste EDITAL. 

iii. Realização plena e bem sucedida das etapas de testes, conforme os 
procedimentos de testes descritos no item 2.10 do ANEXO IV A - 
Especificações Técnicas, com apresentação das evidências dos testes 
unitários e integrados por todos os envolvidos nesta etapa. 

iv. Homologação das funcionalidades e GAPs identificados no projeto pelos 
usuários-chaves e seus gestores imediatos no ambiente de 
HOMOLOGAÇÃO e PRÉ-PRODUÇÃO. 

v. Aproveitamento máximo nos treinamentos on-the-job para a equipe de 
Analistas Funcionais de TI e Usuários-chaves da COBRA TECNOLOGIA. 

vi. Avaliação pela equipe de Analistas de TI da Documentação Técnica do 
projeto conforme Metodologia OUM, no formato Word, Mid-Wiki e PDF. 

vii. O PROPONENTE deverá fornecer documentação da interface de 
programação (API) para utilização de funcionalidades presentes no núcleo 
da SOLUÇÃO, mantendo a documentação atualizada durante a vigência 
contratual, inclusive nas mudanças de versão. 

viii. O serviço de implantação somente será considerado concluído com o 
recebimento definitivo pelo contratante de todos os processos de trabalho 
implantados em todo o ambiente de produção, contemplando todos os 
requisitos funcionais e não funcionais descritos no Edital. 
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ix. No caso específico da folha de pagamento, produto Oracle Peoplesoft, 
antes da virada da chave, a SOLUÇÃO deverá ser executada em paralelo 
com o sistema atual por 3 (três) meses antes da fase de transição. Os 
resultados dos dois sistemas serão confrontados e somente será feito 
recebimento definitivo do processo de trabalho e descontinuado o sistema 
atual depois do terceiro mês de execução consecutiva sem apresentar 
discrepâncias de valores, problemas ou erros entre o sistema atual e a 
SOLUÇÃO. A não conformidade entre os sistemas prorroga 
automaticamente o período de Operação Assistida, até que seja realizada 
a terceira execução consecutiva sem falhas de execução. Caberá o 
PROPONENTE, durante a operação assistida, providenciar a migração de 
dados necessários a execução da folha, do sistema vigente para o novo 
sistema de folha de pagamento, de forma a permitir a execução em 
paralelo com a SOLUÇÃO. 

 
5.6. Operação Assistida: 

5.6.1. A homologação será dada pela equipe do projeto da COBRA TECNOLOGIA 
de após as seguintes metas atingidas: 

i. O serviço de implantação somente será considerado concluído com o 
recebimento definitivo pela COBRA TECNOLOGIA de todos os processos 
de trabalho implantados em todo o ambiente de execução, contemplando 
todos os requisitos funcionais e não funcionais descritos no EDITAL. 

ii. A solução do problema somente será considerada resolvida quando 
estiverem integralmente operacionais todas as funcionalidades 
implantadas em decorrência do evento que ocasionou o chamado técnico. 

iii. Ficará a critério da COBRA TECNOLOGIA a homologação do atendimento 
do chamado de suporte segundo-nível. 

iv. Admite-se, durante o período da Operação Assistida, o fornecimento dos 
componentes da SOLUÇÃO, somente em suas últimas versões 
disponíveis e homologadas pelo fabricante dos produtos para o Brasil, 
desde que estejam comprovadamente em funcionamento nos ambientes 
de DESENVOLVIMENTO, TESTES, HOMOLOGAÇÃO, PRÉ-PRODUÇÃO 
e PRODUÇÃO. 

v. Homologação do funcionamento da SOLUÇÃO pelos usuários chaves e 
seus gestores imediatos no ambiente da PRODUÇÃO. 

vi. Todos os produtos da SOLUÇÃO estejam em sua última versão, 
disponibilizada pelo fabricante dos produtos, homologada para o Brasil nos 
ambientes de DESENVOLVIMENTO, TESTES, HOMOLOGAÇÃO, PRÉ-
PRODUÇÃO e PRODUÇÃO. 
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vii. Entrega da documentação técnica atualizada D1: Documentação Técnica 
Oficial (ATUALIZADO), incluindo os procedimentos de evolução e ajustes 
de desempenho para todos os sistemas da SOLUÇÃO. 

viii. O desempenho da SOLUÇÃO estejam aderentes aos requisitos não-
funcionais conforme ANEXO III - Requisitos funcionais e não-funcionais e 
ANEXO IV A - Especificações Técnicas. 

ix. Avaliação pela equipe de Analistas de TI da Documentação Técnica do 
projeto conforme Metodologia OUM nos formatos Word, Mid-Wiki e PDF. 

x. Acompanhamento junto às áreas envolvidas do Inventário de Estoque 40 
(quarenta) dias após a virada da chave para o novo ambiente. 

xi. Acompanhamento do fechamento contábil e financeiro mensal. 

xii. Contemplando ainda a gestão do ciclo de vida da SOLUÇÃO, após o 
término da Operação Assistida em produção de todos os processos de 
trabalho e com o alcance dos níveis de serviço descritos no Anexo III A – 
Requisitos Funcionais e Não Funcionais para todos os processos de 
trabalho implantados. 

5.7. Transição e Repasse de Conhecimento: 

5.7.1. Caberá avaliação técnica funcional do profissional do PROPONENTE quando 
da transmissão do conhecimento, conforme os respectivos itens 4.17 - 
Treinamentos para Usuários Finais, 4.18 - Manuais de Treinamento e 4.19 - 
Critérios de Qualidade deste Projeto Básico. 

5.7.2. Caso a COBRA TECNOLOGIA entenda que o repasse do conhecimento não 

esteja sendo atendido de forma aceitável, a COBRA TECNOLOGIA se 
reserva o direito de solicitar a reposição do profissional, conforme critérios 
estabelecidos no item 3.9.3 - Equipe Profissional do PROPONENTE. 

 
6. Condições de Aceite: 

 

6.1. O recebimento dos serviços, contratados terá por base critérios de aceitação 
previamente definidos pela COBRA TECNOLOGIA durante a elaboração do 
Plano de Projeto, bem como os descritos neste item, e se efetivará por 
intermédio de instâncias de recebimento compostas pelo Comitê do Projeto 
da COBRA TECNOLOGIA a serem indicados até a data da assinatura do 
Contrato, que observará os seguintes procedimentos: 

6.2. Termo de Recebimento Definitivo de Produtos/Serviços – cada 

ENTREGA será considerada aceita definitivamente por meio da emissão do 
Termo de Recebimento Definitivo pela COBRA TECNOLOGIA e assinatura 



COBRA TECNOLOGIA S.A - PREGÃO ELETRÔNICO- nº 50-2015-04-30 – Serviços especializados de 
instalação de software e implantação de Solução Integrada de Gestão Empresarial. Contratação também de 
serviço e implantação do Sistema de Operação de Serviços de Campo Oracle TOA Technologies para 1.700 
usuários na modalidade SaaS (Software as a Service). 
www.licitacoes-e.com.br                      

100 

pelas partes, após a verificação pela COBRA TECNOLOGIA da sua 
conformidade com os critérios de aceitação. 

6.3. Uma vez homologado e sem considerações a serem feitas, a COBRA 
TECNOLOGIA terá até 5 (cinco) dias úteis para emitir o Termo de 
Recebimento Definitivo. 

6.4. O Termo de Recebimento Definitivo será realizado em concordância com o 
artigo 87 da lei Nº 8.666/93 pelo Comitê do Projeto da COBRA 
TECNOLOGIA, e contará para tanto, sempre que necessário, com a 
assessoria técnica de colaboradores da COBRA TECNOLOGIA que 
acompanharão a execução dos serviços e/ou de auditores externos. 

6.5. A COBRA TECNOLOGIA poderá exigir, sem custos adicionais, os 
esclarecimentos e ajustes que se fizerem necessários. 

6.6. Reprovada a ENTREGA referente a um dado SERVIÇO, a COBRA 
TECNOLOGIA convocará o PROPONENTE para efetuar os ajustes 
necessários, devendo o PROPONENTE entregar as correções em até 5 
(cinco) dias úteis, contados a partir da data de comunicação, podendo o 
referido prazo ser prorrogado, a critério exclusivo da COBRA TECNOLOGIA, 
mediante justificativas apresentadas pelo PROPONENTE; 

6.7. Uma vez finalizados os ajustes e feita a reapresentação da ENTREGA, 
ocasião em que será emitido um novo Termo de Recebimento Definitivo. 
Caso rejeitado, o PROPONENTE ficará sujeito à aplicação das penalidades.  

6.8. O Comitê do Projeto da COBRA TECNOLOGIA somente emitirá o Termo de 
Recebimento Definitivo após o aceite interno da equipe de Analistas de TI, 

Analistas de Infraestrutura, Usuários-Chaves e seus Gestores imediatos da 
COBRA TECNOLOGIAapós as seguintes metas atingidas: 

i. Homologação da SOLUÇÃO pela área usuária no ambiente de 
produção, conforme o cumprimento de todas as avaliações descritas 
no capitulo 5  - Condições de Homologação deste Projeto Básico. 

ii. Atendimento aos Critérios de Qualidade descritos no item 4.19 deste 
Projeto Básico. 

iii. Aproveitamento máximo nos treinamentos conforme os itens 4.17 - 
Treinamentos para Usuários Finais, 4.18 - Manuais de Treinamento e 
4.19 - Critérios de Qualidade deste Projeto Básico. 

iv. Homologação dos documentos descritos no item 3.6 deste Projeto 
Básico. 

v. Admite-se, para o momento de entrada em produção (Go-Live do 
OBJETO deste certame), o fornecimento dos componentes da 
SOLUÇÃO, somente em suas últimas versões disponíveis e 
homologadas pelo fabricante dos produtos para o Brasil, desde que 
estejam, comprovadamente, em funcionamento nos ambientes de 
operacionais da COBRA TECNOLOGIA. 
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vi. Em um prazo de até 15 (quinze) dias após o recebimento do 
comunicado do PROPONENTE informando da conclusão dos serviços 
de Operação Assistida, a COBRA TECNOLOGIA verificará a 
conformidade dos ambientes instalados com as condições constantes 
do EDITAL e seus Anexos. Não tendo sido verificado anormalidades 
e/ou sanados todos os problemas detectados, principalmente em 
relação aos Requisitos não funcionais, a Área responsável pela 
Infraestrutura de TI deverá emitir o Termo de Aceite da Infraestrutura 
de TI após Operação Assistida. 

 
7. Acordo de Nível de Serviço: 
 
7.1.1. Finalidade: 

7.1.1.1. Estabelecer critérios que permitam mensurar o cumprimento das metas 
estabelecidas para execução dos Serviços Especializados e assegurar a 
qualidade das ENTREGAS e serviços executados pelo PROPONENTE, de 
acordo com o estabelecido pela COBRA TECNOLOGIA. 

7.1.2. Meta: 

7.1.2.1. Cumprimento integral de 100% (cem por cento) das atividades objeto, no 
prazo de 29 meses, conforme descrito no item 3.4 - Prazos de execução das 
Ondas deste documento, bem como os prazos descritos ao longo deste 
EDITAL. 

7.1.3. Os Níveis Mínimos de Serviços necessários para execução e entrega dos 
serviços contratados OBJETO deste EDITAL estão descritos no item 2.8 do 
ANEXO IV A - Especificações Técnicas. 

7.1.4. Serão avaliados os seguintes aspectos de nível de serviço: 

i. Níveis mínimos de prazos de implantação da SOLUÇÃO. 

ii. Níveis Mínimos de Serviço para Operação Assistida. 

iii. Níveis Mínimos de Serviço referentes ao Tempo de Resposta da 
Aplicação. 

iv. Níveis Mínimos de Serviço referentes à Disponibilidade da Solução. 

v. Níveis Mínimos de Serviço para OS do tipo Manutenção Evolutiva. 

 
8. Qualificação Técnica do PROPONENTE 
 
 
8.1. Comprovações Técnicas do PROPONENTE: 
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8.1.1. Deverão ser apresentados juntamente com a proposta, sob pena de 
desclassificação, os seguintes documentos para habilitação na disputa: 

 Atestados 

i. Até 3 (três) atestados emitidos em português por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, situada em território nacional ou internacional de atuação do PROPONENTE, com 
quadro profissional de pelo menos 500 (quinhentos) empregados, nos quais esteja expressa 
a aptidão técnica e experiência do PROPONENTE na prestação de serviços especializados 
para implantação do sistema em qualquer um dos módulos que compõe a SOLUÇÃO. 

 

8.1.2. Cada atestado de aptidão técnica e experiência deverá conter: 

i. Atestados, originais e em papel timbrado, deverão constar a Razão 
Social, CNPJ, endereço e telefone da empresa contratante, nome 
do responsável pelas informações e respectivo cargo, e-mail e 
telefone de contato, e assinatura do Representante Legal da 
Atestante ou outra forma que permita a COBRA TECNOLOGIA 
estabelecer contato com a empresa atestadora, se necessário; 

ii. Nos atestados deverão constar o nome do projeto, quantidade de 
horas empregadas e quantidade de profissionais envolvidos na 
execução do mesmo; 

iii. Os atestados devem informar a quantidade de empregados da 

empresa atestadora; 

iv. Todos os atestados deverão estar no idioma português; 

v. Os atestados de empresas internacionais deverão ser traduzidos 
por tradutor juramentado e credenciado na Junta Comercial da 
cidade de atuação; 

vi. Os atestados devem informar a descrição da solução implantada, 
em nível de detalhes que permita a sua perfeita identificação, que 
deverá conter necessariamente os produtos listados na SOLUÇÃO; 

vii. O total da carga horária do(s) atestado(s) deverá ser, de no mínimo, 
4000 (quatro mil) horas e proporcionais à complexidade e dimensão 
do escopo dos objetos licitados tanto em relação ao tempo 
estimado para a execução das atividades quanto ao quantitativo de 
profissionais envolvidos, considerando os perfis apresentados no 
item 3.9.3 - Equipe Profissional do PROPONENTE; 

viii. Apenas será admitido atestado emitido em que tenha sido a 
sociedade responsável pela prestação dos serviços de 
implementação e implantação de SOLUÇÃO. 
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9. Mecanismos Formais de Comunicação 
 

9.1. Esta seção trata dos meios de comunicação disponíveis e aceitáveis entre as 
partes, que serão utilizados para todos os eventos de comunicação que 
vierem a ocorrer, incluindo a entrega dos artefatos exigidos. 

9.2. A COBRA TECNOLOGIA  e o PROPONENTE acordarão o Plano oficial de 
Comunicação do Projeto que deverá conter, no mínimo, matriz de 
comunicação, plano de entrevistas e plano de reuniões. Este Plano deve 
seguir as definições do Communications Management Plan conforme 

apresentado no PMBOK. 

9.3. A presente contratação prevê a realização de reuniões ordinárias, realizadas 
periodicamente entre a COBRA TECNOLOGIA  e o PROPONENTE para 
acompanhamento dos serviços e planejamento de ações, conforme 
periodicidade a ser definida pela equipe de Gerenciamento do Projeto da 
COBRA TECNOLOGIA  e o PROPONENTE.  

9.4. A pauta de cada reunião será definida pela COBRA TECNOLOGIA  e 
comunicada com antecedência mínima de 48 horas ao PROPONENTE. 

9.5. Reuniões extraordinárias de acompanhamento poderão ser realizadas a 
qualquer tempo, sem periodicidade definida, para tratar de assuntos não 
previstos para as reuniões ordinárias, desde que convocadas pela COBRA 
TECNOLOGIA  ou pelo PROPONENTE com antecedência mínima de 48 
horas.  

9.6. Diferenciam-se as reuniões extraordinárias das ordinárias por não haver 
cronograma pré-estabelecido para as primeiras. 

9.7. Nas reuniões de acompanhamento periódicas deve ser feita avaliação dos 
indicadores de nível de serviço aferidos no período e efetividade das ações 
corretivas. Incumbe ao PROPONENTE apresentar sugestões de medidas 
corretivas, sempre que necessário ao estabelecimento ou restabelecimento 
de níveis de serviço previsto no contrato. As propostas apresentadas serão 

discutidas e avaliadas pela COBRA TECNOLOGIA .  

9.8. Ao término da reunião, a COBRA TECNOLOGIA  elaborará ata específica 
com o registro dos principais assuntos tratados, as decisões tomadas e as 
notificações realizadas.  

9.9. A ata deve ser assinada pelos presentes e juntada aos autos do processo de 
fiscalização do contrato. 

9.10. As comunicações formais entre as partes serão por meio de atas de reunião 
de acompanhamento, registro de chamados, relatórios e mensagens 
eletrônicas. 
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9.11. Não serão considerados como mecanismos formais de comunicação: 
utilização de fóruns de debate e discussão ou outros ambientes de 

colaboração, envio e troca de mensagens por meio de telefones móveis 
(SMS), contatos telefônicos e/ou verbais, entre outros que são caracterizados 
pela informalidade. No entanto, podem ser utilizados para interação entre a 
COBRA TECNOLOGIA e o PROPONENTE, com objetivo de abreviar a troca 
de informações, mediante posterior formalização, se for o caso. 

9.12. De comum acordo, as partes poderão eleger outros mecanismos formais de 
comunicação. 

 
10. Apresentação da Planilha de Preços 
 

10.1. O PROPONENTE deverá apresentar, sob pena de desclassificação: 

10.1.1. O preço global do Modelo de Planilha de Preços (ANEXO VI - Modelo de 
Planilha de Preços) deverá ser preenchido na planilha ANEXO VI A - 
Cronograma Físico-Financeiro, bem como o detalhamento dos custos por 
módulo descrito na Tabela 1 deste Projeto Básico. 

10.1.2. A consolidação dos custos deve ser apresentada no formato da planilha do 
ANEXO VI - Modelo de Planilha de Preços. 

10.1.3. Na planilha deverão ser abertos os impostos, gastos totais e lucratividade 

prevista para o cumprimento dos serviços contratados neste EDITAL. 

 
11. Condições de Pagamento 
 

11.1. A COBRA TECNOLOGIA  efetuará o pagamento referente aos entregáveis 
(PRODUTOS e SERVIÇOS), através da atribuição de um valor por 
ENTREGA efetiva, conforme Cronograma Físico Financeiro, deste EDITAL, 
ao invés da modalidade de pagamento por simples consumo de horas, que 
não assegura à COBRA TECNOLOGIA a efetiva prestação dos serviços em 
conformidade com o cronograma definido. 

11.2. A COBRA TECNOLOGIA somente efetuará o pagamento para cada 
PRODUTO previsto mediante o seu respectivo Recebimento Definitivo, 
conforme item 3.6 deste Projeto Básico, associado à homologação e aceite 
dos serviços pela COBRA TECNOLOGIA. 

11.3. O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias corridos do atesto da 
Nota Fiscal eletrônica (NF-e), que será apresentada de acordo com as etapas 
do Cronograma Físico-Financeiro. 

12. Cronograma de Execução Físico-Financeiro 
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12.1. As ENTREGAS e os respectivos faturamentos serão divididos por Ondas e 
por fases sucessivamente conforme apresentado no Cronograma Físico 

Financeiro (ANEXO VI A - Cronograma Físico-Financeiro), de acordo com a 
distribuição geral descrita no quadro abaixo: 

 

DISTRIBUIÇÃO GERAL Percentual 
Onda 1  43% 
Onda 2  25% 
Onda 3   32% 

 

12.2. Cada fase dentro da Onda representará um peso diferenciado de acordo com 
a distribuição parcial a seguir: 

 

DISTRIBUIÇÃO PARCIAL  ONDA 1 ONDA 2 ONDA 3 
Fase de Planejamento    10% 10% 10% 
Fase de Desenho/Definição    15% 15% 15% 
Fase de Construção/Execução    15% 15% 15% 
Fase de Testes    15% 15% 15% 
Fase de Transição    15% 15% 15% 
Fase de Produção    15% 15% 15% 
Fase de Operação Assistida    15% 15% 15% 

 

12.3. A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços será 
verificada juntamente com o documento do PROPONENTE que contenha a 
relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo 
de Referência. 

12.4. As ENTREGAS devem ocorrer até o último dia do mês definido para a fase, 
conforme o sequenciamento das Ondas apresentados no item 3.5 - 
Sequenciamento das Ondas, desde que não modifique a ordem dos 
pagamentos, nem a data final de implantação, respeitando os prazos 
máximos especificados pela COBRA TECNOLOGIA, bem como a qualidade 
dos Artefatos. 

12.5. O faturamento referente às ENTREGAS de uma fase ocorrerá após 30 (trinta) 
dias corridos a partir do aceite da COBRA TECNOLOGIA , segundo o Fluxo 
de Caixa apresentado no Cronograma (ANEXO VI A - Cronograma Físico-
Financeiro). 

12.6. Os valores especificados para o período de Operação Assistida de cada 
Onda, não variam conforme a quantidade de chamados por parte da COBRA 
TECNOLOGIA. 
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13. Garantia de execução de Serviços 

 

13.1. O PROPONENTE se obriga a manter, durante toda a vigência do contrato, 
como compromisso de integral cumprimento de todas as obrigações 
contratuais assumidas, garantia em favor da COBRA TECNOLOGIA de 5% 
(cinco por cento) do preço total contratado, a ser entregue em até 30 (trinta) 
dias, a contar da assinatura do contrato, a qual deverá ser mantida pelo 
PROPONENTE enquanto o contrato estiver vigente, devendo apresentar à 
COBRA TECNOLOGIA, conforme previsão contratual, o comprovante de uma 
das modalidades a seguir: 

a) Caução em dinheiro; 

b) Fiança bancária; ou 

c) Seguro garantia. 

13.2. O PROPONENTE obriga-se a apresentar termo de quitação do seguro 
quando da apresentação da garantia mencionada no item 13.1, alínea c. 

13.3. Caso o prêmio seja parcelado pelo PROPONENTE, este se obriga a 
apresentar mensalmente cópia do referido pagamento, quando do envio da 
fatura. 

13.4. A não apresentação dos documentos citados nos itens 13.1 ao item 13.3 
ensejará abertura de processo administrativo que poderá culminar em 
rescisão contratual. 

13.5. A garantia citada no item 13.1 deverá cobrir danos, obrigações trabalhistas e 
previdenciárias de qualquer natureza, de seguridade social, multas e 
penalidades impostas ao PROPONENTE. 

13.6. Utilizada a garantia, o PROPONENTE fica obrigado a integralizá-la no prazo 
de 5 (cinco) dias úteis contados da data em que for notificado formalmente 
pela COBRA TECNOLOGIA . 

13.7. O valor em dinheiro depositado em caução será administrado pela COBRA 
TECNOLOGIA, por meio de aplicações financeiras, de comum acordo com o 
PROPONENTE, que terá acesso aos extratos de simples verificação da conta 
de caução. 

13.8. Em caso de fiança bancária, deverão constar no instrumento, os seguintes 
requisitos, quais sejam: 

i. Prazo de validade correspondente ao período de vigência do 
contrato; 

ii. Expressa afirmação do fiador de que, como devedor solidário e 
principal pagador, fará o pagamento à COBRA TECNOLOGIA , 
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independentemente de interpelação judicial, caso o afiançado não 
cumpra suas obrigações; 

iii. Expressa renúncia do fiador ao benefício de ordem e aos direitos 
previstos nos artigos 827 e 838 do Código Civil; e 

iv. Cláusula que assegure a atualização do valor afiançado. 

13.9. Não será aceita fiança bancária que não atenda aos requisitos estabelecidos 
no item 13.8 deste projeto básico. 

13.10. Em se tratando de seguro-garantia, a apólice deverá indicar: 

i. A COBRA TECNOLOGIA  como beneficiário; e 

ii. Que o seguro garante o fiel cumprimento das obrigações 
assumidas pela contratada no instrumento contratual, inclusive as 
de natureza trabalhista e/ou previdenciária, até o valor da garantia 
fixado na apólice. 

13.11. Não será aceita apólice que contenha cláusulas contrárias aos interesses da 
COBRA TECNOLOGIA. 

13.12. O valor da garantia somente poderá ser disponibilizado ao PROPONENTE 
quando do término ou rescisão do contrato, desde que não possua dívida 
inadimplida com a COBRA TECNOLOGIA e mediante expressa autorização 
desta. 

13.13. Toda e qualquer garantia a ser apresentada responderá pelo cumprimento 
das obrigações do PROPONENTE eventualmente inadimplidas na vigência 
do contrato e da garantia, e não serão aceitas se o garantidor limitar o 
exercício do direito de execução ou cobrança ao prazo de vigência da 
garantia. 

13.14. Toda vez que houver prorrogação do prazo contratual, o PROPONENTE 
deverá renovar a garantia e, em caso de alteração que acarrete aumento do 
valor estimado do contrato, deverá complementar a garantia. 

13.15. No caso do PROPONENTE apresentar como garantia caução em títulos da 
divida pública, só terão validade os escriturais, registrados em sistema 
centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do 
Brasil, conforme determinação do Ministério da Fazenda, que para ser aceito, 
será validada sua autenticidade pela COBRA TECNOLOGIA . 

13.16. O seguro garantia só será aceito depois de examinada e comprovada a 
idoneidade da seguradora, cujas informações serão consultadas no sitio da 
SUSEP. 

13.17.  Garantia Legal dos Serviços Prestados: 

13.17.1. O PROPONENTE deverá prestar ampla garantia legal a todos os produtos 
entregues referentes aos serviços prestados, em todo o ambiente de 
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PRODUÇÃO, durante toda a vigência contratual, contados do recebimento 
definitivo pela COBRA TECNOLOGIA  dos serviços especializados, corrigindo 

qualquer vício ou problema encontrado no que tange a configuração 
(PARAMETRIZAÇÃO e PERSONALIZAÇÃO), bem como todo 
DESENVOLVIMENTO realizado pelo PROPONENTE na SOLUÇÃO, sem 
qualquer ônus para a COBRA TECNOLOGIA . 

13.17.2. Será considerado vício do serviço, entre outras situações previstas em Lei, o 
não atendimento dos requisitos tratados no ANEXO III A - Requisitos 
Funcionais e Não-Funcionais deste EDITAL e dos requisitos especificamente 
considerados na abertura dos chamados durante a Operação Assistida e dos 
níveis de serviço estabelecidos no ANEXO IV A - Especificações Técnicas. 

13.17.3. A garantia legal se estende por até 90 dias após o término de vigência do 
contrato, período no qual o PROPONENTE deverá corrigir vícios ou falhas 
detectados em entregas colocadas em PRODUÇÃO antes do término da 
vigência ou oriundos das próprias correções realizadas durante a garantia. A 
não correção dos vícios ou problemas detectados dentro da garantia legal 
prorrogará automaticamente seu prazo, até que todos os vícios e problemas 
sejam resolvidos. 

13.17.4. Havendo chamados em aberto, ao final de cada mês deverá o 
PROPONENTE emitir relatório que detalhe as demandas abertas e 
concluídas no período. 

13.17.5. Possível atuação emergencial da COBRA TECNOLOGIA , alterando qualquer 
produto entregue no sentido de reestabelecer o funcionamento da SOLUÇÃO, 

em decorrência da não atuação tempestiva do PROPONENTE dentro dos 
prazos de atendimento estabelecidos em contrato, não afetará a garantia 
legal. 

13.18. Tratamento de demandas no período de Garantia Legal: 

13.18.1. A abertura de chamados ao PROPONENTE sobre vícios ou problemas 
encontrados, após o período de Operação Assistida, ocorrerá no sistema de 
controle de demandas do próprio PROPONENTE, ao qual será franqueado 
acesso à COBRA TECNOLOGIA , durante os 90 (noventa) dias de garantia 
legal. 

13.18.2. Os chamados cadastrados pela COBRA TECNOLOGIA  serão classificados 
de acordo com os níveis de prioridade e prazos de atendimento definidos de 

forma semelhante ao período de Operação Assistida. Os chamados poderão 
ter sua severidade alterada a qualquer tempo, a critério da COBRA 
TECNOLOGIA , considerando alterações das condições de impacto no 
negócio ou a conveniência da administração. O PROPONENTE deverá iniciar 
o atendimento, registrar os andamentos e concluí-lo. Somente a COBRA 
TECNOLOGIA  poderá encerrar os chamados. 
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13.18.3. A abertura de chamado feita pelo PROPONENTE junto ao fabricante dos 
softwares da SOLUÇÃO, decorrente de demanda aberta pela COBRA 

TECNOLOGIA , não representará interrupção na contagem dos prazos de 
atendimento. Em casos excepcionais, desde que configurado e comprovado 
defeito em software sobre o qual o PROPONENTE não possua domínio de 
modificação, o tempo de resolução do chamado pelo fabricante será 
considerado para fins de avaliação de impacto no tempo de atendimento e 
resolução do incidente. 

13.18.4. A contagem dos prazos de atendimento será interrompida durante a análise 
da COBRA TECNOLOGIA  e será retomada a partir do momento de 
interrupção, se o chamado for rejeitado. 

13.18.5. Caso o PROPONENTE seja obrigado a interromper atendimento em razão de 
agendamento, as interrupções serão descontadas dos prazos de 
atendimento. 

13.18.6. Caso o PROPONENTE constate a existência do vício ou defeito reportado 
depois de realizada a correção, deverá atualizar a documentação da 
SOLUÇÃO, scripts de atendimento de help desk, ajuda online da SOLUÇÃO 

e base de conhecimento. 

13.18.7. Se o PROPONENTE comprovar que parte do problema decorrente de 
abertura de chamado situa-se em recurso sob responsabilidade da COBRA 
TECNOLOGIA , poderá solicitar a participação de profissionais da COBRA 
TECNOLOGIA para auxiliá-la na correção. 

13.18.8. Caso o PROPONENTE precise efetuar adequações que envolvam 
modificações no ambiente computacional da COBRA TECNOLOGIA  em que 
o PROPONENTE não tenha domínio, como reconfiguração de firewalls, de 
serviços de mensageria ou de rede, o PROPONENTE deverá solicitar a 
reconfiguração à equipe de Infraestrutura de TI da COBRA TECNOLOGIA . 

 

14.  Regras para Aplicação de Multas e Sanções 
 

14.1. Descrição das penalidades. 

14.1.1. Atraso para reposição de profissionais do PROPONENTE: 

14.1.1.1. Em caso de atraso na reposição de qualquer profissional do PROPONENTE 
acima do prazo de 10 (dez) dias corridos da data da saída do profissional 
anterior, incidirá a penalidade de até 1% (um por cento) por dia de atraso do 
valor previsto para pagamento da próxima fatura a ser paga de acordo com o 
Cronograma-Físico Financeiro. 

14.1.1.2. Se a reposição do profissional atrasar por mais de 15 (quinze) dias úteis da 
data da saída do profissional anterior, a penalidade passará para 10% (dez 
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por cento) do valor previsto para pagamento da próxima fatura a ser paga de 
acordo com o Cronograma-Físico Financeiro. 

14.1.2. Recusa e substituição de profissionais do PROPONENTE: 

14.1.2.1. Será aplicada multa, sobre o valor do contrato, equivalente a 0,01% (um 
centésimo por cento), para cada recusa de admissão de novo profissional ou 
solicitação de troca de profissional feitas pela COBRA TECNOLOGIA, a partir 
da terceira recusa consecutiva, referente a uma mesma ocupação, por 
deficiências em relação ao cumprimento dos requisitos apresentados no item 
3.9.3 – Equipe Profissional do PROPONENTE ou por deficiência técnica do 
profissional na execução de suas atividades. O mesmo percentual de multa 
será aplicado por dia útil de atraso na substituição de profissional. Após a 
quinta recusa consecutiva, ou após o décimo dia útil de atraso na substituição 
de profissional, poderão ser tomadas ações administrativas com vistas à 
rescisão do contrato, por inexecução parcial. 

14.1.2.2.  Será aplicada multa, sobre o valor do contrato, equivalente a 0,1% (um 
décimo por cento), quando ocorrer, dentro de um período de trinta dias 
consecutivos, cinco ou mais recusas de admissão de novo profissional ou 
solicitações de troca de profissionais por parte da COBRA TECNOLOGIA, 
para diferentes ocupações, por deficiências em relação ao cumprimento dos 
requisitos apresentados no item 3.9.3 – Equipe Profissional do 
PROPONENTE ou por deficiência técnica do profissional na execução de 
suas atividades. Após três meses consecutivos de aplicação de multa 
poderão ser tomadas ações administrativas com vistas à rescisão do contrato, 
por inexecução parcial. 

14.1.3. Atrasos no Cronograma oficial do projeto: 

14.1.3.1. Caso o PROPONENTE discorde dos prazos e estimativas estabelecidas pela 
COBRA TECNOLOGIA para composição do Cronograma oficial do projeto. 
Durante a fase de Planejamento, deverá apresentar a discordância formal, 
com as devidas justificativas técnicas, que serão avaliadas pela COBRA 
TECNOLOGIA, que poderá aceitar ou não as sugestões. O uso de má-fé 
estará sujeito a aplicação de sanção de 15% do valor total do contrato. 

14.1.3.2. De acordo com o estabelecido no Cronograma oficial do projeto, o aceite das 
ENTREGAS deve respeitar a data base acordada entre a COBRA 
TECNOLOGIA e o PROPONENTE. 

14.1.3.3. Os atrasos das ENTREGAS que envolva rejeição em função do não 
atendimento dos critérios de qualidade estabelecidos, problemas identificados 
na etapa de Homologação e Aceite (capítulos 5 e 6 respectivamente), bem 
como atrasos para conclusão dos serviços incidirão em penalidades sobre o 
valor estabelecido no Cronograma Físico/Financeiro, conforme quadro a 
seguir: 
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Atraso na entrega 
artefato (dias) 

Sobre o valor 
estabelecido no 

cronograma 
Físico/Financeiro 

Qualidade do artefato 
(nº retrabalho) 

Sobre o valor estabelecido 
no cronograma 

Físico/Financeiro) 

t ≤ 2 10% t ≤ 2 10% 

2> t ≥ 5 15% 2> t ≥ 5 20% 

t > 5 20% t > 5 25% 

(t) - a quantidade de dias úteis de atraso. 

14.1.4. Não cumprimento do Nível Mínimo de Serviço durante a Operação 
Assistida: 

14.1.4.1. A análise dos indicadores de desempenho para tempo de resposta permite 
avaliar o Nº de atendimentos do suporte durante a Operação Assistida, no 
entanto, esses não mensuram o desempenho do produto oferecido. 

14.1.4.2. Ao final de cada mês de Operação Assistida, a COBRA TECNOLOGIA  
emitirá um relatório com o detalhamento dos chamados executados pelo 
PROPONENTE: 

a) Quantidade de chamados abertos e concluídos no período; 

b) Valores alcançados para os indicadores de desempenho descritos 
na seção referente a níveis de serviço do ANEXO IV A - 
Especificações Técnicas; 

c) Tempo de resposta médio dos chamados executados no mês 
exceda o Nível Mínimo de Serviço estipulado; 

d) Valores alcançados para os indicadores de desempenho definidos 
durante o mapeamento dos processos de trabalho; 

e) Discrepâncias encontradas entre a execução da folha e no sistema 
legado. 

14.1.4.3. Cada um dos períodos de Operação Assistida, sendo coincidentes ou não, 
terão “aceites” independentes pela COBRA TECNOLOGIA. 

14.1.4.4. A Tabela III ilustra o processo de apuração de penalidade do período de 
Operação Assistida. Onde (C) é a data de abertura do chamado e (t) é o 

tempo final do atendimento (em horas): 

14.1.4.5. Será aplicada multa de 20% sobre o valor indevidamente cobrado pelo 
PROPONENTE, em seu relatório mensal de fatores de cumprimento de nível 
de serviço, a partir do terceiro mês consecutivo de aplicação equivocada do 
fator para todos os níveis solicitados pela COBRA TECNOLOGIA (item 
referente a níveis de serviço do ANEXO IV A - Especificações Técnicas). 
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Tabela III – Nível de atendimento considerado para penalidades. 

 

Nível de 
Severidade

peso Impacto no Negócio
Prazo máximo 
para iniciar o 
atendimento

atraso(h) % 
Prazo máximo 
para solução 
de contorno

atraso(h) %
Prazo máximo para 
solução da causa 

do problema
atraso(h) %

Crítico 50%

Os usuários não conseguem acessar ou utilizar 
integralmente a SOLUÇÃO, por falha em sua(s) 

funcionalidade(s), com impacto nos negócios da 
CONTRATANTE o que torna a operação da SOLUÇÃO 

indisponível, com consequente interrupção dos processos 
onde um processo crítico é paralisado totalmente em sua 

operação.

C + 2 (duas) 
horas corridas

> 2 -5%
C + 4 (quatro) 
horas corridas

> 4 -5%
C + 6 (seis) horas 

corridas
> 6 -5%

Alto 25%

Os usuários não conseguem acessar ou utilizar a 
SOLUÇÃO no todo ou em parte, por falha em sua(s) 

funcionalidade(s). O problema causa uma grave perda do 
potencial operacional da SOLUÇÃO.

C + 2 (duas) 
horas corridas

> 2 -3%
C + 6 (seis) 

horas corridas
> 6 -3%

C + 8 (oito) horas 
corridas

> 8 -3%

Médio 15%
Há falha(s) em funcionalidade(s) da SOLUÇÃO, porém 

ainda não afeta(m) os usuários finais e não traz(em) 
impacto aos negócios da CONTRATANTE.

C + 6 (seis) 
horas corridas

> 6 -2%
C + 16 

(dezesseis) 
horas corridas

> 16 -2%
C + 24 (vinte e 
quatro) horas 

corridas
> 24 -2%

Baixo 10%

O chamado não se refere à perda de funcionalidades da 
SOLUÇÃO, não impactando, portanto, sua operação. Os 
chamados podem tratar de requisição de informações, 

melhorias ou esclarecimentos relativos ao funcionamento 
ou funcionalidade da SOLUÇÃO ou orientação técnica.

C + 6 (seis) 
horas úteis

> 6 -1%
C + 16 

(dezesseis) 
horas úteis

> 16 -1%
C + 24 (vinte e 

quatro) horas úteis
> 72 -1%
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14.1.4.6. Será calculada a média ponderada dos percentuais correspondentes ao tempo de 
resposta excedido pelo seu respectivo peso relativo ao Nível de Severidade da tabela 
acima. 

 ∑ (% Prazos excedido dos Atendimentos Específicos X Pesos dos Níveis de 
Severidades)  

 Indicador de Desempenho= Nível Máximo de Atendimento (100%) - ∑ Médias 
Ponderadas 

D≥98% ALTO

 95% ≤  D < 98% SATISFATÓRIO

 90% ≤  D < 95% MÉDIO

  D < 90% BAIXO

Indicadores de Desempenho para 
Tempo de Resposta dos 

Chamados

 

 

14.1.5. Avaliação da ENTREGA durante o Aceite (retrabalho): 

14.1.5.1. O percentual correspondente ao desempenho Médio e Baixo de cada serviço previsto 
neste EDITAL será glosado dos pagamentos correspondentes às ENTREGAS nas fases 
de Operação Assistida, conforme tabela a seguir:  

GLOSAS DA MÉDIA DE CHAMADOS NO PERÍODO DE OPERAÇÃO ASSISTIDA 

Indicador de Desempenho (D) % Pagamento dos Artefatos  

90% ≤ D < 95% MÉDIO 1,00% 

D < 90% BAIXO 1,50% 

 

14.1.6. Não apresentação da comprovação de experiência do profissional do 
PROPONENTE: 

14.1.6.1. A não apresentação da comprovação da experiência profissional do funcionário do 

PROPONENTE em até 10 (dez) dias úteis do comparecimento do profissional para 
execução dos serviços, conforme o item 3.9.6 – Comprovações de experiência da equipe 
do PROPONENTE incidirá em multa de 1% (um por cento) por dia de atraso do valor 
previsto para pagamento da próxima fatura a ser paga de acordo com o Cronograma-
Físico Financeiro. 
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14.1.7. Assinatura do contrato: 

14.1.7.1. A COBRA TECNOLOGIA poderá aplicar multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total 
do contrato, em razão de descumprimento total da obrigação assumida, no caso de 
recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido 
pelo contratante. 

14.1.8. Apresentação de garantia de execução: 

14.1.8.1. Será aplicada multa de 0,01% (um centésimo por cento) sobre o valor total do contrato, 
por dia de atraso injustificado na apresentação da garantia de execução, até trinta dias de 

atraso. Após trinta dias de atraso poderão ser tomadas ações administrativas com vistas 
à rescisão do contrato, por inexecução total. 

14.1.9. Qualidade do serviço de Transição de Conhecimento: 

14.1.9.1. Será aplicada multa equivalente a 3% (três por cento) do valor total do contrato, a partir 
da terceira reaplicação de treinamento, conforme estabelecido no item 4.16 – Transição e 
repasse do conhecimento. 

14.1.10. Uso indevido de informações: 

14.1.10.1.1.Será aplicada multa, sobre o valor do contrato, equivalente a 1% (um por 
cento), para cada uso indevido de informações referentes a COBRA TECNOLOGIA  
por parte do PROPONENTE. As informações citadas são aquelas referentes a 
COBRA TECNOLOGIA  que o PROPONENTE tenha tomado conhecimento em função 
de suas atividades na execução do contrato.  

14.1.10.1.2.Uso indevido é todo aquele envolvendo informações da COBRA TECNOLOGIA  
que não tenha sido por ele expressamente autorizado, seja pelo PROPONENTE, 
como pessoa jurídica, ou pelos profissionais por ela alocados para execução do 
contrato. 

14.2. Em caso de reincidência, o valor da multa estipulada nos parágrafos anteriores será 
elevado em 10% (dez por cento) a cada reincidência, até o limite de 30% (trinta por 
cento) do valor previsto para pagamento da próxima fatura a ser paga de acordo com o 
Cronograma-Físico Financeiro. 

14.3. O descumprimento recorrente de qualquer das obrigações previstas no presente contrato, 
acarretará a suspensão dos pagamentos até o cumprimento das obrigações em 
inadimplemento. Os pagamentos restabelecidos não sofrerão atualização monetária e 
acréscimos de qualquer natureza. 

14.4. Na hipótese de rescisão do presente contrato por inexecução total ou parcial ou por 
mora, ficará o PROPONENTE obrigado a pagar à COBRA TECNOLOGIA  multa 
irredutível e não compensatória igual a 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, 
sem prejuízo das perdas e danos. 

14.5. Quando da ocorrência de uma penalidade, essas serão aplicadas no valor a pagar ao 
PROPONENTE na próxima fatura prevista, seguindo o estabelecido no Cronograma 
Físico-Financeiro. 
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14.6. As multas poderão ser aplicadas cumulativamente com as demais sanções previstas no 
contrato, não terão caráter compensatório e sua cobrança não isentará a contratada da 
obrigação de indenizar eventuais perdas e danos nem a desobrigam da prestação ou 
entrega de qualquer produto ou serviço. 

14.7. Os prazos para aplicação de multas, definidos nesta seção, consideram dias úteis. 

14.8. Quando as multas, cumulativamente, no período de doze meses, excederem a 30% do 
valor total do contrato, poderão ser tomadas ações administrativas com vistas à rescisão 
do contrato, por inexecução parcial, sem prejuízo da aplicação das demais sanções 
previstas. 

14.9. A multa aplicada ao PROPONENTE ou prejuízos por ele causados, serão ser 
descontados de valores que tiver a receber. Se a multa ou os prejuízos forem de valor 
superior ao valor a receber pelo PROPONENTE, serão descontados da garantia de 
execução. Se ainda forem insuficientes, deverá o PROPONENTE recolher a diferença no 
prazo de 10 (dez) dias. Se tal obrigação não for cumprida, o PROPONENTE será inscrita 
na Dívida Ativa. O PROPONENTE deverá recompor a garantia de execução e seguros 
nos prazos estabelecidos no EDITAL. 

 

15. Inspeções e Diligências 
 

15.1. Com a finalidade de dirimir eventuais dúvidas na interpretação do conteúdo de 
documentos de capacidade técnica, a COBRA TECNOLOGIA poderá, entre outros, usar 
os seguintes mecanismos: 

a) diligencia às fontes de informação; 

b) inspeção “in loco” para caracterização das evidências de capacidade; 

c) requerimento de acesso aos contratos referidos em atestado ou aos seus 
artefatos; 

d) requerimento de cópias de nota fiscal, guia de importação de produtos de 
origem estrangeira e outros documentos que comprovem a regularidade fiscal 
da transação, objeto dos atestados. 

 
16. Critérios de habilitação para participação da disputa 

 

16.1. O PROPONENTE deverá apresentar, para fins de participação nesta disputa, documento 
emitido pelo fabricante Oracle do Brasil demonstrando que é participante do programa de 
OPN – Oracle Partner Network, com nível de parceria Diamond. 

16.2. O PROPONENTE deverá apresentar declaração recente do fabricante dos produtos da 
SOLUÇÃO ou de seu representante legal no Brasil em papel timbrado, emitida em no 
máximo 30 dias antes da licitação, declarando que a mesma possui credenciamento do 
fabricante para fornecimento dos serviços apontados neste EDITAL. 
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16.3. Não será aceita a formação de consórcio para a execução do OBJETO deste certame. 

16.4. Apresentação de um ou mais atestados ou certidões de capacidade técnica, conforme 
descritos no capítulo 8 - Qualificação Técnica do PROPONENTE, em nome da licitante, 
expedidos por pessoa jurídica de direito público ou privado para a qual os serviços foram 
prestados, que comprovem, no conjunto, que o PROPONENTE executou 
satisfatoriamente os serviços apontados neste EDITAL. 

16.5. Serão aceitos somente atestados ou certidões referentes a soluções com implantação 
concluída e em funcionamento (em PRODUÇÃO, sendo utilizada pelo público alvo) e 
que, por declaração do ente contratante, seja atestado que a solução atendeu 
satisfatoriamente os requisitos especificados na contratação e que o projeto foi 
implantado em níveis adequados de qualidade e de tempo de implantação (conforme 
previsto no instrumento de contratação utilizado a época). 

16.6. O PROPONENTE deverá estar legalmente habilitado e autorizado pelas organizações 
federais, estaduais e municipais para exercer as atividades exigidas pelo Edital. 

16.7. Habilitação parcial pelo SICAF: 

16.7.1. O PROPONENTE que optar pela habilitação parcial por meio do SICAF, registro 
cadastral oficial do Poder Executivo Federal, nos termos da INSTRUÇÃO NORMATIVA 
Nº 5, de 21.07.1995, do extinto Ministério de Administração e Reforma do Estado – 
MARE e Decreto nº 3.722, 09.01.2001 e atualizações posteriores, deverá atender às 
seguintes exigências: 

i. Satisfazer os requisitos relativos à fase inicial de habilitação preliminar no 
SICAF (itens 3.1 e 3.9 da IN/MARE nº 5, de 21/07/95), que se processará 
conjuntamente com a apresentação da qualificação econômico-financeira e 
regularidade fiscal, incluindo quando necessária a qualificação técnica. 

ii. Estar cadastrado, na forma de habilitação parcial, com o código e descrição da 
atividade econômica compatível com o objeto contratual, conforme constante 
no Projeto Básico deste EDITAL. 

iii. No caso de constar algum documento vencido junto ao SICAF, na etapa de 
habilitação, o Pregoeiro poderá solicitar a comprovação da regularidade 
daquela situação. 

iv. Mesmo quando o PROPONENTE arrematante optar pela Habilitação parcial no 
SICAF deverá enviar o Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do 
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da legislação em 
vigor, acompanhado do demonstrativo das contas de lucros e prejuízos, para 
confirmação da qualificação econômico-financeira. 

16.7.2. Os interessados em participar da presente licitação, que não estejam habilitados 
parcialmente no SICAF, poderão habilitar-se em qualquer “Unidade Cadastradora” do 
Sistema. A relação da referida unidade poderá ser obtida, via internet, no endereço 
http://www.comprasnet.gov.br. 
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16.8. Habilitação junto à BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS: 

16.8.1. Para a habilitação junto à COBRA TECNOLOGIA, o PROPONENTE deverá apresentar 
os seguintes documentos: 

16.8.1.1. Habilitação Jurídica: 

i. Registro comercial, no caso de empresário individual, ato constitutivo, estatuto 
ou contrato social em vigor, em se tratando de sociedade empresária e 
sociedades simples, devidamente registrado, e, no caso de sociedades por 
ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, e, 

no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de nomeação da 
diretoria em exercício. 

ii. Os documentos mencionados acima deverão estar acompanhados de todas as 
suas alterações ou da respectiva consolidação e deles deverá constar, entre os 
objetivos sociais, a execução de atividades da mesma natureza ou compatível 
com o objeto desta licitação. 

iii. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 
prova de nomeação da diretoria em exercício. 

iv. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 
em funcionamento no País, expedido pelo órgão competente, quando a 
atividade assim o exigir. 

 
16.8.1.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista 

i. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da 
Fazenda – CNPJ/MF. 

ii. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se 
houver, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente a seu ramo de 
atividade e compatível com o objeto contratual. 

iii. Prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do 
domicílio ou sede da licitante, compreendendo a Certidão de Quitação de 
Tributos e a Certidão Quanto à Dívida Ativa – ou outras equivalentes na forma 
da lei – expedidas, em cada esfera de governo, pelo Órgão competente. 

iv. Prova de regularidade perante o Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, 
mediante apresentação da CND – Certidão Negativa de Débito. 

v. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço – 
FGTS, mediante apresentação do CRF – Certificado de Regularidade de Fundo 
de Garantia, fornecido pela Caixa Econômica Federal. 

vi. Prova de regularidade junto à Justiça Trabalhista, mediante apresentação da 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 
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vii. A habilitação parcial pelo SICAF substitui os documentos elencados nos 
subitens iii ao v. 

16.8.1.3. Qualificação Econômico-Financeira: 

i. Certidão negativa de pedido de falência, ou recuperação judicial e extrajudicial, 
expedida pelo distribuidor da sede da licitante que esteja dentro do prazo de 
validade expresso na própria certidão. Caso as certidões sejam apresentadas 
sem indicação do prazo de validade, serão consideradas válidas, para este 
certame, aquelas emitidas há no máximo 90 (noventa) dias da data estipulada 
para a abertura da sessão. 

a) Para as praças onde houver mais de um cartório distribuidor, 
deverão ser apresentadas tantas certidões quantos forem os cartórios, 
cada uma emitida por um distribuidor. 

ii. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da legislação em vigor, acompanhado do 
demonstrativo das contas de lucros e prejuízos que comprovem possuir a 
licitante boa situação financeira. 

b) No caso de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, a 
apresentação dessa documentação servirá também para a 
comprovação de enquadramento nessa condição, de acordo com o 
Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006. 

iii. .A comprovação da boa situação financeira do PROPONENTE será baseada 
na obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e 
Liquidez Corrente (LC) resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, sendo 
considerada habilitada a empresa que apresentar resultado maior do que 1 
(um), em todos os índices aqui mencionados: 

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

SG = Ativo Total  

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

LC = Ativo Circulante  

Passivo Circulante 

iv. As empresas que apresentarem qualquer dos índices relativos à boa situação 
financeira igual ou menor que 1,00 (um) deverão comprovar possuir patrimônio 
líquido igual ou superior a 10% do valor estimado da contratação. A 
comprovação será feita mediante apresentação do balanço patrimonial e 
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da legislação em vigor. 
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17.  Critérios de Seleção 
 

17.1. Modalidade de Licitação 
 

17.1.1. A Lei n. 10.520/2002, art. 1º, parágrafo único, define bens e serviços comuns como 
aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos 
pelo Edital, por meio de especificações usuais no mercado. O Decreto 7.174/2010 define 
em seu artigo 9º, § 2º que “será considerado comum o bem ou serviço cuja especificação 
estabelecer padrão objetivo de desempenho e qualidade e for capaz de ser atendido por 

vários fornecedores, ainda que existam outras soluções disponíveis no mercado”. 

17.1.2. O bem previsto na presente contratação, sistema para gestão de pessoas, bem como os 
serviços previstos: implantação, treinamento, manutenção evolutiva e suporte técnico, 
são baseados em padrões de desempenho e qualidade usuais no mercado e também há 
diversas empresas capazes de fornecê-lo e prestá-los. Portanto, trata-se de bem e 
serviço comum nos termos do citado decreto. 

17.1.3. O artigo 4º do Decreto 5.450/2005 estabelece que “nas licitações para aquisição de bens 
e serviços comuns, será obrigatória a modalidade pregão, sendo preferencial a utilização 
da sua forma eletrônica”. 

 

18. Tipo de Licitação 
 

18.1. Segundo Acórdão do TCU 2.471/08, “a licitação de bens e serviços de tecnologia da 
informação considerados comuns, ou seja, aqueles que possuam padrões de 
desempenho e de qualidade objetivamente definidos pelo edital, com base em 
especificações usuais no mercado, deve ser obrigatoriamente realizada pela modalidade 
Pregão, preferencialmente na forma eletrônica”. 

 
19. Vigência 
 

19.1. O contrato ficará vigente por 29 meses, podendo ser renovado a critério da COBRA 
TECNOLOGIA, limitado a 60 meses. 
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Anexo I A- Visão Geral da Empresa 

 

1. Introdução 

1.1 Objetivo do ANEXO 

O presente ANEXO tem como objetivo apresentar a empresa, descrevendo 
informações quanto ao cenário atual da instituição e as justificativas da contratação dos 
serviços. 

2. Apresentação da empresa 

2.1 Histórico da Instituição 

 
Fundada em 1974, a Cobra Computadores, hoje COBRA TECNOLOGIA, foi pioneira no 
desenvolvimento, produção e comercialização de tecnologia genuinamente nacional. 
 
Com o fim da reserva de mercado da informática, gigantes mundiais do setor de 
ingressaram no mercado brasileiro, isso fez com que a empresa buscasse novos 
caminhos e tornando-se integradora de soluções tecnológicas e prestadora de serviços de 
Tecnologia da Informação. 
 
No início da década de 90, a empresa se afinou à tendência mundial de parcerias, dentre 
as quais a Sun Microsystems, IBM, Cisco Systems, Microsoft, Oracle e SCO. Nesta 
época, o Banco do Brasil passou a ser acionista majoritário da Cobra Computadores. 
 
E no final da década, a Cobra Computadores se consolidou no mercado de serviços 
bancários, passando a se chamar Cobra Tecnologia e a integrar ao Conglomerado do 
Banco do Brasil, mudando seu perfil e se especializando em tecnologia bancária. 
 
Em 2012, a Empresa se reposicionou e passou a se dedicar principalmente à prestação 
de serviços para o Conglomerado Banco do Brasil, em duas frentes: Serviços de 
Processos de Negócios (BPO) e Serviços de Tecnologia da Informação (ITO). 
 
Em 2013, mudou seu nome fantasia para BB TENOCLOGIA E SERVIÇOS (BBTS), como 
forma de demonstrar ao mercado sua proximidade e alinhamento com seu controlador, o 
Banco do Brasil, que detém 99,97% de seu capital social. 
 
A BBTS conta hoje com um portifólio diversificado: Assistência Técnica, Monitoração, 
Segurança Eletrônica, Contact Center, Apoio Logístico a serviços bancários, 
Gerenciamento de Documentos, Impressão, Fábricas de Software e Testes, Software 
Livre, Gestão de Recursos de Telecomunicações e SMS Broker. 
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A Empresa terminou o ano de 2013 com um faturamento de R$ 616 milhões, quatro mil 
colaboradores e capacidade de atendimento em 3.600 municípios brasileiros, tendo a 
capilaridade pelo território nacional um de seus principais diferenciais competitivos. 
 
Como "visão de futuro", passou a perseguir ser reconhecida como principal e melhor 
parceira estratégica do BB na prestação de serviços tecnológicos. 

2.2 Principais Processos de Negócio 

Atualmente, os modelos de negócio da empresa estão estruturados e destinados nas 
áreas de Tecnologia da Informação e no suporte de Processos Bancários, conforme 
descritos a seguir: 

 
i. Fábricas de Software: A empresa possui 2 Fábricas de Software localizadas em 

Brasília-DF e Belém-PA, com o objetivo de desenvolvimento de software para o 
Banco do Brasil e a criação de software e gestão da modernização tecnológica 
para o desenvolvimento da Região Amazônica. 

 
ii. Gestão de Documento Eletrônico: Impressão, processamento, microfilmagem, 

digitalização e recuperação de documentos diversos. 

Processamento Eletrônico de Documentos: 

 21 unidades em 17 cidades; 
 1.103 de agências do BB atendidas;  
 173 milhões de documentos;  
 902,7 milhões de cédulas processadas. 

Unidade de tratamento de documentos (DF e RJ): 

 14,6 milhões de cheques, cartões de autógrafo e custódia. 

Recuperação de Documentos (Taboão da Serra-SP):  

 1,9 milhões de cópias de documentos (REDOC). 
 

iii. Monitoração: Monitoramento de Terminais de Autoatendimento (TAA): 44 mil 
TAA e 1.650 pontos de ambiência monitorados em todo o Brasil. 
O serviço de monitoração de TAA e equipamentos avisa falhas técnicas e 
paralizações, prestando apoio logístico à assistência técnica. 

 
iv. Mobilidade: A COBRA TECNOLOGIA já entregou mais de 1 bilhão de 

mensagens curtas de celular (SMS), com projeção de atendimento a 6 milhões 
de clientes do Banco do Brasil. Nossa plataforma tem capacidade para 
processamento de mais de 100 milhões de mensagens/mês. 
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v. Contact Center: Atendimento centralizado de ligações telefônicas em Brasília-
DF. 

 7,2 milhões de ligações/ano (ativas e receptivas);  
 360 posições de 1º nível;  
 40 posições de 2º nível;  
 800 operadores. 

 
vi. Assistência Técnica: Manutenção e reparo de equipamentos em todo o Brasil:  

 Cerca de 3.600 cidades atendidas;  
 237 Locais de Atendimento (LATs);  
 32 Centros de Assistência Técnica (CATs);  
 965 técnicos especializados (2013);  
 253 mil equipamentos cobertos;  
 400 mil chamados / ano.  

Possui uma área de cobertura de Assistência Técnica espalhada por meio dos 
Centros de Assistência Técnica (CATs), localizados nos estados: AM, BA, CE, 
DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RS, SC, SP e 
TO. 

 
vii. Software Livre: Prestação de serviços especializados ao Banco do Brasil na 

adoção de tecnologias abertas. Apoio na realização da migração de 160 mil 
equipamentos do BB para Software Livre, um dos maiores casos de sucesso do 
mundo. 

 
viii. Impressão: Centro de impressão moderno e eficiente localizado em Barueri-SP. 

 736 milhões de documentos impressos.  
 Impressão de carnês e tributos para mais de 250 prefeituras. 
 Dados variáveis e personalizados. 

 
ix. Data Center: Processamento de dados e armazenamento com qualidade 

bancária.  
 Sustentação de Data Center - Brasília: 

Monitoração, controle de acesso, conectividade, gestão e instalação de 
equipamentos do Data Center do BB. 

 Data Center - São Paulo:  
Hospedagem, Software como Serviço (SaaS) e troca eletrônica de 
dados (VAN/EDI). 
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2.3 Organograma atual da empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Resultados a Serem Alcançados com a Contratação 

3.1. Revisão dos processos das áreas funcionais aderentes às boas praticas adotadas nos 
melhores ERPs do mercado. 

3.2. Otimização de processos e a maior segurança da ferramenta por meio de revisão das 
parametrizações do novo Sistema Integrado de Gestão Empresarial. 

3.3. Agilidade no provimento de soluções tecnológicas em função da atualização da 
equipe de TI. 

3.4. Implantação de toda suite de produtos adquirida pela empresa, maximizando o 
investimento efetuado. 

3.5. Melhor gestão de áreas que atualmente não são atendidas por solução corporativa. 

3.6. Elevar a qualidade das soluções ofertadas possibilitando mudança na percepção dos 
usuários quanto ao Sistema. 

3.7. Melhoria da qualidade das informações com a higienização dos principais Cadastros 
da empresa. 

4. Motivação / Justificativa 

4.1. Necessidade da COBRA TECNOLOGIA de modernizar seus processos e sistemas, 
contribuindo para o alcance de um estágio mais avançado de maturidade gerencial e 
organizacional, condizente com os desafios impostos pela estratégia de crescimento 
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da empresa. 

4.2. A referida contratação está inserida no Planejamento Estratégico da COBRA 
TECNOLOGIAde implantar a SOLUÇÃO, referente aos projetos do Programa, e a 
disponibilizar para operacionalização dos seus processos de forma integrada. 

4.3. Os processos de trabalho das áreas administrativas são vitais para garantir que uma 
organização possa realizar suas atividades fim de forma eficiente.  

4.4. A otimização dos processos que suportam as atividades destas áreas proporciona um 
resultado positivo no desempenho de qualquer instituição, pois permite atingir maior 
produtividade, controle, confiabilidade e um alto nível de qualidade na execução dos 
procedimentos e serviços. 

4.5. A contratação da SOLUÇÃO para atender o Programa de Gestão Empresarial será 
fundamental para tornar efetiva a interoperabilidade dos processos de trabalho da BB 
TECNOLOGIA E SERVIÇOS. 

4.6. Para assegurar o perfeito funcionamento da SOLUÇÃO pretendida, assim como 
garantir que suas potencialidades sejam aproveitadas ao máximo, busca-se também 
a contratação de serviços técnicos especializados para realizar a manutenção da 
SOLUÇÃO a ser contratada. 
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ANEXO II A – Macroprocessos  
 

INTRODUÇÃO 
 O objetivo deste documento é apresentar os macroprocessos atuais (“AS-IS”) da COBRA 

TECNOLOGIA que farão parte do escopo do projeto de implantação da Solução Integrada 
de Gestão Empresarial (SOLUÇÃO). 

 A metodologia utilizada visa fornecer ao PROPONENTE, uma visão geral e em alto nível 
sobre abrangência dos processos e assim alinhar as expectativas de quais processos 
estarão contemplados dentro da SOLUÇÃO.  

 A abordagem utilizada oferece uma perspectiva em cascata que inicia no maior nível 
(MACROPROCESSOS) até os seus níveis menores (SUB-PROCESSOS) e, que por sua 
vez, estão detalhados em atividades de nível sumarizado (MACRO ATIVIDADES). 
Importante ressaltar que não serão detalhadas as exceções, regras de negócio, fórmulas e 
cálculos, conceitos pertinentes aos processos, pois este detalhamento poderá ser 
consultado no ANEXO III - Requisitos Funcionais e Não-Funcionais e refinados pelo 
PROPONENTE durante as fases de Planejamento, Definição e Construção das Ondas. 

 Espera-se do PROPONENTE o alinhamento dos processos de negócios (processo “TO BE”) 
da COBRA TECNOLOGIA para aderência da melhor forma possível aos produtos da 
SOLUÇÃO. 

 Outro ponto importante a observar é que o detalhamento dos processos identificados, 
necessários para condução das configurações e testes da SOLUÇÃO, serão realizados pelo 
PROPONENTE durante a execução dos serviços objeto deste EDITAL. 

1. CADEIA DE VALOR 

A cadeia de valor da COBRA TECNOLOGIA está estruturada em 16 MACROPROCESSOS. 

Os capítulos seguintes detalham os Macroprocessos no nível de sub-processos e suas 
respectivas atividades. 
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2. GESTÃO FINANCEIRA (Macroprocesso: 1) 
O macroprocesso GESTÃO FINANCEIRA (1) contempla as atividades necessárias para 
gestão dos recursos da COBRA TECNOLOGIA no que tange aos seus recebíveis, 
obrigações a serem pagas, de forma a garantir a estabilidade das operações. 

A empresa se encontra estruturada nos seguintes negócios financeiros: 

I. Segmentos Contábeis: A instituição possui na formação de seu segmento 
contábil, quatro elementos, sendo: Empresa, Filial, Centro de Custo e Conta Contábil. 

II. Faturamento nos CATs: Todos os Centros de Assistência Técnica (CAT) podem 
faturar e emitir nota fiscal de serviços prestados e transferências para os 
estabelecimentos. 

Recebimento Integrado/Contas a Pagar nos CATs: Todos os Centros de Assistência 
Técnica (CAT) têm autonomia para registrar Notas Fiscais, porém a Matriz (localizada 
no Rio de Janeiro) controla todos os pagamentos das Notas Fiscais. 

IV. Tratamento fiscal: A empresa está classificada como “Equiparada à Indústria”. 
Apesar de não ter nenhuma operação industrial, em virtude de realizar importações 
diretas, é obrigada a se creditar de IPI na entrada de material importado e debitar na 
saída do mesmo. As operações fiscais são tratadas nas esferas Federais, Estaduais e 
Municipais. 

V. Custos: Existem na empresa três classificações de material (Consumo, 
Sobressalentes e Reparo). 

Os materiais de consumo, apesar de terem controle físico, não têm apuração de 
custos e são lançados diretamente à despesa. Não existem insumos, ou seja, não há 
estoque de materiais destinados à fabricação de produto final. 
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O método de custeio utilizado atualmente é o custo médio mensal. A mão-de-obra, 
que hoje compõe este custo, não será mais utilizada. 

Os itens possuem a mesma codificação na camada de Sobressalente e Reparo. A 
devolução de um item sobressalente com defeito gera redução no custo de 30%, 
sendo o custo de reparo classificado como despesa. 

VI. Codificação dos Materiais: A estrutura de codificação de um item possui dois 
segmentos, um sendo classe do item e o outro sendo uma sequência da classe. 

VII. Aquisição: Todas as unidades efetuam a requisição de compra, que são 
materializadas de forma centralizada pela área de compras. 

VIII. Importação de mercadorias: A importação de mercadorias atualmente na 
COBRA TECNOLOGIA, não é informatizada. O volume varia de acordo com os 
contratos em vigência que no momento é baixo, aproximadamente seis processos de 
importação por ano. 

O Macroprocesso Gestão Financeira (1) está subdivido e detalhado conforme descrição 
abaixo: 
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Macroprocesso (1) - Gestão Financeira Referências 

Subprocesso (1.1) Realizar Pagamento Normativo Interno 
para este processo. 

ID Atividade Descrição: Responsável (Área) 

01 Selecionar pagamentos vincendo-vencidas para o período 
no Contas a Pagar. 

Analista Financeiro 
(Área Financeira) 

02 Criar lote de pagamento eletrônico e geração de arquivo 
para envio do Banco. 

Pagamento Eletrônico: Pagamentos a fornecedores 
diversos via TED –Transferência Eletrônica Disponível, 
e/ou DOC – Transferência para outros Bancos, geração e 
envio do arquivo eletrônico enviado para Banco do Brasil. 

Analista Financeiro 
(Área Financeira) 

03 Selecionar os pagamentos por Cheque: Boletos e guias de 
impostos, documentos já vincendo-vencidas, sem 
autorização de pagamento no Banco do Brasil, e que 
tenham indicação de pagamento em banco específico. 

Analista Financeiro 
(Área Financeira) 

04 Selecionar os pagamentos por Compensação: Boletos e 
guias de impostos, documentos com código de barras, 
vencidas no dia ou com autorização do Banco do Brasil 
para pagamento em atraso. 

Analista Financeiro 
(Área Financeira) 

05 Selecionar os pagamentos Remotos: Pagamento de Folha 
de Pagamento (Fopag). 

Analista Financeiro 
(Área Financeira) 

 

Macroprocesso (1) - Gestão Financeira Referências 

Subprocesso (1.2) Gerir Contas a Pagar Normativo Interno 
para este processo. 

ID Atividade Descrição: Responsável (Área) 

01 Preparar o Contas a Pagar. Analista Financeiro 
(Área Financeira) 

02 Receber, imprimir, separar e classificar os documentos a 
serem remetidos para a realização do pagamento. 

Analista Financeiro 
(Área Financeira) 

03 Gerar o Relatório de Rejeição de Interface no Contas a 
Pagar para verificar as notas fiscais retidas que, após 
corrigidas por Controles Internos (área de Conformidade), 
possam ser novamente importadas e validadas pelo 

Analista Financeiro 
(Área Financeira) 
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Contas a Pagar. 

04 Gerar o Relatório de Necessidade de Caixa Diário (RNCD) 
para visualização da posição atualizada dos pagamentos 
do dia classificados por grupos de pagamentos, 
relacionando os favorecidos/credores, Notas Fiscais, 
valores líquidos, subtotais por grupos e total geral. 

Analista Financeiro 
(Área Financeira) 

05 Selecionar pagamentos vencidos para o período no Contas 
a Pagar. 

Analista Financeiro 
(Área Financeira) 

06 Criar lote de pagamento eletrônico e gerar arquivo para 
envio do Banco. 

Analista Financeiro 
(Área Financeira) 

07 Selecionar pagamentos de impostos federais, estaduais e 
municipais via arquivo eletrônico. 

Analista Financeiro 
(Área Financeira) 

 

Macroprocesso (1) - Gestão Financeira Referências 

Subprocesso (1.3) Realizar Faturamento Normativo Interno 
para este processo. 

ID Atividade Descrição: Responsável (Área) 

01 Cadastrar acordo contratado com o Cliente. Área responsável 
pelo contrato 

02 Solicitar aprovação quando se trata de Nota Fiscal de 
Serviços. 

Área responsável 
pelo contrato 

03 Emitir a Nota Fiscal de Faturamento. Área responsável 
pelo contrato 

04 Imprimir Nota Fiscal de Faturamento. Analista Financeiro 
(Área Financeira) 

05 Arquivar Nota Fiscal de Faturamento e demais 
documentos. 

Analista Financeiro 
(Área Financeira) 

06 Digitar a Nota Fiscal na Secretaria da Fazenda do Estado 
emitente da Nota Fiscal de Serviço para que possa digitar a 
NF para impressão, quando a mesma se refere à Nota 
Fiscal de Serviços. 

Área responsável 
pelo contrato  

 

Macroprocesso (1) - Gestão Financeira Referências 
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Subprocesso (1.4) Gerir Contas a Receber  Normativo Interno 
para este processo. 

ID Atividade Descrição: Responsável (Área) 

01 Efetuar baixa de títulos recebidos. Analista/Técnico 
Financeiro (Área 
Financeira) 

02 Atualizar monetariamente o debito de cliente. Analista/Técnico 
Financeiro (Área 
Financeira) 

03 Enviar os títulos dos clientes inadimplentes para cobrança. Analista/Técnico 
Financeiro (Área 
Financeira) 

04 Emitir Relatórios. Analista/Técnico 
Financeiro (Área 
Financeira) 

05 Enviar relatório para contabilidades com a relação das 
provisões dos devedores duvidosos. 

Analista/Técnico 
Financeiro (Área 
Financeira) 

06 Gerar a importação para a contabilidade. Analista Financeiro 
(Área Financeira) 

07 Fechar o Contas a Receber. Analista Financeiro 
(Área Financeira) 

 

Macroprocesso (1) - Gestão Financeira Referências 

Subprocesso (1.5) Realizar Conciliação Bancária  Normativo Interno 
para este processo. 

ID Atividade Descrição: Responsável (Área) 

01 Cotar diariamente moeda cambial. Analista/Técnico 
Administrativo (Área 
Financeira) 

02 Verificar extrato contábil. Analista/Técnico 
Administrativo (Área 
Financeira) 

03 Enviar solicitação ao banco quando há divergência. Analista/Técnico 
Administrativo (Área 
Financeira) 

04 Receber extrato eletrônico do Contas a Pagar e Receber. Analista/Técnico 
Administrativo (Área 
Financeira) 

05 Realizar a conciliação Bancaria diariamente. Analista/Técnico 
Administrativo (Área 
Financeira) 
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Macroprocesso (1)- Gestão Financeira Referências 

Subprocesso (1.6) Gerir Fluxo de Caixa Financeiro Normativo Interno 
para este processo. 

ID Atividade Descrição: Responsável (Área) 

01 Retirar extrato bancário do dia menos um (1). Analista/Técnico 
Administrativo (Área 
Financeira) 

02 Atualizar o fluxo de caixa com valores iniciais e finais  Analista/Técnico 
Administrativo (Área 
Financeira) 

03 Separar por grupo de operações (tarifas, saques, 
movimentação do dia). 

Analista/Técnico 
Administrativo (Área 
Financeira) 

04 Emitir relatório do Contas a Pagar. Analista/Técnico 
Administrativo (Área 
Financeira) 

05 Conferir os dados do Contas a Pagar com o extrato 
bancário. 

Analista/Técnico 
Administrativo (Área 
Financeira) 

06 Atualizar os valores na planilha do fluxo de caixa. Analista/Técnico 
Administrativo (Área 
Financeira) 

 

Macroprocesso (1) - Gestão Financeira Referências 

Subprocesso: (1.7) Gerir Adiantamento Normativo Interno 
para este processo. 

ID Atividade Descrição: Responsável (Área) 

01 Receber na interface do contas a pagar as informações do 
pagamento importadas do sistema de locomoção (viagens 
e deslocamentos). 

Analista Financeiro 
(Área Financeira) 

02 Importar os adiantamentos. Analista Financeiro 
(Área Financeira) 

03 Gerar pagamento do adiantamento ao Colaborador. Analista Financeiro 
(Área Financeira) 

 

Macroprocesso (1)- Gestão Financeira Referências 

Subprocesso (1.8) Realizar Reembolso Despesas Normativo Interno 
para este processo. 
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ID Atividade Descrição: Responsável (Área) 

01 Receber na interface do contas a pagar as informações do 
pagamento importadas do sistema de locomoção (viagens e 
deslocamentos). 

Analista Financeiro 
(Área Financeira) 

02 Importar os reembolsos. Analista Financeiro 
(Área Financeira) 

03 Gerar pagamento do reembolso ao Colaborador. Analista Financeiro 
(Área Financeira) 

 

3. GESTÃO CONTÁBIL E FISCAL (Macroprocesso: 2) 
 O Processo de Gestão Contábil e Fiscal (2) objetiva administrar os registros contábeis e 

fiscais da BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS, a partir da análise de lançamentos realizados, 
apropriação de custos e cumprimento das obrigações tributárias, garantindo a transparência 
das operações realizadas. Atualmente o sistema que gera as obrigações é o Mastersaf. 

 O Macroprocesso Gestão Contábil e Fiscal (2) está subdivido e detalhado conforme 
abaixo: 
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Macroprocesso (2) Gestão Contábil e Fiscal Referências 

Sub-Processo (2.1) Realizar Contabilizações Normativo Interno 
para este processo. 

ID Atividade Descrição: Responsável (Área) 

01 Executar processo para importar lançamentos dos sub-
ledgers na Contabilidade. 

Analista Financeiro 
(Área Financeira) 

02 Corrigir as importações e reclassificar. Analista Financeiro 
(Área Financeira) 

03 Realizar lançamentos manuais de ajustes, provisões e 
rateios e classificações. 

Analista Financeiro 
(Área Financeira) 

04 Realizar o lançamento manual na contabilidade (exemplo 
folha de cedidos, conselheiros, contingência, depreciação, 
diferimentos). 

Analista Financeiro 
(Área Financeira) 

05 Emitir relatórios: Razão das contas, Razão de imobilizado. Analista Financeiro 
(Área Financeira) 

06 Corrigir o contingente do Jurídico. Analista Financeiro 
(Área Financeira) 

07 Contabilizar os extratos bancários, aplicações e cauções. Analista Financeiro 
(Área Financeira) 

08 Contabilizar o contas a receber e Contas a Pagar. Analista Financeiro 
(Área Financeira) 

09 Abrir centros de custos e conta contábil. Analista Financeiro 
(Área Financeira) 

10 Validar as regras contábeis. Analista Financeiro 
(Área Financeira) 

11 Contabilizar os impostos. Analista Financeiro 
(Área Financeira) 

13 Analisar financeiramente/impostos dos fornecedores. Analista Financeiro 
(Área Financeira) 

14 Emitir relatórios gerenciais. Analista Financeiro 
(Área Financeira) 

15 Apurar os impostos (PIS/CSLL/COFINS). Analista Financeiro 
(Área Financeira) 

16 Emitir relatório para IBGE (mensal e anual). Analista Financeiro 
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(Área Financeira) 

17 Emitir declaração DCTF (mensal e anual). Analista Financeiro 
(Área Financeira) 

 

Macroprocesso (2) Gestão Contábil e Fiscal Referências 

Sub-Processo (2.2) Gerir custos Normativo Interno 
para este processo. 

ID Atividade Descrição: Responsável (Área) 

01 Verificar pendências de transações não concluídas. Analista Financeiro 
(Área Financeira) 

02 Fechar as organizações de inventario. Analista Financeiro 
(Área Financeira) 

03 Executar a valorização do PAC (Custo Médio Mensal). Analista Financeiro 
(Área Financeira) 

04 Emitir relatório para verificar itens com valor zerado. Analista Financeiro 
(Área Financeira) 

05 Emitir relatório sumário por organização para verificar se 
houve algum erro de contabilização. 

Analista Financeiro 
(Área Financeira) 

06 Corrigir os acertos de valores quando há saída de uma 
peça e retorno de peças diferentes. 

Analista Financeiro 
(Área Financeira) 

07 Corrigir os acertos de valores quando há desmonte. Analista Financeiro 
(Área Financeira) 

08 Executa a valorização do PAC (Custo Médio Mensal) para 
os acertos serem efetivados. 

Analista Financeiro 
(Área Financeira) 

09 Executar o fechamento do PAC (Custo Médio Mensal). Analista Financeiro 
(Área Financeira) 

10 Gerar a importação para a contabilidade. Analista Financeiro 
(Área Financeira) 

11 Conferir os valores do PAC (Custo Médio Mensal) x 
Contábil. 

Analista Financeiro 
(Área Financeira) 

12 Atualizar os custos nas organizações. Analista Financeiro 
(Área Financeira) 

13 Valorizar o inventário Anual. Analista Financeiro 
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(Área Financeira) 

 

Macroprocesso (2) Gestão Contábil e Fiscal Referências 

Sub-Processo (2.3) Disponibilizar informações gerenciais e obrigatórias Normativo Interno 
para este processo. 

ID Atividade Descrição: Responsável (Área) 

01 Preparar dados e informações dos demonstrativos a serem 
publicados (DRE, Balanço Patrimonial). 

As informações são extraídas do ERP e ajustadas segundo 
o layout de apresentação para cada tipo de demonstrativo. 

Analista Financeiro 
(Área Financeira) 

02 Emitir relatórios gerenciais e demonstrativos segundo as 
normas contábeis e internas. 

Analista Financeiro 
(Área Financeira) 

03 Enviar relatórios e demonstrativos para publicação. Analista Financeiro 
(Área Financeira) 

 

Macroprocesso (2) Gestão Contábil e Fiscal Referências 

Sub-Processo (2.4) Gerir obrigações fiscais Normativo Interno 
para este processo. 

ID Atividade Descrição: Responsável (Área) 

01 Verificar a interface do sistema Mastersaf responsável pela 
geração das obrigações. 

Analista Financeiro 
(Área Financeira) 

02 Realizar ajustes nas parametrizações do sistema Mastersaf 
para adequação das regras fiscais vigentes. 

Analista Financeiro 
(Área Financeira) 

03 Emitir obrigações Fiscais, Municipais, Estaduais e Federais 
(SPED Contábil, SPED Fiscal, EFD Contribuições, entre 
outras). 

Analista Financeiro 
(Área Financeira) 

 

Macroprocesso (2) Gestão Contábil e Fiscal Referências 

Sub-Processo (2.5) Realizar Fechamento Contábil Normativo Interno 
para este processo. 

ID Atividade Descrição: Responsável (Área) 
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01 Importar lançamentos da interface do módulo GL-
Contabilidade do ERP. 

Analista Financeiro 
(Área Financeira) 

02 Verificar a conciliação dos lançamentos. Analista Financeiro 
(Área Financeira) 

03 Apurar os impostos. Analista Financeiro 
(Área Financeira) 

04 Fechar o período da contabilidade para encerramento de 
lançamentos. 

Analista Financeiro 
(Área Financeira) 

 

4. GESTÃO DE COMPRAS (Macroprocesso: 3) 

As solicitações de Compras e Contratações na Companhia iniciam-se a partir da aprovação 
da Requisição de Compra no atual sistema ERP, com exceção para os casos de Ata de 
Registro de preços onde é emitida uma Ordem de Compra do tipo Acordo em Aberto e as 
Requisições de Compras são aprovadas no momento da necessidade de acionamento da 
Ata junto ao fornecedor. 

A Requisição de Compra é o documento que dá início ao processo de compra/contratação. É 
o documento que formaliza para a área de Licitações e Contratos uma solicitação de 
aquisição de bens ou contratação de serviços, devendo conter informações suficientes para 
a identificação dos bens e/ou serviços no mercado. 

Todas as Requisições de Compra aprovadas são direcionadas para a Equipe de Triagem de 
Requisição de Compra, que as analisa à luz dos normativos internos e legislação aplicável. 

Para efeito didático e devido as especificidades de procedimentos, conforme a modalidade 
de compras, o macroprocesso GESTÃO DE COMPRAS (3) foi subdividido em: 

 GESTÃO DE COMPRAS/LICITAÇÃO (3). 
 GESTÃO DE COMPRAS/CONTRATAÇÃO DIRETA (3.1). 

5. GESTÃO DE COMPRAS/LICITAÇÃO (3). 
 
O Macroprocesso Gestão de Compras/Licitação (3) está subdivido e detalhado conforme 
abaixo: 
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Macroprocesso (3.1) Gestão de Contrato/Licitação Referências 

Sub-Processo (3.1) Analisar Requisição Normativo Interno 
para este processo. 

ID Atividade Descrição: Responsável (Área) 

01 Receber Requisição de Compras. Analista 
Compras/Licitação 

02 Validar a Requisição de Compras (equipe de triagem é 
responsável pela analise da requisição). 

Analista Compras  

03 Distribuir a Requisição de Compras para o responsável 
pelo processo de licitação. 

Analista Compras  

 

Macroprocesso (3) Gestão de Contrato/Licitação Referências 

Sub-Processo (3.2) Distribuir Requisição Normativo Interno 
para este processo. 

ID Atividade Descrição: Responsável (Área) 

01 Receber Requisição. Analista 
Compras/Licitação  

02 Distribuir a Requisição para os compradores. Analista Compras 

 

Macroprocesso (3) Gestão de Contrato/Licitação Referências 

Sub-Processo (3.3) Elaborar/ divulgar edital Normativo Interno 
para este processo. 

ID Atividade Descrição: Responsável (Área) 

01 Analisar Requisição. Analista 
Compras/Licitação 

02 Analisar o Termo de Referência. Analista Compras  

03 Elaborar Edital com base no Termo de Referência. Analista Compras  

04 Encaminhar edital para Consultoria Jurídica. Analista Compras  
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05 Analisar o edital pela Consultoria Jurídica. Analista Compras  

06 Publicar o Edital. Analista Compras  

 

Macroprocesso (3) Gestão de Contrato/Licitação Referências 

Sub-Processo (3.4) Realizar Licitação Normativo Interno 
para este processo. 

ID Atividade Descrição: Responsável (Área) 

01 Realizar o certame. 

São abertas as propostas com rodadas de lances e 
recebidos os documentos de habilitação exigidos no edital. 

Analista Compras  

 

Macroprocesso (3) Gestão de Contrato/Licitação Referências 

Sub-Processo (3.5) Declarar melhor proposta Normativo Interno 
para este processo. 

ID Atividade Descrição: Responsável (Área) 

01 Declarar a melhor proposta após encerrar a etapa de lances 
e dependendo da modalidade de licitação conferida a 
documentação de habilitação. 

Este processo é realizado no Pregão Eletrônico no Portal 
eletrônico Licitações-e (www.licitacoes-e.com.br/), sistema 
onde é operacionalizado o certame. 

Analista 
Compras/Licitação 

 

Macroprocesso (3) Gestão de Contrato/Licitação Referências 

Sub-Processo (3.6) Analisar documento Normativo Interno 
para este processo. 

ID Atividade Descrição: Responsável (Área) 

01 Analisar documentos em algumas modalidades de licitação. 

A análise dos documentos de habilitação é realizada após a 
declaração do arrematante, ou seja, proponente que ofertou 
a melhor proposta (Pregão). 

Analista 
Compras/Licitação 
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02 Abrir o prazo para manifestar a intenção de interpor recurso. Analista 
Compras/Licitação 

 

Macroprocesso (3) Gestão de Contrato/Licitação Referências 

Sub-Processo (3.7) Declarar vencedor Normativo Interno 
para este processo. 

ID Atividade Descrição: Responsável (Área) 

01 Verificar o atendimento, às exigências referentes à 
documentação de habilitação via Portal de Licitações-e. 

Pregoeiro 

02 Registrar o vencedor no Portal Licitações-e. Pregoeiro 

 

Macroprocesso (3) Gestão de Contrato/Licitação Referências 

Sub-Processo (3.8) Responder recursos Normativo Interno 
para este processo. 

ID Atividade Descrição: Responsável (Área) 

01 Responder recurso, caso haja interposição de recurso 
contra a decisão do pregoeiro. 

Analista 
Compras/Licitação 

Macroprocesso (3) Gestão de Contrato/Licitação Referências 

Sub-Processo (3.9) Negociar preço Normativo Interno 
para este processo. 

ID Atividade Descrição: Responsável (Área) 

01 Negociar preço com o proponente vencedor. Analista 
Compras/Licitação 

 

Macroprocesso (3) Gestão de Contrato/Licitação Referências 

Sub-Processo (3.10) Homologar processo Normativo Interno 
para este processo. 

ID Atividade Descrição: Responsável (Área) 
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01 Acessar o Portal Licitações-e do Banco do Brasil. Analista 
Compras/Licitação 

02 Homologar o processo. Analista Compras  

 

Macroprocesso (3) Gestão de Contrato/Licitação Referências 

Sub-Processo (3.11) Elaborar e assinar contrato Normativo Interno 
para este processo. 

ID Atividade Descrição: Responsável (Área) 

01 Elaborar as minutas utilizando o padrão pré-aprovado pela 
Consultoria Jurídica, disponibilizadas na Intranet. 

Analista 
Compras/Licitação 

02 Enviar email para assinatura do fornecedor para posterior 
assinatura da BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS. 

Analista 
Compras/Licitação  

 

Macroprocesso (3) Gestão de Contrato/Licitação Referências 

Sub-Processo (3.12) Publicar extrato contrato Normativo Interno 
para este processo. 

ID Atividade Descrição: Responsável (Área) 

01 Publicar extrato do contrato no Diário Oficial da União 
(DOU). 

Analista 
Compras/Licitação 

 

Macroprocesso (3) Gestão de Contrato/Licitação Referências 

Sub-Processo (3.13) Enviar cópia do contrato Normativo Interno 
para este processo. 

ID Atividade Descrição: Responsável (Área) 

01 Enviar por e-mail a cópia do contrato para o fiscal do 
serviço. 

Analista 
Compras/Licitação 

 

 

Macroprocesso (3) Gestão de Contrato/Licitação Referências 
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Sub-Processo (3.14) Manter Fornecedor Normativo Interno 
para este processo. 

ID Atividade Descrição Responsável (Área) 

01 Análise e validação da documentação encaminhada pelo 
fornecedor. 

Analista 
Compras/Licitação  

02 Inclusão do fornecedor no cadastro do sistema ERP. Analista 
Compras/Licitação  

03 Atualização de seus dados de caráter fiscal, administrativo 
e legal, observados os atributos essenciais de identificação 
comercial do fornecedor. 

Analista 
Compras/Licitação  

04 Bloqueio de empresas sancionadas. Analista 
Compras/Licitação  

05 Manutenção e atualização das informações bancárias do 
fornecedor. 

Analista Financeiro 
(Área Financeira) 

06 Análise da situação econômico-financeira do fornecedor. Analista Financeiro 
(Área Financeira) 

07 Validação da situação fiscal-tributária do fornecedor. Analista Financeiro 
(Área Financeira) 

 

 

5.1. GESTÃO DE COMPRAS/CONTRATAÇÃO DIRETA (3.1) 
 
O Macroprocesso Gestão de Compras/Contratação Direta (3.1) está subdivido e detalhado 
conforme abaixo: 
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Macroprocesso (3.1) Gestão de Compras/Contratação Direta Referências 

Sub-Processo (3.1.1) Criar Requisição de Compras Normativo Interno 
para este processo. 

ID Atividade Descrição: Responsável (Área) 

01 Preparar a Requisição de Compra no sistema ERP. Área demandante 

02 Anexar todos os documentos necessários para o início do 
processo de compras e contratação. 

Área demandante 

03 Enviar para aprovação no ERP módulo de Compras. Área demandante 

 

Macroprocesso (3.1) Gestão de Compras/Contratação Direta Referências 

Sub-Processo (3.1.2) Aprovar Requisição de Compras Normativo Interno 
para este processo. 

ID Atividade Descrição: Responsável (Área) 
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01 Receber Notificação para aprovação da Requisição de 
Compras. 

Área demandante 

02 Aprovar a Requisição de Compra. Área demandante 

 

Macroprocesso (3.1) Gestão de Compras/Contratação Direta Referências 

Sub-Processo (3.1.3) Analisar Requisição Normativo Interno 
para este processo. 

ID Atividade Descrição: Responsável (Área) 

01 Receber Requisição de Compras. Analista Compras/ 

Licitação 

02 Validar a Requisição (equipe de triagem é responsável pela 
analise da requisição). 

Analista Compras 

03 Distribuir a Requisição para o responsável pelo processo 
de licitação. 

Analista Compras 

 

Macroprocesso (3.1) Gestão de Compras/Contratação Direta Referências 

Sub-Processo (3.1.4) Distribuir Requisição Normativo Interno 
para este processo. 

ID Atividade Descrição: Responsável (Área) 

01 Receber Requisição. Analista 
Compras/Licitação 

02 Distribuir a Requisição aos compradores responsáveis. Analista Compras 

 

Macroprocesso (3.1) Gestão de Compras/Contratação Direta Referências 

Sub-Processo (3.1.5) Elaborar/Divulgar edital Normativo Interno 
para este processo. 

ID Atividade Descrição: Responsável (Área) 

01 Analisar Requisição. Analista 
Compras/Licitação 



COBRA TECNOLOGIA S.A - PREGÃO ELETRÔNICO- nº 50-2015-04-30 – Serviços especializados de instalação de 
software e implantação de Solução Integrada de Gestão Empresarial. Contratação também de serviço e implantação do 
Sistema de Operação de Serviços de Campo Oracle TOA Technologies para 1.700 usuários na modalidade SaaS (Software 
as a Service). 
www.licitacoes-e.com.br                

 
 

145 

02 Elaboração processo para compra direta. Analista Compras  

03 Convidar fornecedores para envio de cotação e propostas Analista Compras  

 

Macroprocesso (3.1) Gestão de Compras/Contratação Direta Referências 

Sub-Processo (3.1.1.6) Solicitar Parecer Jurídico Normativo Interno 
para este processo. 

ID Atividade Descrição: Responsável (Área) 

01 Solicitar o parecer jurídico da Consultoria Jurídica. Analista 
Compras/Licitação 

 

Macroprocesso (3.1) Gestão de Compras/Contratação Direta Referências 

Sub-Processo (3.1.1.7) Elaborar contrato Normativo Interno 
para este processo. 

ID Atividade Descrição: Responsável (Área) 

01 Elaborar as minutas utilizando o padrão pré aprovado pela 
Consultoria Jurídica, disponibilizadas na Intranet. 

Analista 
Compras/Licitação 

02 Enviar email para assinatura do fornecedor para posterior 
assinatura da BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS. 

Analista 
Compras/Licitação  

 

Macroprocesso (3.1) Gestão de Compras/Contratação Direta Referências 

Sub-Processo (3.1.1.8) Enviar contrato Fornecedor Normativo Interno 
para este processo. 

ID Atividade Descrição: Responsável (Área) 

01 Enviar por e-mail a cópia do contrato para o fiscal do 
serviço. 

Analista 
Compras/Licitação 

 

 

Macroprocesso (3.1) Gestão de Compras/Contratação Direta Referências 

Sub-Processo (3.1.1.9) Assinar Contrato Normativo Interno 
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para este processo. 

ID Atividade Descrição: Responsável (Área) 

01 Enviar por e-mail a cópia do contrato para o fiscal do 
serviço. 

Analista 
Compras/Licitação 

02 Colher assinaturas dos responsáveis empresa e fornecedor. Analista 
Compras/Licitação 

 

Macroprocesso (3.1) Gestão de Compras/Contratação Direta Referências 

Sub-Processo: (3.1.1.10) Enviar Cópia do Contrato Normativo Interno 
para este processo. 

ID Atividade Descrição: Responsável (Área) 

01 Enviar por e-mail a cópia do contrato para o fiscal do 
serviço. 

Analista 
Compras/Licitação 

 

6. GESTÃO DE CONTRATO (Macroprocesso: 4) 

 

Este processo tem por finalidade gerir todo o ciclo de vida dos contratos, com aderência a 
área pública. Desde a Requisição de Compras ate o fechamento do contrato. 

A empresa possui o Fiscal do Contrato que tem a responsabilidade de acompanhar e 
controlar o cumprimento das condições contratuais e permitir a adoção de medidas 
administrativas em tempo hábil, de forma a evitar a descontinuidade de serviços ou de 
fornecimento e garantir a qualidade, resguardando os interesses da BB TECNOLOGIA E 
SERVIÇOS. 

Todas as imagens dos contratos estão armazenadas no Sistema atual de Contratos. 

O Macroprocesso Gestão Contrato (4) está subdivido e detalhado conforme abaixo: 
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Macroprocesso (4) Gestão de Contrato Referências 

Sub-Processo (4.1) Receber Contrato Normativo Interno 
para este processo. 

ID Atividade Descrição: Responsável (Área) 

01 Receber contrato da área de Compras. Área de Contratos 

02 Distribuir contrato para os fiscais designados. Área de Contratos 

 

Macroprocesso (4) Gestão de Contrato Referências 

Sub-Processo (4.2) Avaliar Contrato Normativo Interno 
para este processo. 

ID Atividade Descrição: Responsável (Área) 

01 Receber contrato do gestor do contrato. Área de Contratos 

02 Avaliar regularidade fiscal do contrato. Área de Contratos 
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Macroprocesso (4) Gestão de Contrato Referências 

Sub-Processo (4.3) Manter Contrato Normativo Interno 
para este processo. 

ID Atividade Descrição: Responsável (Área) 

01 Manter controle sobre os prazos de vigências dos Contratos 
de Fornecedores. 

Área de Contratos 

02 Providenciar a prorrogação do contrato a vencer ou acionar 
o processo para uma nova contratação. 

Área de Contratos 

03 Acompanhar e controlar os cumprimentos das condições 
contratuais. 

Área de Contratos 

04 Aferir e validar as Notas Fiscais quanto os aspectos Fisco-
Tributário e as informações e condições determinadas no 
instrumento contratual ou em outros instrumentos hábeis 
como as Ordens de Compra. 

Área de Contratos 

05 Avisar a Contratada e ao Fiscal de serviço, quando da 
necessidade da rescisão/distrato. 

Área de Contratos 

 

Macroprocesso (4) Gestão de Contrato Referências 

Sub-Processo (4.4) Avaliar Serviço Normativo Interno 
para este processo. 

ID Atividade Descrição: Responsável (Área) 

01 Avaliar junto à área demandante se o serviço esta de 
acordo com o contrato. 

Área de Contratos 

02 Acompanhar junto à área demandante o andamento do 
serviço pela fornecedora. 

Área de Contratos 

 

Macroprocesso (1) Gestão Financeira  Referências 

1 Consultar macro processo referente ao processo de 
pagamento e contabilização das transações geradas 
neste processo.  

Processo(1) 
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Macroprocesso (2) Gestão de Contábil/Fiscal Referências 

2 Consultar macro processo Gestão Contábil/Fiscal para 
verificar o detalhamento das transações geradas neste 
processo. 

Processo(2) 

Macroprocesso (3) Gestão de Compras Referências 

3 Consultar macro processo Gestão de Compras para 
verificar o detalhamento das transações geradas neste 
processo. 

Processo(4) 

 

7. GESTÃO DE RH (Macroprocesso:5) 
O Macroprocesso Gestão de RH (5) está subdivido e detalhado conforme abaixo: 
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Macroprocesso: 

(5.1) - Gerir Estrutura Organizacional 

Sub-Processo: (5.1.1) Estrutura Organizacional - Quadro de Pessoal 
ID Atividade Descrição 

01 

Cria hierarquia por meio de prefixo para cada Unidade Organizacional, 
considerando na estrutura Área, Diretoria, Gerência Executiva, Gerência 
Regional, Superintendência, Divisão, Centro, Setor, Núcleo, Equipe, Grupo, 
Projeto ou Programa. 

02 Vincula um ou mais prefixos a um centro de responsabildade. 

03 
Executa alteração, desmembramento e a unificação de Áreas e Departamentos 
com o objetivo de dar suporte aos sistemas de pessoal. 

04 
Registra e atualiza estrutura de cargos e funções de acordo com os planos de 
cargos e salários vigentes. 

05 
Acessa e restringe alterações cadastrais a todos os níveis organizacionais e 
cargos ou funções. 

06 
Executa concessão de acessos a funcionalidades do módulo de quadro de 
pessoal por outras unidades organizacionais/cargos ou funções. 

07 
Gera demanda para a Contabilidade/Controladoria na criação de um novo centro 
de responsabilidade, com a vinculação ao prefixo da nova unidade 
organizacional. 

08 Executa transferência de custos entre centros de responsabilidade. 

09 
Gera no módulo de lotação informações apenas relacionadas ao quadro de 
pessoal: funcionários Cobra CLT/Concursados, Cedidos e DAS. 

10 
Executa transferência do quadro de lotação os fornecedores, jovens aprendizes, 
estagiários e terceirizados para outro módulo de controle. 

11 Consulta todos os níveis organizacionais e cargos ou funções. 

 

Macroprocesso: (5.2) - Gerir Cargos e Salários 

Sub-Processo: (5.2.1) Administrar Cargos e salários 
ID Atividade Descrição 

01 
Registra e atualiza competências necessárias por cargo e/ou função e manter os 
históricos de alterações.   

02 Registra e administra histórico da estrutura de funções comissionadas. 

03 Gera relatório utilizando a base de dados. 
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04 
Aprova e acompanha todos os serviços prestados pelos processos de Gestão de 
Pessoas. 

 

Macroprocesso: (5.3) - Gerir Remuneração 

Sub-Processo: (5.3.1) Administrar folha de pagamento - Processar folha de pagamento 

ID Atividade Descrição 

01 
Importa arquivos em formato TXT para as verbas incorporadas à folha de 
pagamento. 

02 Processa a folha de pagamento.  

03 Gera contracheques documentação de férias e informes de rendimento via portal. 

04 
Gera arquivo com os dados necessários ao crédito para transmissão aos bancos 
que efetuam o pagamento.  

05 Integraliza a folha de pagamento com os módulos de contabilidade e financeiro. 

06 Atualiza tabela salarial. 

07 
Cria verbas a serem incorporadas na folha por funcionário ou grupo de 
funcionários com respectivo cálculo de encargos sociais e impostos associados, 
refletindo no cálculo de férias, 13º salário e verbas rescisórias. 

08 
Gera arquivo de transmissão para os bancos e efetuar o pagamento dos 
beneficiários.  

09 Executa o pagamento de adiantamentos do mês. 

10 Parametriza fórmulas de cálculos sobre dissídio/convenção ou acordo coletivo. 

11 Processa calculo de folha de pagamento complementar, encargos e impostos.  

12 
Executa a geração da folha de pagamento, para autônomos, conselheiros 
considerando os movimentos por funcionário, identificando o centro de 
custo/setor, os vencimentos, as bases de cálculo e os descontos para serem 
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integrados com o módulo de contabilidade e financeiro. 

13 Gera diferentes modelos de relatório utilizando a base de dados. 

14 Gera e emite modelos de declaração para o funcionário. 

15 Gera ficha/etiqueta de atualização de CTPS. 

16 
Realiza cálculo retroativo referente a ACT, bem como pagamento do valor em 
folha suplementar. 

 

Macroprocesso: (5.3) - Gerir Remuneração 

Sub-Processo: (5.3.2) Administrar folha de pagamento - Processar encargos sociais 

ID Atividade Descrição 

01 
Gera guia de recolhimento da contribuição sindical e a relação dos contribuintes 
dos sindicatos de classe.  

02 
Gera guia de recolhimentos eletrônicos para atendimento a Previdência Social, 
Caixa Econômica Federal, Receita Federal e Ministério do Trabalho.  

03 
Integra com outros módulos solução de gestão financeira, gestão de compras e 
execução de contratos e outros aplicativos. 

 

Macroprocesso: (5.3) - Gerir Remuneração 

Sub-Processo: (5.3.3) Administrar Pessoas - Admitir pessoal 

ID Atividade Descrição 

01 

Consulta o arquivo de candidatos concursados, gerado pela empresa 
organizadora do concurso público, de forma a controlar as fases do processo de 
admissão de novos empregados, como por exemplo: por número de Edital, 
cargo/função, cidade, macro e microrregiões, etc. 

02 
Encaminha ao candidato, e-mail e telegrama com a solicitação de cópia dos 
documentos para fins de contratação. 

03 
Confirma o candidato aprovado no processo de recrutamento e seleção, gera os 
documentos necessários para admissão (kit admissional). 
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04 Gera contrato de trabalho via sistema. 

05 

Realizar o registro de admissões especiais sem vínculo empregatício, como: 
diretores, conselheiros, autônomos, requisitados de outras empresas e 
assessores, e envio para a folha de pagamento, somente para compor os 
encargos sociais. 

06 Registrar a foto do novo funcionário.  

07 Gera registro eletrônico do livro/ficha de registro de funcionários. 

08 
Efetua a reintegração de funcionário por motivo de decisão judicial, possibilitando 
processamento de valores retroativos referente a salário e encargos sociais. 

09 Gera diferentes modelos de relatório. 

10 
Efetua o cadastro de funcionários com dados pessoais, origem de contratação, 
cargo, faixa de remuneração, jornada de trabalho e outros campos 
parametrizáveis integrando com todas as rotinas do módulo gerir pessoas. 

 

Macroprocesso: (5.3) - Gerir Remuneração 

Sub-Processo: (5.3.4) Administrar pessoas - Desligar funcionário 

ID Atividade Descrição 

01 Calcula Rescisão de Contrato. 

02 Gera termo de rescisão de contrato. 

03 Agenda exame médico demissional. 

04 Registra rescisão no sistema Homologanet3. 

05 Homologa rescisão contratual no Sindicato/MTE. 

 

Macroprocesso: (5.3) - Gerir Remuneração 

Sub-Processo: (5.3.5) Administrar pessoas - Afastar funcionário 

ID Atividade Descrição 

                                                        
3 www.mte.gov.br/homolognet/ 
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01 Processa afastamento de funcionários. 

02 Realiza a reversão do status do funcionário. 

 

Macroprocesso: (5.3) - Gerir Remuneração 

Sub-Processo: (5.3.6) Administrar pessoas - Licença interesse  

ID Atividade Descrição 

01 Processa afastamento de funcionários. 

02 Realiza a reversão do status do funcionário. 

Macroprocesso: (5.3) - Gerir Remuneração 

Sub-Processo: (5.3.7) Administrar pessoas - Ceder funcionário 

ID Atividade Descrição 

01 Processa afastamento de funcionários. 

02 Realiza a reversão do status do funcionário. 

03 Emite relatório de despesa para o órgão cedente. 

 

Macroprocesso: (5.3) - Gerir Remuneração 

Sub-Processo: (5.3.8) Administrar pessoas - Controlar frequência do funcionário 

ID Atividade Descrição 

01 Emite crachás dos funcionários. 

02 Emite controle de frequência manual. 

03 Realiza apontamentos de horas extras e outras variáveis. 

04 Confecciona arquivo para pagamento/desconto em folha de pagamento. 

05 Arquiva folhas de ponto. 
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Macroprocesso: (5.3) - Gerir Remuneração 

Sub-Processo: (5.3.9) Administrar Pessoas - Movimentar funcionário  

ID Atividade Descrição 

01 
Controla o número de vagas para avaliar se uma unidade interna pode ou não 
solicitar movimentação de funcionário/estagiário considerando os quantitativos 
mínimos e máximos por área e os processos seletivos em andamento. 

02 
Monitora as movimentações de funcionários entre operações (SCR´s diferentes 
dentro do mesmo mês). 

03 Controla as movimentações por parte do funcionário via relatório. 

04 
Controla as nomeações e as exonerações ou ocupação temporária em funções 
de confiança e a visualização destas informações por cargo e por funcionário, 
informando, via arquivo ou relatório, à rotina de folha de pagamento. 

05 Gera diferentes relatórios para conferência e informações. 

06 
Cadastra funcionários com dados pessoais, origem de contratação, cargo, faixa 
de remuneração, jornada de trabalho. 

07 Atualiza dados cadastrais do funcionário, via autoatendimento. 

 

Macroprocesso: (5.3) - Gerir Remuneração 

Sub-Processo: (5.3.10) Administrar pessoas - Negociar acordo coletivo 

ID Atividade Descrição 

01 Cadastra os dados do sindicato e acordo coletivo, assim como suas atualizações. 

02 Gera diferentes relatórios.  

 

Macroprocesso: (5.3) - Gerir Remuneração 

Sub-Processo: (5.3.11) Administrar Pessoas - Monitorar aposentadoria 

ID Atividade Descrição 

01 Registra no cadastro do funcionário a comunicação de aposentadoria, emitida 
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pela previdência social. 

02 
Anexa imagem do Comunicado da Previdência Social, na matrícula do 
funcionário. 

Macroprocesso: (5.3) - Gerir Remuneração 

Sub-Processo: 
(5.3.12) Administrar Pessoas - Acompanhar contrato de estagiário e jovem 
aprendiz 

ID Atividade Descrição 

01 Cadastra formulário de avaliação de desempenho de estagiário e jovem aprendiz.  

02 Monitora o contrato do estagiário e jovem aprendiz, via relatórios. 

03 Gera relatórios diversos. 

04 
Emite declaração para o estagiário e jovem aprendiz com dados pertinentes a 
vinculo empregatício, endereço de lotação, em papel timbrado. 

 

Macroprocesso: (5.3) - Gerir Remuneração 

Sub-Processo: (5.3.13) Administrar Pessoas - Infrações Disciplinares 

ID Atividade Descrição 

01 Cadastra as infrações disciplinares. 

02 Armazena histórico de funcionários. 

03 Gera diferentes modelos de relatórios. 

04 Acompanha via relatórios os processos de Infrações Disciplinares. 

 

Macroprocesso: (5.4) – Saúde Ocupacional 

Sub-Processo: (5.4.1) Administrar saúde ocupacional 

ID Atividade Descrição 

01 Controla as atividades relacionadas à saúde ocupacional. 
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02 Realiza lançamentos de atestados médicos, afastamentos e licenças. 

03 Gerencia auxílio doença, via relatórios em Excel. 

04 Gerencia Licenças Maternidades, via relatório em Excel. 

05 Arquiva documentação dos exames médicos demissionais. 

06 
Arquiva documentação dos exames médicos periódicos realizados pelo 
funcionário. 

07 
Arquiva documentação dos exames médicos de retorno ao trabalho realizado 
pelo funcionário. 

08 Cadastra e controla das medidas preventivas do PCMSO, via relatório em Excel. 

09 
Registra todos os exames médicos realizados pelo funcionário (admissional, 
demissional, retorno ao trabalho, periódicos). 

10 Gera diferentes modelos de relatório.  

11 
Controla a Comunicação de Acidente de Trabalho e conversão de doença para 
doença do trabalho (recolhimento retroativo de FGTS), via relatório em Excel. 

12 
Controle das estabilidades pós retorno de acidente de trabalho ou doença do 
trabalho, via relatório em Excel. 

13 Controla contrato dos fornecedores da saúde e segurança, via relatório em Excel.  

14 Controla o check up da Diretoria da empresa, via relatório em Excel. 

15 Controla exames dos Cedidos, via relatório em Excel. 

16 Controla centro de responsabilidade para afastados, via relatório em Excel. 

17 
Gera relatórios de custos de afastados por setor, unidade, centro de custo e 
função. 

18 Controle de vacinações via relatório em Excel.  

 

Macroprocesso: (5.4) – Saúde Ocupacional 

Sub-Processo: (5.4.2) Administrar segurança do trabalho 

ID Atividade Descrição 

01 Gera PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), manualmente.  
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02 
Realiza o processo eleitoral da CIPA, manualmente, gerando a documentação 
necessária. 

03 Armazena a documentação referente ao processo eleitoral da CIPA. 

04 Gerenciamento das CIPAs com cadastro dos eleitos e estabilidade legal. 

05 
Controle, manual, da unidade quando atinge o quantitativo de funcionários 
exigidos para constituição de CIPA. 

06 Arquiva o PPRA, elaborado por entidade externa.  

07 Elabora cronograma completo de eleição da CIPA, manualmente. 

08 Cadastra os componentes da brigada de incêndio e CIPA, manualmente. 

09 
Registro e controla as medidas referentes ao PPRA, manualmente, informando o 
vencimento do prazo para execução das medidas. 

10 
Cadastra as medidas e prazos de execução do cronograma de ações do PPRA, 
manualmente. 

11 Gera diferentes modelos de relatórios. 

 

Macroprocesso: (5.5) – Desenvolver Pessoas 

Sub-Processo: (5.5.1) Administrar clima organizacional 

ID Atividade Descrição 

01 
Elabora, via Portal de Autoatendimento, diferentes pesquisas, com envio de link 
para resposta. 

02 Elabora e acompanha do plano de ação. 

03 Gera diferentes modelos de relatório.  

 

Macroprocesso: (5.5) – Desenvolver Pessoas 

Sub-Processo: (5.5.2) Administrar programas de qualidade de vida 

ID Atividade Descrição 

01 Elabora programas de qualidade de vida.  
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02 Avalia o resultado dos programas de qualidade de vida. 

03 Gera diferentes modelos de relatório.  

 

Macroprocesso: (5.5) - Desenvolver Pessoas 

Sub-Processo: (5.5.3) Promover educação corporativa 

ID Atividade Descrição 

01 Atualiza cadastro de funcionários com os cursos realizados. 

02 Elabora a descrição de conteúdo programático dos treinamentos. 

03 
Elaboração os formulários de avaliação (avaliação de reação, avaliação dos 
multiplicadores e educadores e provas pré e pós-treinamento) e a consolidação 
dos resultados. 

04 Gera e-mails de convocação para treinamento. 

05 
Solicitação de inscrição on-line para cursos oferecidos, respeitando seus pré-
requisitos definidos e aprovações necessárias. 

06 Armazena os certificados de conclusão de treinamento.  

09 Controla presença, emite certificado de conclusão. 

10 
Controla e realizar gestão das atividades ligadas a Treinamento (por exemplo: 
controle de salas por evento/curso oferecido e equipamento utilizado por aula), 
em arquivo Excel. 

11 
Realiza e controla os custos e consultas de cursos parcialmente ou totalmente 
financiados pela instituição, sendo que o mesmo deverá estar integrado ao 
orçamento de treinamento, em planilha Excel. 

12 Monitora as informações referentes aos treinamentos. 

13 
Registra e a visualiza o orçamento de treinamento (por exemplo: por funcionário, 
por área, por unidade administrativa e por filial da BBTS). 

14 
Registra e controla histórico da avaliação de treinamentos através de atributos 
padrões e configuráveis incorporando cálculos estatísticos (por exemplo: 
avaliação da instituição e avaliação dos professores). 

15 Cadastra ofertas externas de treinamento. 

16 Registra cursos e entidades no sistema. 
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17 Gera diferentes modelos de relatório.  

18 
Emite RC e OC. Após, liberação da OC, confirmar o treinamento, 
automaticamente, para a área demandante. 

19 
Cancela participação no treinamento, até 2 dias, antes do treinamento, desde que 
haja a possibilidade de indicação de novo participante. 

20 
Após a realização do treinamento, permitir a emissão de RI (integrado com 
Financeiro) para pagamento da NF. 

21 
Após confirmação da realização do treinamento interno, efetuar o controle de 
horas de atuação do multiplicador/ educador e pagamento integrado com a 
FOPAG. 

22 
Gera relatórios: horas de treinamento realizadas no mês, nº de participantes, 
valores utilizados e GEREX. 

 

Macroprocesso: (5.5) – Desenvolver Pessoas 

Sub-Processo: (5.5.4) Realizar gestão do desempenho 

ID Atividade Descrição 

01 
Controla o envio de e-mails para os avaliados ou avaliadores, nos casos em que 
os mesmos não tenham respondido o questionário da Avaliação de Desempenho 
no prazo estipulado. 

02 Criar estrutura de itens de desempenho. 

03 
Disponibiliza a avaliação do período de experiência do funcionário via lotus notes, 
para o gestor do funcionário.  

04 
Realiza a avaliação de desempenho de funcionários baseada em uma lista de 
competências/habilidades pré-definidas.  

05 
Consolida os resultados das avaliações e impressão dos questionários de 
avaliação. 

06 
Disponibiliza histórico da avaliação de desempenho e a evolução do funcionário 
no plano de carreira, em relatório Excel. 

07 Elabora questionários para avaliação de desempenho por diferentes avaliadores.  

08 
Permite o cadastro e tratamento de subconjuntos de habilidades / competências / 
áreas de conhecimento. 



COBRA TECNOLOGIA S.A - PREGÃO ELETRÔNICO- nº 50-2015-04-30 – Serviços especializados de instalação de 
software e implantação de Solução Integrada de Gestão Empresarial. Contratação também de serviço e implantação do 
Sistema de Operação de Serviços de Campo Oracle TOA Technologies para 1.700 usuários na modalidade SaaS (Software 
as a Service). 
www.licitacoes-e.com.br                

 
 

161 

09 
Gerencia o vencimento do contrato de experiência, conforme previsto na CLT, em 
arquivo Excel. 

10 
Registra a avaliação de desempenho do funcionário e mantem histórico das 
avaliações. 

11 Gera diferentes modelos de relatórios. 

12 Permite o registro das informações na etapa de acompanhamento pelo avaliador. 

13 
Permite ao avaliado o acompanhamento dos registros no formulário de avaliação 
de desempenho. 

14 
Permite a geração de relatório contendo informações de avaliados e não 
avaliados em Excel. 

 

Macroprocesso: (5.5) – Desenvolver Pessoas 

Sub-Processo: (5.5.5) Realizar recrutamento de pessoal 

ID Atividade Descrição 

01 
Disponibiliza aos funcionários, através da intranet, edital de recrutamento de 
pessoal. 

02 Compara, manualmente, perfil do candidato com o Edital. 

03 Recebe documentação referente ao funcionário. 

04 
Utiliza planilha Excel com relação dos aprovados no concurso público e convoca 
aqueles que serão contratados, de acordo com a prévia aprovação dos 
responsáveis, via sistema de autoatendimento. 

05 
Realiza abertura do processo seletivo e associar os candidatos recrutados ao 
processo em aberto. 

06 
Elabora um banco de dados de candidatos, através de digitação de currículos dos 
candidatos participantes dos processos seletivos internos. 

07 Envia os currículos dos funcionários da BBTS solicitados pelos gestores. 

08 Agenda entrevista com aprovação dos gestores, de forma individual e por blocos. 

09 Permite que pessoas se candidatassem às vagas em aberto. 

10 Gera diferentes modelos de relatórios.  
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Macroprocesso: (5.5) – Desenvolver Pessoas 

Sub-Processo: (5.5.6) Realizar seleção de pessoal 

ID Atividade Descrição 

01 
Realiza a alteração do status de candidato, passando para funcionário, 
integrando rotina de folha de pagamento. 

02 
Monitora os custos nos processos de Recrutamento e Seleção através de planilha 
Excel. 

03 Retorna o resultado negativo do processo seletivo de forma manual. 

04 Gera diferentes modelos de relatórios.  

05 Consulta o cadastro de infrações disciplinares (Ouvidoria e Comissão de Ética). 

 

Macroprocesso: (5.6) - Benefícios 

Sub-Processo: (5.6.1) Férias 

ID Atividade Descrição 

01 
Solicita marcação de férias, via e-mail para aprovação do gestor e encaminha 
para área. 

02 Emite aviso de férias. 

03 Recebe aviso de férias assinado pelo funcionário. 

04 Calcula Férias. 

05 Gera arquivo de pagamento de férias para pagamento. 

 

Macroprocesso: (5.6) - Benefícios 

Sub-Processo: (5.6.2) Administrar benefícios - Auxílio Creche 

ID Atividade Descrição 

01 
Configura regras de negócio, na folha de pagamento, para cálculo de reembolso 
do benefício Auxílio Creche, conforme Acordo Coletivo de Trabalho – ACT. 
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02 
Cadastro de Auxílio Creche a serem reembolsados pela BBTS via 
autoatendimento, (mediante apresentação de documentação) e aprovação. 

03 Envia à folha de pagamento dos valores a serem reembolsados. 

04 
Importar dados dos benefícios com a rotina de folha de pagamento para 
providenciar descontos e reembolsos. 

05 
Cadastra dependentes dos funcionários nos benefícios e os respectivos 
descontos/ reembolsos em folha. 

06 
Controla tipo de benefícios dos funcionários, por planilha Excel, com os 
reembolsos e descontos em folha de pagamento, conforme legislação prevista. 

07 
Exporta dados dos benefícios com a rotina de folha de pagamento para 
providenciar descontos e reembolsos para efeito de contabilização. 

08 Gera diferentes modelos de relatórios, em Excel. 

 

Macroprocesso: (5.6) - Benefícios 

Sub-Processo: (5.6.3) Administrar benefícios - Auxílio Escola 

ID Atividade Descrição 

01 
Configura regras de negócio para cálculo de reembolso do benefício Auxílio 
Escola, conforme Acordo Coletivo de Trabalho - ACT. 

02 
Cadastro de Auxílio Escola a serem reembolsados pela BBTS via 
autoatendimento, (mediante apresentação de documentação) e aprovação. 

03 Envio à folha de pagamento dos valores a serem reembolsados. 

04 
Importa dados dos benefícios com a rotina de folha de pagamento para 
providenciar descontos e reembolsos. 

05 
Cadastra dependentes dos funcionários nos benefícios e os respectivos 
descontos / reembolsos em folha. 

06 
Controla tipo de benefícios dos funcionários com os reembolsos e descontos em 
folha de pagamento, conforme legislação prevista. 

07 
Exporta dados dos benefícios com a rotina de folha de pagamento para 
providenciar descontos e reembolsos para efeito de contabilização. 

08 Gera diferentes modelos de relatórios, em Excel. 
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Macroprocesso: (5.6) - Benefícios 

Sub-Processo: (5.6.4) Administrar benefícios – Auxílio Pré-Escola 

ID Atividade Descrição 

01 
Configura regras de negócio para cálculo de reembolso do benefício Auxílio Pré-
Escola, conforme Acordo Coletivo de Trabalho – ACT. 

02 
Cadastro de Auxílio Pré-Escola a serem reembolsados pela BBTS via 
autoatendimento, (mediante apresentação de documentação) e aprovação. 

03 Envio à folha de pagamento dos valores a serem reembolsados. 

04 
Importa dados dos benefícios com a rotina de folha de pagamento para 
providenciar descontos e reembolsos. 

05 
Cadastra de dependentes dos funcionários nos benefícios e os respectivos 
descontos / reembolsos em folha. 

06 
Controla tipo de benefícios dos funcionários com os reembolsos e descontos em 
folha de pagamento, conforme legislação prevista. 

07 
Exporta dados dos benefícios com a rotina de folha de pagamento para 
providenciar descontos e reembolsos para efeito de contabilização 

08 Gera diferentes modelos de relatórios, em Excel. 

 

Macroprocesso: (5.6) - Benefícios 

Sub-Processo: (5.6.5) Administrar benefícios – 13ª Cesta Alimentação. 

ID Atividade Descrição 

01 
Configura regras de negócio para cálculo de reembolso do benefício 13ª Cesta 
Alimentação, conforme Acordo Coletivo de Trabalho – ACT. 

02 
Cadastro de 13ª Cesta Alimentação a serem reembolsados pela BBTS via 
autoatendimento, (mediante apresentação de documentação) e aprovação. 

03 Envio à folha de pagamento dos valores a serem reembolsados. 

04 
Importa dados dos benefícios com a rotina de folha de pagamento para 
providenciar descontos e reembolsos. 
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05 
Controla tipo de benefícios dos funcionários com os reembolsos e descontos em 
folha de pagamento, conforme legislação prevista. 

06 
Exporta dados dos benefícios com a rotina de folha de pagamento para 
providenciar descontos e reembolsos para efeito de contabilização. 

07 Gera diferentes modelos de relatórios, em Excel. 

 

Macroprocesso: (5.6) - Benefícios 

Sub-Processo: (5.6.6) Administrar benefícios - Anuidade Órgão de Classe 

ID Atividade Descrição 

01 
Configura regras de negócio para cálculo de reembolso do benefício Anuidade 
Órgão de Classe. 

02 
Cadastro de Anuidade Órgão de Classe a serem reembolsados pela BBTS via 
autoatendimento, (mediante apresentação de documentação) e aprovação. 

03 Envio à folha de pagamento dos valores a serem reembolsados. 

04 
Importa dados dos benefícios com a rotina de folha de pagamento para 
providenciar descontos e reembolsos. 

05 
Controla tipo de benefícios dos funcionários com os reembolsos e descontos em 
folha de pagamento, conforme legislação prevista. 

06 
Exporta dados dos benefícios com a rotina de folha de pagamento para 
providenciar descontos e reembolsos para efeito de contabilização. 

07 Gera diferentes modelos de relatórios, em Excel. 

 

Macroprocesso: (5.6) - Benefícios 

Sub-Processo: (5.6.7) Administrar benefícios - Cesta Alimentação 

ID Atividade Descrição 

01 
Configura regras de negócio para cálculo de reembolso do benefício Cesta 
Alimentação, conforme Acordo Coletivo de Trabalho – ACT. 

02 
Cadastro de Cesta Alimentação a serem reembolsados pela BBTS via 
autoatendimento, (mediante apresentação de documentação) e aprovação. 
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03 Envio à folha de pagamento dos valores a serem reembolsados. 

04 
Importa dados dos benefícios com a rotina de folha de pagamento para 
providenciar descontos e reembolsos. 

05 
Controla tipo de benefícios dos funcionários com os reembolsos e descontos em 
folha de pagamento, conforme legislação prevista. 

06 
Exporta dados dos benefícios com a rotina de folha de pagamento para 
providenciar descontos e reembolsos para efeito de contabilização. 

07 Gera diferentes modelos de relatórios, em Excel. 

 

Macroprocesso: (5.6) - Benefícios 

Sub-Processo: (5.6.8) Administrar benefícios - Complementação Salarial 

ID Atividade Descrição 

01 
Configura regras de negócio para cálculo de reembolso do benefício 
Complementação Salarial, conforme Acordo Coletivo de Trabalho – ACT. 

02 
Envio à folha de pagamento dos valores de complementação salarial conforme 
Acordo Coletivo de Trabalho – ACT. 

03 Controla o período para o recebimento da Complementação Salarial. 

04 
Exporta dados dos benefícios com a rotina de folha de pagamento para 
providenciar descontos e reembolsos para efeito de contabilização. 

05 Gera diferentes modelos de relatórios, em Excel. 

 

Macroprocesso: (5.6) - Benefícios 

Sub-Processo: (5.6.9) Administrar benefícios - Licença Prêmio 

ID Atividade Descrição 

01 
Configura regras de negócio para cálculo de reembolso do benefício Licença 
Prêmio, conforme Acordo Coletivo de Trabalho – ACT. 

02 
Envio à folha de pagamento dos valores de Licença Prêmio conforme Acordo 
Coletivo de Trabalho – ACT. 
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03 Gera aviso de licença premio em descanso, manualmente. 

04 
Informa pagamento em pecúnia proporcional conforme estabelecido em norma 
interna. 

05 Gera diferentes modelos de relatórios, em Excel. 

06 
Exporta dados dos benefícios com a rotina de folha de pagamento para 
providenciar descontos e reembolsos para efeito de contabilização. 

07 
Controla desconto ou pagamento de benefício proporcional nos casos de 
rescisão/ afastamento e o que é previsto no acordo coletivo da BBTS. 

 

Macroprocesso: (5.6) - Benefícios 

Sub-Processo: (5.6.10) Administrar benefícios - Plano de saúde 

ID Atividade Descrição 

01 
Gera arquivos para registro da movimentação mensal dos valores 
correspondentes ao pagamento dos planos de saúde (Exclusão, inclusão, 
alteração, conferência de notas e cadastro, plano de continuidade). 

02 
Importa dados dos benefícios com a rotina de folha de pagamento para 
providenciar descontos e reembolsos. 

03 
Define e controla benefícios por diferentes grupos (funcionários, estagiários e 
jovem aprendiz). 

04 
Gera arquivos TXT para pedidos de Plano de Saúde (Inclusões, Exclusões, 
Alterações, etc.). 

05 
Parametriza de tabelas, controla regras, limites, valores teto e idade para plano 
de saúde. 

06 
Cadastra dependentes dos funcionários nos benefícios e os respectivos 
descontos/ reembolsos em folha. 

07 Desconta benefício proporcional e ou integral nos casos de rescisão. 

08 
Permite que o próprio funcionário atualize suas opções de benefícios, via 
autoatendimento, (mediante apresentação de documentação para aprovação) 
com aprovação da GGP. 

09 
Trata, manualmente, valor/benefício retroativo de admitidos no mês junto com o 
pedido. 
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10 
Exporta dados dos benefícios com a rotina de folha de pagamento para 
providenciar descontos e reembolsos para efeito de contabilização. 

11 Gera diferentes modelos de relatórios, em Excel. 

 

Macroprocesso: (5.6) - Benefícios 

Sub-Processo: (5.6.11) Administrar benefícios - Programa de educação 

ID Atividade Descrição 

01 
Trata as solicitações de beneficio do tipo ressarcimento (programas de graduação 
e pós-graduação), com devidas aprovações e integração com a rotina de folha de 
pagamento respeitando as regras de negócio e parametrizações realizadas. 

02 
Importa dados dos benefícios com a rotina de folha de pagamento para 
providenciar descontos e reembolsos. 

03 
Parametriza e controla de regras, limites e valores teto para solicitações de 
reembolso de benefícios. 

04 
Cadastra e controla tipo de benefícios dos funcionários com os reembolsos e 
descontos em folha de pagamento, conforme legislação prevista. 

05 
Desconta manualmente benefício proporcional ou integral nos casos de rescisão 
por pedido do funcionário ou por justa causa. 

06 
Exporta dados dos benefícios com a rotina de folha de pagamento para 
providenciar descontos e reembolsos para efeito de contabilização. 

07 Gera diferentes modelos de relatórios, em Excel. 

08 Controla o período de carência do beneficiário, em arquivo Excel. 

09 Registra em sistema o funcionário beneficiário. 

10 
Emite relatório para acompanhamento dos valores pagos por beneficiário 
(Graduação e Pós-Graduação). 

11 
Inscreve funcionário no Programa de acordo com os requisitos descritos em 
edital.  

12 
Controla a necessidade de envio de documentos tendo em vista à manutenção do 
beneficiário no programa. 

13 
Envia e-mails para os beneficiários quanto à necessidade de entrega de 
documentos necessários para manutenção da bolsa exemplo: declaração de 
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regularidade financeira. 

 

Macroprocesso: (5.6) - Benefícios 

Sub-Processo: (5.6.12) Administrar benefícios - Reembolso de medicamento 

ID Atividade Descrição 

01 
Configura regras de negócio para cálculo do percentual de reembolso, a partir do 
valor de reembolso solicitado pelo funcionário e do valor de referência do 
medicamento, integrando com a rotina de folha de pagamento. 

02 
Cadastro da solicitação de medicamentos e princípios ativos a serem 
reembolsados pela BBTS, via autoatendimento. 

03 
Importa dados dos benefícios com a rotina de folha de pagamento para 
providenciar descontos e reembolsos. 

04 
Parametriza e controla de regras, limites e valores teto para solicitações de 
reembolso de benefícios. 

05 
Cadastra dependentes dos funcionários nos benefícios e os respectivos 
descontos/ reembolsos em folha. 

06 
Cadastra e controla tipo de benefícios dos funcionários com os reembolsos e 
descontos em folha de pagamento, conforme legislação prevista. 

07 
Efetua desconto ou pagamento manual de benefício proporcional nos casos de 
rescisão/ afastamento/ faltas/férias de acordo com o histórico de frequência e o 
que é previsto no acordo coletivo da BBTS. 

08 
Tratar manualmente valor/benefício retroativo de admitidos no mês junto com o 
pedido. 

09 
Exporta dados dos benefícios com a rotina de folha de pagamento para 
providenciar descontos e reembolsos para efeito de contabilização. 

10 Gera diferentes modelos de relatórios, em Excel. 

 

Macroprocesso: (5.6) - Benefícios 

Sub-Processo: (5.6.13) Administrar benefícios - Reembolso Odontológico 

ID Atividade Descrição 
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01 

Configura regras de negócio para cálculo do percentual de reembolso do 
benefício odontológico, limitação de tipos de procedimentos reembolsados no 
ano, valores/procedimentos que podem ser reembolsados sem a necessidade de 
perícia e quebra do valor total de tratamento em parcela inicial e final de 
reembolso. 

02 
Cadastra procedimentos odontológicos e tabela de valores de referência para 
reembolso 

03 
Importa dados dos benefícios com a rotina de folha de pagamento para 
providenciar descontos e reembolsos. 

04 
Parametriza e controla de regras, limites e valores teto para solicitações de 
reembolso de benefícios. 

05 
Cadastra e controla tipo de benefícios dos funcionários com os reembolsos e 
descontos em folha de pagamento, conforme legislação prevista. 

06 
Efetua desconto ou pagamento manual de benefício proporcional nos casos de 
rescisão/ afastamento/ faltas/férias de acordo com o histórico de frequência e o 
que é previsto no acordo coletivo da BBTS. 

07 
Tratar automaticamente valor/benefício retroativo de admitidos no mês junto com 
o pedido. 

08 
Exporta dados dos benefícios com a rotina de folha de pagamento para 
providenciar descontos e reembolsos para efeito de contabilização. 

09 Gera diferentes modelos de relatórios, em Excel. 

 

Macroprocesso: (5.6) - Benefícios 

Sub-Processo: (5.6.14) Administrar benefícios - Seguro de Vida (Básico e Especial) 

ID Atividade Descrição 

01 Configura regras de negócio para cálculo de desconto dos seguros de vida. 

02 Exporta à folha de pagamento dos valores de desconto dos seguros de vida. 

03 
Cadastra e controla tipo de benefícios dos funcionários com os reembolsos e 
descontos em folha de pagamento, conforme legislação prevista. 

04 
Efetua desconto ou pagamento manual de benefício proporcional nos casos de 
rescisão/ afastamento/ faltas/férias de acordo com o histórico de frequência e o 
que é previsto no acordo coletivo da BBTS. 
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05 
Exporta dados dos benefícios com a rotina de folha de pagamento para 
providenciar descontos e reembolsos para efeito de contabilização. 

06 Gera diferentes modelos de relatórios, em Excel. 

 

Macroprocesso: (5.6) - Benefícios 

Sub-Processo: (5.6.15) Administrar benefícios - Vale Refeição/Alimentação 

ID Atividade Descrição 

01 
Configura regras de negócio para cálculo de reembolso do benefício Vale 
Refeição / Alimentação, conforme Acordo Coletivo de Trabalho – ACT. 

02 
Cadastro de Vale Refeição / Alimentação a serem reembolsados pela BBTS via 
autoatendimento, (mediante apresentação de documentação) e aprovação. 

03 Envio à folha de pagamento dos valores a serem reembolsados. 

04 
Importa dados dos benefícios com a rotina de folha de pagamento para 
providenciar descontos e reembolsos. 

05 
Controla tipo de benefícios dos funcionários com os reembolsos e descontos em 
folha de pagamento, conforme legislação prevista. 

06 
Exporta dados dos benefícios com a rotina de folha de pagamento para 
providenciar descontos e reembolsos para efeito de contabilização 

07 Gera diferentes modelos de relatórios, em Excel. 

 

Macroprocesso: (5.6)  - Benefícios 

Sub-Processo: (5.6.16) Administrar benefícios - Vale transporte 

ID Atividade Descrição 

01 
Cadastro de benefício parcial, conforme pensão judicial cadastrada com inclusão 
do pensionista ao benefício. 

02 
Cadastro de vale transporte por diferentes modais e linhas correspondentes com 
tarifa e números de viagens especificados por funcionário. 

03 
Importa dados dos benefícios com a rotina de folha de pagamento para 
providenciar descontos e reembolsos. 
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04 Define e controla benefícios por diferentes grupos (funcionários, estagiários). 

05 
Gera arquivos TXT para pedidos de Vale Transporte, conforme Layout do 
fornecedor. 

06 
Parametriza e controla de regras, limites e valores teto para solicitações de 
descontos de benefícios. 

07 
Controla tipo de benefícios dos funcionários com os reembolsos e descontos em 
folha de pagamento, conforme legislação prevista. 

08 
Desconta manualmente de benefício proporcional nos casos de rescisão/ 
afastamento/ faltas/férias de acordo com o histórico de frequência e o que é 
previsto no acordo coletivo da BBTS. 

09 
Trata manualmente valor/benefício retroativo de admitidos no mês junto com o 
pedido. 

10 
Exporta dados dos benefícios com a rotina de folha de pagamento para 
providenciar descontos e reembolsos para efeito de contabilização. 

11 Gera diferentes modelos de relatórios, em Excel. 

 

Macroprocesso: (5.6) - Benefícios 

Sub-Processo: (5.6.17) Administrar benefícios - Material Ótico 

ID Atividade Descrição 

01 

Configuram regras de negócio para cálculo do percentual de reembolso do 
benefício Material Ótico, limitação de tipos de procedimentos reembolsados no 
ano, valores/procedimentos que podem ser reembolsados sem a necessidade de 
perícia e quebra do valor total de tratamento em parcela inicial e final de 
reembolso. 

02 
Cadastra procedimentos de Material Ótico e tabela de valores de referência para 
reembolso. 

03 
Importa dados dos benefícios com a rotina de folha de pagamento para 
providenciar descontos e reembolsos. 

04 
Parametriza e controla de regras, limites e valores teto para solicitações de 
reembolso de benefícios. 

05 
Cadastra e controla tipo de benefícios dos funcionários com os reembolsos e 
descontos em folha de pagamento, conforme legislação prevista. 
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06 
Efetua desconto ou pagamento manual de benefício proporcional nos casos de 
rescisão/ afastamento/ faltas/férias de acordo com o histórico de frequência e o 
que é previsto no acordo coletivo da BBTS. 

07 
Tratar automaticamente valor/benefício retroativo de admitidos no mês junto com 
o pedido. 

08 
Exporta dados dos benefícios com a rotina de folha de pagamento para 
providenciar descontos e reembolsos para efeito de contabilização. 

09 Gera diferentes modelos de relatórios, em Excel. 

 

Macroprocesso: (5.6)  - Benefícios 

Sub-Processo: (5.6.18) Administrar benefícios - Vale Cultura 

ID Atividade Descrição 

01 
Configura de regras de negócio para cálculo do percentual / valor de desconto do 
benefício vale cultura. 

02 Cadastra de vale cultura por diferentes faixas salariais. 

03 
Importa dados dos benefícios com a rotina de folha de pagamento para 
providenciar descontos e reembolsos. 

04 Define e controla de benefícios por diferentes grupos de funcionários. 

05 
Gera arquivos CSV ou TXT para pedidos de Vale cultura, conforme Layout do 
fornecedor. 

06 
Parametriza e controla de regras, limites e valores teto para solicitações de 
reembolso de benefícios. 

07 
Cadastra e controla tipo de benefícios dos funcionários com os reembolsos e 
descontos em folha de pagamento, conforme legislação prevista. 

08 
Desconta manualmente benefício proporcional nos casos de rescisão/ 
afastamento/ faltas/férias de acordo com o histórico de frequência e o que é 
previsto no acordo coletivo da BBTS. 

09 
Exporta dados dos benefícios com a rotina de folha de pagamento para 
providenciar descontos e reembolsos para efeito de contabilização 

10 Gera diferentes modelos de relatórios, em Excel. 

 



COBRA TECNOLOGIA S.A - PREGÃO ELETRÔNICO- nº 50-2015-04-30 – Serviços especializados de instalação de 
software e implantação de Solução Integrada de Gestão Empresarial. Contratação também de serviço e implantação do 
Sistema de Operação de Serviços de Campo Oracle TOA Technologies para 1.700 usuários na modalidade SaaS (Software 
as a Service). 
www.licitacoes-e.com.br                

 
 

174 

Macroprocesso: 

 
(5.6)  - Benefícios 

Sub-Processo: (5.6.19) Administrar benefícios – Adiantamento Salarial 

ID Atividade Descrição 

01 Recebe do funcionário solicitação de adiantamento salarial. 

02 Atualiza o cadastro de adiantamento salarial. 

03 Gera arquivo de adiantamento para pagamento. 

 

Macroprocesso: (5.6)  - Benefícios 

Sub-Processo: (5.6.20) Administrar benefícios - Desjejum 

ID Atividade Descrição 

01 
Configura regras de negócio para cálculo de reembolso do benefício Desjejum, 
conforme Norma Interna. 

02 
Cadastro de Desjejum a serem reembolsados pela BBTS via autoatendimento, 
(mediante apresentação de documentação) e aprovação. 

03 Envio à folha de pagamento dos valores a serem reembolsados. 

04 
Importa dados dos benefícios com a rotina de folha de pagamento para 
providenciar descontos e reembolsos. 

05 
Controla tipo de benefícios dos funcionários com os reembolsos e descontos em 
folha de pagamento, conforme legislação prevista. 

06 
Exporta dados dos benefícios com a rotina de folha de pagamento para 
providenciar descontos e reembolsos para efeito de contabilização. 

07 Gera diferentes modelos de relatórios, em Excel. 

08 
Desconto manual do benefício proporcional nos casos de rescisão/ afastamento/ 
faltas/férias de acordo com o histórico de frequência e o que é previsto no acordo 
coletivo da BBTS. 

09 
Exporta dados dos benefícios com a rotina de folha de pagamento para 
providenciar descontos e reembolsos para efeito de contabilização. 

10 Parametriza e controla de regras, limites e valores teto para solicitações de 
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reembolso de benefícios. 

11 Gera diferentes modelos de relatórios, em Excel. 

 

Macroprocesso: (5.6)  - Benefícios 

Sub-Processo: (5.6.21) Administrar benefícios – Desconto AEC 

ID Atividade Descrição 

01 Configura regras de negócio para cálculo do percentual / valor de desconto AEC. 

02 Cadastra do desconto AEC por diferentes faixas salariais. 

03 
Importa dados dos benefícios com a rotina de folha de pagamento para 
providenciar descontos e reembolsos. 

04 Define e controla benefícios por diferentes grupos de funcionários. 

05 
Parametriza e controla de regras, limites e valores teto para solicitações de 
reembolso de benefícios. 

06 
Controla tipo de benefícios dos funcionários com os reembolsos e descontos em 
folha de pagamento, conforme legislação prevista. 

07 
Desconto manual do benefício proporcional nos casos de rescisão/ afastamento/ 
faltas/férias de acordo com o histórico de frequência e o que é previsto no acordo 
coletivo da BBTS. 

08 
Exporta dados dos benefícios com a rotina de folha de pagamento para 
providenciar descontos e reembolsos para efeito de contabilização 

09 Gera diferentes modelos de relatórios, em Excel. 

 

Macroprocesso: (5.6)  - Benefícios 

Sub-Processo: (5.6.22) Administrar benefícios – Auxílio Funeral 

ID Atividade Descrição 

01 
Configura regras de negócio para cálculo de reembolso do benefício Auxílio 
Funeral, conforme Acordo Coletivo de Trabalho - ACT, com guarda dos históricos. 

02 
Cadastra Auxílio Funeral a ser reembolsado pela BBTS via autoatendimento, 
(mediante apresentação de documentação) e aprovação. 



COBRA TECNOLOGIA S.A - PREGÃO ELETRÔNICO- nº 50-2015-04-30 – Serviços especializados de instalação de 
software e implantação de Solução Integrada de Gestão Empresarial. Contratação também de serviço e implantação do 
Sistema de Operação de Serviços de Campo Oracle TOA Technologies para 1.700 usuários na modalidade SaaS (Software 
as a Service). 
www.licitacoes-e.com.br                

 
 

176 

03 Enviar à folha de pagamento dos valores a serem reembolsados. 

04 
Importar dados dos benefícios com a rotina de folha de pagamento para 
providenciar descontos e reembolsos. 

05 
Parametrizar e controlar regras, limites e valores teto para solicitações de 
reembolso de benefícios com respectivo workflow. 

06 
Controla tipo de benefícios dos funcionários com os reembolsos e descontos em 
folha de pagamento, conforme legislação prevista. 

07 
Exporta dados dos benefícios com a rotina de folha de pagamento para 
providenciar descontos e reembolsos para efeito de contabilização. 

08 Gera diferentes modelos de relatórios, em Excel. 

09 
Trata manualmente valor/benefício retroativo em função de reajuste em ACT no 
mês junto com o pedido. 

10 
Permitir desconto ou pagamento automático de benefício proporcional nos casos 
de rescisão/ afastamento e o que é previsto no acordo coletivo da BBTS. 

 

Macroprocesso: (5.6)  - Benefícios 

Sub-Processo: (5.6.23) Administrar benefícios – Salário Família 

ID Atividade Descrição 

01 
Configura de regras de negócio para cálculo de pagamento de salário família, 
conforme legislação vigente, com guarda dos históricos. 

02 
Cadastra salário família a ser reembolsado pela BBTS via folha de pagamento, 
(mediante apresentação de documentação) e aprovação. 

03 Enviar à folha de pagamento dos valores a serem pagos. 

04 
Parametrizar e controlar regras, limites e valores teto para solicitações de 
pagamento de salário família. 

05 
Controla tipo de benefícios dos funcionários com os reembolsos e descontos em 
folha de pagamento, conforme legislação prevista. 

06 
Exporta dados dos benefícios com a rotina de folha de pagamento para 
providenciar descontos e pagamentos para efeito de contabilização. 

07 Gera diferentes modelos de relatórios, em Excel. 
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Macroprocesso: (5.6) - Benefícios 

Sub-Processo: (5.6.24) Administrar Benefícios - Empréstimo 

ID Atividade Descrição 

01 

Cadastram dados referentes a empréstimo consignado e empréstimo concedido 
pela BBTS, realizando consultas e extraindo relatórios para controles 
incorporando regras configuráveis no que tange a valor máximo, 
comprometimento da margem consignável, valor dos descontos mensais e prazo 
máximo de amortização. 

02 Armazena documentação referente à solicitação de empréstimo. 

03 
Bloqueia pagamentos do adiantamento de salário conforme parametrização de 
percentual máximo permitido para comprometimento do salário 

04 
Efetua o tratamento do empréstimo consignado, via autoatendimento, com as 
devidas aprovações. 

05 Gera diferentes modelos de relatórios, em Excel. 

 

Macroprocesso: (5.7) - Realizar Gestão de Documentos 

Sub-Processo: (5.7.1) Armazenar Documento 

ID Atividade Descrição 

01 Não há. 

 

Macroprocesso: (5.7) - Realizar Gestão de Documentos 

Sub-Processo: (5.7.2) Armazenar documento, Gerir publicação. 

ID Atividade Descrição 

01 Não há. 

 

Macroprocesso: (5.7) - Realizar Gestão de Documentos 

Sub-Processo: (5.7.3) Armazenar Documento, Gerir Publicações. 

ID Atividade Descrição 
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01 Não há. 

 

Macroprocesso: (5.7) - Realizar Gestão de Documentos 

Sub-Processo: (5.7.4) Armazenar Publicação 

ID Atividade Descrição 

01 Não há. 

 

Macroprocesso: (5.7) - Realizar Gestão de Documentos 

Sub-Processo: (5.7.5) Armazenar Publicação, Solicitar publicação. 

ID Atividade Descrição 

01 Não há. 

 

Macroprocesso: 5.7) - Realizar Gestão de Documentos 

Sub-Processo: (5.7.6) Gerir publicação 

ID Atividade Descrição 

01 Não há. 

 

8. GESTÃO DE ATIVO (Macroprocesso: 6) 

Este processo tem por finalidade realizar a gestão dos bens patrimoniais da empresa. 

Os ativos da COBRA TECNOLOGIAsão adquiridos para uso na operação da empresa e não 
têm como finalidade a revenda à cliente. 

Existe a inclusão e exclusão de um BEM (ativo patrimonial) por inventario. Os usuários 
podem solicitar a inclusão ou transferência de um BEM. 

A baixa do BEM pode ocorre por meio do inventário, sinistro, por doações, venda de sucata. 

O Macroprocesso Gestão de Ativo (6) está subdivido e detalhado conforme abaixo: 
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Macroprocesso (6) Gestão de Ativo Referências 

Sub-Processo: (6.1) Incluir Ativo Normativo Interno 
para este processo. 

ID Atividade Descrição Responsável (Área) 

01 Solicitado pelo autoatendimento, para inclusão do bem por 
aquisição (o ideal seria comprar o ativo e incluí-lo no 
momento da entrada da Nota Fiscal). 

Área responsável 
pelo BEM 

02 A inclusão terá que ser aprovada pela gerencia do 
solicitante pelo autoatendimento. 

Área responsável 
pelo BEM 

03 Incluir o Ativo no modulo FA da Oracle. Analista 
Administrativo 

04 Analisar relatório da Contabilidade X Ativo. Analista 
Administrativo 

 

Macroprocesso (6) Gestão de Ativo Referências 

Sub-Processo: (6.2) Tranferir Ativo Normativo Interno 
para este processo. 

ID Atividade Descrição Responsável (Área) 

01 Emitir a nota fiscal de transferência do Ativo para 
movimentação entre estabelecimentos. Este processo é 

Área responsável 
pelo bem 
patrimonial 
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registrado no módulo AR do ERP 

02 Transfere o bem patrimonial para o estabelecimento de 
destino 

Analista de Estoque 

03 Registra o recebimento do BEM (bem patrimonial) no 
estabelecimento de destino. Este processo é registrado no 
módulo RI do ERP. 

Analista de Estoque 

 

Macroprocesso (6) Gestão de Ativo Referências 

Sub-Processo: (6.3) Disponibilizar Ativo Normativo Interno 
para este processo. 

ID Atividade Descrição Responsável (Área) 

01 Solicitar a disponibilidade do BEM  Administrativo 

02 Analisar o bem fisicamente e sistemicamente Administrativo 

03 Disponibilizar o item para as demais áreas da empresa Administrativo 

 

Macroprocesso (6) Gestão de Ativo Referências 

Sub-Processo: (6.4) Excluir Ativo Normativo Interno 
para este processo. 

ID Atividade Descrição Responsável (Área) 

01 Verificar o BEM Administrativo 

02 Analisar o BEM fisicamente e sistemicamente Administrativo 

03 Excluir BEM do sistema, caso o mesmo não exista 
fisicamente e não tenha depreciação associada. 

Administrativo 

 

Macroprocesso (6) Gestão de Ativo Referências 

Sub-Processo: (6.5) Depreciar de Ativo Normativo Interno 
para este processo. 

ID Atividade Descrição Responsável (Área) 

01 Preparar dados para execução da depreciação. Após a 
realização de todas as inclusões, movimentações, baixas, 

Analista Financeiro 
(Área Financeira) 
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ajustes, ao final de cada mês é processado o cálculo das 
depreciações acumuladas. 

02 Executar o processo de depreciação acumulada no 
módulo FA-Ativo Fixo do ERP 

Analista Financeiro 
(Área Financeira) 

03 Analisar e conciliar novos saldos das contas contábeis 
após a execução da depreciação  

Analista Financeiro 
(Área Financeira) 

 

Macroprocesso (6) Gestão de Ativo Referências 

Sub-Processo: (6.6) Baixar Ativo Normativo Interno 
para este processo. 

ID Atividade Descrição Responsável (Área) 

01 Analisar o BEM a ser baixado. Analista Financeiro 
(Área Financeira) 

02 Registrar a baixa do BEM no módulo FA-Ativo Fixo do ERP. 
Informar o motivo da baixa. 

Analista Financeiro 
(Área Financeira) 

03 Retirar a identificação da empresa no Ativo. Analista Financeiro 
(Área Financeira) 

 

Macroprocesso (6) Gestão de Ativo Referências 

Sub-Processo: (6.7) Inventário de Ativo Normativo Interno 
para este processo. 

ID Atividade Descrição Responsável (Área) 

01 Analisar relatório dos bens por SUBCR (Centro de 
responsabilidade).  

Área responsável 
pelo BEM 

02 Verificar se esta de posse do BEM. Área responsável 
pelo BEM 

03 Encaminhar o relatório preenchido com o inventário do BEM, 
realizado na área. 

Área responsável 
pelo BEM 

04 Registrar o inventário no módulo FA-Ativo Fixo do ERP para 
ajustar o sistema. 

Administrativo 

 
 

Macroprocesso (6) Gestão de Ativo Referências 
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Sub-Processo: (6.8) Manutenção de Ativo Normativo Interno 
para este processo. 

ID Atividade Descrição Responsável (Área) 

01 Analisar relatório dos bens por SUBCR (Centro de 
responsabilidade).  

Área responsável 
pelo BEM 

 
 

Macroproces
so 

(1) Gestão Financeira  Referências 

1 Consultar macro processo referente ao processo de 
contabilização das transações geradas neste processo.  

Processo(1) 

Macroproces
so 

(2) Gestão de Contábil/Fiscal Referências 

2 Consultar macro processo Gestão Contábil/Fiscal para verificar 
o detalhamento das transações geradas neste processo. 

Processo(2) 

 

9. GESTÃO Novos Negócios (Macroprocesso: 7) 

Este processo tem por finalidade estabelecer procedimentos e atribuições no processo de 
vendas a clientes de produtos vinculados às atividades fim da Empresa, tais como serviços e 
venda de software. 

O Macroprocesso Gestão de Novos Negócios (7) está subdivido e detalhado conforme 
abaixo: 
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Macroprocesso (7) Gestão Novos Negócios Referências 

Sub-Processo: (7.1) Manter Clientes Normativo Interno 
para este processo. 

ID Atividade Descrição Responsável (Área) 

01 Criação/Atualização dos Clientes: 

Este processo inicia com a solicitação de cadastro ou 
atualização dos Clientes. 

Gerência Executiva 
da Diretoria de 
Negócio 

02 Verificar se já existe o Cliente cadastrado através da consulta da 
lista de Clientes disponível nos módulos OM (Order Managment) 
e AR (Contas a Receber).  

Gerência Executiva 
da Diretoria de 
Negócio 

03 Realizar o cadastro dos Clientes novos ou atualizar os existentes 
conforme indicado na solicitação por e-mail. 

Gerência Executiva 
da Diretoria de 
Negócio 

04 Verificar e validar os atributos fiscais dos Clientes com a área 
Fiscal. 

Gerência Executiva 
da Diretoria de 
Negócio 

 

Macroprocesso (7) Gestão Novos Negócios Referências 

Sub-Processo: (7.2) Calcular Valor de Venda Normativo Interno 
para este processo. 

ID Atividade Descrição Responsável (Área) 

01 Identificar o preço mínimo para o objeto da proposta 
comercial a ser cobrado do cliente, verificando: Os custos 
sob sua responsabilidade, a análise e quantificação dos 
riscos envolvidos, identificação dos impostos envolvidos no 
negócio, a margem mínima para cobertura de custos 
internos e externos. 

Gerência Executiva 
da Diretoria de 
Negócio 

02 Fazer pesquisa de preços ou solicitá-la à área de Compras, 
devendo, para tanto, enviar-lhe lista de recursos a serem 
pesquisados, com notificação ao gestor técnico e ao 
gerente de contas para conhecimento das providências em 
andamento. 

Gerência Executiva 
da Diretoria de 
Negócio 

03 Acionar a consultoria jurídica para análise dos riscos legais 
envolvidos na solução detalhada na Consolidação técnica. 

Gerência Executiva 
da Diretoria de 
Negócio 
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04 Anexar o parecer jurídico no Portal de Negócios. Gerência Executiva 
da Diretoria de 
Negócio 

05 Produzir a planilha de preço, identificando, com clareza, os 
seguintes itens: preço mínimo de vendas, custos 
identificados e apurados, margem mínima aplicada, riscos 
identificados e valores considerados na precificação, 
montante de investimento e se o mesmo extrapola o limite 
estabelecido no Art° 2 – III do Regimento Interno da Cobra. 

Gerência Executiva 
da Diretoria de 
Negócio 

06 Anexar a planilha de preço no Portal de Negócios, vinculado 
ao pedido de Proposta do Cliente. 

Gerência Executiva 
da Diretoria de 
Negócio 

 

Macroproce
sso 

(7) Gestão Novos Negócios Referências 

Sub-
Processo: 

(7.3) Analisar/Aprovar Proposta Normativo Interno 
para este processo. 

ID Atividade Descrição Responsável (Área) 

01 Verificar se as informações cadastro do pedido estão detalhadas 
o suficiente para o trabalho de especificação das áreas técnicas. 

Gerência Executiva 
da Diretoria de 
Negócio 

02 Identificar o responsável em sua área por acompanhar o pedido 
no processo de vendas (Gestor Técnico) e as áreas envolvidas 
no desenvolvimento da proposta. 

 

Gerência Executiva 
da Diretoria de 
Negócio 

03 Aprovar a entrada do pedido de proposta. Gerência Executiva 
da Diretoria de 
Negócio 

 

Macroprocesso (7) Gestão Novos Negócios Referências 

Sub-Processo: (7.4) Realizar Vendas Normativo Interno 
para este processo. 

ID Atividade Descrição Responsável (Área) 

01 Verificar se o cliente já esta cadastrado no sistema ERP da 
empresa (Oracle). 

Gerente de 
Contas 

02 Cadastrar Cliente, caso o mesmo ainda não tenha o cadastro Gerente de Contas 
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efetuado sistema ERP da empresa (Oracle). 

03 Atualizar o cadastro de cliente no sistema ERP da empresa 
(Oracle) com as informações do cliente, caso esteja 
desatualizado. 

Gerente de Contas 

04 Anexar no portal do cliente os arquivos/relatórios obtidos através 
das consultas cadastrais efetuadas (ex: CADIN/SERASA), 
exceto empresas do Aglomerado Banco do Brasil. 

Gerente de Contas 

05 Enviar para o financeiro eventuais pendências detectadas nas 
consultas, para que o mesmo possa emitir parecer e identificar 
eventuais restrições sobre a continuidade do relacionamento 
comercial. 
 

Gerente de Contas 

06 Registrar o pedido de proposta do cliente foco de atuação, 
fazendo constar, com clareza, informações que identifiquem a 
necessidade do cliente, bem como as eventuais restrições 
existentes para o atendimento do pedido. 

Gerente de Contas 

07 Registrar o pedido de proposta do cliente foco de atuação, 
fazendo constar, com clareza, informações que identifiquem a 
necessidade do cliente, bem como as eventuais restrições 
existentes para o atendimento do pedido. 

Gerente de Contas 

08 Obter do cliente informações contendo quantidade de produtos 
por destinação, para melhor avaliação das necessidades de 
sobressalentes e dos custos de distribuição, caso envolva venda 
de equipamento. 
 

Gerente de Contas 

09 Efetuar visita prévia ao parque existente no cliente, 
para inventário e vistoria técnica como subsídio à formatação do 
Negócio, caso envolva prestação de serviços de assistência 
técnica. 

Gerente de Contas 

 

Macroprocesso (1) Gestão Financeira  Referências 

1 Consultar macro processo referente ao processo de 
pagamento e contabilização das transações geradas neste 
processo.  

Processo(1) 

Macroprocesso (2) Gestão de Contábil/Fiscal Referências 

2 Consultar macro processo Gestão Contábil/Fiscal para 
verificar o detalhamento das transações geradas neste 
processo. 

Processo(2) 
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10. GESTÃO DE ASSIST. TÉCNICA (Macroprocesso: 8) 
O processo de gestão de assistência Técnica é responsável pela manutenção dos ATM dos 
Bancos. Atualmente a empresa COBRA TECNOLOGIA utiliza o software ARS (Action 
Request System) para o controle de chamados. 

A integração do Sistema de Chamados, denominado internamente de “CHAMA” com o 
Sistema de automatização de processos e gerenciamento de equipe de atendimento de 
campo, denominado “OS Mobile”, possibilita ao técnico de campo o acesso e atualização 
das informações do chamado a que está alocado e ao controlador de chamados a 
monitoração em tempo real do status do atendimento e o acompanhamento da operação de 
campo via localização “GPS” (Global Positioning System) do respectivo celular. 

O processo de Assistência Técnica possui grande interação com a movimentação de peças 
do estoque uma vez que a maioria dos atendimentos realizados pelos técnicos envolve a 
manutenção ou substituição de peças sobressalentes. Por isso, para o entendimento 
completo do processo de assistência técnica será necessário utilizar como referência os 
capítulos que descrevem os processos de Gestão de Estoques descrito no capítulo Gestão 
de Estoque (Macroprocesso 9) e Gestão de Reparos (Macroprocesso: 10). 

Com base nas estatísticas coletadas até Agosto/13, a BB possui cerca de 1.017 técnicos 
distribuídos entre os CATs conforme mostrar o quadro a seguir: 

CAT 
TOTAL 

TECNICOS 
BRA 35 
VIT 18 
SAL 68 
SPO 50 
PAM 18 
REDEMAN 2 
PAF 20 
GOI 28 
JPA 27 
MAC 32 
CGR 25 
CUR 42 
PAL 42 
POV 30 
RIP 15 
BAR 36 
JOI 37 
NAT 20 
FOR 38 
MAN 22 
RIO 36 
REC 33 
CUI 36 
LON 27 
FLO 18 
CAM 35 
SLU 39 
BAU 26 
CAR 36 
BEM 27 
TER 24 
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BEL 47 
UBE 28 
TOTAL 1017 

 

 

O quadro abaixo apresenta a quantidade de atendimento médio: 

REGIONAL DOP MANTENEDOR 2014/08 
BRASILIA BRA 1779 
BRASILIA CGR 762 
BRASILIA CUI 1120 
BRASILIA GOI 1037 
BRASILIA PAM 876 
BRASILIA 

DIV. OPERACOES 
CENTRO-OESTE 

POV 916 
BRASILIA BEM 1256 
BRASILIA FOR 1762 
BRASILIA MAN 603 
BRASILIA SLU 1014 
BRASILIA 

DIV. OPERACOES 
NORTE 

TER 1086 
CURITIBA CUR 1356 
CURITIBA FLO 661 
CURITIBA JOI 1079 
CURITIBA LON 1014 
CURITIBA PAF 754 
CURITIBA 

DIV. OPERACOES 
SUL 

PAL 1494 
RIO DE 
JANEIRO JPA 902 
RIO DE 
JANEIRO MAC 1069 
RIO DE 
JANEIRO NAT 931 
RIO DE 
JANEIRO REC 1602 
RIO DE 
JANEIRO 

DIV. OPERACOES 
NORDESTE 

SAL 2979 
RIO DE 
JANEIRO BEL 2521 
RIO DE 
JANEIRO CAR 1790 
RIO DE 
JANEIRO RIO 1586 
RIO DE 
JANEIRO UBE 1135 
RIO DE 
JANEIRO 

DIV. OPERACOES 
SUDESTE 

VIT 800 
SAO PAULO BAR 2335 
SAO PAULO BAU 1653 
SAO PAULO CAM 1695 
SAO PAULO RIP 898 
SAO PAULO 

DIV. OPERACOES 
SAO PAULO 

SPO 2884 
  Total 43349 
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O Macroprocesso Gestão de Assistência Técnica (8) está subdivido e detalhado conforme 
abaixo: 

 

 

 

 

Macroprocesso (8) Gestão de Assistência técnica Referências 

Sub-Processo: (8.1) Programar Atendimento Normativo Interno 
para este processo. 

ID Atividade Descrição Responsável (Área) 

01 A planejamento de atendimento inicia quando um chamado é 
registrado através da chamada à central de chamado (Call 
Center). O chamado é registrado primeiramente SisBB e 
depois registrado no sistema ARS/Chama. 
  

Controlador do 
chamado 

02 
Registrar data prevista para o atendimento com peça em 
Trânsito. 

Controlador do 
Chamado 

03 Executar reserva geral de peças. O registro da reserva e 
execução do relatório de Slip de separação é realizado no 
módulo Gerenciamento de pedido (OM) do ERP. 

Controlador do 
Chamado 

04 Identificar peças reservadas para os chamados pendentes. 
O slip de separação é impresso. 

Analista 
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05 
Atualizar a data prevista para atendimento ao chamado com 
a peça reservada. 

Controlador do 
Chamado 

06 
Listar todos os chamados alocada da data atual selecionada. 

Controlador do 
Chamado 

07 
Confirmar posição do dia para os chamados sem técnico 
alocado. 

Controlador do 
Chamado 

08 Listar todos os chamados com a data prevista para 
atendimento na data do dia seguinte. Os chamados são 
priorizados e classificados segundo a data crescente e o 
prazo limite de atendimento, risco de imagem devido a 
criticidade. 
 

Controlador do 
Chamado 

09 Retirar a previsão de atendimento dos chamados com 
previsão de atendimento cuja peças em trânsito não 
chegaram.  

Controlador do 
Chamado 

10 Definir o perfil do técnico mais adequado para atender a 
todos os chamados em condição de alocação. 
 

Controlador do 
Chamado 

11 Selecionar técnico com perfil que já tenha prestado contas 
dos chamados anteriores que estavam sob sua 
responsabilidade e escrever o nome do técnico na lista 
impressa. 

Controlador do 
Chamado 

12 
Verificar necessidade de envio de peça ao técnico segundo 
as informações descritas no chamado. 

Controlador do 
Chamado 

13 
Identificar código da peça necessária para ser reparada ou 
substituída. 

Controlador do 
Chamado 

14 
Verificar disponibilidade da peça no estoque através da 
consulta no módulo (inventário)-Estoque do ERP. 

Controlador do 
Chamado 

15 Criar pedido de peça no módulo Gerenciamento de pedido 
(OM) do sistema ERP. 

Controlador do 
Chamado 

16 Confirmar ou Alterar técnico no pedido de reservas. Neste 
momento é verificado se o técnico que atenderá o chamado 
é o mesmo do pedido de reserva inicial. Caso negativo, um 
novo pedido é criado e o anterior é cancelado. Esta atividade 
é realizada no módulo Gerenciamento de pedido (OM) do 
sistema ERP. 

Controlador do 
Chamado 

17 Demandar o estoque com o relatório do Slip de separação 
(documento pré-impresso). 

Controlador do 
Chamado 

18 Atualizar data prevista de atendimento, segundo o 
agendamento para os chamados com criticidade 4 e para o 
dia seguinte, dos demais chamados que ficarão com status 
recebido aguardando novo plano de alocação a ser realizado 
às 10hs do dia seguinte.  
 

Controlador do 
Chamado 

19 Definir e Alocar o Técnico e enviar chamado via Móbile. 
 

Controlador do 
Chamado 
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Macroprocesso (8) Gestão de Assistência técnica Referências 

Sub-Processo: (8.2) Realizar Atendimento Normativo Interno 
para este processo. 

ID Atividade Descrição Responsável 
(Área) 

01 Este processo inicia a partir do momento que o chamado é 
registrado e o técnico é designado para o atendimento no 
local  

Técnico 

02 Fazer a visita ao local conforme as orientações descritas no 
chamado. 

Técnico 

03 Em posse da peça retirada do estoque para manutenção, 
efetuar a manutenção do equipamento. 

Técnico 

04 
Fechar a OS (Ordem de Serviço) via Móbile. 

Técnico 

05 Preencher o RAC (Relatório de Assistência ao Cliente) e 
solicitar assinatura do cliente. 

Técnico 

06 Assinar o RAC, confirmando o atendimento realizado. Cliente 

07 Preenche o protocolo de devolução e efetua a devolução da 
peça com defeito para o estoque. 

Técnico 

 
 

Macroprocesso (8) Gestão de Assistência técnica Referências 

Sub-Processo: (8.3) Monitorar Atendimento Normativo Interno 
para este processo. 

ID Atividade Descrição Responsável 
(Área) 

01 Listar os chamados abertos. Esta atividade é realizada 
diariamente. Essa listagem é extraída do sistema de 
chamados ARS/Chama ou através da planilha eletrônica 
(GAP). 

Controlador do 
Chamado 

02 Identificar peças em boas condições em trânsito para 
pendências em Alerta. Esta informação está disponível no 
relatório do Oracle Discoverer conhecido como Monitor VIP. 

Controlador do 
Chamado 

02 Registrar data prevista para o atendimento ao chamado com 
peça em trânsito. 

Controlador do 
Chamado 

03 Verificar a posição dos pedidos pendentes, diariamente 
através do relatório Monitor VIP. 

Controlador do 
Chamado 

04 Criar pedido de peça, caso seja identificado que o pedido 
ainda não foi criado. Esta atividade é registrada no módulo 
Gerenciamento de pedido (OM) do ERP. 

Controlador do 
Chamado 

05 Informar número do pedido no sistema de chamados 
ARS/Chama.  

Controlador do 
Chamado 

06 Verificar peças disponíveis no âmbito do CAT, com o 
acompanhamento das devoluções das peças em testes, e 
dos retornos de peças junto às transportadoras. 

Controlador do 
Chamado 
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07 Solicitar previsão de chegada das peças para os chamados 
pendentes. Este procedimento é realizado via e-mail ou 
telefone. 

Controlador do 
Chamado 

08 Registrar as alterações na previsão de Atendimento dos 
chamados. 

Controlador do 
Chamado 

09 Escalonar pendências de devolução de peças em Testes, ou 
seja, peças em poder dos técnicos. 

Controlador do 
Chamado 

 

Macroprocesso (1) Gestão Financeira  

1 Consultar macro processo Gestão Financeira para verificar o detalhamento das 
transações geradas neste processo. 

Macroprocesso (2) Gestão de Contábil/Fiscal 

2 Consultar macro processo Gestão Contábil/Fiscal para verificar o detalhamento 
das transações geradas neste processo. 

Macroprocesso (3) Gestão de Estoque 

9 Consultar macro processo Gestão de Estoque para verificar o detalhamento das 
transações geradas neste processo. 

 

11. GESTÃO DE ESTOQUE (Macroprocesso: 9) 

A COBRA TECNOLOGIA possui cerca de 33 centros de estoques distribuídos em diversas 
localidades no território brasileiro; A Tabela abaixo ilustra como os itens estocáveis estão 
distribuídos dentro dos locais de estoque configurado no ERP atual; São cerca de 62.000 
itens estocáveis organizados, basicamente, através do agrupamento:  

1. Reparo: Itens a serem reparados ou que estão em processo de reparo; 

 

2. Manutenção: itens que estão disponíveis para serem usados nos atendimentos; 
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Em relação ao processo de cadastro dos itens no ERP, ele é realizado de forma 
descentralizada entre as áreas que detém as informações específicas e características dos 
itens. O ERP é hoje a principal fonte de dados para as informações sobre os itens 
cadastrados. Citamos alguns exemplos destas responsabilidades por categoria: 

 Itens utilizados na Assistência técnica  -> Área PGM:  

 Itens de Ativos Imobilizados -> Área GAM 

 Itens de Consumo -> Áreas ADM 

Em termos de categorias de itens, os itens estocáveis possuem em linhas gerais 3 (três) 
categorias principais: Consumo, Sobressalentes e Reparo. Os materiais de consumo, apesar 
de terem controle físico, não têm apuração de custos e são contabilizados como despesa. 

As principais movimentações de materiais estocáveis ocorrem segundo às necessidades de 
reparos das peças de sobressalentes dos ATM. Tais necessidades são geradas a partir dos 
chamados técnicos de manutenção que são atendidos pelos técnicos responsáveis pela 
manutenção dos ATMs. 

Em relação aos procedimentos de planejamento e cálculo de previsão de demandas, 
podemos derivar as regras segundo aos tipos de demandas de suprimentos: 

 Estoques descentralizados por Peças novas: referem-se aos itens novos 
a serem adquiridos. 

 Estoques descentralizados para Peças Reparadas: realizados pelos 
fornecedores de serviços de reparo. 

Toda peça retirada do estoque para substituição ou teste de diagnóstico em atendimento 
técnico será devolvida pelo técnico ao estoque para reutilização ou descarte ecológico. 

A empresa classifica as peças em:  

 Peça tipo 10: Tipo de peça retornável para reparo. 

 Peça tipo 19: Tipo de peça retornável para teste. 

 Peça tipo 20: Tipo de peça retornável para descarte. 

 

Quadro de Situação de Uso do Item 

 

Tipo de Retorno Situação do Uso do Item Finalidade do Retorno 
Subinventário  
do Retorno 

Retorno de 
Apropriação 

 

Item substituto no Cliente 

 
 

Reparo para reutilização ou 
transferência para o WR 

inservível após autorização do 
Setor de Engenharia da Matriz 

 

WR 

Retorno de 
Apropriação Fiel 

  

Envio ao fornecedor para troca 

FielWR 
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Retorno de 
Aplicação 

Item substituto Reentrada em estoque de 
peças boas - utilizado somente 

para teste de diagnóstico 

Manut 

Retorno de 
Aplicação Fiel 

 Reentrada em estoque de 
peças boas - utilizado 
somente para teste de 

diagnóstico 

FielManut 

 

Códigos de Produtos: 

 
Grupo Classe Qtde 
Bco Do Brasil Faturamento COBB 144 
Reparo Em Cofre De Atm COFR 1 
Material De Consumo Da Assistência Técnica CONS 137 
Engenharia - Conjunto De Partes De Produto ECNJ 12 
Engenharia - Insumos Para Montagem De Placas Eletrônicas EINS 29 
Diebold / Fiel Depositário FDIE 361 
Operação De Fitoteca FITO 1 
Vsat Materiais FSAT 55 
Cobra Importado ICOB 188 
Serviço De Medição Detalhada MEDI 3 
Microsoft Licenciamento Eap-Enrollment For Aplication Platform MSEP 2 
Microsoft Spla MSSP 4 
Mec/Cobra NMEC 10 
Processamento Eletrônico De Envelopes PPEE 195 
Produto Final Cobra PROD 2 
Componentes Ou Peças SOBR 4.365 
Serviços De Hospedagem Bbtur BBTU 2 
Compatíveis COMP 30 
I-Educar IEDU 6 
Material De Consumo Do Laboratório Cats LABO 495 
Cobra Nacional NCOB 10.553 
Periféricos PERF 73 
Prestação De Serviço Diretoria Jurídica PSDJ 1 
Embalagens De Transporte Das Peças EMBA 1 
Engenharia - Componentes Ou Peças ESOB 147 
Eventual Atividade Fim/Insumos EVEN 88 
Ferramentas Técnicas FERR 127 
Gerenciamento Eletrônico De Documentos – Ut GDUT 7 
I-Gestor IGES 15 
Impressão De Carne IMPC 1 
Sun Microsystem Importado ISUN 287 
Microsoft Oem MSOM 9 
Software MSOS 48 
 Microsoft Licenciamento Select Plus MSPL 19 
Serviços De Reparo Especial RESP 1 
Serviço De Instalação Conf/Cust Manutenção SICM 2 
Serviço De Sustentação De Infraestrutura De Tecnologia Da 
Informação Nos Ambientes De Data Centers SSIT 3 
Data Center DTCT 9 
Spare Part Importado ISPP 552 
Microsoft Full Packaged Product (Software Em Caixinha) MSFP 1 
Sun Microsystem Nacional NSUN 21.500 
Processamento E Gerenciamento De Informação Para 
Transmissão (Mt, Mo E Sms) PGIT 3 
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Peças Mecânicas Dos Equipamentos PMEC 2 
Serviço De Reparo (Eletronico) RPEL 41 
Serviço De Reparo (Eltromecanico) RPEM 23 
Serviços Prestados Aos Tribunais SVTB 19 
Serviços Transporte Peças Via Moto TPMO 28 
Itens De Ativo ATIV 1 
Serviços Do Projeto Basa BASA 313 
Serviços De Certificação CERT 4 
Serviço Contratado CSRV 135 
Engenharia - Peças Mecânicas EMEC 65 
Perto Materiais FIEL 181 
Cisco Importado ICIS 156 
Microsoft Licenciamento Ea-Enterprise Agreement MSEA 45 
Peças Em Desenvolvimento Na Engenharia P/ Equipamentos 
Cobra. – Protótipos PROT 5 
Serviço Prestado PSRV 2.208 
Serviço De Remanejamento De Equipamentos BB RMJE 30 
Serviços De Consultoria SCON 23 
Seac SEAC 237 
Serviços Técnicos Especializados De Manutenção Adaptativa E 
Preventiva Em Sistemas De Informação ADAP 2 
Serviços De Manutenção De Aperfeiçoamento De Sistemas De 
Informação APER 2 
Serviços De Cartório CART 82 
Engenharia - Cabos Elétricos/Eletrônicos ECAB 8 
Equipamentos EQPT 317 
Penscan Fiel FPEN 1 
Impostos Nfe IMPO 11 
Licenças LICE 1 
Microfilmagem MFIL 294 
Spare Part Nacional NSPP 16.001 
Taa Cobra NTAA 167 
Remanufaturados REMA 25 
Serviço De Reparo (Mecânico) RPME 6 
Reprografia RPRO 7 
Teste De Software TEST 3 
Serviço De Transporte Prestador De Serviço TPPS 5 
Serviços De Manutenção De Equipamento Perto – Atm ATMP 9 
Conjunto De Partes De Produto CONJ 48 
Engenharia – Equipamentos EEQP 7 
Guia De Impostos GUIA 1 
Impressão IMPR 432 
Microsoft Lar MSLA 105 
Microsoft Open MSOP 20 
Serviço De Transp Mud Moveis E Utensílios Colaboradores Via 
Rodoviário TPBR 1 
Serviços De Alimentação ALIM 14 
Digitalização DIGT 1 
Engenharia - Consumo De Equipamentos Em Desenvolvimento ECON 2 
Engenharia – Periféricos EPER 37 
Daruma/Fiel Depositário FDAR 88 
Serviços De Links LINK 7 
Meta Códigos MTCD 8 
Administrativo Nacional NADM 1.142 
Cisco Nacional NCIS 269 
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Serviço Técnico Especializado De Sustentação Das Soluções 
Em Sl/Ca  
(Software Livre E/Ou Código Aberto) Dos Ambientes 
Computacionais  
De Automação Bancária, De Escritório, Processamento Central 
 E Do Ata - Ambiente De Tecnologias Abertas SESL 4 
Serviço De Monitoração SMON 1 
Tribunal De Justiça RJ TJRJ 226 
Serviços Transporte Peças Via Carro Ou Veículo Utilitário TPCV 28 

Total:  62.387 
 
Desta classificação, encontramos o seguinte quadro, porem 15% dos itens ativos giram no estoque. 

Status Qtde 
Ativos 40.029 
Inativos/Bloqueados 22.358 

 
 
O Macroprocesso Gestão de Estoque (9) está subdivido e detalhado conforme abaixo: 
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Macroprocesso (9) Gerir Estoque Referências 

Sub-Processo: (9.1) Planejamento de Materiais Normativo Interno 
para este processo. 

ID Atividade Descrição Responsável (Área) 

01 Identificar as necessidades de suprimento, conforme o 
histórico da apuração do custo médio mensal dos últimos 4 
(quatro) meses. Estas informações são extraídas através de 
relatórios do ERP. 

Analista do 
Planejamento 

02 Realizar planejamento para suprimento, conforme cálculo de 
previsão baseado em modelos matemáticos. Este processo é 
realizado através de controles e planilhas. 

Analista do 
Planejamento 

03 Aprovar planejamento e compras ou reparos de peças 
sobressalentes. A aprovação é feita por e-mail. 

Analista do 
Planejamento 

04 Acompanhar processo de compras (Ver Processo Gestão 
Compras). O processo de compras, requisições e pedidos 
são registrados no ERP, módulo PO-Compras. 

Analista 

05 Receber e estocar material (Ver Sub-Processo Estocar 
Material 9.3).  

Analista 

 

Macroprocesso (9) Gerir Estoque Referências 

Sub-Processo: (9.2) Inspecionar Materiais Normativo Interno 
para este processo. 

ID Atividade Descrição Responsável (Área) 

01 Realizar a inspeção do material recebido conforme os 
planos de coleta definidos no módulo QA-Qualidade do 
ERP. Este processo é realizado após o recebimento 
fiscal do material no módulo RI-Recebimento integrado. 
Somente há inspeção em itens configurados para isso. 
Ou seja, alguns itens não possuem inspeção. Ex: 
Serviços, material de consumo. 

Área Planejamento 
de Materiais 

02 Informar os parâmetros de qualidade no momento do 
recebimento do material no módulo QA-Qualidade do 
ERP.  

Área Planejamento 
de Materiais 

 

03 Aprovar a inspeção através do módulo QA-Qualidade. 
Caso haja divergência o material é devolvido e seguirá o 
fluxo de devolução de material que irá estornar os 

Área Planejamento 
de Materiais 
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registros já feitos.  

04 Liberar o Material para estocagem. Este processo é 
realizado de forma automática após aprovação da 
inspeção. 

Área Planejamento 
de Materiais 

 

Macroprocesso (9) Gerir Estoque Referências 

Sub-Processo: (9.3) Estocar Material Normativo Interno 
para este processo. 

ID Atividade Descrição Responsável (Área) 

01 Realizar a estocagem do material na organização e 
Subventário que está sendo executado. Esta atividade é 
registrada no módulo inventário(INV) do ERP. 

Área Planejamento 
de Materiais 

02 Informar o endereço de estoque que o material será 
armazenado. Ex: Prateleira XX, YY. 

Área Planejamento 
de Materiais 

03 Incluir etiqueta de controle do item, caso seja item novo. As 
etiquetas e numeração são geradas no módulo 
Inventário(INV). e impressas. 

Área Planejamento 
de Materiais 

04 Verificar a atualização do novo saldo de estoque no módulo 
Inventário(INV)-do ERP.   

Área Planejamento 
de Materiais 

 

Macroprocesso (9) Gerir Estoque Referências 

Sub-Processo: (9.4) Movimentar Material Intra-Estoque Normativo Interno 
para este processo. 

ID Atividade Descrição Responsável (Área) 

01 Realizar a movimentação do material. Ex mover o material 
de um sub-inventário ou endereço de estoque para outro. 
Este processo é registrado no módulo Inventário-Estoque 
do ERP. 

Área Planejamento 
de Materiais 

02 Retirada de estoque para consumo: Realizar a solicitação 
de retirada do estoque através da criação de uma ordem de 
movimentação no módulo Inventário(INV) do ERP. 

Área Planejamento 
de Materiais 

03 Aprovar a Ordem de Movimentação. Uma vez aprovada, é 
registrada a saída do material do estoque. 

Área Planejamento 
de Materiais 

04 Verificar a atualização do novo saldo de estoque no módulo Área Planejamento 
de Materiais 



COBRA TECNOLOGIA S.A - PREGÃO ELETRÔNICO- nº 50-2015-04-30 – Serviços especializados de instalação de 
software e implantação de Solução Integrada de Gestão Empresarial. Contratação também de serviço e implantação do 
Sistema de Operação de Serviços de Campo Oracle TOA Technologies para 1.700 usuários na modalidade SaaS (Software 
as a Service). 
www.licitacoes-e.com.br                

 
 

199 

Inventário(INV)-Estoque.   

 

Macroprocesso (9) Gerir Estoque Referências 

Sub-Processo: (9.5) Movimentar Material Entre Estoques (Organizações 
diferentes) 

Normativo Interno 
para este 
processo. 

ID Atividade Descrição Responsável 
(Área) 

01 Criar a requisição interna informando os itens, organização de 
origem e destino do material. Enviar requisição para 
aprovação. Este processo é realizado no módulo de 
Requisições do módulo ERP. Esta atividade ocorre quando da 
necessidade de reabastecer um estoque de um CAT com 
material disponível num estoque de outro CAT. 

Área 
Planejamento de 
Materiais 

02 Aprovar requisição interna. A requisição segue a hierarquia e 
limites de aprovações definidos para requisições internas. 

Área 
Planejamento de 
Materiais 

03 Gerar a ordem interna a partir dos dados das requisições. 
Esta atividade é realizada no módulo OM-Gerenciamento de 
pedidos do ERP. 

Área 
Planejamento de 
Materiais 

04 Gerar nota fiscal de Transferência no módulo AR/Billing do 
ERP. Os dados para geração da Notas fiscal é gerada 
automaticamente a partir dos dados da Ordem Interna. 

Área 
Planejamento de 
Materiais 

05 Emitir o relatório do Slip de Separação e registrar a saída do 
material do estoque. Este processo é realizado no módulo 
Gerenciamento de pedido (OM) do ERP. 

Área 
Planejamento de 
Materiais 

05 Encaminhar material para Organização de Destino que é 
realizado por uma transportadora contratada. 

Área 
Planejamento de 
Materiais 

07 Após o material chegar em seu destino, registrar o 
recebimento fiscal do material no módulo RI-Recebimento 
Integrado do ERP. 

Área 
Planejamento de 
Materiais 

08 Realizar e registrar a estocagem do material na Organização 
de Destino no módulo Inventário(INV). do ERP. 

Área 
Planejamento de 
Materiais 

 

Macroprocesso (9) Gerir Estoque Referências 
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Sub-Processo: (9.6) Devolver Material Estoque Normativo Interno 
para este processo. 

ID Atividade Descrição Responsável (Área) 

01 Criar no modulo Gerenciamento de pedido(OM) no ERP 
Oracle o retorno da Peça através da funcionalidade RMA 
(Retorno de Material Autorizado). 

Área Planejamento 
de Materiais 

02 Receber e Inspecionar o material. Área Planejamento 
de Materiais 

03 Realizar a estocagem do material na organização e 
Subventário que está sendo executado. Esta atividade é 
registrada no módulo Inventário do ERP. 

Área Planejamento 
de Materiais 

04 Informar o endereço de estoque que o material será 
armazenado. Ex: Prateleira XX, YY. 

Área Planejamento 
de Materiais 

05 Verificar a atualização do novo saldo de estoque no módulo 
Inventário(INV). 

Área Planejamento 
de Materiais 

 

Macroprocesso (9) Gerir Estoque Referências 

Sub-Processo: (9.6) Realizar Inventário Físico Normativo Interno 
para este processo. 

ID Atividade Descrição Responsável (Área) 

01 São realizados: 1 inventário geral e ao menos 2 
inventários cíclicos durante o ano. Neste momento é 
realizada a contagem oficial dos estoques conforme 
pedido da área de contabilidade. 

Área Planejamento 
de Materiais 

02 Listar a posição de estoque de cada Organização e seu 
Sub-inventário. Este relatório é gerado no ERP e entregue 
aos conferentes que irão executar a contagem física. 

Área Planejamento 
de Materiais 

03 Realizar a contagem física dos estoques e anotar as 
diferenças e divergências. 

Área Planejamento 
de Materiais 

04 Ajustar as diferenças e divergências no módulo Inventário 
(INV)-Gestão de Estoque. 

Área Planejamento 
de Materiais 

05 Executar o processo, a apuração do custo e verifica os 
saldos dos estoques. 

Área Planejamento 
de Materiais 
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Macroprocesso (9) Gerir Estoque Referências 

Sub-Processo: (9.7) Manter Itens Normativo Interno 
para este processo. 

ID Atividade Descrição Responsável (Área) 

01 Criação/Atualização dos itens: 

Este processo, inicia com a solicitação de cadastro ou 
atualização dos itens. Como a execução do cadastro dos 
itens é descentralizado entre as áreas, a solicitação é feita 
por e-mail e encaminhada aos responsáveis pelos 
cadastros nas áreas.  

Área responsável 
pelo Cadastro 

02 Verificar se não já existe um item cadastrado através da 
consulta da lista de itens disponível no módulo-
Inventário(INV).  

Área responsável 
pelo Cadastro 

03 Realizar o cadastro dos itens novos ou atualizar os 
existentes conforme indica na solicitação por e-mail. 

Área responsável 
pelo Cadastro 

04 Verificar e validar os atributos fiscais dos itens com área 
Fiscal. 

Área responsável 
pelo Cadastro 

05 Atribuir os itens criados às organizações de inventário que 
irão movimentar os itens, segundo a estrutura de cadastro 
de itens do ERP. 

Área responsável 
pelo Cadastro 

06 Inativar os Itens, solicitar a inativação do item com 
devida justificativa através de e-mail. 

Área responsável 
pelo Cadastro 

07 Verificar se o item possui movimentação em andamento 
ou está sendo utilizado. Caso afirmativo, solicitar a 
conclusão das transações para este item que será 
desativado. 

Área responsável 
pelo Cadastro 

08 Proceder com a inativação do item no módulo 
Inventário(INV). do ERP. 

Área responsável 
pelo Cadastro 

 

Macroprocesso (1) Gestão Financeira  

1 Consultar macro processo Gestão Financeira para verificar o detalhamento das 
transações geradas neste processo. 

Macroprocesso (2) Gestão de Contábil/Fiscal 
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2 Consultar macro processo Gestão Contábil/Fiscal para verificar o detalhamento 
das transações geradas neste processo. 

Macroprocesso (3) Gestão de Compras 

3 Consultar macro processo Gestão de Compras para verificar o detalhamento das 
transações geradas neste processo. 

 

12. GESTAO DE REPAROS (Macroprocesso: 10) 

 

O Processo para o envio de materiais defeituosos para recuperação em reparadores 
cadastrados, internos ou externos, a partir dos estoques de Assistência Técnica.  

Este processo é responsável por: 

a) Analise e homologação dos fornecedores de reparo 

b) Controlar a quantidade de itens em poder do fornecedor. 

c) Suprimento do estoque com peças reparadas 

A remessa para Reparo pode ser: 

 Remessa para reparo Externo, no qual o reparo é realizado pelo 
fornecedor nas instalações do fornecedor. 

 Reparo no Centro de Reparo, no qual o reparo é realizado pela COBRA 
TECNOLOGIAem instalações administrada pela empresa. 

 Reparo Especial, no qual administramos material de propriedade do 
cliente. Atendido por contrato e não possui condições de ser reparado nas 
instalações.  

O Macroprocesso Gestão de Reparo (10) está subdivido e detalhado conforme abaixo: 



COBRA TECNOLOGIA S.A - PREGÃO ELETRÔNICO- nº 50-2015-04-30 – Serviços especializados de instalação de 
software e implantação de Solução Integrada de Gestão Empresarial. Contratação também de serviço e implantação do 
Sistema de Operação de Serviços de Campo Oracle TOA Technologies para 1.700 usuários na modalidade SaaS (Software 
as a Service). 
www.licitacoes-e.com.br                

 
 

203 

 

 

 

 

Macroprocesso (10) Gestão de Reparo Referências 

Sub-Processo: (10.1) Qualificar  Fornecedor  Normativo Interno 
para este processo. 

ID Atividade Descrição Responsável (Área) 

01 Consultar Tabela Unificada de Fornecedores. 
 

Área Planejamento 
de Materiais 

03 Informar nome fornecedor homologado para o item. Área Planejamento 
de Materiais 

04 Programar Visita de homologação ao fornecedor. Área Planejamento 
de Materiais 

05 Submeter fornecedor ao questionário de avaliação técnica. 
 

Área Planejamento 
de Materiais 

Macroprocesso (10) Gestão de Reparo Referências 

Sub-Processo: (10.2) Homologar Fornecedor  Normativo Interno 
para este processo. 

ID Atividade Descrição Responsável (Área) 

06 Comunicar Compras (Resultado Homologação Técnica). 
 

Área Planejamento 
de Materiais 
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07 Comunicar resultado final ao fornecedor. 
 

Analista Compras 

Macroprocesso (10) Gestão de Reparo Referências 

Sub-Processo: (10.3) Remessa para Reparo  Normativo Interno 
para este processo. 

ID Atividade Descrição Responsável (Área) 

01 Operação sistêmica do plano de reparo. Área Planejamento 
de Materiais 

02 Analisar plano de reparo. Área Planejamento 
de Materiais 

03 Comunicar disponibilidade do plano aos intervenientes. Área Planejamento 
de Materiais 

04 Separar material a ser reparado por destino. Área Planejamento 
de Materiais 

05 Separar itens para envio aos CRs ou CATs. Área Planejamento 
de Materiais 

06 Gerar carga do plano (ordens automáticas). Área Planejamento 
de Materiais 

07 Gerir Estoque. Área Planejamento 
de Materiais 

08 Gerir Financeiro. Analista Financeiro 
(Área Financeira) 

09 Enviar o item para o reparo. Área Planejamento 
de Materiais 

10 Gerir Contábil/Fiscal. Analista Financeiro 
(Área Financeira) 

 

Macroprocesso (10) Gestão de Reparo Referências 

Sub-Processo: (10.4) Devolução de Reparo  Normativo Interno 
para este processo. 

ID Atividade Descrição Responsável (Área) 

01 Operação sistêmica do plano de reparo. Área Planejamento 
de Materiais 

02 Analisar plano de reparo. 
 

Área Planejamento 
de Materiais 

03 Comunicar disponibilidade do plano aos intervenientes. Área Planejamento 
de Materiais 

 

Macroprocesso (1) Gestão Financeira  

1 Consultar macro processo Gestão Financeira para verificar o detalhamento das 
transações geradas neste processo. 
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Macroprocesso (2) Gestão de Contábil/Fiscal 

2 Consultar macro processo Gestão Contábil/Fiscal para verificar o detalhamento 
das transações geradas neste processo. 

Macroprocesso (9) Gestão de Estoque 

9 Consultar macro processo Gestão de Estoque para verificar o detalhamento das 
transações geradas neste processo. 

 

13. GESTÃO DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO (Macroprocesso: 11) 

O processo de Liberação de Crédito Imobiliário é responsável por analisar e concretizar os 
contratos dos clientes com o Banco do Brasil. 

O Faturamento é feito de acordo com o tipo de serviços e linhas de crédito.  O valor é 
medido pela SLA do Banco, ou seja, depende de quando o serviço será entregue pela BB 
TECNOLOGIA E SERVIÇOS, que pode ocorrer antes, durante ou depois do prazo da SLA, 
estipulado no acordo entre a COBRA TECNOLOGIAe o Banco do Brasil, para cada etapa o 
Banco possui um valor determinado. 

O Macroprocesso Gestão de Credito Imobiliário (11) está subdivido e detalhado conforme 
abaixo: 
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Macroprocesso (11) Gestão de Crédito Imobiliário Referências 

Sub-Processo: (11.1) Incluir Contrato Normativo Interno 
para este processo. 

ID Atividade Descrição Responsável (Área) 

01 Incluir o contrato com o Banco do Brasil no ERP, utilizando 
a funcionalidade de acordo em aberto do módulo 
Gerenciamento de pedido(OM) do ERP. 

Analista 

 

Macroprocesso (11) Gestão de Credito Imobiliário Referências 

Sub-Processo: (11.2) Precificar Contrato Normativo Interno 
para este processo. 

ID Atividade Descrição Responsável (Área) 

01 Analisar a Base de dados do Banco do Brasil, para verificar 
as quantidades de contratos a serem faturados. 

Analista 

02 Executar o processo para separar contrato avulso, contrato 
Portabilidade, Contrato Repasse, este processo é feito 
acessando a base de dados do Banco do Brasil. 

Analista 

03 Executar a separação da quantidade de contrato efetivado 
por tipo de contrato dentro da SLA e fora da SLA acordado. 

Analista 

04 Registrar faturamento do contrato no ERP. Analista  

 

Macroprocesso (1) Gestão Financeira  

1 Consultar macro processo Gestão Financeira para 
verificar o detalhamento das transações geradas neste 
processo. 

Macroprocesso (2) Gestão de Contábil/Fiscal 

2 Consultar macro processo Gestão Contábil/Fiscal para 
verificar o detalhamento das transações geradas neste 
processo. 
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14. GESTÃO DE MICROFILMAGEM (Macroprocesso: 12) 
O processo de microfilmagem de documentos no Centro de Microfilmagem (CMI) é realizado 
por meio do sistema Sistema de Informações de Microfilmagem - S.I.M, este tem  como 
objetivo principal a montagem dos filmes virtuais que são microfilmados no site localizado 
em Piraí – RJ para permitir consultas que objetivam a recuperação das informações de 
guarda dos documentos (REDOC) representados por microfilmes e microfichas no site 
situado em Taboão da Serra – SP e também é responsável pelo faturamento do contrato.  

O Macroprocesso Gestão de Microfilmagem (12) está subdivido e detalhado conforme 
abaixo: 
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Macroprocesso (12) Gestão de Microfilmagem Referências 

Sub-Processo: (12.1) Recepcionar   Documentos 

 

Normativo Interno 
para este processo. 

ID Atividade Descrição Responsável (Área) 

01 Receber da transportadora as caixas de papelão contendo 
os lotes de documentos, planilha consolidada e o Termo 
de Transferência de remessa oriundos dos CSL do Banco 
do Brasil. 

Técnico 
Administrativo 

02 Abrir, retirar e separar manualmente o Termo de 
Transferência de Remessa dos demais documentos. 
Sempre com muito cuidado para não danificar os 
documentos. 

Técnico 
Administrativo 

03 Preencher a planilha de Conferência das Caixas. Técnico 
Administrativo 

04 Colocar os lotes de documentos nas caixas plásticas, 
conforme a ordem de recebimento do conteúdo das caixas 
de papelão. 

Técnico 
Administrativo 

05  Preencher os campos da Etiqueta de Identificação. Técnico 
Administrativo 

06 Arquivar a Planilha de conferência. Técnico 
Administrativo 

07 Entregar pessoalmente as caixas plásticas contendo os 
lotes de documentos e a Planilha Consolidada para o 
Preparador responsável pela Preparação de Documentos. 

Técnico 
Administrativo 

08 Entregar pessoalmente o Termo de Transferência de 
Remessa para o Digitador responsável pela Conferência 
de Documentos (Digitação). 

Técnico 
Administrativo 

09 Entregar pessoalmente as caixas de papelão para a 
Transportadora. 

Técnico 
Administrativo 

 

Macroprocesso (12) Gestão de Microfilmagem Referências 

Sub-Processo: (12.2) Preparar Documentos  Normativo Interno 
para este processo. 

ID Atividade Descrição Responsável (Área) 

01 Receber pessoalmente as caixas plásticas com as 
respectivas etiquetas de identificação contendo os lotes de 

Preparador 
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documentos oriundos da Recepção de Documentos. 

02 Retirar e carimbar e assinar a Planilha Consolidada dos 
lotes de documentos. 

Preparador 

03 Separar e preencher os campos da Planilha de Produção 
Individual. 

Preparador 

04 Separar e preencher a Capa de Lote para Digitalização. Preparador 

05 Verificar os lotes de documento. Preparador 

06 Verificar os lotes de documento com atenção, verificando a 
existência de documentos dilacerados, documento com 
informações incompletas, caso haja documento dilacerado 
os mesmos são separados e colados quando os pedaços 
são encontrados, caso não encontre os pedaços faltantes 
dos documentos são separados e preenchido o documento 
de Capa de Documentos Dilacerados e os documentos com 
informações incompletas são separados e colocados em 
Capa de documentos Apartados. 

Preparador 

07 Entregar pessoalmente o lote de documentos apartados, o 
lote Capa de Documentos Apartados e os documentos 
Termo de Erro de Envio e o Termo de Correção para o 
Supervisor responsável pela Conferência de Documentos 
(Digitação). 

Preparador 

08 Receber e verificar os dados contidos nos documentos.  Supervisor 

09 Preencher e assinar os dados da Planilha de Entrada de 
Movimento. 

Supervisor 

10 Arquivar a planilha de Entrada de Movimento em local 
Seguro e apropriado pelo período de 90 (noventa) dias. 

Supervisor 

11 Entregar pessoalmente as caixas plásticas contendo os 
lotes de documentos preparados, os lotes de documentos 
não micro filmáveis, os lotes de documentos apartados, os 
lotes de documentos dilacerados, o relatório de capa de lote 
para digitalização, o relatório de capa de documentos não 
Micro filmáveis, e o relatório de capa de documentos 
apartados, as  etiquetas  de identificação, as planilhas 
consolidadas, a planilha de recuperação de documentos, o 
termo de devolução de movimentos contábeis, o termo de 
erro de envio e o termo de correção para o digitador 
responsável pela conferência de documentos (Digitação). 

Supervisor 

12 Receber e verificar se os documentos estão em 
conformidade.  

Preparador 
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Macroprocesso (12) Gestão de Microfilmagem Referências 

Sub-Processo: (12.3) Conferir Documentos  Normativo Interno 
para este processo. 

ID Atividade Descrição Responsável (Área) 

01 Receber pessoalmente o Termo de Transferência de 
Remessa oriunda da Recepção de Documentos. 

Digitador 

02 Receber pessoalmente as caixas plásticas contendo os 
lotes de documentos, o relatório Capa de Lote para 
Digitalização, o relatório Capa de Documentos Não Micro 
filmáveis, o relatório Capa de Documentos Apartados, as 
Planilhas Consolidadas, a Planilha de Recuperação de 
Documentos, o Termo de Devolução de Movimentos 
Contábeis, o Termo de Erro de Envio e o Termo de 
Correção oriundos da Preparação de Documentos. 

Digitador 

03 Separar a Planilha Consolidada e verificar visualmente se 
todos os documentos estão listados. 

Digitador 

04 Separar a Planilha Consolidada e verificar visualmente se 
todos os documentos estão listados e colocar os lotes de 
documentos em caixas plásticas organizadas por CSL do 
Banco do Brasil. 

Digitador 

05 Receber do Assistente Administrativo o kit de documentos 
para microfilmagem dos documentos. 

Digitador 

06 Entregar pessoalmente as caixas plásticas contendo os 
lotes de documentos preparados, os lotes de documentos 
dilacerados, os lotes de documentos apartados, o relatório 
Capa de Lote para Digitalização, as Planilhas 
Consolidadas e o Termo de Correção para o Digitador 
responsável pela Montagem do Filme Virtual. 

Digitador 

07 Entregar pessoalmente as caixas plásticas contendo os 
lotes de documentos não micro filmáveis para o Assistente 
Técnico Administrativo responsável pela Expedição de 

Microfilmes. 

Digitador 

08 Receber pessoalmente e conferir o lote de cheques de 
outros bancos e o relatório Preparo – Cheques de Outros 
Bancos, devidamente preenchido e assinado oriundos da 
Preparação de Documentos. 

Supervisor 

09 Digitar os cheques recebidos de outros bancos, no 
sistema SISBB, sobre a conformidade no recebimento de 
documentos. 

Supervisor 
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10 Providenciar 03(três) vias da carta padrão para o envio 
dos cheques recebidos de outros bancos ao CSL/RJ-BB. 

Supervisor 

 

Macroprocesso (12) Gestão de Microfilmagem Referências 

Sub-Processo: (12.4) Montar Filme  Normativo Interno 
para este processo. 

ID Atividade Descrição Responsável (Área) 

01 Receber pessoalmente as caixas plásticas contendo os 
lotes de documentos, o relatório Capa de Lote para 
Digitalização, a Planilha Consolidada e o Termo de 
Correção, organizados por CSL do Banco do Brasil, 
Conferência de Documentos e o Boletim de Inspeção e a 
Ficha Descritiva oriundos da Revisão de Microfilmes. 

Digitador 

02 Acessar o sistema SIM (Banco do Brasil) para cadastrar a 
Ficha Descritiva. O sistema SIM (Banco do Brasil) irá 
realizar rotina automática para verificação da quantidade 
total de fotogramas. 

Digitador 

03 O campo lote inicial e final, a quantidade de fotogramas e o 
código do operador. 

 

Digitador 

04 Manter os documentos no sequencial de acordo com a 
montagem do filme virtual. 

Digitador 

05 Separar e preencher papeleta de identificação do filme. Digitador 

06 Separar e arquivar o relatório de Capa de Lote para 
Digitalização em local seguro e apropriado pelo período de 
90 (noventa) dias. 

Digitador 

07 Entregar pessoalmente as caixas plásticas contendo os 
lotes de documentos que foram pré-indexados no sistema 
SIM, a Ficha Descritiva, o relatório termo de correção, o 
relatório de Papeleta de Identificação do Filme, as Planilhas 
Consolidadas e o Boletim de Inspeção para o Operador de 
Microfilmagem responsável pela Abertura do Filme. 

Digitador 

 

Macroprocesso (12) Gestão de Microfilmagem Referências 
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Sub-Processo: (12.5) Abrir Filme  

 

Normativo Interno 
para este processo. 

ID Atividade Descrição Responsável (Área) 

01 Receber pessoalmente as caixas plásticas contendo os lotes 
de documentos pré indexados, a Ficha Descritiva, o relatório 
Termo de Correção, a Papeleta de Identificação do Filme, as 
Planilhas Consolidadas e o Boletim de Inspeção, organizados 
por CSL do Banco do Brasil, oriundos da montagem do filme 
virtual. 

Operador 

02 Colocar manualmente o rolo do microfilme na câmara escura 
para que o filme não seja danificado. 

Operador 

03 Colocar manualmente o rolo do microfilme no compartimento 
apropriado da unidade filmadora. 

Operador 

04 Microfilmar 03 (três) vezes a folha de papel A4 branco. Operador 

05 Separar e microfilmar o relatório Cartela de Resolução. Operador 

06 Separar e preencher o Formulário Imagem de Abertura Operador 

07 Microfilmar 03 (três) vezes o Formulário Imagem de Abertura, 
sendo 01 (uma) pelo verso. 

Operador 

08 Entregar pessoalmente os microfilmes para o Laboratorista. Operador 

09 Receber pessoalmente os microfilmes. Laboratorista 

10 Verificar se os microfilmes estão conforme especificação de 
padrão de qualidade reconhecida internacionalmente 
desejável. 

Laboratorista 

11 Verificar se os microfilmes estão conforme especificação de 
padrão de qualidade reconhecida internacionalmente 
desejável. 

Laboratorista 

12 Receber pessoalmente a informação de microfilmes conforme 
especificação. 

Operador 

13 Entregar pessoalmente as caixas plásticas contendo o 
Formulário Imagem de Abertura, os lotes de documentos pré-
indexados, a Ficha Descritiva, o Termo de Correção, a 
Papeleta de Identificação do Filme, as Planilhas Consolidadas 
e o Boletim de Inspeção, organizados por CSL do Banco do 
Brasil, para o Operador de Microfilmagem responsável pela 
Operação de Microfilmes. 

Operador 

14 Preencher os campos da Ficha de Manutenção em Operador 
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equipamentos. 

15 Realizar o reparo da unidade filmadora. Técnico Residente 

16 Informar pessoalmente ao Laboratorista sobre o conserto da 
unidade filmadora. 

Técnico Residente 

17 Receber pessoalmente a informação sobre o reparo do 
equipamento. 

Laboratorista 

18 Arquivar a ficha de manutenção em equipamentos em cópia 
não controlada em local seguro e apropriado pelo prazo de 90 
(noventa) dias. 

Laboratorista 

 

Macroprocesso (12) Gestão de Microfilmagem Referências 

Sub-Processo: (12.6) Operar Filme  

 

Normativo Interno 
para este processo. 

ID Atividade Descrição Responsável (Área) 

01 Receber pessoalmente as caixas plásticas contendo o 
formulário imagem de abertura, os lotes de documentos pré-
indexados, a Ficha Descritiva, o termo de correção, a papeleta 
de identificação do filme, as planilhas consolidadas e o boletim 
de inspeção, organizados por CSL do Banco do Brasil, oriundos 
da abertura do filme. 

Operador 

02 Retirar manualmente os documentos do interior das caixas 
plásticas. 

Operador 

03 Zerar manualmente o contador parcial de documentos da 
máquina microfilmadora. 

Operador 

04 Microfilmar o formulário imagem de abertura, a planilha 
consolidada e o termo de correção. 

Operador 

05 Microfilmar o papeleta de identificação do filme conforme ordem 
numérica dos lotes de documentos e todos os documentos que 
foram pré-indexados. 

Operador 

06 Verificar a quantidade de documentos que foram microfilmados 
no contador da máquina. 

Operador 

07 Adicionar mais um documento na quantidade indicada pelo 
contador da máquina. 

Operador 

08 Separar e preencher os campos do formulário imagem de 
encerramento e carimbar o mesmo. 

Operador 
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09 Entregar pessoalmente para o Supervisor a ficha descritiva o 
formulário imagem de encerramento. 

Operador 

10 Receber e verificar pessoalmente do operador de microfilmagem 
a ficha descritiva e o formulário imagem de encerramento. 

Supervisor 

 

Macroprocesso (12) Gestão de Microfilmagem Referências 

Sub-Processo: (12.7) Processar Filme  

 

Normativo Interno 
para este processo. 

ID Atividade Descrição Responsável (Área) 

01 Receber pessoalmente as caixas plásticas contendo o 
formulário imagem de abertura, os lotes de documentos pré-
indexados, a Ficha Descritiva, o termo de correção, a papeleta 
de identificação do filme, as planilhas consolidadas e o boletim 
de inspeção, organizados por CSL do Banco do Brasil, oriundos 
da abertura do filme. 

Operador 

02 Zerar manualmente o contador parcial de documentos da 
máquina microfilmadora. 

Operador 

03 Microfilmar o formulário imagem de abertura, a Planilha 
Consolidada e o termo de correção, a papeleta de identificação 
do filme conforme ordem numérica dos lotes de documentos e 
todos os documentos que foram pré-indexados. 

Operador 

04 Verificar a quantidade de documentos que foram microfilmados 
no contador da máquina e adicionar mais um documento na 
quantidade indicada pelo contador da máquina. 

Operador 

05 Separar e preencher os campos do formulário imagem de 
encerramento e carimbar o mesmo. 

Operador 

06 Separar e preencher os campos da ficha descritiva e  
entregar pessoalmente para o Supervisor junto com o formulário 
imagem de encerramento. 

Operador 

07 Receber e verificar pessoalmente do operador de microfilmagem 
a Ficha Descritiva preenchida e o formulário Imagem de 
Encerramento. 

Supervisor 
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Macroprocesso (12) Gestão de Microfilmagem Referências 

Sub-Processo: (12.8) Duplicar Microfilme  

 

Normativo Interno 
para este processo. 

ID Atividade Descrição Responsável (Área) 

01 Receber pessoalmente do laboratorista responsável o microfilme 
e o estojo oriundos do processamento de microfilmes. 

Laboratorista 

02 Colocar manualmente o filme no equipamento duplicador. Laboratorista 

03 Verificar visualmente a qualidade da resolução, a centralização 
das imagens e a existência de arranhões e manchas na cópia 
do microfilme. 

Laboratorista 

04 Entregar pessoalmente o estojo contendo o microfilme-cópia 
para o assistente técnico administrativo responsável pela 
revisão de Microfilmes. 

Laboratorista 

05 Entregar pessoalmente o estojo contendo o microfilme-Original 
para o assistente técnico administrativo responsável pela 
expedição de Microfilmes. 

Laboratorista 

06 Realizar os ajustes no equipamento duplicador. Técnico residente 

07 Comunicar pessoalmente ao Laboratorista sobre o reparo do 
equipamento duplicador. 

Técnico residente 

08 Entregar pessoalmente o formulário de utilização da Amônia 
para o assistente técnico administrativo. 

Laboratorista 

09 Receber pessoalmente do laboratorista o formulário de 
cópia não Controlada Utilização da Amônia. 

Laboratorista 

10 Autorizar no formulário de utilização da Amônia a retirada da 
Amônia. 

Assist. Técnico 
Administrativo 

 

Macroprocesso (12) Gestão de Microfilmagem Referências 

Sub-Processo: (12.9) Revisar Microfilme  

 

Normativo Interno 
para este processo. 

ID Atividade Descrição Responsável (Área) 

01 Receber pessoalmente do municiador da operação de 
microfilmagem as caixas plásticas com lotes de documentos 
oriundos da operação de microfilmes. 

Supervisor da 
Revisão 
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02 Receber pessoalmente do supervisor o Boletim de Inspeção 
oriundo do processamento de microfilmes. 

Supervisor da 
Revisão 

03 Verificar Receber pessoalmente do laboratorista o estojo 
contendo microfilme-cópia oriundo da duplicação de 
microfilmes. 

Supervisor da 
Revisão 

04 Colocar manualmente o filme-cópia no leitor para revisão e 
preencher os campos da planilha de Controle de Filmes. 

Supervisor da 
Revisão 

05 Examinar visualmente no leitor se os fotogramas 
correspondem ao verso e anverso dos documentos. 

Supervisor da 
Revisão 

06 Entregar pessoalmente as caixas plásticas contendo os lotes 
de documentos para o assistente técnico administrativo 
responsável pela expedição de microfilmes. 

Supervisor da 
Revisão 

07 Receber pessoalmente do laboratorista o boletim de 
inspeção, devidamente preenchidos.  

Supervisor  

08 Preencher os campos do formulário de controle do 
processamento. 

Supervisor  

09 Arquivar o formulário de controle do processamento em local 
seguro e apropriado pelo período de 90 (noventa) dias. 

Supervisor  

10 Entregar pessoalmente o estojo contendo o microfilme-cópia 
para o assistente técnico administrativo responsável pela 
expedição de microfilmes. 

Supervisor  

11 Entregar pessoalmente o boletim de inspeção, planilha 
descritiva e o termo de correção para o operador de 
microfilmagem responsável pela montagem do filme virtual. 

Supervisor  

12 Receber pessoalmente do supervisor o boletim de inspeção e 
preencher o mesmo com a palavra INSPEÇÂO. 

Laboratorista 

13 Separar a planilha descritiva e o termo de correção. Laboratorista 

14 Anotar na planilha descritiva as irregularidades verificadas 
(motivo da correção). 

Laboratorista 

15 Preencher os campos do termo de correção. Laboratorista 

16 Entregar pessoalmente o boletim de inspeção, a planilha 
descritiva e o termo de correção para o supervisor. 

Laboratorista 

17 Receber pessoalmente do laboratorista o boletim de 
inspeção, a planilha descritiva e o termo de correção. 

Supervisor 

18 Separar e verificar as informações no boletim de inspeção. Supervisor 

19 Verificar se o filme está inutilizado no boletim de inspeção. Supervisor 
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20 Arquivar o formulário de Controle do Processamento em local 
seguro e apropriado pelo período de 90 (noventa) dias. 

Supervisor 

21 Anotar “Filme Inutilizado” no boletim de Inspeção, na planilha 
descritiva e no termo de correção. 

Supervisor 

22 Entregar pessoalmente o estojo contendo o filme inutilizado 
para o assistente técnico administrativo responsável pelos 
microfilmes. 

Supervisor 

23 Entregar pessoalmente o estojo contendo o filme inutilizado 
para o assistente técnico administrativo responsável pela 
expedição de microfilmes. 

Supervisor 

 

Macroprocesso (12) Gestão de Microfilmagem Referências 

Sub-Processo: (12.10) Expedir Microfilme  

 

Normativo Interno 
para este processo. 

ID Atividade Descrição Responsável (Área) 

01 Receber pessoalmente do laboratorista o estojo contendo 
microfilme original oriundo da duplicação de microfilmes. 

Assistente Técnico 
Administrativo 

02 Receber pessoalmente do supervisor o estojo contendo 
microfilme-cópia e o estojo contendo microfilme-cópia inutilizado 
oriundos da revisão de Microfilmes. 

Assistente Técnico 
Administrativo 

03 Verificar o tipo de microfilme contido no estojo, caso seja 
microfilme-cópia entregar para transportadora. 

Assistente Técnico 
Administrativo 

04 Verificar o tipo de microfilme contido no estojo e entrega-lo a 
transportadora e a mesma irá entrar na REDOC, porém quando 
o estojo conter microfilme original a transportadora irá entregar 
para o Arquivo Nacional de Segurança em Brasília. 

Transportadora 

   

 

Macroprocesso (12) Gestão de Microfilmagem Referências 

Sub-Processo: (12.11) Expurgar Documento  

 

Normativo Interno 
para este processo. 

ID Atividade Descrição Responsável (Área) 
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01 Receber pessoalmente as caixas plásticas com lotes de 
documentos microfilmados oriundos da expedição de 
microfilmes. 

Assistente Técnico 
Administrativo  

02 Preencher os campos da planilha de documentos arquivados. Assistente Técnico 
Administrativo  

03 Entregar pessoalmente a planilha de documentos arquivados 
para o Gestor do Site. 

Assistente Técnico 
Administrativo 

04 Receber pessoalmente a planilha de documentos arquivados 
devidamente preenchido. 

Gestor do site 

05 Verificar se as informações constantes na planilha de 
documentos arquivados estão corretas. 

Gestor do site 

06 Informar ao Banco do Brasil, por correio eletrônico no SISBB, a 
relação de documentos a serem destruídos. 

Gestor do site 

07 Receber, por correio eletrônico no SISBB, autorização para 
destruição dos documentos. 

Gestor do site 

08 Preencher todos os campos da planilha de documentos a serem 
destruídos. 

Gestor do site 

09 Entregar pessoalmente a planilha de documentos a serem 
destruídos para o assistente técnico administrativo. 

Gestor do site 

10 Receber pessoalmente do Gestor do Site a planilha de 
documentos a serem destruídos, devidamente preenchido. 

Assistente Técnico 
Administrativo 

11 Preencher todos os campos do termo de destruição de 
documentos microfilmados. 

Assistente Técnico 
Administrativo 

12 Identificar no arquivo os documentos microfilmados para serem 
destruídos conforme relação descrita na planilha de documentos 
a serem destruídos. 

Assistente Técnico 
Administrativo 

13 Após o período de 90 (noventa dias), desarquivar as caixas 
plásticas contendo os documentos conforme relação descrita na 
planilha de documentos a serem destruídos. 

Assistente Técnico 
Administrativo 

14 Entregar pessoalmente o termo de destruição de documentos 
microfilmados para o Gestor do Site. 

Assistente Técnico 
Administrativo 

15 Receber pessoalmente o termo de destruição de documentos 
microfilmados e verificar se as informações constantes no termo 
de destruição de documentos microfilmados estão corretas. 

Assistente Técnico 
Administrativo 

16 Acompanhar pessoalmente a destruição dos documentos. Assistente Técnico 
Administrativo 
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Macroprocesso (1) Gestão Financeira  

1 Consultar macro processo Gestão Financeira para 
verificar o detalhamento das transações geradas neste 
processo. 

Macroprocesso (2) Gestão de Contábil/Fiscal 

2 Consultar macro processo Gestão Contábil/Fiscal para 
verificar o detalhamento das transações geradas neste 
processo. 

Macroprocesso (3) Gestão de Compras 

3 Consultar macro processo Gestão de Compras para 
verificar o detalhamento das transações geradas neste 
processo. 

Macroprocesso 6) Gestão de Ativo 

6 Consultar macro processo Gestão de Ativo para verificar o 
detalhamento das transações geradas neste processo. 

Macroprocesso 9) Gestão de Estoque 

9 Consultar macro processo Gestão de Estoque para 
verificar o detalhamento das transações geradas neste 
processo. 

 

15. GESTÃO DE IMPRESSÃO (Macroprocesso: 13) 

O processo de impressão de documentos nos Centros de Impressão da BB Tecnologia e 
Serviços, contemplando desde a recepção dos arquivos encaminhados pelo cliente até a 
liberação do produto acabado para entrega aos Correios, incluindo o tratamento a ser dado 
em situações de contingência. 

Os Centros de Impressão de Documentos estão localizados em São Paulo e Brasília, 
vinculados à Gerência de Impressão. 

Devido à demanda acima da capacidade produtiva instalada ou à quebra de equipamentos 
ou, ainda, quando o cliente demandar qualquer serviço extraordinário que não seja 
suportado pela capacidade de produção instalada, se faz necessário realizar o processo de 
contingência (transbordo), ou seja, é contratada uma empresa para prestar o serviço para 
BB Tecnologia e Serviços, este contrato é firmado pela BB Tecnologia e o fornecedor. 
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Os sistemas GPROD da Sirius e o CPP (desenvolvimento interno) são os responsáveis pelo 
controle da produção de documentos Impressos. 

O sistema “FORMAT” é responsável pela formatação do Layout dos Arquivos recebidos pelo 
Banco do Brasil. 

O sistema “GERSpoll” é responsável pelo gerenciamento dos arquivos na Impressora. 

O Sistema WebConsulting é responsável pelo gerenciamento da produção via Web. 

O Macroprocesso Gestão de Impressão (13) está subdivido e detalhado conforme abaixo: 



COBRA TECNOLOGIA S.A - PREGÃO ELETRÔNICO- nº 50-2015-04-30 – Serviços especializados de instalação de 
software e implantação de Solução Integrada de Gestão Empresarial. Contratação também de serviço e implantação do 
Sistema de Operação de Serviços de Campo Oracle TOA Technologies para 1.700 usuários na modalidade SaaS (Software 
as a Service). 
www.licitacoes-e.com.br                

 
 

221 

 

Macroproce
sso 

(13) Gestão de Impressão Referências 

Sub-
Processo: 

(13.1) Receber Arquivos  Normativo Interno 
para este processo. 

ID Atividade Descrição Responsável (Área) 

01 Receber arquivos prontos para impressão. Analista  

(Impressão) 

02 Realizar limpeza no equipamento e abastecer com pré-
impresso. 

Analista  

(Impressão) 

03 Iniciar impressão dos documentos. Analista  

(Impressão) 

 

Macroproce
sso 

(13) Gestão de Impressão Referências 

Sub-
Processo: 

(13.2) Analisar da Produção  Normativo Interno 
para este processo. 

ID Atividade Descrição Responsável (Área) 

01 Iniciar impressão dos documentos. Analista  

(Impressão) 

02 Trocar material e solicitar coleta. Analista  

(Impressão) 

03 Inspeção no lote e preencher o Relatório de Controle da 
qualidade. 

Analista  

(Impressão) 

04 Acondicionar lote impresso no carrinho de produção. Analista  

(Impressão) 
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Macroprocesso (13) Gestão de Impressão Referências 

Sub-Processo: (13.3) Acompanhar Produção  

 

Normativo Interno 
para este processo. 

ID Atividade Descrição Responsável (Área) 

01 Receber e conferir lotes impressos. Analista  

(Impressão) 

02 Ajustar equipamento e abastecer equipamento conforme o 
produto. 

Analista  

(Impressão) 

03 Iniciar envelopamento dos lotes impressos. Analista  

(Impressão) 

04 Trocar material e solicitar a coleta. Analista  

(Impressão) 

 

Macroprocesso (13) Gestão de Impressão Referências 

Sub-Processo: (13.4) Controlar   Produção  

 

Normativo Interno 
para este processo. 

ID Atividade Descrição Responsável (Área) 

01 Receber e conferir lotes envelopados. Analista  

(Impressão) 

02 Realizar pesagem e triagem dos lotes envelopados. Analista  

(Impressão) 

03 Iniciar envelopamento dos lotes impressos. Analista  

(Impressão) 

04 Preencher peso do lote – Controle Diário de Entrega. Analista  

(Impressão) 

05 Separar documentos misturados. Analista  

(Impressão) 
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06 Conferir gramatura na lista de postagem. Analista  

(Impressão) 

07 Utilizar plano dos Correios de triagem por 240 ou 440 direções. Analista  

(Impressão) 

08 Identificar/etiquetar sacos. Analista  

(Impressão) 

09 Unitizar, pesar carga e encaminhar carga para os Correios junto 
com lista de postagem. 

Analista  

(Impressão) 

 

Macroprocesso (13) Gestão de Impressão Referências 

Sub-Processo: (13.5) Incluir Contrato Normativo Interno 
para este processo. 

ID Atividade Descrição Responsável (Área) 

01 Incluir o contrato com o Banco do Brasil no ERP, utilizando a 
funcionalidade de acordo em aberto 

Analista 

 

Macroprocesso (13) Gestão de Impressão Referências 

Sub-Processo: (13.6) Precificar Contrato Normativo Interno 
para este processo. 

ID Atividade Descrição Responsável (Área) 

01 Buscar planilhas com os totais disponibilizados por 
produto e quantidades apuradas no Capas de lote 
conferidos e classificados por tipo de produto e em ordem 
alfabética. 

Analista 

02 Enviar dos RDEs (Relatório Diário de entrega – planilha 
contendo todos os arquivos disponibilizados diariamente) 
e capas de lotes enviados ao Banco do Brasil. 

Analista  

03 Enviar planilha Mensal de Faturamento, compreendendo o 
período de 21 do mês anterior ao dia 20 do mês corrente, 
para o cliente Banco do Brasil e Brasil veículos, com a 
somatória das quantidades diárias apuradas pelo RDE. 

Analista  
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Macroprocesso (13) Gestão de Impressão Referências 

Sub-Processo: (13.7) Transbordo Normativo Interno 
para este processo. 

ID Atividade Descrição Responsável (Área) 

01 Receber Arquivos dos serviços e volumes que não puderem ser 
processados nos Centros de Impressão (CIMs) São Paulo ou 
Brasília em função de demanda acima da capacidade de 
produção ou por indisponibilidade de equipamentos. 

Gerente da Equipe 

02 Avaliar as alternativas existentes, conforme lista de 
fornecedores contratados pela área de compras. 

Gerente da Equipe 

03 Realizar o transbordo, considerando os volumes a serem 
produzidos, o ANS de cada alternativa disponível e os prazos 
demandados pelo cliente. 

Gerente da Equipe 

04 Receber os lotes envelopados e o formulário de Capa de Lote, 
acondicionado no carrinho de produção. 

Equipe de Produção 

05 Validar os documentos recebidos quanto à qualidade do 
acabamento e sincronismo e preencher o relatório de Controle 
da Qualidade para evidenciar os lotes envelopados. 

Equipe de Produção 

06 Enviar lotes envelopados, o formulário Capa de Lote e o 
relatório de Controle da Qualidade para execução do processo 
de Pesagem e Triagem de Lotes. 

Equipe de Produção 

07 Enviar lotes envelopados, o formulário Capa de Lote e o 
relatório de Controle da Qualidade para execução do processo 
de Pesagem e Triagem de Lotes. 

Equipe de Produção 

 

Macroprocesso (1) Gestão Financeira  

1 Consultar macro processo referente ao processo 
financeiro para verificar o detalhamento das transações 
geradas neste processo. 

Macroprocesso (2) Gestão de Contábil/Fiscal 

2 Consultar macro processo Gestão Contábil/Fiscal para 
verificar o detalhamento das transações geradas neste 
processo. 

Macroprocesso (3) Gestão de Compras 
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3 Consultar macro processo Gestão de Compras para 
verificar o detalhamento das transações geradas neste 
processo. 

Macroprocesso 6) Gestão de Ativo 

6 Consultar macro processo Gestão de Ativo para verificar o 
detalhamento das transações geradas neste processo. 

Macroprocesso 9) Gestão de Estoque 

9 Consultar macro processo Gestão de Estoque para 
verificar o detalhamento das transações geradas neste 
processo. 

 

  

16. GESTÃO DE VIAGEM (Macroprocesso: 14) 

O processo de Gestão de Viagens estabelece procedimentos para viagens no País, dentro 
ou fora da região metropolitana, com ou sem despesas passiveis de reembolso. 

A COBRA TECNOLOGIAcusteia as despesas de Locomoção de seus funcionários, através 
da aprovação do pedido de locomoção que se faz necessário para efetuar a locomoção. 

Toda Locomoção deverá ter seu processo finalizado através da aprovação atribuída pelo 
Workflow, determinado pela estrutura organizacional em seus níveis de hierarquia 
encontradas no modulo recursos humanos da Oracle (HR). 

Atualmente o sistema SILOC - Sistema de Locomoção desenvolvido internamente na 
COBRA TECNOLOGIA que sustenta a operação de despesas de viagens. 

O Macroprocesso Gestão de Viagem (14) está subdivido e detalhado conforme abaixo: 
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Macroprocesso (14) Gestão de Viagens Referências 

Sub-Processo: (14.1) Solicitar Locomoção  

 

Normativo Interno 
para este processo. 

ID Atividade Descrição Responsável (Área) 

01 Solicitar a locomoção através do sistema interno da empresa 
Sisloc (Sistema de Locomoção). 

Colaborador 
demandante 

02 Solicitar adiantamento quando a despesa se referir ao local de 
destino fora da base do colaborador quanto as diárias 
complementares e refeições. Quando a despesa de locomoção 
se referir a atendimento técnico ou quando a locomoção não for 
coberta por empresas conveniadas. 

Colaborador 
demandante 

 

Macroprocesso (14) Gestão de Viagens Referências 

Sub-Processo: (14.2) Autorizar Locomoção  

 

Normativo Interno 
para este processo. 

ID Atividade Descrição Responsável (Área) 
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01 Receber a solicitação de autorização do sistema interno 
SISLOC 

Gerente da área 
demandante 

02 Autorizar a Locomoção, através do sistema interno SISLOC Gerente da área 
demandante 

 

Macroprocesso (14) Gestão de Viagens Referências 

Sub-Processo: (14.3) Adiantar Locomoção  Normativo Interno 
para este processo. 

ID Atividade Descrição Responsável (Área) 

01 Sistema irá disparar uma solicitação de pagamento para o 
colaborador através do modulo Contas a Pagar do Oracle 
(AP). 

Sistema SISLOC  

 

Macroprocesso (14) Gestão de Viagens Referências 

Sub-Processo: (14.4) Prestar Conta  Normativo Interno 
para este processo. 

ID Atividade Descrição Responsável (Área) 

01 Informar a diferença da despesa realizada no processo, 
anexando os comprovantes da locomoção. 

Colaborador 
demandante 

02 Submeter para a aprovação. Colaborador 
demandante 

 

Macroprocesso (14) Gestão de Viagens Referências 

Sub-Processo: (14.5) Aprovar Prestação de Conta  Normativo Interno 
para este processo. 

ID Atividade Descrição Responsável (Área) 

01 Receber solicitação de aprovação de contas através do 
sistema interno de Locomoção (SISLOC). 

Gerente da área 
demandante 

02 Aprovar a solicitação de contas através do sistema interno 
de Locomoção (SISLOC). 

Gerente da área 
demandante 
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Macroprocesso (14) Gestão de Viagens Referências 

Sub-Processo: (14.6) Reembolsar despesas Normativo Interno 
para este processo. 

ID Atividade Descrição Responsável (Área) 

01 Gerar pagamento ao colaborador, o sistema irá disparar uma 
solicitação de pagamento para o colaborador através do modulo 
Contas a Pagar do Oracle (AP), caso o mesmo tenha prestado 
contas a maior do que recebeu de adiantamento. 

Colaborador 
demandante 

02 Gerar devolução do adiantamento não utilizado e através de 
anexo obrigatório do comprovante de deposito prestar contas do 
processo de locomoção. 

Colaborador 
demandante 

 

Macroprocesso (1) Gestão Financeira  

1 Consultar macro processo Gestão Financeira para verificar 
o detalhamento das transações geradas neste processo. 

Macroprocesso (2) Gestão de Contábil/Fiscal 

2 Consultar macro processo Gestão Contábil/Fiscal para 
verificar o detalhamento das transações geradas neste 
processo. 

 

17. GESTÃO DE CONTACT CENTER (Macroprocesso: 15) 
 
O processo de Gestão de Contact Center visa prestar suporte técnico aos clientes e usuários 
dos produtos do Banco do Brasil, por meio do atendimento de ligações telefônicas, dentro de 
parâmetros de qualidade estabelecidos no contrato entre a COBRA TECNOLOGIA e o 
Banco do Brasil. 

O Macroprocesso Gestão de Contac Center (15) está subdivido e detalhado conforme 
abaixo: 
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Macroprocesso (15) Gestão de Contact Center Referências 

Sub-Processo: (15.1) Gerir Contact Center  

 

Normativo Interno 
para este processo. 

ID Atividade Descrição Responsável (Área) 

01 Realizar Atendimento Operador 

02 Monitorar Ligações Analista de Tráfego 

03 Apurar IFQA - Gerar a amostra de ligações a ser escutada, 
segundo contrato. 

Coordenador da 
Qualidade 

04 Controlar Tráfego das Ligações. Analista de Tráfego 

05 Apurar os indicadores de Resolução no 1º nível (IRN1) e 2º 
nível (IRN2). 

Analista de Sistema 

06 Apurar IST e IAL. Analista de Tráfego 

07 Readequar Equipe. Gerente da Divisão 
de Operação de 
Contact Center 
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08 Elaborar Script Novos Produtos. Analista da 
Qualidade 

09 Elaborar Script Emergenciais. Analista da 
Qualidade 

10 Atualizar Script. Supervisor 
Operacional 

11 Validar relatórios de atendimento no 1º e 2º nível e de 
performance, emitidos para fins de faturamento. 

Gerente de Tráfego 
e Tecnologia 

  

Macroprocesso (15) Gestão de Contact Center Referências 

Sub-Processo: (15.2) Incluir Contrato Normativo Interno 
para este processo. 

ID Atividade Descrição Responsável (Área) 

01 Incluir o contrato com o Banco do Brasil no ERP, utilizando a 
funcionalidade de acordo em aberto. 

Analista 

 

Macroprocesso (15) Gestão de Contact Center Referências 

Sub-Processo: (15.2) Precificar Contrato Normativo Interno 
para este processo. 

ID Atividade Descrição Responsável (Área) 

01 Calcular o IFQA - Índice Final de Qualidade dos Atendentes com 
base nas avaliações convergentes e média das divergentes e 
gerar o Relatório de IFQA – Índice Final de Qualidade dos 
Atendentes. 

Analista 

02 Solicitar ao Gerente da Divisão de Operação de Contact Center 
autorização para emissão da Nota Fiscal, através de e-mail. 

Analista  

 

Macroprocesso (1) Gestão Financeira  

1 Consultar macro processo Gestão Financeira para verificar 
o detalhamento das transações geradas neste processo. 
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Macroprocesso (2) Gestão de Contábil/Fiscal 

2 Consultar macro processo Gestão Contábil/Fiscal para 
verificar o detalhamento das transações geradas neste 
processo. 

 

18. GESTÃO DE PEE (Macroprocesso: 16) 

O processo de Gestão de PEE (Processamento de Documentos e Numerários) visa prestar 
serviços para o Banco do Brasil de processamento eletrônico de envelopes, estabelecidos 
no contrato entre a COBRA TECNOLOGIAe o Banco do Brasil. 

A empresa utiliza o sistema interno denominado “Cobra Image” para o processamento 
eletrônico de envelopes de numerário e cheques, existe uma funcionalidade denominada 
“Robô” responsável por exportar / transferir automaticamente os dados de cheques e 
numerários da base de dados do sistema Cobra Image para o sistema do Banco do Brasil. 

A precificação é feita por dois indicadores o milheiro de cédulas ou o milheiro de 
documentos. 

O Macroprocesso Gestão de PEE (16) está subdivido e detalhado conforme abaixo: 
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Macroprocesso (16) Gestão de PEE Referências 

Sub-Processo: (16.1) Fechar Movimento diário Normativo Interno 
para este processo. 

ID Atividade Descrição Responsável (Área) 

01 Realizar o batimento da transação. Gestor do Site do 
PEE 

02 Verificar o total processado pelo PEE em comparação com o 
relatório gerencial. 

Gestor do Site do 
PEE 

03 Efetuar o comando de fechamento da COMPE Final e informar o 
Alívio eletrônico do numerário. 

Gestor do Site do 
PEE 

04 Verificar o cumprimento do ANS no movimento do dia. Gestor do Site do 
PEE 

05 Verificar e assinar os relatórios do resultado de processamento. Gestor do Site do 
PEE 

 

 

Macroprocesso (16) Gestão de PEE Referências 

Sub-Processo: (16.2) Incluir Contrato Normativo Interno 
para este processo. 

ID Atividade Descrição Responsável (Área) 

01 Incluir o contrato com o Banco do Brasil no ERP, utilizando a 
funcionalidade de acordo em aberto. 

Analista 

 

Macroprocesso (16) Gestão de PEE Referências 

Sub-Processo: (16.3) Precificar Contrato Normativo Interno 
para este processo. 

ID Atividade Descrição Responsável (Área) 

01 Solicitar ao Gerente da Divisão de Operação do PEE 
autorização para emissão da Nota Fiscal, através de e-
mail. 

Analista  
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Macroprocesso (1) Gestão Financeira  

1 Consultar macro processo Gestão Financeira para verificar 
o detalhamento das transações geradas neste processo. 

Macroprocesso (2) Gestão de Contábil/Fiscal 

2 Consultar macro processo Gestão Contábil/Fiscal para 
verificar o detalhamento das transações geradas neste 
processo. 
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Anexo III A 
 

REQUISITOS FUNCIONAIS E REQUISITOS NÃO-FUNCIONAIS 
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Requisitos Funcionais 
# Processo  Assunto Descrição  

1 Assist. Técnica Controle de 
Chamados 

Permitir o cadastramento de histórico do chamado incluindo dados de acompanhamento como, por 
exemplo, mas não se limitando a:  
a. Data/Hora de Alocação,  
b. Data/Hora de Chegada,  
c. Data/Hora Início Atendimento, 
d. Data/Hora suspensão do chamado,  
e. Motivo de suspensão de chamado,  
f. Data/Hora Fim Atendimento.  
Outros dados poderão ser definidos em tempo de projeto. 

2 Assist. Técnica 
Controle de 
Chamados 

Permitir a abertura de chamados pela web para diversos clientes e contratos com dados 
personalizados de acordo com configurações predefinidas, de forma individual e massiva (por meio 
de arquivo com layout padronizado), sem prejuízo aos números sequenciais que devem ser gerados. 
Verificar requisito do Negócio(1,5,7). 

3 Assist. Técnica 
Controle de 
Chamados 

Permitir múltiplos critérios de classificação do chamado como, por exemplo, mas não se limitando a: 
a. tipo de defeito relatado, 
b. tipo de defeito constatado, 
c. tipo de causa, 
d. tipo de solução. 
Outros critérios poderão ser definidos em tempo de projeto. 

4 Assist. Técnica Controle de 
Chamados 

Permitir relacionamento entre chamados, isto é, um chamado fazer referência a outro chamado. 

5 Assist. Técnica 
Controle de 
Chamados 

Permitir o agendamento de chamados pela web, de forma individual e massiva (por meio de arquivo 
com layout padronizado). 

6 Assist. Técnica Controle de 
Chamados 

Permitir executar remoções e instalações de componentes de equipamentos com um único chamado, 
inclusive através de centros de atendimentos distintos. 

7 Assist. Técnica 
Controle de 
Chamados 

Permitir remanejamento de chamados entre técnicos. 

8 Assist. Técnica Controle de 
Chamados 

Permitir a alocação do técnico a outro chamado dentro do mesmo site, realocando os chamados em 
sua fila para outros técnicos na região, desde que exista tempo disponível em sua agenda. 
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9 Assist. Técnica 
Controle de 
Chamados 

Permitir realocação de chamados de técnicos em campo para atender chamados que estejam 
próximos do atendimento atual. 

10 Assist. Técnica Controle de 
Chamados 

Permitir remanejamento de chamados na fila do técnico de forma a minimizar o pagamento de horas 
extras. 

11 Assist. Técnica Controle de 
Chamados 

Permitir o fechamento de chamados pela web ou mobile (através smartphone), de forma individual e 
massiva (por meio de arquivo com layout padronizado) registrando seu motivo como, mas não se 
limitando a: 
a. Cofre;  
b. Vandalismo, verificar o item Requisito de Negócio(2). 

12 Assist. Técnica 
Controle de 
Chamados 

Permitir encerramento de chamados concluídos, após tempo limite pré-determinado. 

13 Assist. Técnica Controle de 
Chamados 

Permitir o cadastramento de Área de Atuação. 

14 Assist. Técnica Controle de 
Chamados 

Permitir o cadastramento de Regionais, incluindo sua área de atuação. 

15 Assist. Técnica Controle de 
Chamados 

Permitir o cadastramento de clientes, incluindo seus contratos, aditivos, termos de aceitação e 
cadastro de forma parametrizada do cálculo de SLA (acordo de nível de serviço) para o "rebate e 
redutor", por contrato contemplando suas condições e críticas. 

16 Assist. Técnica 
Controle de 
Chamados 

Permitir o cadastramento de local de atendimento por contrato, contendo dados como, por exemplo, 
mas não limitado a:  
a. Distância entre site de atendimento e o responsável. 
b. Indicação de difícil acesso. 
c. Indicação de restrição de horário. 
Outros dados poderão ser definidos em tempo de projeto. 

17 Assist. Técnica 
Controle de 
Chamados 

Permitir controlar clientes com múltiplas localizações, de forma a obter informações de contrato e 
serviços contratados pelo seu cadastro. 

18 Assist. Técnica Controle de 
Chamados 

Permitir cadastramento de forma parametrizada da forma de pagamento ou plano de pagamento 
definido diretamente no contrato ou no chamado de serviço eventual (ordem de serviço cobrada). 

19 Assist. Técnica Controle de 
Chamados 

Permitir definir em contrato:  
 Grupos de equipamentos, equipamentos, peças, categoria de serviços e serviços cobertos. 

20 Assist. Técnica Controle de Permitir visualização de informações do contrato, de forma automática, pelo chamado. 
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Chamados 

21 Assist. Técnica 
Controle de 
Chamados 

Permitir o cadastramento de calendário por cliente, possibilitando especificar dias de trabalho 
diferenciados. 

22 Assist. Técnica 
Controle de 
Chamados 

Permitir o cadastramento dos ativos contratados no mês pela web, de forma individual e massiva (por 
meio de arquivo com layout padronizado), contendo dados como, por exemplo, mas não se limitando 
a:  
a. Criticidade,  
b. Componentes,  
c. Garantia,  
d. Fornecedor,  
e. Modelo,  
f. Data de adesão. 
Outros dados poderão ser definidos em tempo de projeto. 

23 Assist. Técnica Controle de 
Chamados 

Permitir o cadastramento do registro do número de série e número do bem do equipamento. 

24 Assist. Técnica Controle de 
Chamados Permitir o cadastramento de várias formas de garantia do equipamento, componente ou peça. 

25 Assist. Técnica 
Controle de 
Chamados 

Permitir o controle de equipamento em garantia com identificação durante abertura do chamado 
(garantia fornecedor e cliente). 

26 Assist. Técnica Controle de 
Chamados 

Permitir o controle do número dos equipamentos e componentes instaladas em cada local do cliente. 

27 Assist. Técnica 
Controle de 
Chamados 

Permitir atualização dos números de série de equipamentos e componentes através do chamado. 

28 Assist. Técnica Controle de 
Chamados 

Permitir o cadastramento de tabela de preço por serviço e por peças. 

29 Assist. Técnica 
Controle de 
Chamados 

Permitir o cadastramento de profissionais com capacidades, níveis de habilidade, regiões de 
atendimento, tipo de agente (próprio ou terceiro). 

30 Assist. Técnica Controle de 
Chamados 

Permitir o cadastramento de profissionais pessoas física ou jurídica. 

31 Assist. Técnica 
Controle de 
Chamados 

Permitir o cadastramento de cursos e notas por profissional. 
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32 Assist. Técnica 
Controle de 
Chamados Permitir controlar a agenda por profissional, permitindo visualizar ocupação e conflitos de agenda. 

33 Assist. Técnica Controle de 
Chamados 

Permitir gerenciamento do calendário por empresa, centro de atendimento e por profissional, 
informando disponibilidade por dias e horários, com definição de férias, folgas e feriados. 

34 Assist. Técnica 
Controle de 
Chamados 

Permitir a definição de hierarquia entre funcionários com consulta de profissional por supervisor. 

35 Assist. Técnica 
Controle de 
Chamados 

Permitir alocação manual e dinâmica de técnico para o chamado, possibilitando identificação 
automática de técnicos especialistas no equipamento, de peças e componentes do equipamento e 
alocação em conjunto com parceiros, verificar Requisito do Negócio(3,6,8,9). 

36 Assist. Técnica 
Controle de 
Chamados 

Permitir calcular o roteiro de deslocamento, para atendimento técnico de acordo com prioridade de 
chamados e geografia da região. 

37 Assist. Técnica Controle de 
Chamados 

Permitir definir roteiro para atendimento do técnico, por tipo de problema e equipamento e 
disponibilizá-lo em seu dispositivo móvel. 

38 Assist. Técnica 
Controle de 
Chamados 

Permitir gerenciar o roteiro especificando tempo estimado de deslocamento. 

39 Assist. Técnica Controle de 
Chamados 

Permitir o monitoramento do técnico por GPS (cerca eletrônica). 

40 Assist. Técnica Controle de 
Chamados 

Permitir registar, através do rastreamento por GPS, a distância percorrida em km para atendimento 
do chamando. 

41 Assist. Técnica 
Controle de 
Chamados 

Permitir exibir alerta ao operador de chamados quando o técnico de campo não terminar o chamado 
no prazo. 

42 Assist. Técnica Controle de 
Chamados 

Permitir visualização de previsão de chegada de peças faltantes, com requisição de compras ou em 
reparo, a partir do chamado. 

43 Assist. Técnica 
Controle de 
Chamados 

Permitir selecionar peças novas, usadas, ou recondicionadas através da tela do chamado. 

44 Assist. Técnica Controle de 
Chamados 

Permitir consulta de peças de múltiplos armazéns através da tela do chamado. 

45 Assist. Técnica 
Controle de 
Chamados 

Permitir complementação de diversos campos do chamado, a serem definidos em tempo de projeto, 
no momento da visita do técnico, via mobile. 

46 Assist. Técnica Controle de 
Chamados 

Permitir inclusão manual de equipamentos e peças ao chamado, no momento da visita do técnico, 
via mobile. 
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47 Assist. Técnica 
Controle de 
Chamados 

Permitir reserva de peças no estoque para atendimento do chamando a partir do sistema de 
chamados. 

48 Assist. Técnica Controle de 
Chamados 

Permitir solicitação de peças, via mobile, durante visita do técnico de campo. 

49 Assist. Técnica Controle de 
Chamados 

Permitir apontamento de materiais consumidos durante o serviço, tanto próprios quanto de cliente, 
como também de materiais emprestados de terceiros com o respectivo controle para devolução 
posterior. 

50 Assist. Técnica 
Controle de 
Chamados 

Permitir troca entre estoques possibilitando várias análises para esta transação como, por exemplo, 
mas não limitado a: 
a. Buscar na localidade mais próxima;  
b. Verificar peças que estejam em poder de técnicos de campo que estejam próximo ao atendimento;  
c. Verificar a disponibilidade de peças em reparo. 
Outras situações poderão ser definidos em tempo de projeto. 

51 Assist. Técnica Controle de 
Chamados 

Possuir módulos de controle de estoques, compras, controle de beneficiamentos externos e estoques 
em poder de terceiros. 

52 Assist. Técnica 
Controle de 
Chamados 

Permitir o controle de estoque disponível com técnico, com operação de consumo ou troca para 
reparo durante atendimento de chamado. 

53 Assist. Técnica Controle de 
Chamados 

Permitir o controle de item temporário, enviado para substituição de peça ou equipamentos em 
conserto. 

54 Assist. Técnica 
Controle de 
Chamados 

Permitir consultar requisição e pedidos de compras com previsão de recebimento do material. 

55 Assist. Técnica Controle de 
Chamados 

Permitir consultar materiais em conserto com previsão de recebimento. 

56 Assist. Técnica 
Controle de 
Chamados 

Permitir guardar o histórico de solicitações no chamando. 

57 Assist. Técnica Controle de 
Chamados 

Permitir consulta de histórico de ações e anotações na tela do chamado. 

58 Assist. Técnica Controle de 
Chamados 

Permitir guardar o histórico de visitas no chamado. 

59 Assist. Técnica 
Controle de 
Chamados 

Permitir alterar a prioridade de um chamado de acordo com sua criticidade. 
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60 Assist. Técnica 
Controle de 
Chamados 

Permitir calcular de forma dinâmica a data limite de atendimento e o SLA de acordo com a evolução 
do chamado. 

61 Assist. Técnica Controle de 
Chamados 

Permitir o controle dos níveis de atendimento (SLA) para cada fase do atendimento. 

62 Assist. Técnica 
Controle de 
Chamados 

Permitir cadastramento de criticidade por equipamento, cliente e contrato. 

63 Assist. Técnica Controle de 
Chamados 

Permitir geração automática de Relatório de Assistência ao Cliente (e-RAC). 

64 Assist. Técnica Controle de 
Chamados 

Permitir anexar RAC (Relatório de Assistência ao Cliente) e fotos ao chamado. 

65 Assist. Técnica Controle de 
Chamados 

Permitir o cadastramento de transportadoras. 

66 Assist. Técnica 
Controle de 
Chamados 

Permitir o cadastramento de tabela de preço para transporte de equipamentos, baseada em 
equipamentos, locais de origem e de destino, com possibilidade de importação da base de 
mapeamento geográfica, como por exemplo, através da base Quatro Rodas. 

67 Assist. Técnica Controle de 
Chamados 

Permitir o cadastramento de tipos de chamado como, por exemplo, mas não limitado a:  
a. Manutenção Corretiva,  
b. Manutenção Preventiva,  
c. Reincidência, 
d. Item de Consumo,  
e. Vistoria, 
f. Remanejamento,  
g. Desinstalação,  
h. Instalação, 
i. Orientação,  
j. Manutenção Preditiva,  
k. Reinstalação, 
l. Remoção, 
m. Garantia de Orçamento,  
n. Ativação,  
o. Configuração,  



COBRA TECNOLOGIA S.A - PREGÃO ELETRÔNICO- nº 50-2015-04-30 – Serviços especializados de instalação de software e implantação de Solução Integrada de Gestão 
Empresarial. Contratação também de serviço e implantação do Sistema de Operação de Serviços de Campo Oracle TOA Technologies para 1.700 usuários na modalidade 
SaaS (Software as a Service). 
www.licitacoes-e.com.br                

 
 

241 

p. Orçamento,  
q. Garantia,  
r. Reorganização Sala On-Line,  
s. Migração e Trade in Remus,  
t. Atendimento de Software,  
u. Instalação para Eventos, 
v. HelpDesk. 
Com possibilidade de personalização de campos por tipo. 

68 Assist. Técnica Controle de 
Chamados 

Permitir o cadastramento de tipos de equipamentos. 

69 Assist. Técnica 
Controle de 
Chamados Permitir o cadastramento de motivo de atendimento por tipo de equipamento. 

70 Assist. Técnica Controle de 
Chamados 

Permitir o controle de chamados concluídos permitindo a reabertura até tempo limite pré-
determinado. 

71 Assist. Técnica Controle de 
Chamados Permitir o cadastramento de motivo para reabertura de chamado por tipo de equipamento. 

72 Assist. Técnica 
Controle de 
Chamados 

Permitir o cadastramento de motivo para suspensão de chamado por tipo de equipamento. 

73 Assist. Técnica Controle de 
Chamados Permitir a suspensão de chamados. 

74 Assist. Técnica Controle de 
Chamados 

Permitir apontamento de tempos de utilização de recursos, sejam humanos ou materiais, e 
apontamento de despesas, como locomoção, hospedagem e alimentação, com associação dos 
custos no chamado, verificar requisito do Negócio(4). 

75 Assist. Técnica Controle de 
Chamados 

Permitir o controle de empréstimo de recursos, tanto físico quanto profissionais, entre os CATs 
(Centros de Atendimento). 

76 Assist. Técnica 
Controle de 
Chamados 

Permitir o acompanhamento de peças enviadas para reparo. 

77 Assist. Técnica Controle de 
Chamados 

Permitir o acompanhamento de chamados fora de contrato para faturamento. 

78 Assist. Técnica 
Controle de 
Chamados 

Permitir criação dos títulos a pagar tanto através do contrato, quanto através de serviço executados. 
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79 Assist. Técnica Controle de 
Chamados 

Permitir o controle de preço por operação realizada em chamados eventuais ou chamados com 
previsão de cobrança pelo contrato, como por exemplo, em transferência de equipamentos, 
calculando o valor à cobrar pelo chamado conforme operações executadas. 

80 Assist. Técnica Controle de 
Chamados 

Permitir o cadastramento de peças em guarda do técnico. 

81 Assist. Técnica 
Controle de 
Chamados 

Permitir visualização no chamado das requisições de compra e peças enviadas para reparo. 

82 Assist. Técnica 
Controle de 
Chamados 

Permitir o cadastramento e gerenciamento de feriado federal, estadual municipal, sendo ele parcial 
ou não, com relação à restrição de horário, endereçando todo o impacto desses feriados no cálculo 
de data limite de atendimento e SLA. 

83 Assist. Técnica 
Controle de 
Chamados 

Permitir cadastramento de fuso horário por estado, município, sensibilizando todo o cálculo da data 
limite de atendimento e SLA. 

84 Assist. Técnica Controle de 
Chamados 

Permitir o cadastramento de horário de verão por estado, município, sensibilizando todo o cálculo da 
data limite de atendimento e SLA. 

85 Assist. Técnica Controle de 
Chamados 

Possibilitar a extração de informações, utilizando conceito de Business Inteligente (com diferentes 
modelos de relatórios pré-definidos e a possibilidade de construção de novos relatórios), 
parametrizados pelo usuário final. Assim sendo, deve ser concebido com a filosofia que permita a 
criação / modificação pelos usuários dos relatórios, sem necessidade de desenvolvimentos 
adicionais. 

86 Assist. Técnica 
Controle de 
Chamados 

Permitir criação de dashboard personalizado, sem necessidade de desenvolvimentos adicionais. 

87 Assist. Técnica Controle de 
Chamados 

Permitir visualização das escalas dos técnicos por dashboard. 

88 Assist. Técnica 
Controle de 
Chamados 

Permitir o acompanhamento de métricas através flashboard, disponibilizando várias métricas e 
indicadores em tempo real. 

89 Assist. Técnica Controle de 
Chamados 

Fornecer relatórios com visão gerencial e analítica, com capacidade de analisar e monitorar as 
métricas e indicadores. 

90 Assist. Técnica 
Controle de 
Chamados 

Fornecer relatórios com estatísticas como, mas não limitado a:  
a. Total de atendimento,  
b. Chamados solucionados,  
c. Chamados abertos,  



COBRA TECNOLOGIA S.A - PREGÃO ELETRÔNICO- nº 50-2015-04-30 – Serviços especializados de instalação de software e implantação de Solução Integrada de Gestão 
Empresarial. Contratação também de serviço e implantação do Sistema de Operação de Serviços de Campo Oracle TOA Technologies para 1.700 usuários na modalidade 
SaaS (Software as a Service). 
www.licitacoes-e.com.br                

 
 

243 

d. Níveis de atendimento,  
e. Tempo por visita, entre outras. 

91 Assist. Técnica Controle de 
Chamados 

Permitir consulta através da web, restringindo o acesso dos clientes a somente seus chamados por 
contrato. 

92 Assist. Técnica 
Controle de 
Chamados 

Permitir relatórios por cliente ou contrato, período (data início e fim das aberturas dos chamados) e 
status (aberto, em execução, aguardando peça, concluído, encerrado, cancelado e reaberto).  

93 Assist. Técnica Controle de 
Chamados 

Permitir visualização e acompanhamento de Nota Fiscal de saída de peças para o técnico ou em 
trânsito de alerta. 

94 Assist. Técnica 
Controle de 
Chamados 

Atribuir e armazenar status distintos aos chamados. Entre status esperados, temos, por exemplo, 
mas não se limitando:  
a. Aberto; 
b. Em execução; 
c. Aguardando peça; 
d. Concluído; 
e. Cancelado; 
f. Reaberto. 
Outros estados poderão ser definidos em tempo de projeto. 

95 Assist. Técnica 
Controle de 
Chamados 

Permitir integração  com os módulos de Inventário (módulo BOM), Expedição (módulo AR), Recursos 
Humanos (módulo HR), Ordem de Venda (módulo OM), Requisição de Transferência (módulo PO - 
Compras),  Recebimento Integrado (módulo RI) e Inventário (módulo INV). 

96 Assist. Técnica 
Controle de 
Chamados 

Permitir integração com outros sistemas da empresa como, por exemplo, mas não limitado a Sistema 
de Viagem. 

97 Assist. Técnica Controle de 
Chamados 

Permitir identificação do chamado por número de chamado, número de bem, localização física, 
cliente, e matrícula do técnico alocado. 

98 Assist. Técnica 
Controle de 
Chamados 

Permitir consulta consolidada de contratos do cliente, chamados por equipamento, técnicos alocados 
por chamado, status do chamado. 

99 Assist. Técnica Controle de 
Chamados 

Permitir visualização das quantidades gastas no contrato em diversas dimensões de tempo. 

100 Assist. Técnica Controle de 
Chamados 

Permitir a visualização da quantidade de chamados realizados no contrato em diversas dimensões 
de tempo. 
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101 Assist. Técnica 
Controle de 
Chamados 

Permitir a visualização do gasto com peças utilizadas no chamando, verificando se a mesma é 
proveniente de reparo ou compra (de nova) em diversas dimensões de tempo. 

102 Assist. Técnica Controle de 
Chamados 

Permitir a visualização os custos do chamado, por diversos status e dimensões de tempo. 

103 Assist. Técnica 
Controle de 
Chamados 

Permitir a visualização da produtividade geral até o nível do técnico de campo em diversas 
dimensões de tempo. 

104 Assist. Técnica Controle de 
Chamados 

Permitir a visualização do tempo médio de atendimento por tipo de chamando, em diversas 
dimensões. 

105 Assist. Técnica Controle de 
Chamados 

Permitir a visualização do tempo médio de deslocamento do técnico, em diversas dimensões. 

106 Assist. Técnica Controle de 
Chamados 

Permitir sinalizar quais peças estão em desuso quando um equipamento sair do parque contratado. 

107 Assist. Técnica Controle de 
Chamados 

Permitir sinalizar quais peças devam ser transferidas quando o equipamento for remanejado para 
outro site. 

108 Assist. Técnica 
Controle de 
Chamados 

Identificar automaticamente ao receber um chamado sua categoria como, por exemplo, mas não se 
limitando a: 
a. Incidência de equipamento;  
b. Incidência de dependência/site;  
c. Incidência de serviços. 

109 Assist. Técnica 
Controle de 
Chamados Identificar automaticamente, ao receber um chamado por meio eletrônico, sua cobertura contratual. 

110 Assist. Técnica 
Controle de 
Chamados 

Permitir que o sistema identifique automaticamente ao receber um chamado,  que o mesmo, não 
possuí cobertura contratual, sejam eles oriundo de abertura manual ou automática, e execute ações 
como por exemplo, mas não limitado a:  
a. Automaticamente bloquear a alocação de técnico e encaminhá-lo a um grupo específico para 
verificação do cadastro ou providência de orçamento aprovado; 
b. Obrigar a liberação de um Gestor para o desbloqueio da alocação de técnico para o atendimento. 

111 Assist. Técnica Controle de 
Chamados 

Permitir identificar no chamado qual a origem da alocação com usuário e data/hora: se manual ou 
automática. 

112 Assist. Técnica Controle de 
Chamados 

Permitir por meio de parametrização no sistema, que ao receber um novo chamado o mesmo seja 
alocado automaticamente para um técnico mais próximo da dependência a ser atendida, 
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considerando o tempo médio de atendimento ao novo chamado versus o tempo estimado para 
conclusão dos chamados ainda em fila a serem cumpridos pelo mesmo técnico. 

113 Assist. Técnica 
Controle de 
Chamados 

Permitir por meio de parametrização no sistema, que ao receber um novo chamado, encaminhá-lo a 
um grupo específico para análise e agendamento do atendimento antes da alocação. 

114 Assist. Técnica 
Controle de 
Chamados 

Permitir que o sistema emita alerta sonoro e visual a um grupo específico quando estiver faltando 15 
minutos para o fim do tempo máximo estimado para atendimento sem que o técnico tenha enviado os 
dados de atendimento. 

115 Assist. Técnica 
Controle de 
Chamados 

Permitir a alocação simultânea de mais de um técnico para atendimento ao mesmo chamado. 

116 Assist. Técnica 
Controle de 
Chamados 

Permitir que o sistema identifique automaticamente:  
a. Detectar o fim da indisponibilidade de peça pendente em atendimento suspenso;  
b. Calcular os tempos necessários à rotina de estoque e embarque de peça;  
c. Localizar o técnico mais próximo da dependência a ser atendida e/ou técnico com chamados em 
fila na mesma dependência;  
d. Enviar ao estoque comando de emissão de Nota Fiscal com os dados do chamado (número do 
chamado, número do pedido de peça, nome do técnico);  
e. Detectar a emissão da Nota Fiscal; 
f. Alocar o técnico fazendo constar dos dados enviados via Mobile o número da nota fiscal e a razão 
social da transportadora. 

117 Assist. Técnica Controle de 
Chamados 

Permitir receber do técnico via mobile os dados de atendimento do chamado. 

118 Assist. Técnica Controle de 
Chamados 

Permitir o registro manual dos dados de atendimento do chamado. 

119 Assist. Técnica 
Controle de 
Chamados 

Possuir código de motivo para a origem da falha ou necessidade do serviço. 

120 Assist. Técnica Controle de 
Chamados 

Permitir identificar, no chamado, a origem da atualização: se manual ou mobile. 

121 Assist. Técnica 
Controle de 
Chamados 

Permitir abertura de forma individual e massiva (por meio de arquivo com layout padronizado), de 
chamados de manutenção preventiva, verificar requisito do Negócio(11). 
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122 Assist. Técnica Controle de 
Chamados 

Permitir ao receber um chamado, oriundo de abertura manual ou automática, sem cobertura 
contratual: 
- automaticamente bloquear a alocação de técnico e encaminhá-lo a um grupo específico para 
verificação do cadastro ou providência de orçamento aprovado. 
- obrigar a liberação de um Gestor para o desbloqueio da alocação de técnico para o atendimento. 

123 Assist. Técnica 
Controle de 
Chamados 

 Permitir ao receber um chamado, por meio eletrônico, automaticamente identificar a existência de 
cobertura contratual. 

124 Assist. Técnica 
Controle de 
Chamados 

Permitir automaticamente ao receber um chamado identificá-lo em categorias: 
- Incidência de equipamento; 
- Incidência de serviços. 

125 Assist. Técnica Controle de 
Chamados 

Permitir ao receber um chamado cujo equipamento apresentar histórico de N corretivas em até 30 
dias da última intervenção: 
- o sistema deverá inibir a alocação automática; 
- blocar os últimos atendimentos em grade com os seguintes dados, mas não se limitando a eles:  nº 
do chamado, data da abertura, data da conclusão, número de visitas, técnicos interventores 
(concatenar em uma célula), código e descrição das peças aplicadas (concatenar em uma única 
célula), código e descrição da origem do defeito, código de solução e observações (concatenar); 
- encaminhar o chamado a um grupo específico para análise e alocação manual de técnico. 

126 Assist. Técnica Controle de 
Chamados 

Permitir ao receber um novo chamado, por meio de parametrização, encaminhá-lo a um grupo 
específico para análise e agendamento do atendimento antes da alocação. 

127 Assist. Técnica Controle de 
Chamados 

Apresentar alerta sonoro e visual a um grupo específico quando estiver faltando 15 minutos para o 
fim do tempo máximo estimado para atendimento sem que o técnico tenha enviado os dados de 
atendimento. 

128 Assist. Técnica 
Controle de 
Chamados 

Permitir automaticamente identificar técnico com posse (em teste) de peça requisitada e não utilizada 
(em chamado já concluído) necessária a outro atendimento e: 
- imediatamente após a suspensão calcular a possibilidade de atendimento na mesma data pelo 
técnico detentor da peça, considerando a posição geográfica e sua fila de atendimento; 
- alocar automaticamente o técnico detentor da peça. 

129 Assist. Técnica Controle de 
Chamados 

Identificar no chamado qual a origem da alocação com o nome de usuário e data/hora: se manual ou 
automática. 

130 Assist. Técnica Controle de Permitir a alocação simultânea de mais de um técnico COBRA TECNOLOGIApara atendimento ao 
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Chamados mesmo chamado. 

131 Assist. Técnica 
Controle de 
Chamados 

Permitir alteração/atualização de criticidade no decorrer do mês com recálculo do ANS para 
chamados abertos após a alteração de cadastro. 

132 Assist. Técnica Controle de 
Chamados 

Cancelar automaticamente todos os pedidos de peças abertos para chamados concluídos para o 
sistema de materiais em ordem para o técnico ou transferência entre estoques. 

133 Assist. Técnica 
Controle de 
Chamados 

Identificar no chamado qual a origem da atualização: se manual ou Mobile. 

134 Assist. Técnica Controle de 
Chamados 

Impedir o cancelamento de chamado que já tenha incidência de despesa de atendimento (retirada de 
peça em estoque, visita realizada). 

135 Assist. Técnica 
Controle de 
Chamados 

Permitir que a Ordem de Serviço do cliente seja atendida por mais de um CAT (Central de Assist. 
Técnica), exemplo: TAA desinstalado em Brasília é transportado para reinstalação em Manaus. 

136 Assist. Técnica 
Controle de 
Chamados 

Permitir que o chamado seja atendido e controlado por técnico próprio e/ou simultaneamente com 
terceiros. Exemplo: chamado atendido por técnico COBRA TECNOLOGIAe também por prestador de 
serviço de reparo de Cofre. 

137 Assist. Técnica 
Controle de 
Chamados 

Sistema deverá permitir cadastrar código de Motivo, para a origem da falha ou necessidade do 
serviço. 

138 Assist. Técnica Controle de 
Chamados 

Sistema deverá permitir receber do técnico via mobile, os dados de atendimento do chamado. 

139 Assist. Técnica Controle de 
Chamados 

Requisitar ao sistema de materiais -automaticamente - as peças necessárias ao atendimento: 
- no código principal; ou 
- no código alternativo quando não existir saldo suficiente do código principal; 
- verificar a existência de saldo disponível em outra unidade de negócio e criar a requisição de 
transferência para solução da pendência de peça. 

140 Assist. Técnica Controle de 
Chamados 

Possuir controle de peças retiradas do estoque com defeito, com indicativo: 
- do código e descrição da peça; 
- do número do chamado; 
- do número e data/hora da visita; 
- do nome e matrícula do técnico; 
- do número de série da peça; 
- do número da ordem e nota fiscal da retirada em estoque; 
- da data, número de documento e CNPJ de origem do defeito (retorno de aplicação; transferência 
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entre estoques; reparo interno; reparo externo; compra). 

141 Assist. Técnica Controle de 
Chamados 

Permitir alteração/atualização do parque instalado no decorrer do mês. 

142 Assist. Técnica Controle de 
Chamados 

Permitir chamado com ou sem controle de parque: 
- instalado versus contrato - atendimento por mantenedor COBRA TECNOLOGIAou Parceiros 
(PROCOMP, PERTO e ITAUTEC). 
- sem controle de parque instalado - gestão do serviço de manutenção de equipamentos em garantia 
de fornecimento de terceiros. 

143 Assist. Técnica 
Controle de 
Chamados 

Indicar percentual de assertividade por técnico em função das visitas realizadas versus resolução ou 
suspensão do chamado. 

144 Assist. Técnica 
Controle de 
Chamados 

Sistema deverá calcular a produtividade, sem sobreposição de tempo - exemplo: no dia 01/04/2013 
técnico realizou atendimento de 8h às 9:30 no equipamento A, das 9h às 9:30 no equipamento B e 
das 8:10h às 10h na sala on line da mesma agência e teve 25 minutos de deslocamento (ida/volta), 
assim o tempo total em intervenção foi de 2 horas mais 25minutos de deslocamento - tempo total em 
atendimento: 2h25min. 

145 Assist. Técnica Controle de 
Chamados 

Sistema deverá permitir acompanhar os chamados abertos e fechados, com a medição percentual do 
ANS e com rebate versus redutor, permitindo visão: 
- Global; Por mantenedor; Por status de chamada (aberto ou fechado); Por status de atendimento 
(recebido, alocado, em atendimento, suspenso, fechado ); Por período; Por faixa de data; Por 
contrato; Por Regional; Por Divisão Operacional; Por Centro de Atendimento Técnico; 
- Por Local de Atendimento (base de técnico residente);  Por Técnico;  Pelo código do Cliente;  Por 
Produto; 
- deve permitir explodir/detalhar os registros com a composição dos dados e exportar as informações 
em extensão txt, xlxs,xml. 
- deve possuir os seguintes blocos de motivos, mas permitir a inclusão de outros se necessário:  
                    - Dentro do prazo do ANS (Acordo de Nível de serviço) contratado; 
                    - Fora do prazo por falta de peça no CAT (Central de Assist. Técnica), mas disponível no 
estoque central; 
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                    - Fora do prazo por falta de peça no CAT, remanejada de outro estoque diferente do 
central; 
                    - Fora do prazo por falta de peça na Empresa; 
                    - Peça disponível no CAT, mas indisponível para o Técnico Residente; 
                    - Primeira visita fora do prazo; 
                    - Falta de mão de obra treinada; 
                    - Falta de mão de Obra; 
                    - Falta de ferramenta; 
                    - Erro de diagnóstico;                   
                    - Falha administrativa no controle de chamados; 
                    - Falha administrativa no estoque de sobressalentes; 
                    - Falha no sistema de materiais; 
                    - Falha no sistema de chamados; 
                    - Falha na solução de mobilidade; 
                    - Falha no recebimento eletrônico do chamado; 
                    - ação de terceiros; 
Deve permitir explodir/detalhar os registros com a composição dos dados e exportar as informações 
em extensão txt, xlxs. 

146 Assist. Técnica Controle de 
Chamados 

Acompanhar a disponibilidade de Terminais de Auto Atendimento, permitido visão: 
- Global; por mantenedor; Regional; Divisão Operacional; Centro de atendimento Técnico, Local de 
Atendimento; Código do Cliente, Modelo e ano do equipamento. 

147 Assist. Técnica Requisito do 
sistema 

Blocar os chamados/incidentes em grupos por perfil de atendimento, exemplo: Grupo CAT (contratos 
diversos: 264, 265, PGDM, CFTV, NOBREAK); Grupo Rede MAN; Grupo CABB. 

148 Assist. Técnica Requisito do 
sistema 

Calcular e abrir automaticamente chamados de manutenção preventiva a partir de parâmetros de 
números de incidentes ou transações versus tempo decorrido da última intervenção corretiva, 
excluindo da estatística a visitas improdutivas (chamado indevido, equipamento sem defeito, erro de 
operação, vandalismo). 

149 Assist. Técnica 
Requisito do 

sistema 
Permitir upload de imagens entre 3MB a 5MB por registro de visita realizada por chamado. 

150 Assist. Técnica Requisito do 
sistema 

Permitir cancelamento de chamados em massa a partir de script.  
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151 Assist. Técnica 
Requisito do 

sistema 

Gerar automaticamente e recalcular dinamicamente o plano de alocação de técnicos, roteirizando os 
atendimentos em função dos ANS contratados, dos chamados em fila e dos novos chamados, 
otimizando os atendimentos em função do tipo (corretiva, preventiva), do perfil de atendimento do 
técnico e de acordo com o geoposicionamento do local de atendimento e do técnico mais próximo. 

152 Assist. Técnica 
Requisito do 

sistema 

Categorizar os chamados atendidos fora do ANS, identificando por código(s) de categoria(s), o(s) 
motivo(s) que impediram o atendimento dentro do prazo, tais como: mão de obra indisponível, peça 
indisponível, peça disponível no estoque e indisponível no TR, moto frete indisponível, dificuldade de 
diagnóstico, erro operacional do estoque, erro operacional do controle de chamados. 

153 Assist. Técnica Analise Gráfica 

Possuir gráfico com o histórico/evolução de código de peças que ficaram indisponíveis no período, 
permitindo visão: 
- Global; 
- Por Regional; 
- Por Divisão Operacional; 
- Por Centro de Atendimento Técnico; 
- Por Local de Atendimento (base de técnico residente); 
- Por Técnico; 
- Pelo código do Cliente; 
- Por Produto. 
Deve permitir explodir/detalhar os registros com a composição dos dados e exportar as informações 
em extensão txt, xlxs. 

154 Assist. Técnica Analise Gráfica 

Possuir gráfico de quantidade de peças requisitada e não aplicadas no chamado para o qual foi 
requisitada - por período período: 
- Global; 
- Por contrato; 
- Por Regional; 
- Por Divisão Operacional; 
- Por Centro de Atendimento Técnico; 
- Por Local de Atendimento (base de técnico residente); 
- Por Técnico; 
- Pelo código do Cliente; 
- Por Produto. 
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Deve permitir explodir/detalhar os registros com a composição dos dados e exportar as informações 
em extensão txt, xlxs, xml. 

155 Assist. Técnica Analise Gráfica 

Possuir gráfico do MTBF(Tempo médio entre falhas), MTTR(Tempo médio de reparo) e TMA(Tempo 
Médio de Atendimento): 
- Por bem; 
- Por produto; 
- Por Regional; 
- Por Divisão Operacional; 
- Por Centro de Atendimento Técnico; 
- Por Local de Atendimento (base de técnico residente); 
- Pelo código do cliente; 
- Por código da peça; 
Deve permitir explodir/detalhar os registros com a composição dos dados e exportar as informações 
em extensão txt, xlxs,xml. 

156 Assist. Técnica Analise Gráfica 

Gráfico da evolução de  parque contratado (inclusão/exclusão), permitindo visão: 
- Global; 
- Por Contrato; 
- Por Regional; 
- Por Divisão Operacional; 
- Por Centro de Atendimento Técnico; 
- Por Local de Atendimento (base de técnico residente); 
- Pelo código do cliente; 
Deve permitir explodir/detalhar os registros com a composição dos dados e exportar as informações 
em extensão txt, xlxs,xml. 

157 Assist. Técnica Analise Gráfica 

Gráfico da evolução de chamados versus parque contratado, permitindo visão: 
- Global; 
- Por Contrato; 
- Por Regional; 
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- Por Divisão Operacional; 
- Por Centro de Atendimento Técnico; 
- Por Local de Atendimento (base de técnico residente); 
- Pelo código do cliente; 
Deve permitir explodir/detalhar os registros com a composição dos dados e exportar as informações 
em extensão txt, xlxs,xml. 

158 Assist. Técnica Analise Gráfica 

Possuir Gráfico com visão de acompanhamento de chamados concluídos por código de solução, 
permitindo visão: 
- Global; 
- Por Contrato; 
- Por produto; 
- Por Regional; 
- Por Divisão Operacional; 
- Por Centro de Atendimento Técnico; 
- Por Local de Atendimento (base de técnico residente); 
- Por chamado; 
- Pelo código do cliente; 
Deve permitir explodir/detalhar os registros com a composição dos dados e exportar as informações 
em extensão txt, xlxs,xml. 

159 Assist. Técnica Analise Gráfica 

Possuir Gráfico com visão de acompanhamento em tempo real das pendências de peças - permitindo 
visão: 
- Global; 
- Por Contrato; 
- Por produto; 
- Por Regional; 
- Por Divisão Operacional; 
- Por Centro de Atendimento Técnico; 
- Por Local de Atendimento (base de técnico residente); 
- Por chamado; 
- Pelo código do cliente; 
Deve permitir explodir/detalhar os registros com a composição dos dados e exportar as informações 
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em extensão txt, xlxs,xml. 

160 Assist. Técnica Analise Gráfica 

Possuir Gráfico com visão de quantidade e soma do valor das peças aplicadas por período - 
permitindo visão: 
- Global; 
- Por Contrato; 
- Por produto; 
- Por Regional; 
- Por Divisão Operacional; 
- Por Centro de Atendimento Técnico; 
- Por Local de Atendimento (base de técnico residente); 
- Por chamado; 
- Pelo código do cliente; 
- Pelo código da peça; 
Deve permitir explodir/detalhar os registros com a composição dos dados e exportar as informações 
em extensão txt, xlxs,xml. 

161 Assist. Técnica Analise Gráfica Receber dados intermediários do atendimento de parceiros e de terceiros. 

162 Assist. Técnica 
Requisito do 
Negócio(1) 

Calcular data limite de atendimento do chamado conforme acordado em contrato observando os 
critérios, mas não limitado a: 
a. Criticidade, 
b. Período de atendimento,  
c. Distância,  
d. Difícil acesso, 
e. Restrição de horário, 
f. Motivos diversos, 
g. Agendamento.  
Outros critérios poderão ser definidos em tempo de projeto. 
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163 Assist. Técnica Requisito do 
Negócio(2) 

Calcular o SLA do chamado conforme acordado em contrato, levando em consideração a apuração 
de nível de atendimento considerando feriados locais e tempos de disponibilidade do local do cliente 
atendido (rebate e redutor). 

164 Assist. Técnica 
Requisito do 
Negócio(3) 

Permitir abertura de requisição de compra automaticamente, obedecendo ao tramite de compras 
públicas quando não houver estoque de peça ou componente solicitado ou ainda peças que foram 
enviadas para reparo. 

165 Assist. Técnica Requisito do 
Negócio(4) 

Calcular despesas com deslocamento como, por exemplo, mas não se limitando a:  
a. Transporte, 
b. Pedágio/Estacionamento;  
c. Alimentação, 
d. Hospedagem.  
Outros itens de despesa poderão ser definidos em tempo de projeto. 

166 Assist. Técnica 
Requisito do 
Negócio(5) 

Prever uma gama de campos adicionais para os formulários de entrada, nos mais variados formatos, 
permitindo que possam ser realizadas alterações sem necessidade de desenvolvimentos adicionais, 
de acordo com os tipos de atendimento selecionado como, por exemplo, mas não se limitando a:  
a. Manutenção Corretiva,  
b. Manutenção Preventiva,  
c. Reincidência,  
d. Item de Consumo,  
e. Vistoria,  
f. Remanejamento,  
g. Desinstalação,  
h. Instalação,  
i. Orientação,  
j. Manutenção Preditiva,  
k. Reinstalação,  
l. Remoção,  
m. Garantia de Orçamento,  
n. Ativação, 
o. Configuração,  
p. Orçamento,  
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q. Garantia,  
r. Reorganização Sala On-Line,  
s. Migração e Trade in Remus,  
t. Atendimento de Sofware,  
u. Instalação para Eventos,  
v. HelpDesk. 
Outros Tipos de Atendimento poderão ser definidos em tempo de projeto. 

167 Assist. Técnica Requisito do 
Negócio(6) 

Disponibilizar através de APPS o chamado alocado para o celular do técnico. 

168 Assist. Técnica Requisito do 
Negócio(7) 

Permitir alocação de transportadora para tipo de atendimento remanejamento. 

169 Assist. Técnica 
Requisito do 
Negócio(8) 

Calcular distância entre pontos de atendimento e traçar rota de acordo com a prioridade de 
chamados e geografia da região. 

170 Assist. Técnica Requisito do 
Negócio(9) 

Possibilitar localização do técnico por geolocalização e georreferenciamento. 

171 Assist. Técnica 
Requisito do 
Negócio(10) 

Permitir recálculo do ANS após início do atendimento ou por suspensão com códigos especiais em 
função de diagnóstico versus código de suspenção. Exemplo:  durante o atendimento o técnico 
diagnosticou necessidade de manutenção no Cofre e à partir daí o incidente terá mais 7 dias para a 
conclusão do atendimento. 

172 Assist. Técnica 
Requisito do 
Negócio(11) 

Possuir módulo de avaliação de desempenho de Resultado global, por Regional, Divisão 
Operacional, Centro de Atendimento Técnico e Base de Técnico Residente. 

173 Assist. Técnica Requisito do 
Negócio(12) 

Possuir módulo de cálculo de mão-de-obra necessária para atendimento aos contratos de 
equipamentos e serviços. O módulo deve indicar eventuais excessos e necessidade de absorção de 
novos produtos ou serviços, bem como a necessidade de contratação de pessoas por local de 
atendimento. 

174 Assist. Técnica Requisito do 
Negócio(13) 

Ratear o custo de atendimento ao chamado, quando existir deslocamento e sobreposição de tempo 
de intervenção comum a mais de um incidente pelo mesmo técnico ou por mais de um técnico na 
mesma visita.  

175 Assist. Técnica Requisito de Uso Permitir a personalização dos perfis garantindo permissão ou restrição dos acessos e disponibilidade 
de informações, em níveis a serem definidos pela BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS. 

176 Assist. Técnica Requisito de Uso Permitir o acompanhamento visual de chamados abertos. 
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177 Assist. Técnica Requisito de Uso 
Deverá possibilitar ao técnico de campo visualizar seus chamados utilizando o celular disponibilizado 
pela BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS. 

178 Assist. Técnica 
Requisito do 

sistema 

Possuir  tempo para processamento de uma tela de cadastro, consulta ou atualização não deve 
ultrapassar 5 segundos, em qualquer região que possua uma central de atendimento da BB 
TECNOLOGIA E SERVIÇOS. 

179 Assist. Técnica 
Requisito do 

sistema 
Deverá estar habilitada a atualizar e reportar, em tempo real, as mudanças de estado e informações 
relevantes dos chamados durante seu ciclo de vida. 

180 Assist. Técnica Requisito de Uso Deverá  os formulários (campos e layouts) ser parametrizáveis por contrato, equipamento, região e 
outras dimensões que serão detalhadas em tempo de projeto. 

181 Assist. Técnica 
Integração 

 Chamados X 
ERP 

Sistema deverá realizar a captura da quantidade de peça solicitada pelo técnico por meio do GAC 
(Gerenciador de Atendimento de Campo), executará crítica da peça pedida versus o produto em 
atendimento e quantidade solicitada. 

182 Assist. Técnica 
Integração 

 Chamados X 
ERP 

Sistema após a validação de item versus produto e quantidade no estoque , o mesmo deverá 
pesquisar à disponibilidade do saldo do item em estoque no código principal ou em alternativos. 

183 Assist. Técnica 
Integração 

 Chamados X 
ERP 

Sistema deverá criar a Ordem em nome do técnico que solicitou a peça e rodar o comando de 
reserva/SLIP para a ordem. 
Quando existir saldo no código principal ou alternativo no estoque. 

184 Assist. Técnica 
Integração 

 Chamados X 
ERP 

Sistema deverá criar a ordem com status "Informado" e sem o nome do técnico, quando não existir 
saldo suficiente do item no estoque (item + alternativo) ,para atender à toda a demanda. 

185 Assist. Técnica 
Integração 

 Chamados X 
ERP 

O sistema deverá fazer intergração com o sistema legado ARS. Após a criação da ordem no modulo 
Gerenciamento de pedidos (OM), popular o chamado com a informação do número da ordem, codigo 
criado e quantidade. 

186 Assist. Técnica 
Integração 

 Chamados X 
ERP 

Sistema deverá permitir: Popular  o GAC(sistema legado) com a informação do número da ordem, 
código criado e quantidade para que as informações sejam integradas no ARS(sistema legado). Após 
a criação da ordem no modulo OM. 

187 Assist. Técnica 
Integração 

 Chamados X 
ERP 

Sistema deverá permitir:  Realizar a transferência do saldo enviado ao técnico para o endereço CPF 
do técnico no subinventário de peças em boas condições na responsabilidade do técnico, após a 
emissão da Nota Fiscal de aplicação no modulo Contas a Receber. 
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188 Assist. Técnica 
Integração 

 Chamados X 
ERP 

Sistema deverá realizar a captura dos códigos das peças, ordens de venda e quantidades utilizadas 
pelo técnico por meio do GAC (sistema legado). 

189 Assist. Técnica 
Integração 

 Chamados X 
ERP 

Sistema deverá automaticamente ao identificar a utilização da peça no ERP, criar a RMA de retorno 
com status "INFORMADO" e também irá realizar a transferência do saldo do endereço CPF do 
técnico no subinventário de peças em boas condições para o subinventário de peças ruins na 
responsabilidade do técnico. 

190 Assist. Técnica 
Integração 

 Chamados X 
ERP 

Sistema deverá:  
Quando o status da RMA sofrer alteração para "Registrado".  
O sistema deverá realizar a retirada do saldo do subinventário de peças ruins na responsabilidade do 
técnico e dar entrada do saldo no WR (peças com defeitos). 

191 Assist. Técnica 
Integração 

 Chamados X 
ERP 

Sistema deverá permitir atualizar o saldo da peça, quando o técnico devolver a peça através da 
criação de uma ordem de Retorno (RMA), quando isto ocorrer, o sistema deverá fazer a 
movimentação do saldo do endereço do CPF do técnico que estão no subinventário de peças em 
boas condições para o subinventário de Manutenção. 

192 Assist. Técnica 
Integração 

 Chamados X 
ERP 

Sistema permitir em contingência, que o administrativo do CAT(centro de atendimento) possa criar 
pedido (Ordens de venda) diretamente no módulo OM do ERP, que irá realizar  as criticas de produto 
e quantidades e popular a integração com o ARS(sistema legado), enviando as informações da 
Ordem Criada e atendida com a peça reservada ou pendente. Sem o nome do técnico quando não 
existir saldo. 

193 Assist. Técnica 
Integração 

 Chamados X 
ERP 

Sistema possuir um relatório de alerta, em grade, com os seguintes atributos:  
   item, descrição do item, planejador, qtd alerta, qtd subinventário manut, cmm_brasil, 
    qtd subinventário manut matriz, cmm_rio, max dias de alerta, mínimo dias de alerta, 
    data do chamado mais antigo, data chamado mais novo, qtd de ordem de compra, qtd de 
requisições, 
    subinventáro wr brasil, subinventáro wrcr brasil, subinventáro laboratório brasil, subinventáro 
fornecedor brasil, 
   qtd em teste, qt em teste RI, tipo de item, saldo disponível manut brasil, saldo alternativos brasil, 
transito manut brasil, 
   qtd chamados brasil, saldo compras, data geração relatório. 
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194 Assist. Técnica 
Integração 

 Chamados X 
ERP 

Sistema possuir relatório das Ordens de Transferências pendentes de emissão de nota fiscal, em 
grade, com os seguintes atributos: 
   regional, cat(Centro de atendimento), item, descrição item,  ordem, numero chamado, status 
chamado,  
    tipo item, qtd pedida, qtd entregue, qtd restante, qtd cancelada, linha, data da ordem, data da 
reserva, usuário, organização de origem, organização de destino, dias pendente, status ordem, texto, 
nr requisição, linha requisição, numero ordem requisição, numero linha ordem requisição. 

195 Assist. Técnica 
Integração 

 Chamados X 
ERP 

O Sistema deverá realizar a captura dos códigos das peças, ordens de venda e quantidades 
utilizadas pelo técnico por meio do mobile. 

196 Assist. Técnica 
Integração 

 Chamados X 
ERP 

Sistema possuir relatório das Peças em trânsito aguardando entrada da Nota Fiscal no modulo 
Recebimento Integrado, em grade, com os seguintes atributos:  
     regional, Centro de atendimento, Número da Nota, data da nota, item, descrição do item,  número 
ordem, numero do chamado, status do chamado, tipo do tem, qtd de nota, linha da nota,  usuário, 
organização de origem, organização de destino, dias pendente, status da nota, texto, nr da 
requisição, linha d requisição, numero da ordem 
    requisição, numero da linha da requisição. 

197 Assist. Técnica 
Integração 

 Chamados X 
ERP 

Sistema deve possuir relatório de Ordens pendentes, buscando informações dos módulos do ERP 
(AR, INV, PO, OM e RI), relacionados ao sistema  de chamados, em grade, com os seguintes 
atributos: 
    planejador, organização origem, organização destino, item, qtd de Alerta, nr da ordem, nr do 
chamado, linha,  
    descrição do item, usuário, data do chamado, data limite do chamado, data da criação da linha, 
cmm_organizazao,  
    qtd de item em transito manut, qtd de item em transferência, saldo do item disponível na 
organização,  
    saldo do item disponível manut matriz, qtd em teste organização, qtd teste pendente no RI, 
    saldo do item alternativo na organização, saldo alternativo item manut matriz, data reserva da 
linha, 
    saldo do item no subinventário wr da organização, saldo do item no subinventario wrcr org,   
    sado do item no subinventario fornecedor da organização,  sado do item no laboratório da 
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organização,  
    informação do campo providencia da linha da ordem, informação do campo previsão da linha da 
ordem,  
    controle pendencia (campo calculado para a condição da linha), controle chamado (campo 
calculado  
    para a condição do chamado), numero da ordem serviço, nr do contrato, criticidade, cliente, uf, 
distancia lat,  
    ATM (sim/não), numero do bem, descrição do bem, tipo de atendimento, regional, cat(centro de 
atendimento),  
    local do atendimento, dentro do prazo (sim/não) , gap hora, valor rebate, VIP, status_chamado, 
tipo de item, 
    id da linha da ordem, fornecedor do bem, configuração, modelo, ano, saldo do item disponível 
manut brasil, 
   qtd de peças alerta chamado, qtd de pecas entregues do chamado, itens alerta do chamado (itens 
e qtd. Concatenados),  
   itens entregue chamado (concatenados itens e qtd), data da ultima visita do chamado, NF 
entregues chamado  
   (concatenadas notas e datas). 

198 Assist. Técnica 
Integração 

 Chamados X 
ERP 

O sistema deverá permitir, quando o técnico devolver a peça sem a criação de uma Ordem de 
retorno(RMA), o sistema deverá fazer a movimentação da peça , retirando o saldo do endereço CPF 
do técnico no subinventário de peças em boas para o subinventário Manut. 

199 Assist. Técnica 
Integração 

 Chamados X 
ERP 

Sistema deverá enviar mensagens de alerta para o técnico, para o estoque e para a caixa corporativa 
do CAT(centro de atendimento) , toda as vezes que o status do atendimento sofrer alteração, ou 
seja, em toda etapa do processo. 
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200 Assist. Técnica Integração 

Sistema deverá permitir integração com o módulo de troca de informações entre a COBRA 
TECNOLOGIA(BBTS), BANCO DO BRASIL (BB) e seus Parceiros, denominado processo ERAT. 
Esta integração atualiza informações nos chamados e envia dados ao BB ou ao Parceiro após 
alguma atualização (evento) do Chamado.  
A interface ERAT é uma aplicação multi-thread – cada módulo é executado de forma independente, 
batch com uma interface web de auxílio à administração. 
O módulo de Assistência Técnica deverá ser capaz de ler e disponibilizar os dados do chamado, 
conforme lay-out dos arquivos estabelecidos pela COBRA TECNOLOGIA, para criação de um 
chamado, atualização ou conclusão do mesmo. 
Para melhor entendimento da interface de comunicação,  segue a relação das informações trocadas 
entre a BBTS, BB e Parceiros: 
Troca de informações entre BB e BBTS: 
• Abertura das Ordens de Serviço (OSs) oriundas do BB para a  BBTS. 
• Confirmação da abertura das OSs na  BBTS e nos parceiros para o BB. 
• Fechamento das OSs no BB. 
• Críticas realizadas pelo BB em relação ao fechamento das OSs da  BBTS e dos parceiros. 
• Aceite do fechamento da OS pelo BB. 
• Comunicação dos agendamentos dos atendimentos das OSs. 
• Comunicação do atendimento das OSs através dos Terminais de Autoatendimento. 
  
Troca de informações entre Parceiros e BBTS: 
• Confirmação do recebimento da OS do Parceiro. 
• Status do atendimento das OSs pelos parceiros. 
• Conclusão das OSs dos parceiros. 
• Críticas relacionados ao fechamento das OSs. 

201 Assist. Técnica 
Contas a 
Receber 

Permitir o cancelamento de notas fiscais de transferência entre estoques exclusivamente pelo setor 
responsável por logística na Matriz. 

202 Assist. Técnica Compras Permitir a criação, controle e encaminhamentos dos formulários  (Projeto Básico e Termo de 
Referência) por meio do sistema. 

203 Assist. Técnica Compras 
Permitir  um campo para digitação da sigla do CAT e  os seguintes campos deverão ser populados 
automaticamente pelo sistema: - gerencia requisitante, razão social do fornecedor; dgco; CNPJ da 
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dependência cobra e local e endereço de entrega. 

204 Assist. Técnica Compras 
Permitir incluir um formulário que permita a geração da ata de registro de preços no ERP, também 
incluir formulário de controle de saldo. Os saldos deverão ser controlados pelo sistema, que deverá 
abater as quantidades conforme a demanda. 

205 Assist. Técnica Gerenciamento 
de Pedido 

Possuir relatório em grade com os seguintes atributos: Nr da Ordem, Tipo de Ordem, Data da Ordem, 
linha, id_linha, item solicitado, qtd, criado por, data da criação, atualizado por, data de atualização, 
depósito, entregar para, motivo e comentário. 
Parâmetros: 
1) Consulta por período, restringindo o retorno ao período de 12 meses; 
2) A Matriz enxerga todas as organizações; 
3) Retornar somente linhas com quantidades canceladas. 
4) Retornar somente ordens tipo: TRANSFERENCIA INTERNA, APLICACAO DE PECAS, 
APLICACAO DE PECAS FIEL DEPOS, REM. P/ REPARO e REM. P/ REPARO - FIEL DEPOSITA. 

206 Assist. Técnica Recebimento 
Integrado 

Enviar mensagem de alerta ao Gestor do CAT, com cópia para o login do usuário criador da RMA, 
após 24 horas de pendência de registro da NF no recebimento integrado, conforme segue: 
Tipo de RMA: Retorno de apropriação, Retorno de aplicação, Retorno de Apropriação Fiel depositário 
e Retorno de Aplicação Fiel depositário. 
A mensagem deverá ter agendamento diário com envio único para às 10 horas da manhã. 

207 Assist. Técnica Inventário Devolver para o mesmo endereço de inventário o saldo das peças quando o usuário realizar o 
cancelamento de uma nota fiscal (diferente de nota fiscal de transferência interna). 

208 Contabilidade Manutenção do 
Plano de Contas 

Disponibilizar relatórios e consultas ao plano de contas, inclusive do histórico, através de vários 
argumentos. 

209 Contabilidade 
Manutenção do 
Plano de Contas 

Manter o plano de contas de exercícios anteriores de forma a garantir a posterior rastreabilidade de 
mudanças, bem como o histórico de registros realizados sob antigas estruturas. 

210 Contabilidade Manutenção do 
Plano de Contas 

Permitir cadastrar plano de contas gerencial com associação automática para o plano de contas 
referencial da Receita Federal do Brasil, itens orçamentários, DRE e Balanço Patrimonial. 

211 Contabilidade Manutenção do 
Plano de Contas 

Permitir o código da conta contábil com pelo menos 10 dígitos, com a possibilidade de inclusão de 
parâmetros tais como: função, natureza, classificação, nível, retificadora ou não, restrição de data e 
usuário, vinculação tributária. 
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212 Contabilidade Manutenção do 
Plano de Contas 

Permitir geração de arquivos com base nas definições e layout do Sped contábil. 

213 Contabilidade Manutenção do 
Plano de Contas 

Permitir a gestão da contabilidade segregada por empresa e filial. 

214 Contabilidade Apuração de 
Custos 

Apurar Custo dos Produtos vendidos. 

215 Contabilidade Apuração de 
Custos 

Bloquear o lançamento de contas do resultado sem informar o centro de custos correspondente. 

216 Contabilidade Apuração de 
Custos 

Permitir o " zeramento" de saldos contábeis e/ou centro de custo quando da apuração dos custos ou 
encerramento do período. 

217 Contabilidade 
Apuração de 

Custos Permitir parametrizar critérios de rateio para a distribuição de gastos comuns e indiretos. 

218 Contabilidade Apuração de 
Custos 

Permitir apuração do custo integrado. 

219 Contabilidade 
Apuração de 

Custos Permitir criar grupos de Centro de Custos. 

220 Contabilidade Apuração de 
Custos 

Permitir o rateio contábil de profissionais por centro de custo. 

221 Contabilidade 
Apuração de 

Custos Emitir relatório comparativo entre períodos dos custos acumulados no período. 

222 Contabilidade Apuração de 
Custos 

Permitir matriz de associação entre as contas contábeis e os respectivos centros de custos que 
poderão ser utilizados. 

223 Contabilidade Apuração de 
Custos 

Permitir inclusão/ manutenção na estrutura de contas contábeis e centros de custo. 

224 Contabilidade Fechamento 
Contábil 

Permitir a visualização do lançamento contábil e suas respectivas  contrapartidas em uma única tela. 

225 Contabilidade Fechamento 
Contábil 

Permitir bloqueio de lançamentos contábeis realizados sem contrapartida. 

226 Contabilidade 
Fechamento 

Contábil 
Permitir bloqueio sistêmico quando da ocorrência de lançamentos contábeis com o total de valores a 
débito diferente do total de valores a crédito. 
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227 Contabilidade 
Fechamento 

Contábil 
Permitir conciliação automática das contas contábeis com o extrato bancário através de importação 
do extrato bancário dos bancos. 

228 Contabilidade Fechamento 
Contábil 

Permitir consulta e/ou emissão de relatório com conciliação, sendo possível a visualização  apenas 
dos lançamentos pendentes de conciliação bancária. 

229 Contabilidade 
Fechamento 

Contábil 
Permitir realizar o rateio de gastos em contas contábeis considerando critérios pré-definidos e 
cadastrados no sistema. 

230 Contabilidade Fechamento 
Contábil 

Permitir parâmetros de encerramento do período contábil bloqueando lançamentos retroativos em 
períodos encerrados (lançamentos manuais ou automáticos dos módulos). 

231 Contabilidade Fechamento 
Contábil 

Permitir emitir (em tela e relatório) balanços e balancetes nos períodos bimestrais, trimestrais, 
semestrais, mensais e anuais. 

232 Contabilidade Fechamento 
Contábil 

Permitir gerenciar e tratar transações inter-company (empresas do mesmo grupo). 

233 Contabilidade Fechamento 
Contábil 

Permitir identificar a origem da inconsistência, em caso de problemas de integração. 

234 Contabilidade Fechamento 
Contábil 

Permitir a geração automática dos lançamentos contábeis através da interface com outros módulos 
sistêmicos (ex: contas a pagar, contas a receber, tesouraria, compras, faturamento, folha de 
pagamento e patrimônio). 

235 Contabilidade Fechamento 
Contábil 

Permitir agendamento de lançamentos idênticos e periódicos (ex: despesas antecipadas, aluguéis, 
condomínio). 

236 Contabilidade 
Fechamento 

Contábil 
Permitir definição automática de chave numérica única para cada lançamento contábil registrado 
(manual ou integrado). 

237 Contabilidade 
Fechamento 

Contábil 

Permitir diversas formas de consulta a lançamentos, possibilitando filtros por campos chave ou grupo 
de campos  (ex. por dia, conta/período, apenas período, valor, histórico padrão, número de 
documento, qualquer texto dentro do histórico, módulo de origem. 

238 Contabilidade Fechamento 
Contábil 

Permitir emissão de razão, razão conta auxiliar, balancete, diários analítico e sintético com escolha 
do nível de contas. 

239 Contabilidade Fechamento 
Contábil 

Permitir lançamentos de provisões de despesas e receitas automaticamente com base em 
parâmetros previamente cadastrados (faturamento, recebimento de produtos). 

240 Contabilidade 
Fechamento 

Contábil 
Permitir que nas consultas de lançamentos sejam destacados aqueles que foram alterados após sua 
inclusão/ integração listando o usuário responsável.  

241 Contabilidade Fechamento Permitir imprimir o Livro Caixa, totalizando o saldo diário de CAIXA, BANCOS e APLICAÇÕES. 
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Contábil 

242 Contabilidade 
Fechamento 

Contábil 
Possuir estrutura para operar em regime de competência. 

243 Contabilidade Fechamento 
Contábil 

Permitir a criação de worflow para acompanhamento dos procedimentos de fechamento de 
balancete. 

244 Contabilidade 
Fechamento 

Contábil 
Permitir a implantação da Contabilidade por Eventos a partir da combinação de parâmetros definidos 
nas bases corporativas e roteiros contábeis. 

245 Contabilidade 
Fechamento 

Contábil 

 
Realizar o Balanço, Balancetes e Balanço Consolidado por empresa, com críticas para as rubricas 
que estiverem em desacordo com os parâmetros definidos no Plano de Contas. 

246 Contabilidade 
Fechamento 

Contábil 
Permitir parametrização prévia dos impostos a incidir considerando cada natureza de operação. 

247 Contabilidade Fechamento 
Contábil 

Permitir parâmetros para elaboração automática das demonstrações (Balanço , DRE, DMPL). 

248 Contabilidade 
Fechamento 

Contábil 
Permitir a atualização online dos saldos contábeis no momento do lançamento (manual ou 
integração). 

249 Contabilidade Fechamento 
Contábil 

Permitir apurar Impostos Diretos (IRPJ, CSL, PIS, COFINS). 

250 Contabilidade 
Fechamento 

Contábil 
Permitir emissão de relatório comparativo de saldos contábeis (variação horizontal) por contas 
contábeis em determinados períodos.  

251 Contabilidade Fechamento 
Contábil 

Permitir emissão de relatórios contábeis (balancete, razão) por centro de custo, comparativo mês a 
mês e acumulado até o mês corrente. 

252 Contabilidade Apuração de 
Custos 

Permitir estruturar o plano de centros de resultados (centros de custos, centros de despesas e 
centros de receitas) de acordo com as áreas funcionais da empresa. 

253 Contabilidade 
Fechamento 

Contábil Permitir exportação dos relatórios com interface com documentos Windows (pacote office e pdf).  

254 Contabilidade Fechamento 
Contábil 

Permitir geração de índices contábeis/ financeiros (Ex: Rentabilidade, Liquidez, Endividamento, 
Capital de Giro). 

255 Contabilidade 
Fechamento 

Contábil Permitir realizar ajustes de final de ano fiscal e transportar saldos para ano fiscal posterior. 
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256 Contabilidade 
Fechamento 

Contábil Permitir relatório de contas com saldo negativo. 

257 Contabilidade Fechamento 
Contábil 

Permitir visualizar e emitir relatórios contábeis  das contas sintéticas ou analíticas com escolha do 
nível de contas. 

258 Contabilidade 
Fechamento 

Contábil 
Permitir realizar consolidação das empresas/ filiais do Grupo no fechamento contábil.  

259 Contabilidade Controle 
Patrimonial 

Emitir relatório de bens em inventário, informando: 
 - Localizados e pertencentes ao setor; 
 - Localizados e pertencentes a outro setor; 
 - Não localizados. 

260 Contabilidade 
Controle 

Patrimonial 
Emitir relatório do inventário dos bens por unidade administrativa, por setor e por responsável. Emitir 
inventário por responsável e, quando for o caso, por setor. 

261 Contabilidade Controle 
Patrimonial 

Permitir o registro da abertura e do fechamento do inventário, bloqueando a movimentação ou 
destinação de bens durante a sua realização, após termino de gestão e/ou exercício financeiro. 

262 Contabilidade 
Controle 

Patrimonial 
Emitir e registrar Termo de guarda e responsabilidade, individual ou coletivo (setorial) dos bens.  

263 Contabilidade Controle 
Patrimonial 

Manter o controle do responsável e da localização dos bens patrimoniais de forma histórica. 

264 Contabilidade 
Controle 

Patrimonial 
Permitir o controle da destinação dos bens patrimoniais em desuso (alienação, cessão e baixa).  

265 Contabilidade 
Controle 

Patrimonial 

Permitir a entrada e o controle de solicitações de bens móveis patrimoniáveis entregues pelo 
almoxarifado, pelo depósito de materiais recolhidos (bens em condição de uso e entregues), por 
adiantamento (compra direta pelas unidades). 

266 Contabilidade 
Controle 

Patrimonial 
Permitir a consulta aos bens por diversos critérios como código de identificação, localização, 
natureza ou responsável. 

267 Contabilidade Controle 
Patrimonial 

Emitir relatório, mensal e anual, da movimentação de bens informando: saldo anterior, entradas, 
saídas e saldo atual. 

268 Contabilidade 
Controle 

Patrimonial 
Possuir rotinas de reavaliação, depreciação, baixa e incorporação de bens utilizando tabelas 
parametrizáveis, onde couber. 
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269 Contabilidade 
Controle 

Patrimonial 

Codificar os bens permanentes de forma a agrupá-los por natureza e conta patrimonial. No 
agrupamento por natureza e conta patrimonial, acrescentar o código contábil utilizado pelo SIAFEM 
(grupamento contábil das contas patrimoniais), por exemplo: 
1.4.2.1.2 - 07 - Mobiliário Geral. 

270 Contabilidade Controle 
Patrimonial 

Permitir o controle dos bens patrimoniais. 

271 Contabilidade 
Controle 

Patrimonial 
Controlar os bens segurados, registrando as respectivas seguradoras, apólices e seus vencimentos. 

272 Contabilidade Controle 
Patrimonial 

Manter histórico dos bens patrimoniais pela sua situação (em uso ou em desuso) e seus 
desdobramentos. 

273 Contabilidade Controle 
Patrimonial 

Possuir informações cadastrais de bens móveis (inclusive veículos, máquinas, etc.), locados e em 
comodato, com os dados necessários ao controle patrimonial, inclusive identificação do setor ou 
pessoa responsável. 

274 Contabilidade Controle 
Patrimonial 

Permitir visualizar a posição analítica do imobilizado por item adquirido, através de relatórios ou 
consulta em tela. 

275 Contabilidade 
Controle 

Patrimonial 
Permitir Baixar ativos do sistema, controlando a baixa por tipo (venda, doação, sucateamento, 
obsolescência e outros). 

276 Contabilidade 
Controle 

Patrimonial 

Bloquear a inclusão de itens com informações críticas incompletas (ex: descrição, data de aquisição,  
centro de custo e funcionário responsável, pela salvaguarda, localização, número da etiqueta 
patrimonial). 

277 Contabilidade 
Controle 

Patrimonial 
Gerar numeração automática e sequencial do numero do ativo da empresa. 

278 Contabilidade Controle 
Patrimonial Controlar créditos tributários de PIS e COFINS sobre bens do ativo. 

279 Contabilidade 
Controle 

Patrimonial 
Emitir ficha de movimentação de ativos, contemplando sua origem e destino 

280 Contabilidade Controle 
Patrimonial 

Emitir relatório por centro de investimento demonstrando os itens lançados (que compõem) o bem 
patrimonial. 

281 Contabilidade Controle 
Patrimonial 

Emitir relatórios do controle dos ativos, tais como: 
- Movimentações do ativo fixo (adições, baixas, transferências físicas e contábeis, e depreciação do 
mês). 
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- Bens totalmente depreciados. 
- Ativo fixo resumido (saldo de contas) e detalhado (por item). 

282 Contabilidade 
Controle 

Patrimonial 
Emitir termo de responsabilidade pelos ativos para funcionários responsáveis pela salvaguarda de 
itens. 

283 Contabilidade Controle 
Patrimonial 

Permitir o registro e alteração da localização de bens patrimoniais no sistema. 

284 Contabilidade 
Controle 

Patrimonial 
Permitir a emissão de fichas cegas de inventário para contagens físicas. 

285 Contabilidade Controle 
Patrimonial 

Permitir agregar e desagregar valores aos bens do ativo fixo. 

286 Contabilidade Controle 
Patrimonial 

Permitir armazenar e controlar documentação dos ativos. 

287 Contabilidade 
Controle 

Patrimonial 
Permitir cadastrar taxas de depreciação diferenciadas por bem ou grupo de itens do patrimônio. 

288 Contabilidade Controle 
Patrimonial 

Permitir cálculo automático da depreciação e amortização dos ativos com base em parâmetros 
previamente cadastrados. 

289 Contabilidade 
Controle 

Patrimonial 
Permitir controlar bens totalmente depreciados, bloqueando o cálculo e lançamentos de depreciação. 

290 Contabilidade Controle 
Patrimonial 

Permitir controlar o sucateamento de ativos. 

291 Contabilidade 
Controle 

Patrimonial 
Permitir a gestão de depreciação acelerada. 

292 Contabilidade Controle 
Patrimonial 

Permitir o cálculo automático do valor residual para baixa dos ativos. 

293 Contabilidade 
Sistema Contábil 

Integrado 
Permitir bloqueio de contas sem saldo. 

294 Contabilidade Sistema Contábil 
Integrado 

Permitir a integração entre o fiscal e patrimônio para movimentação de bens e controle de impostos 
(a recuperar e a pagar). 

295 Contabilidade Sistema Contábil 
Integrado 

Gerar relatórios gerenciais, com base no sistema padrão. 
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296 Contabilidade 
Sistema Contábil 

Integrado Consultar e imprimir saldos e limites de crédito autorizados. 

297 Contabilidade Sistema Contábil 
Integrado 

Permitir a integração entre patrimônio e contabilidade. 

298 Contabilidade Sistema Contábil 
Integrado 

Permitir que o sistema registre o log de qualquer alteração nos cadastros da contabilidade (unidade 
operacional, conta, 
titular).  
Esse log deverá conter informações como data da modificação; hora da modificação; usuário que fez 
modificação; e campo modificado. 

299 Contabilidade 
Sistema Contábil 

Integrado 
Permitir na tela de consulta de lançamento contábil o acesso à "cadeia de documentos" para fins de 
auditoria. 

300 Contabilidade Sistema Contábil 
Integrado 

Permitir a emissão de relatórios de críticas e/ou inconsistências em todas as fases do processo, 
desde a origem, passando pelo lançamento e até o fechamento da contabilidade. 

301 Contabilidade Sistema Contábil 
Integrado 

Permitir a definição de estruturas contábeis sem necessidade de alteração dos programas. 

302 Contabilidade 
Sistema Contábil 

Integrado Possuir campo alfanumérico flexível para registro de codificação de contas/subcontas. 

303 Contabilidade Sistema Contábil 
Integrado 

Permitir lançamentos manuais restritos por parâmetros sistêmicos a um grupo de usuários.  

304 Contabilidade 
Sistema Contábil 

Integrado Permitir a utilização de um plano de contas flexível e com diferentes visualizações. 

305 Contabilidade Sistema Contábil 
Integrado 

Permitir consultas e emissão de relatórios para fins específicos de auditoria. 

306 Contabilidade 
Sistema Contábil 

Integrado Permitir a geração de demonstrações financeiras preliminares para análise prévia, a qualquer tempo. 

307 Contabilidade Sistema Contábil 
Integrado 

Permitir a consulta e emissão on-line de Diários Gerais, Diários Auxiliares da Contabilidade e Razão, 
a qualquer tempo. 

308 Contabilidade 
Sistema Contábil 

Integrado 
Permitir a consulta e emissão on-line de demonstrações contábeis por órgão / entidade, a qualquer 
tempo. 

309 Contabilidade Sistema Contábil 
Integrado 

Permitir gerar demonstrações contábeis em formatos parametrizáveis e flexíveis para os órgãos / 
entidades do Estado. 
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310 Contabilidade 
Sistema Contábil 

Integrado Disponibilizar histórico de ajustes contábeis manuais para controle da sua execução. 

311 Contabilidade Sistema Contábil 
Integrado 

Permitir a rastreabilidade do saldo contábil. 

312 Contabilidade 
Sistema Contábil 

Integrado 
Permitir a emissão de relatórios de críticas e/ou inconsistências em todas as fases do processo, 
desde a origem, passando pelo lançamento e até o fechamento da contabilidade. 

313 Contabilidade Sistema Contábil 
Integrado 

Permitir a geração de relatórios de conciliações entre contas e agrupamentos de contas, de forma 
automática, através de parametrizações do usuário. 

314 Contabilidade Sistema Contábil 
Integrado 

Permitir a rastreabilidade de lançamentos, até a sua origem sistêmica, garantindo que não existam 
pendências entre contabilidade e os sistemas de origem. 

315 Contabilidade Sistema Contábil 
Integrado 

Permitir alterações dos lançamentos contábeis, de uma conta para outra, em função de parâmetros 
definidos, mantendo o histórico destas alterações. 

316 Contabilidade Sistema Contábil 
Integrado 

Não permitir exclusão ou cancelamento de lançamentos contábeis, que devem ser corrigidos através 
de estornos. 

317 Contabilidade Sistema Contábil 
Integrado 

Utilizar históricos padronizados e com texto livre. 

318 Contabilidade 
Sistema Contábil 

Integrado 
Disponibilizar relatórios e consultas aos roteiros contábeis. 

319 Contabilidade Sistema Contábil 
Integrado 

Permitir a manutenção de plano de contas único para todas as empresas. 

320 Contabilidade 
Sistema Contábil 

Integrado 
Permitir a visualização do saldo contábil da conta e de suas respectivas contrapartidas no momento 
do lançamento(manual)/alteração . 

321 Contabilidade Sistema Contábil 
Integrado 

Permitir abertura de novas filiais e centro de custos. 

322 Contabilidade Sistema Contábil 
Integrado 

Permitir alterar lançamentos a partir da tela de consulta de lançamentos/razão. 

323 Contabilidade 
Sistema Contábil 

Integrado 
Permitir consulta de lançamentos/razão em tela (com filtros de data, conta, estabelecimento, tipo de 
lançamento). 

324 Contabilidade Sistema Contábil 
Integrado 

Permitir escrituração automática do LALUR/ LACS partindo da escrituração contábil.  
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325 Contabilidade 
Sistema Contábil 

Integrado Permitir rotina de lançamentos automáticos das apurações dos tributos. 

326 Contabilidade Relatório Permitir a emissão de relatórios que demonstrem comparativos (analíticos e sintéticos) das posições 
Financeiro vs Contábil e Tesouraria vs Contábil. 

327 Contabilidade 
Controle 

Patrimonial 
Permitir o controle físico de bens por Localização, Espécie e Situação do Bem. 

328 Contabilidade Controle 
Patrimonial 

Permitir trabalhar de forma integrada com o cadastro de mercadorias, produtos e serviços da 
organização. 

329 Contabilidade Controle 
Patrimonial 

Permitir armazenar informações sobre a compra dos bens: Requisição de Compra, Ordem de 
Compra, Empenho e informações do Fornecedor. 

330 Contabilidade Controle 
Patrimonial 

Registrar as características dos equipamentos: fabricante, marca, modelo e número de série. 

331 Contabilidade Controle 
Patrimonial 

Controlar as informações sobre a garantia e o seguro dos bens patrimoniais, emitindo avisos sobre a 
data de vencimento. 

332 Contabilidade 
Controle 

Patrimonial 
Permitir armazenar a imagem do documento de compra do bem e ou do próprio bem patrimonial. 

333 Contabilidade Controle 
Patrimonial 

Permitir o gerenciamento de transferência com a possibilidade de alteração de workflow. 

334 Contabilidade 
Controle 

Patrimonial 
Permitir o Inventário dos Bens Patrimoniais via Código de Barras. 

335 Contabilidade Controle 
Patrimonial 

Permitir o rateio da depreciação de bens, para mais de um centro de custo. 

336 Contabilidade 
Controle 

Patrimonial 
Disponibilizar um módulo para inventário automatizado dos bens, através de plaquetas de código de 
barras ou RFID, permitindo que o próprio usuário realize  inventários periódicos. 

337 Contabilidade Controle 
Patrimonial 

Executar os cálculos de depreciação normal , aceleração por turnos de trabalho e depreciação 
incentivada com reversão. 

338 Contabilidade 
Controle 

Patrimonial 
Registrar todas as movimentações dos bens patrimoniais: aquisições, alterações de dados cadastrais 
, transferências e baixas com seu respectivo histórico. 

339 Contabilidade Controle 
Patrimonial 

Permitir registrar a aquisição de bens e efetuar cálculos com data retroativa. 
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340 Contabilidade Controle 
Patrimonial 

Possibilitar o controle de bens em trânsito, registrando o envio e o recebimento destes bens e 
efetivando a transferência patrimonial apenas no momento em que os bens forem aceitos pelo 
destinatário. 

341 Contabilidade Controle 
Patrimonial 

Possuir todas as obrigações contábeis exigidas pela Legislação Brasileira. 

342 Contabilidade 
Apuração de 

Custos 
Controlar custos pelos métodos Padrão, Real e Médio. 

343 Contabilidade Apuração de 
Custos 

Atualizar on-line dos custos médio e padrão. 

344 Contabilidade Apuração de 
Custos 

Permitir Custo por elementos, incluindo, Material, Custos Adicionais de Material, Setup de Maquina, 
Custos Adicionais de Setup de Maquina, Execução de Maquina, Custos Adicionais de Execução de 
Maquina, Setup de Mão de Obra, Custos Adicionais de Setup de Mão de Obra. 

345 Contabilidade Apuração de 
Custos 

Permitir a simulação ou criação alternativa de roteiros de produção e lista de materiais calculando e 
comparando o custeio entre simulações, alternativas e dados de engenharia reais. 

346 Contabilidade 
Apuração de 

Custos 
Possuir custo previsto por ordem de produção. 

347 Contabilidade Apuração de 
Custos 

Acompanhar on-line do custo de produção. 

348 Contabilidade 
Apuração de 

Custos 
Permitir comparação entre custo previsto e realizado na ordem de produção. 

349 Contabilidade 
Gerencial 

Contabilidade 
Gerencial 

Permitir a alocação plena dos custos (full coast), com base no método de custeio por absorção 
total/integral. 

350 Contabilidade 
Gerencial 

Contabilidade 
Gerencial 

Permitir o cadastro dos tipos de unidades, quando da criação do SCR (Unidade de Produtos e 
Serviços - UPS, Unidade de Gestão Tática - UGT, Unidade de Apoio Tático - UAT e Unidade de 
Gestão Estratégica - UGE). 

351 Contabilidade 
Gerencial 

Contabilidade 
Gerencial 

Permitir o repasse, remanejamento e alocação dos componentes de resultado (receitas, custos, 
tributos, despesas, riscos/perdas), quer seja de forma parametrizável ou manualmente, a partir de 
critérios financeiros e quantitativos (ex.: quantidade de pessoas, quantidade de autoatendimentos, 
m², distância percorrida, quilômetros rodados, entre outros). 

352 
Contabilidade 

Gerencial 
Contabilidade 

Gerencial 
Possibilitar instituir preços de transferência, custos e receitas de oportunidade. 
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353 
Contabilidade 

Gerencial 
Contabilidade 

Gerencial 
Permitir apurar e evidenciar Demonstrativo de Resultado Gerencial até a linha de Resultado Líquido, 
com a devida identificação dos repasses por tipo de unidade (UPS, UGT, UAT e UGE). 

354 
Contabilidade 

Gerencial 
Contabilidade 

Gerencial 

Possibilitar construir arquitetura própria de apuração e alocação dos componentes de resultado, de 
todas as unidades de resultado, custos e despesas, de clientes e produtos, utilizando parâmetros 
definidos nas bases corporativas. 

355 
Contabilidade 

Gerencial 
Contabilidade 

Gerencial 
Possibilitar as consolidações segundo grupamento de prefixos, unidades geográficas e/ou 
organizacionais, rede (pontos) de atendimento. 

356 Contabilidade 
Gerencial 

Contabilidade 
Gerencial 

Permitir a captura, mensuração, cálculo, alocação e armazenamento de custos unitários de insumos 
e recursos. 

357 
Contabilidade 

Gerencial 
Contabilidade 

Gerencial 
Permitir a instituição de metodologia e apuração de custos unitários padrões de insumos e recursos. 

358 Contabilidade 
Gerencial 

Contabilidade 
Gerencial 

Possibilitar a vinculação entre os diversos itens de insumos e recursos, em seus custos padrões, com 
os itens orçamentários. 

359 
Contabilidade 

Gerencial 
Contabilidade 

Gerencial 
Permitir incluir parâmetros de cálculos de custos, despesas e impostos sem a referência de custos e 
valores padrões. 

360 Contabilidade 
Gerencial 

Contabilidade 
Gerencial 

Possibilitar a gestão de custos, quer seja em seu consumo, para busca de eficiência. 

361 Contabilidade 
Gerencial 

Contabilidade 
Gerencial 

Permitir a elaboração e extração de relatórios. 

362 
Contabilidade 

Gerencial 
Contabilidade 

Gerencial Permitir a parametrização e apuração de indicadores. 

363 Contabilidade 
Gerencial 

Contabilidade 
Gerencial 

Possibilitar a criação de cenários e simulações, permitindo suas comparações e armazenando as 
suas versões. 

364 Contabilidade/ 
Controladoria 

Manutenção dos 
Planos de 

Contas 

Inclusão e associação do Plano Geral de Contas, Plano de Contas Orçamentário, Plano de Contas 
do Programa de Dispêndios Globais - PDG (estipulado pelo Governo Federal - DEST) e Plano de 
Contas Gerencial (ainda não existe). 

365 Contabilidade/ 
Controladoria 

Manutenção dos 
Planos de 

Contas 
Permitir o código orçamentário com pelo menos 9 dígitos e o do PDG com pelo menos 6 dígitos 

366 Contabilidade/ 
Controladoria 

Níveis de 
Visualização 

Permitir o cadastro de produtos e portfólios de negócios e suas respectivas associações, inclusive 
em relação aos SCRs 
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367 
Contabilidade/ 
Controladoria 

Apuração de 
Resultado Não permitir lançamento de contas de custos e receitas em SCRs de despesas e vice-versa 

368 Contabilidade/ 
Controladoria 

Controle 
Orçamentário 

Permitir o controle de empenho das verbas orçadas, com eventuais bloqueios, liberações 
(compensação), remanejamentos e suplementações 

369 
Contabilidade/ 
Controladoria 

Controle 
Orçamentário 

Permitir a inclusão do número do contrato (campo obrigatório nos lançamentos não manuais) para o 
faturamento 

370 Contabilidade/ 
Controladoria 

Controle 
Orçamentário 

Permitir a inclusão do número da NT (campo obrigatório) no caso de investimentos 

371 
Contabilidade/ 
Controladoria 

Apuração de 
Resultado 

Permitir a emissão de relatórios financeiros para demonstração do resultado mensal e acumulado, 
com exportação para o pacote Office e PDF 

372 Contabilidade/ 
Controladoria 

Apuração de 
Resultado 

Permitir a geração de detalhamentos dos registros contabilizados (mensal e acumulado) com 
exportação para o pacote Office e PDF. 

373 Contabilidade/ 
Controladoria 

Apuração de 
Resultado Relatório para identificar contas e SCRs novos. 

374 
Contabilidade/ 
Controladoria 

Apuração de 
Resultado 

Relatório identificando lançamentos da operação (receitas, impostos, custos operacionais e riscos 
operacionais) que não em Unidades de Produtos e Serviços - UPS. 

375 Contratos Relatório 
Gerencial 

Possibilitar a emissão de relatório, contendo pendência de emissão de contrato, considerando a 
aprovação da proposta no sistema. 

376 Contratos 
Relatório 
Gerencial 

Possibilitar a emissão de relatório, contendo pendência de registro de medição, considerando o 
cronograma financeiro do contrato. 

377 Contratos Relatório 
Gerencial 

Permitir a emissão de relatórios constando a listagem de contratos registrados no sistema e não 
faturados. 

378 Contratos 
Relatório 
Gerencial 

Emitir emissão de relatório, comparando os dados registrados nas medições com o previsto em 
contrato. 

379 Contratos Gestão de 
contratos  

Permitir bloqueio para alteração de propostas que possuam um contrato emitido no sistema. 

380 Contratos 
Gestão de 
contratos  

Permitir cadastrar a condição comercial  das faturas dos clientes (cronograma financeiro) quando do 
cadastramento da proposta no módulo comercial (informações contratuais). 

381 Contratos Gestão de 
contratos  

Possuir campo específico para informação do gestor do contrato, gestor da operação e gestor da 
manutenção da máquina / equipamento (quando da criação e vigência do contrato no sistema). 

382 Contratos Gestão de Permitir o registro e gestão de aditivos contratuais e distrato diretamente pelo sistema. 
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contratos  

383 Contratos 
Gestão de 
contratos  

Controlar a vigência dos contratos possibilitando a emissão de alertas automáticos informando ao 
usuário que o contrato está próximo de vencer. 

384 Contratos Gestão de 
contratos  

Permitir a emissão de relatórios financeiros da situação atual (rentabilidade) de cada contrato 
detalhando os custos e receitas.  

385 Contratos 
Gestão de 
contratos  

Permitir que despesas diversas incorridas ao longo dos serviços prestados sejam atreladas ao 
contrato, permitindo visualizar a rentabilidade do contrato (despesas versus receitas). 

386 Contratos Gestão de 
contratos  

Possuir campo de observação do contrato, para inclusão dos materiais necessários para a prestação 
do serviço. 

387 Contratos Gestão de 
contratos  

Permitir o gerenciamento do contrato considerando as informações detalhadas de: 
- Valor global do contrato. 
- Abatimento automático do saldo do contrato dos pedidos de vendas atendidos (produtos e 
equipamentos). 
- Abatimento automático das despesas diversas. 

388 Contratos 
Gestão de 
contratos  

Possibilitar a emissão de documentos automáticos (propostas, contratos, check-list de atividades, 
comprovantes de entrega e retirada) a partir dos dados registrados em sistema. 

389 Contratos 
Gestão de 
contratos  

Possibilitar a seleção do tipo de serviço a ser realizado (aluguel, transportes e montagem) 
condicionando à diferentes tipos de medições. 

390 Contratos Gestão de 
contratos  

Possibilitar a integração com o módulo financeiro, quando das medições realizadas para a 
modalidade de transporte (frete). 

391 Contratos Gestão de 
contratos  

Possuir rotinas especificas para registro de medições na modalidade de contratos de serviços de 
transporte (frete), de forma que a medição seja realizadas através da informação das rotas e 
quilômetros (início e fim) do frete realizado. 

392 Contratos Gestão de 
contratos  Permitir a criação de catálogos on line para criação de Requisições de Compras. 

393 Contratos 
Gestão de 
contratos  

Possibilitar limite de anexo por documento. 

394 Contratos Gestão de 
contratos  Permitir anexar informações não estruturadas. 

395 Contratos 
Gestão de 
contratos  

Permitir acompanhamento on line do processo de compra/contratação. 



COBRA TECNOLOGIA S.A - PREGÃO ELETRÔNICO- nº 50-2015-04-30 – Serviços especializados de instalação de software e implantação de Solução Integrada de Gestão 
Empresarial. Contratação também de serviço e implantação do Sistema de Operação de Serviços de Campo Oracle TOA Technologies para 1.700 usuários na modalidade 
SaaS (Software as a Service). 
www.licitacoes-e.com.br                

 
 

275 

396 Contratos 
Gestão de 
contratos  Possuir módulo específico de gestão de contratos no sistema. 

397 Contratos Gestão de 
contratos  

Permitir gestão contratual dos serviços contratados , contemplando : 
-Valorização automática das quantidades baseado nos preços unitários aprovados. 
-Bloqueio em todo o processo para alteração de preços unitários. 
-Impossibilidade de medir itens fora do estipulado no contrato. 

398 Contratos 
Gestão de 
contratos  

Permitir realização de medições para liberação dos pagamento dos valores contratados - integração 
com o módulo financeiro). 

399 Contratos Gestão de 
contratos  

Gerar workflow de aprovação quando do cadastramento do contrato no sistema. 

400 Contratos 
Gestão de 
contratos  

Possibilitar o registro de boletim de medição para os contratos registrados no sistema, permitindo a 
geração de títulos a pagar no financeiro. 

401 Contratos 
Gestão de 
contratos  

Permitir incluir e administrar contratos de fornecimentos, contemplando a atualização das 
informações no contrato quando forem emitidos pedidos de compra para os contratos (controle do 
saldo de fornecimento de materiais de acordo com parâmetros registrado. 

402 Contratos 
Gestão de 
contratos  Permitir o controle de vigência dos contratos de serviços. 

403 Contratos Gestão de 
contratos  

Sistema deverá controlar e alertar quando o contrato atingir percentual de valores pré- determinados 
(exemplo: 30% do saldo/prazo restante). 

404 Contratos 
Gestão de 
contratos  

Possibilitar arquivamento (word, imagem ou pdf) relativos aos contratos de serviços, compras, 
processos e procurações (quem outorgou, para quem foi outorgado e prazo de vigência). 

405 Contratos Gestão de 
contratos  

Disponibilizar o gerenciamento global do contrato através de alertas sistêmicos (vigência, saldo 
restante, demandas para renovação, vencimento de parcela). 

406 Contratos 
Gestão de 
contratos  Permitir o bloqueio de pagamento de fatura em aberto proveniente de contrato sem saldo financeiro. 

407 Contratos Gestão de 
contratos  

Controlar status dos contratos de fornecimentos (vigente, vencido, aditivado). 

408 Contratos 
Gestão de 
contratos  Preencher as informações cadastrais do fornecedor no momento da elaboração do contrato. 

409 Contratos Gestão de 
contratos  

Permitir monitorar a regularidade sob o guia de recolhimento de INSS e FGS dos funcionários 
terceirizados. 
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410 Contratos 
Gestão de 
contratos  

Permitir rotinas para realização de aditivos contratuais (novos contratos atrelados aos contratos 
anteriores). 

411 Contratos Gestão de 
contratos  

Bloquear a alteração de contratos cadastrados já aprovados. Qualquer alteração deverá ser efetuada 
através de termo aditivo, a ser submetido ao mesmo processo de aprovação de um contrato. 

412 Contratos 
Gestão de 
contratos  

Controlar a vigência dos contratos possibilitando a emissão de alertas automáticos, informando ao 
usuário que o contrato está próximo de vencer. 

413 Contratos 
Gestão de 
contratos  

Permitir a integração com o módulo de materiais, possibilitando a emissão de requisição eletrônica 
ao Almoxarifado, de acordo com os materiais inseridos na elaboração do contrato (vinculado ao 
centro de custo do contrato). 

414 Contratos Gestão de 
contratos  

Permitir o gerenciamento do contrato considerando as informações detalhadas de: 
- Valor global do contrato. 
- Abatimento automático do saldo do contrato dos pedidos de vendas atendidos (produtos e 
equipamentos). 
- Abatimento automático das despesas diversas. 

415 Contratos 
Gestão de 
contratos  

Possibilitar a emissão de documentos automáticos ( propostas, contratos, Check-lists, comprovantes 
de entrega e retirada) a partir dos dados registrados em sistema. 

416 Contratos Gestão de 
contratos  

Possibilitar a integração com o módulo financeiro quando das medições realizadas para a 
modalidade de transporte (frete). 

417 Estoques 
Cadastro de 

Materiais 
Permitir sugerir de forma automática, a inativação em alto volume de itens no estoque com base em 
parâmetros pré-definidos de ausência de movimentação (ex: 6 meses). 

418 Estoques 
Cadastro de 

Materiais 
Permitir o registro de informações do tempo de ressuprimento (lead time) por fornecedor, visando 
auxiliar os processos de ressuprimento automático. 

419 Estoques Cadastro de 
Materiais 

Permitir o cadastramento de estoques máximos e mínimos e atualizações automáticas conforme as 
movimentação definidas pelo planejamento dos materiais. 

420 Estoques 
Cadastro de 

Materiais 
Permitir definição do ponto de ressuprimento e critério de movimentação por produto para 
monitoramento (MRP). 

421 Estoques Requisição de 
material 

Permitir rotina de requisição eletrônica com aprovações para solicitação de materiais ao 
Almoxarifado. 

422 Estoques 
Requisição de 

material 
Realizar baixa automática do saldo no estoque, quando do atendimento da requisição de materiais. 
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423 Estoques 
Gestão de 
Estoques 

Possibilitar o envio de alertas para o planejamento de materiais, quando o nível de estoques do 
material atingir o nível mínimo estabelecido. 

424 Estoques 
Gestão de 
Estoques 

Permitir o cadastramento de estoques virtuais com controle e gerenciamento das suas 
movimentações. No caso da BB tecnologia são montados Kit's que ficam em poder dos técnicos, 
peças de terceiro em nosso poder, peças nossa em poder de terceiros que necessitam de controles. 

425 Estoques Gestão de 
Estoques 

Permitir a movimentação entre estoques através de requisições internas de transferências, de forma 
a controlar/atualizar os saldos de peças em trânsito mediante a confirmação do recebimento no 
destino. 

426 Estoques Gestão de 
Estoques 

Permitir gestão dos estoques através do FIFO (first in, first out) considerando a informação da data 
de entrada da mercadoria. 

427 Estoques 
Gestão de 
Estoques 

Possibilitar a visualização do saldo de materiais disponível, especificando os materiais em trânsito 
(pedidos de compras e as transferência entre unidades, fornecedores de reparo). 

428 Estoques Gestão de 
Estoques 

Permitir o registro das informações do lead time dos materiais (tempo médio entre a emissão do 
pedido de compras e o recebimento do material). 

429 Estoques Gestão de 
Estoques 

Permitir atualização automática e visualização de status do material em estoque (disponível, 
bloqueado, reservado, em inspeção de Qualidade, quarentena, sucata, defeito em estoque, 
aguardando confirmação no estoque). 

430 Estoques Gestão de 
Estoques 

Permitir classificar os itens pela curva ABC considerando o giro e a representatividade dos materiais 
(custo). 

431 Estoques 
Gestão de 
Estoques 

Identificar a necessidade de ressuprir os estoques dos CAT, com os itens e as quantidades 
necessárias para o atendimento de equipamentos contratados por um determinado período.  

432 Estoques Gestão de 
Estoques 

Analisar a demanda histórica dos itens, prevendo a tendência da demanda e gerar uma previsão de 
demanda para o próximo período. 

433 Estoques Gestão de 
Estoques 

Deverá  ajustar o ponto mínimo e máximo de cada item, baseando na previsão de demanda. 
Utilizando estes pontos o processo de planejamento Mínimo-Máximo. O sistema deve identificar os 
itens com estoque abaixo do mínimo e sugerir o ressuprimento adequado. 

434 Estoques Gestão de 
Estoques 

Deverá verificar as necessidades de material dos CAT(Centro de Atendimento) geradas pelo 
processo Planejamento dos CAT e as disponibilidades da Matriz para atendê-los. 

435 Estoques Gestão de 
Estoques 

Deverá identificar a disponibilidade de material na Matriz para os itens necessários e seus 
substitutos, incluindo estoque da manutenção disponível, em Wait Room (WR), em fornecedor de 
reparo, materiais comprados ainda não recebidos (suprimento programado) e transferências já 
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aprovadas e ainda não embarcadas (demanda programada).  

436 Estoques Gestão de 
Estoques 

Deverá basear nas informações de necessidade e disponibilidade, o Planejamento Geral da 
Manutenção deverá sugerir a quantidade a ser reparada e comprada, além da transferência 
necessária para o ressuprimento do CAT(centro de atendimento), considerando os estoques mínimo 
e máximo e a classificação ABC de cada item. 

437 Estoques 
Gestão de 
Estoques 

Deverá tratar os conceitos e algoritmos definidos pelo usuário e gerar visões e relatórios. 

438 Estoques Gestão de 
Estoques 

Deverá prever algoritmos com base em saldo mínimo e máximo, classificação ABC, tratamento de 
códigos substitutos, ressuprimento do estoque através de aquisições e de reparo, prazos de entrega, 
Centro de Reparos Interno (laboratório), não conformidade e tratamentos de desvios. 

439 Estoques 
Gestão de 
Estoques 

 Apresentar recursos que permitam manter equalizados os níveis de estoque globais dos CAT(centro 
de atendimento), ou seja, o alinhamento dos níveis de estoques globais, de forma a evitar 
desperdícios ou faltas de peças para o atendimento dos chamados. 

440 Estoques 
Gestão de 
Estoques 

Permitir consultas e relatórios de todos os dados considerados dentro de um estoque. 

441 Estoques Gestão de 
Estoques 

Deverá considerar os diversos locais de armazenagem (Matriz, Centros de Assistência Técnica, 
Regionais, Materiais de Terceiros em nosso poder, Técnicos Residentes e Fornecedores). 

442 Estoques Gestão de 
Estoques 

Deverá considerar diversos tipos de estoques (inspeção, material estocado, laboratório, wait room 
reparo, trânsito, materiais em inspeção e aguardando confirmação no estoque, inservíveis, sucata, 
reciclagem, fornecedores, virtual). 

443 Estoques Gestão de 
Estoques 

Deverá realizar o Planejamento dos CAT (Centro de Atendimento) fazendo o levantamento das 
necessidades de reposição do estoque de materiais com frequência mensal, semanal ou diária. 

444 Estoques 
Gestão de 
Estoques 

Deverá realizar o Planejamento Geral da Manutenção, fazendo o levantamento da disponibilidade de 
estoque para atendimento das necessidades dos CAT com frequência mensal, semanal ou diária. 

445 Estoques 
Gestão de 
Estoques 

Deverá prever a demanda baseada no histórico aplicável e executado em cada uma das 
organizações de inventário de manutenção. Com possibilidade de estabelecer fator de uniformização, 
tendência e sazonalidade. 

446 Estoques Gestão de 
Estoques 

Deverá definir as classes ABC e o fator de segurança referente a cada classe. Compilação ABC e 
atribuição das classes aos itens de cada organização de inventário. Atribuição de nível de estoque 
desejado para cada classe ABC criada inicialmente. 
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447 Estoques Gestão de 
Estoques 

Gerar Relatório de Planejamento Mínimo - Máximo dos CAT que identifique todos os itens estocáveis 
da organização, verifique os itens com estoque abaixo do mínimo e indique a quantidade a ser 
ressuprida, verificando também, os itens com quantidade em excesso, ou seja, itens com estoque 
acima do máximo.  (Considerando o parque contratado dos CATs e o horizonte de tempo em 
contrato) 

448 Estoques Gestão de 
Estoques 

Deverá analisar os substitutos disponíveis - Recálculo e ajuste da quantidade de reposição sugerida 
pelo processo de acordo com a disponibilidade em estoque de itens substitutos.   (Considerando o 
parque contratado dos CATs e o horizonte de tempo em contrato). 

449 Estoques Gestão de 
Estoques 

Deverá permitir cadastrar e atualizar os indicadores de itens compráveis e reparáveis, catálogos de 
preços de reparo e lista de fornecedores aprovados. (considerando os saldos em inventários, trânsito 
e providências de compras colocadas em Requisições de Compras sem Ordem de Compra, em 
saldo em Ordem de Compra e quantidades em ATA  de Registros de Preços). 

450 Estoques Gestão de 
Estoques 

Deverá identificar os itens e seus substitutos. 

451 Estoques 
Gestão de 
Estoques 

Deverá executar o levantamento do Planejamento Geral da Manutenção, com frequência mensal, 
semanal ou diário. Identificar as necessidades geradas pelo Planejamento dos CAT(centro de 
atendimento), verificar a disponibilidade de atendimento dos itens “necessários” e de seus 
substitutos, além de calcular as quantidades a serem transferidas, reparadas e compradas de acordo 
com a seguinte regra de atendimento: 
1. Quantidade disponível do item “necessário”. 
        a. Quantidade disponível dos itens substitutos. 
2. Estoque de reparo do item “necessário” (se for reparável). 
        a. Estoque de reparo dos itens substitutos reparáveis. 
3. Programação de compra do item “necessário” (se for comprável). 
        a. Programação de compra dos itens substitutos (quantidade distribuída entre os que foram 
compráveis). 
 
 (considerando os saldos em inventários, trânsito e providências de compras colocadas em 
Requisições de Compras sem OC, em saldo em OC e quantidades em ATA  de Registros de 
Preços). 

452 Estoques Gestão de Deverá verificar quando sugerir a quantidade a ser comprada, Deverá  calcular a quantidade de 
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Estoques rejeição do reparo, utilizando o parâmetro Índice de Rejeição de Reparo, e agregá-lo a quantidade 
sugerida de compra. 

453 Estoques 
Gestão de 
Estoques 

Deverá listar as informações dos itens “necessários” e as informações da disponibilidade dos 
mesmos e de seus substitutos. Permitir a geração automática dos documentos de compra, reparo e 
transferência. 

454 Estoques 
Gestão de 
Estoques 

Deverá permitir cadastrar a capacidade de planejamento de abastecimento parametrizado por tipos 
de ordem de reposição (solicitação de reparo e solicitação de compra). 

455 Estoques Gestão de 
Estoques 

Deverá parametrizar o planejamento por centros de armazenagem. 

456 Estoques 
Gestão de 
Estoques 

Deverá parametrizar o planejamento  por quantidade de equipamentos e sistemas (PGDM alarmes, 
CFTV) contratados por Centro de Assistência Técnica (CAT). 

457 Estoques Gestão de 
Estoques 

Deverá utilizar os parâmetros de estoque de segurança, o percentual de perda e múltiplo de compra 
e/ou reparo no planejamento de abastecimento. 

458 Estoques 
Gestão de 
Estoques 

Deverá utilizar o lead time de recebimento, expedição e trânsito, na preparação das 
ordens/requisições de reparo e/ou compras. 

459 Estoques Gestão de 
Estoques 

Deverá simular planejamento das necessidades dos materiais, com emissão das solicitações de 
ordens de reparos e/ou compras. 

460 Estoques Gestão de 
Estoques 

Deverá atualizar os pontos de mínimo e máximo de cada material, em cada localidade de estoque 
existente na BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS. 

461 Estoques 
Gestão de 
Estoques 

Deverá mesclar métodos de planejamento (classificação ABC, mínimo e máximo, quantidade de 
equipamentos contratados). 

462 Estoques Gestão de 
Estoques 

Deverá utilizar os fatores de segurança, por material, por tipo/classificação (ABC) de material e por 
localização do estoque existente na BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS. 

463 Estoques 
Gestão de 
Estoques Deverá manter o histórico das solicitações de reparos e de compras dos itens. 

464 Estoques Gestão de 
Estoques 

Verificar o estágio atual de uma ordem de reparo e/ou compra (realizado X previsto). 

465 Estoques 
Gestão de 
Estoques Apresentar na consulta de uma árvore de produto, os itens substitutos da lista de materiais. 

466 Estoques Gestão de 
Estoques 

Visualização dos diversos materiais, com as famílias dos equipamentos a que pertencem. 
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467 Estoques 
Gestão de 
Relatórios 

Elaborar histórico de consumo de materiais por configuração de equipamento ou sistema (PGDM 
alarmes, CFTV). 

468 Estoques 
Gestão de 
Estoques 

Elaborar o balanceamento através de cargas de requisições internas entre os estoques, 
considerando a demanda de cada um deles observando o parque contratado e o horizonte de tempo 
em contrato. 

469 Estoques 
Gestão de 
Relatórios 

Elaborar gráfico de tendência de demanda por código de material versus configuração de 
equipamento ou sistema contratado. 

470 Estoques Gestão de 
Estoques 

Emitir requisição de compra ou reparo através de cargas, com os respectivos fornecedores, preços, 
prazos de entrega e locais de entrega. 

471 Estoques Gestão de 
Estoques 

Permitir o controle do saldo dos contratos (quantidades e valores) com os fornecedores, através da 
baixa das requisições (de aquisição ou serviço de reparo) emitidas para os itens contratados, ao 
longo de um determinado período. 

472 Estoques Gestão de 
Estoques 

Sistema deverá permitir que o movimento de entrada e saída de peças no estoque de inservíveis 
conforme segue: 
 1) Somente poderão ser movimentadas para o WR Inservível peças da origem WR ou LAB; 
 2) O movimento de transferência de subinvnetário e o de acerto de endereço deverão ser realizados 
exclusivamente por meio de Ordem de Movimentação; 
 3) Habilitar na Ordem de Movimentação a opção para anexar arquivo ¿ todo material destinado ao 
WR Inservível obrigatoriamente conterá  laudo com o diagnóstico e responsável;  
 4) As Ordens de Movimentação com destino ao WR Inservível seguirão o seguinte fluxo de 
aprovação: 
  a) Estoque submete (INV-ALMOXARIFE);  
  b) Gerente de Equipe pré-aprova (INV_ALMOXARIFE); 
  c) Engenharia Aprova (INV-INSPETOR); 
  5) A Liberação de peças a partir do WR Inservível só poderá ocorrer para Ordens de Venda tipo: a) 
ALIENAÇÃO/SUCATA; b) VENDA DE MATERIAL INSERVÍVEL. 

473 Estoques 
Gestão de 
Estoques 

Permitir a aprovação de usuário definido para liberação de movimentação do material cadastrado. 

474 Estoques 
Cadastro de 

Materiais 

Possibilitar verificação automática, no momento do cadastro de um novo material, a existência de um 
mesmo cadastro(apresentação de itens com descrição similar ao que se deseja cadastrar (ordem 
alfabética), através dos campos de preenchimento. 



COBRA TECNOLOGIA S.A - PREGÃO ELETRÔNICO- nº 50-2015-04-30 – Serviços especializados de instalação de software e implantação de Solução Integrada de Gestão 
Empresarial. Contratação também de serviço e implantação do Sistema de Operação de Serviços de Campo Oracle TOA Technologies para 1.700 usuários na modalidade 
SaaS (Software as a Service). 
www.licitacoes-e.com.br                

 
 

282 

475 Estoques 
Cadastro de 

Materiais 
Possibilitar a definição da classificação de grupos de materiais (ex: materiais para guindastes, 
materiais de limpeza, materiais de escritório, material de manutenção, imobilizado, serviço).  

476 Estoques Cadastro de 
Materiais 

Permitir que no cadastro do material, haja a sinalização através de "flag" no material indicando a 
necessidade de inspeção técnica no ato do recebimento físico. 

477 Estoques 
Cadastro de 

Materiais 
Permitir inativação/bloqueio ou qualquer tipo de alteração do item no sistema, por usuário autorizado. 

478 Estoques Cadastro de 
Materiais 

Permitir inserir informações de especificações técnicas do material (ex: potência, altura, 
comprimento, largura, volume,  peso). 

479 Estoques 
Cadastro de 

Materiais 
Recursos de facilidades de localização e identificação do bem ou material cadastrado. 

480 Estoques Cadastro de 
Materiais 

No cadastramento de itens, deverá ser permitido anexação de documentos não estruturados como 
Imagens, PDF, Doc's do produto no cadastro. 

481 Estoques Cadastro de 
Materiais 

Permitir a definição de campos obrigatórios (pelo usuário final) no cadastro de produtos, bloqueando 
a efetivação do cadastro em caso de informações incompletas ou em branco. 

482 Estoques 
Cadastro de 

Materiais 
Permitir cadastro único de produtos com geração automática e sequencial dos códigos. 

483 Estoques Cadastro de 
Materiais 

Permitir efetuar a criação de itens em alto volume. 

484 Estoques 
Cadastro de 

Materiais 
Permitir atualização de atributos do item em alto volume. 

485 Estoques Cadastro de 
Materiais 

Permitir bloqueio de itens para movimentação em alto volume por 'Classe' e 'Por item'. 

486 Estoques 
Cadastro de 

Materiais 
Permitir que a geração automática dos códigos dos produtos cadastrados sejam realizadas de forma 
alternada considerando o grupo de produto/material. 

487 Estoques Requisição de 
material 

Permitir rotina de requisição eletrônica para solicitação de materiais ao Almoxarifado. 

488 Estoques 
Requisição de 

material 
Permitir o cadastramento pelo usuário solicitante do prazo previsto para atendimento do material 
solicitado (via requisição eletrônica). 

489 Estoques Requisição de 
material 

Permitir a reserva sistêmica dos materiais solicitados via requisição eletrônica. 

490 Estoques Requisição de Realizar baixa automática do saldo no estoque quando do atendimento da requisição de materiais. 
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material 

491 Estoques 
Requisição de 

material 
Permitir a inclusão obrigatória do centro de custo do solicitante na requisição eletrônica de materiais.  

492 Estoques Requisição de 
material 

Possibilitar o registro de informações adicionais na requisição de eletrônica de materiais. 

493 Estoques 
Requisição de 

material 
Permitir a geração de formulário suporte para assinatura física do requisitante em casos 
excepcionais. 

494 Estoques Requisição de 
material 

Definir automaticamente a numeração sequencial de requisição de materiais, bloqueando sua 
alteração após aprovação. 

495 Estoques 
Requisição de 

material 

Possuir consistências automáticas entre as etapas do processo: 
a) Requisição eletrônica de materiais;  
b) Solicitação de Compras e  
c) Pedido de compras. 

496 Estoques Gestão de 
Estoques 

Permitir realizar fechamento do estoque no sistema diariamente, semanalmente ou mensalmente. 

497 Estoques 
Gestão de 
Estoques 

Permitir a parametrização para bloquear a movimentação de materiais com saldo de estoque 
indisponível. 

498 Estoques Gestão de 
Estoques 

Permitir selecionar o modo de parametrização para valorização dos estoques ("custo médio" e / ou 
"última entrada") a ser atualizada quando do input da nota fiscal no recebimento. 

499 Estoques Gestão de 
Estoques 

Possibilitar a gestão dos estoques através de informações da última localização do material e caso 
seja a primeira entrada permita o cadastramento da localização do material no estoque (físico e 
sistêmico). 

500 Estoques Inventário 
Possuir módulo de inventário que permita a digitação de toda a contagem (Primeira, segunda, 
terceira ou mais contagem caso seja necessário), cruzando as informações do sistema e informando 
as divergências. 

501 Estoques Inventário 
Permitir emissão de documentos para realização do inventário físico cíclico e anual (fichas de 
contagens, posição do estoque "cego", divergências existentes antes de seguir para aprovação). 

502 Estoques Inventário Permitir o ajuste automático de estoque baseado nas quantidades identificadas fisicamente e 
imputadas no sistema desde que não haja divergência, gerando relatório do físico vesus sistêmico. 

503 Estoques Inventário 
Permitir visualizar as diferenças entre os dados da contagem e os registros do sistema (tela e 
relatório). 
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504 Estoques Inventário 
Os resultados de inventários cíclicos e anuais e que apresentem diferenças de saldos de estoques 
deverão passar por aprovações gerenciais seguindo a hierarquia de aprovação conforme NI(Norma 
Interna) vigente. 

505 Estoques Inventário Controlar tridimensional (rua, piso, prateleira) de endereçamento de estoque. 

506 Estoques Inventário Controlar vida útil e periculosidade dos materiais no estoque. 

507 Estoques Inventário Definir fatores de conversão diretamente entre unidades de medida de mesmo tipo (Ex: milheiro para 
unidade). 

508 Estoques Inventário Possuir Inventário físico cíclico, por critérios fixos e variáveis, com bloqueio de item e sem bloqueio.  

509 Estoques Inventário Possuir Inventário Cíclico e Anual com workflow de aprovação, observando critérios (ABCD, 
Almoxarifados, Hierarquia de Aprovação). 

510 Estoques Inventário Possuir Inventário físico por almoxarifado com Workflow. 

511 Estoques Inventário Registrar a movimentação e controle dos saldos dos itens de todos os almoxarifado por localidade 
diário. 

512 Estoques Inventário Aprovar eletronicamente as requisições de estoque, com níveis de aprovação configuráveis pelo 
usuário. 

513 Estoques Inventário Possuir permissão de gerenciamento dos estoques utilizando múltiplos depósitos e controle dos 
saldos de produtos e suas localizações. 

514 Estoques Inventário 
Emitir notificação automática de disponibilidade do material no estoque, para liberação de ordem de 
venda e para liberação da Ordem de Produção, parcial ou total. 

515 Estoques Inventário 
Permitir controlar dos saldos em estoque por: empresa, filial, almoxarifado, físico, alocado, 
disponível, consignado, bloqueado, em trânsito, em fornecedor, em poder de terceiros (técnicos ou 
prestadores de serviços). 

516 Estoques Inventário Controlar materiais próprio em terceiros e de materiais de terceiro em poder próprio. 

517 Estoques Inventário Permitir trabalhar com diversos períodos de estoque em aberto. 

518 Estoques Inventário Permitir controle de nº de série e lotes. 

519 Estoques Inventário 
Configurar diversos tipos de movimentação: saídas internas, saídas por venda, entradas por 
devolução, entradas por compra, acertos por inventário, transferências, transferências para acerto de 
localização de materiais, baixas para despesas. 
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520 Estoques Inventário 
Disponibilizar controle de vida útil/armazenagem com possibilidade de gestão de aquisição, reparo, 
inventário e aplicação dos sobressalentes, bem como emissão de notas fiscais através do uso e 
captura de etiquetas de RFID e/ou etiquetas de código de barras. 

521 Estoques Inventário Permitir efetuar/retirar a reserva de forma manual com restrições por responsabilidade definida pelo 
usuário mas podendo efetuar consultas por todos. 

522 Estoques Inventário Possibilitar a verificação dos saldos de um determinado período retroativo. 

523 Estoques Inventário 
Permitir visão dos saldos de todos os locais, com os seus diversos status (Transito, Estoque, 
inspeção, em teste). 

524 Estoques Inventário Não permitir que pessoas fora do estoque tenham acesso a efetuar movimentação de material no 
estoque. 

525 Estoques Inventário Liberar  anexos para qualquer tipo de transação efetuada no estoque inclusive Transações Diversas.  

526 Estoques Inventário Liberar  campo valor do item para transações efetuadas manualmente (miscelâneas). 

527 Estoques Inventário 
Permitir a gestão dos estoques através do FIFO (first in, first out) considerando a informação da data 
de entrada da mercadoria. 

528 Estoques Inventário  Permitir que no retorno (RMA Ret Aprop) seja informado o código do material retornado desde que 
conste na cadeia de alternativos (substitutos) e que esta correção seja automática. 

529 Estoques Inventário Efetuar Transferência Automática entre Inventários.  

530 Estoques Inventário Emitir Relatório de Posição de Estoque Global - BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS. 

531 Estoques Inventário Emitir Etiqueta Código COBRA TECNOLOGIA- Impressora ZEBRA. 

532 Estoques Inventário Permitir alterar Status, Serie do Item de Estoque, planejador, tipo de item, categoria em alto volume. 

533 Estoques Inventário Retirar Reserva com Ordem Fechada e Gerar Movimentação na Interface. 

534 Estoques Inventário Efetuar movimentação de Fornecedor. 

535 Estoques Inventário 

Sistema deverá controlar materiais entregues a transportadora/ fornecedor/ cliente.  
Após estabelecer quais itens devem ser remetidos para reparo externo, o sistema deverá criar 
ordens de Remessa através do modulo OM, esta criação poderá ocorrer através de carga, por 
arquivo (Xml, xlx, txt). 
Sistema deverá fazer constar o número da nota fiscal de remessa, a data da transação e a entrada 
dos itens que constam na linha da mesma, em quantidade exatamente igual à processada no ID da 
linha da transação no subinventario “TRANSPORTADOR”, onde o Locator deverá ser o CNPJ da 
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transportadora constante da Nota Fiscal de remessa ao reparo. Possibilitar o Fornecedor que irá  
receber o material ,confirmar o recebimento da Nota Fiscal e quantidade dos itens por meio de 
acesso externo via web.  
Após a confirmação de recebimento do reparador, o sistema deverá transferir o saldo do 
subinventário “TRANSPORTADOR” para o subinventário “FORNECEDOR” e fazer constar o número 
da nota fiscal de remessa, a data da transação e a entrada dos itens que constam na linha da 
mesma, em quantidade exatamente igual à processada no ID da linha da transação, onde o Locator 
deverá ser o  CNPJ do reparador.  
Após o reparo e embarque do material o reparador deverá informar o número da Nota Fiscal de 
devolução referente à Nota Fiscal de saída, a data da NF de devolução, o código cobra do item, a 
condição do item (reparado, não reparado ou divergente) a quantidade, o CNPJ da transportadora, a 
data de embarque e o número do documento (conhecimento, nota de despacho ou número de objeto 
dos Correios).  
Após a informação do fornecedor o sistema deverá sinalizar no subinventário FORNECEDOR as 
quantidades em trânsito informadas pelo reparador e criar a RMA(Retorno de Material autorizado), 
conforme for a condição do item, com destino ao subinventário da organização de manutenção se o 
item for reparado e da organização de reparo para as demais condições. 
A RMA criada ficará no status “Informado” até que o material seja recebido em estoque e a Nota 
Fiscal de retorno processada no Recebimento Integrado e no recebimento físico deverá ser 
selecionado o subinventário de destino correto. 
O Recebimento Integrado deverá importar os dados de retorno da RMA.O sistema deverá fazer a 
saída da quantidade do item que consta na linha da RMA relacionados ao ID da transação da linha 
da nota fiscal de saída, na quantidade criada na linha da RMA até zerar/retornar todo o material (que 
poderá retornar em mais de uma RMA) do subinventario “FORNECEDOR/LOCATOR” da 
organização de reparo  e realizar a entrada no subinventário MANUT, WR, FielManut ou FielWR 
(conforme o tipo de retorno), exatamente na mesma quantidade baixada no ID da linha da transação 
da RMA no subinventário fornecedor. 

536 Estoques Requisição de 
material 

Deverá ter a capacidade de planejamento parametrizado por tipos de demandas (pedidos de venda, 
forecast baseado em histórico, ordens de produção). 

537 Estoques 
Requisição de 

material 
Deverá ter a capacidade de planejamento de abastecimento possibilitando a parametrização de tipos 
de ordem de reposição (ordens de compra, ordens de produção, contrato de compra). 
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538 Estoques 
Requisição de 

material 
Deverá ter a capacidade de planejamento parametrizado por almoxarifados e local de almoxarifados 
(piso, rua e prateleiras) a serem considerados no cálculo de abastecimento. 

539 Estoques 
Requisição de 

material 

Deverá ter a capacidade de planejamento parametrizado de abastecimento por data de inicio de 
processamento, horizonte de planejamento, tempo de revisão (transformação do planejamento em 
ordens reais), ligação de demandas entre MPS e MRP. 

540 Estoques 
Requisição de 

material 
Utilizar os parâmetros de estoque de segurança, percentual de perda e múltiplo de compra ou 
produção no planejamento de abastecimento, lote mínimo, lote máximo. 

541 Estoques Requisição de 
material 

Especificar detalhadamente o lead time, entre eles, fixo, variável, recebimento, expedição, 
preparação da ordem e requisição. 

542 Estoques 
Requisição de 

material 
Especificar o lead time de entrega por cliente (planejamento de tempo de entrega ao cliente). 

543 Estoques 
Requisição de 

material 

Permitir o planejamento simulado ou planejamento real das necessidades dos materiais. Quando a 
simulação é efetuada com sucesso, o sistema Permitir a emissão: Da Ordem de Produção, 
opcionalmente com o processo produtivo definido para o componente, no processo de Engenharia.  

544 Estoques Requisição de 
material 

Permitir  aos métodos de Planejamento: pelo método MRP com sugestão de compra e produção; 
Plano  Mestre, Previsão de Vendas;   Pelo método de Ponto de Pedido; permitir definição de 
parâmetros (Classificação ABC, lotes mínimos e econômicos, tempo de reposição). 

545 Estoques Requisição de 
material 

Possibilitar a união dos métodos de planejamento descritos acima. 

546 Estoques 
Requisição de 

material 
Possibilitar para produtos cuja simulação não for efetuada com sucesso (por falta de materiais) o 
sistema Permitir a emissão de relatórios de materiais faltantes. 

547 Estoques Requisição de 
material 

Criar manualmente a ordem de produção. 

548 Estoques 
Requisição de 

material Manter o histórico de produção das ordens concluídas. 

549 Estoques Requisição de 
material 

Controlar o estágio atual de uma Ordem de Produção (realizado X previsto). 

550 Estoques 
Requisição de 

material Deverá o MRP  visualizar itens alternativos da lista de materiais. 

551 Estoques Cadastro de 
Materiais 

Permitir cadastrar a descrição do item e a descrição do fornecedor no cadastro do item. 
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552 Estoques 
Cadastro de 

Materiais Emitir Etiqueta Código de barra. 

553 Estoques Cadastro de 
Materiais 

Deverá ser registradas as informações do tempo de ressuprimento (lead time) no cadastro, visando 
auxiliar o processo de ressuprimento automático. 

554 Estoques 
Cadastro de 

Materiais 
Incluir de atributos de Código, Part-Number de Fornecedor, Alternativos, anexação de Documentos 
não estruturados como  Imagens, PDF, DOCs. 

555 Estoques Cadastro de 
Materiais 

Facilitar a localização e identificação do bem ou material no cadastro. 

556 Estoques Cadastro de 
Materiais 

Deverá sugerir de forma automática a inativação de itens no estoque com base em parâmetros pré-
definidos de ausência de movimentação (ex: 6 meses). 

557 Estoques Cadastro de 
Materiais 

Permitir a associação/ vinculação do código do produto interno no sistema com o código do produto 
do fornecedor ("DE - PARA"). 

558 Estoques Cadastro de 
Materiais 

Permitir efetuar atualização de NCM em alto volume. 

559 Estoques 
Cadastro de 

Materiais 
Permitir efetuar o bloqueio de Itens de Estoque em alto volume por " Classe " , "Por Item". 

560 Estoques Cadastro de 
Materiais 

Permitir efetuar cargas de LISTA DE MATERIAL em alto volume. 

561 Estoques 
Cadastro de 

Materiais 
Permitir atualizar Planejadores em alto volume. 

562 Estoques Cadastro de 
Materiais 

Permitir copiar planejadores. 

563 Estoques 
Cadastro de 

Materiais 
Permitir alterar atributos do item em alto volume. 

564 Estoques Cadastro de 
Materiais 

Atualizar os preços nos itens automaticamente conforme entradas por ordens de compra. 

565 Estoques 
Cadastro de 

Materiais 
Atribuir itens de uma organização existente para uma nova organização. 

566 Estoques Cadastro de 
Materiais 

Permitir importação do cadastro de itens existentes através da interface. 

567 Estoques Cadastro de Permitir importar itens do cliente e referências cruzadas do item do fornecedor/fabricante. 
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Materiais 

568 Estoques 
Cadastro de 

Materiais 
Possibilitar criação de códigos com tamanho máximo de 20 caracteres alfanumérico. 

569 Estoques Cadastro de 
Materiais 

Permitir a categorização de Itens. 

570 Estoques 
Cadastro de 

Materiais 
Permitir definição de relacionamentos entre itens. 

571 Estoques Cadastro de 
Materiais 

Permitir definição da Lista de Componentes. 

572 Estoques 
Cadastro de 

Materiais 
Permitir criação de gabaritos para aplicar na criação do item. 

573 Estoques Qualidade Permitir que a inspeção possa ser definida por item. 

574 Estoques Qualidade Permitir que inspeção possa ser definida pelo processo de compra. 

575 Estoques Qualidade Efetuar inspeção de materiais e rejeição com a devolução do saldo para Ordem de Compra, bem 
como a emissão da Nota Fiscal automática de devolução. 

576 Estoques Qualidade Emitir de etiquetas de código de Barras para os itens de estoque no Recebimento e na Qualidade. 

577 Financeiro Adiantamentos 

Emitir alerta ou realizar bloqueios automáticos para adiantamentos enquadrados nos parâmetros a 
seguir: 
- Valores acima de determinada % sobre o total do pedido (ex. mais que 50%); 
- Adiantamentos sequenciais, sem vínculo com o prazo de entrega do produto. 

578 Financeiro Adiantamentos Submeter  a aprovação eletrônica para os adiantamentos a serem concedidos aos fornecedores. 

579 Financeiro Adiantamentos 
Permitir Preenchimento obrigatório de campos críticos quando da realização de adiantamentos a 
fornecedores no sistema (ex:  justificativa do adiantamento, filial, descrição do item/ serviço, data do 
desembolso, valor do adiantamento e número do documento). 

580 Financeiro Adiantamentos Possibilitar a emissão de alertas sistêmicos quando do pagamento integral de títulos a fornecedores 
com adiantamento em aberto. 

581 Financeiro Adiantamentos 
Possuir integração com o módulo de Folha de Pagamento possibilitando a emissão de alertas 
sistêmicos quando houver um desligamento de um funcionário com adiantamento em aberto. 

582 Financeiro Adiantamentos Permitir emissão de alertas sistêmicos quando do pagamento de títulos que possuem adiantamentos 
em aberto. 
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583 Financeiro Adiantamentos 
Permitir Preenchimento obrigatório de campos críticos quando da realização de adiantamentos a 
fornecedores no sistema (ex:  justificativa do adiantamento, filial, descrição do item/ serviço, data do 
desembolso, valor do adiantamento e número do documento). 

584 Financeiro Contas a pagar Permitir o controle de cheques em trânsito (cheques a compensar). 

585 Financeiro Contas a pagar Permitir controle de talonário de cheques. 

586 Financeiro Contas a pagar 

Emitir NF de devolução de compras, considerando: 
- Geração automática de um crédito no contas a pagar para notas já pagas ou cancelamento dos 
documentos a pagar 
- Compensar automaticamente o título de devolução quando da efetivação de novos pagamentos ao 
fornecedor. 

587 Financeiro Contas a pagar Permitir elaboração de borderôs eletrônicos por modalidade de pagamentos. 

588 Financeiro Contas a pagar Atualizar automaticamente os lançamentos na contabilidade/ custos/ fluxo de caixa a partir do 
lançamento da provisão e de um pagamento realizado. 

589 Financeiro Contas a pagar Permitir comunicação com todos os bancos, permitindo importar os lay-outs de documentos 
bancários automaticamente (arquivos de remessa e retorno de dados - EDI). 

590 Financeiro Contas a pagar Bloquear alterações nos dados dos borderôs de pagamento após sua geração (exemplo: valores de 
encargos, favorecidos, dados bancários, data vencimento, meio de pagamento). 

591 Financeiro Contas a pagar 
Permitir baixa automática de acordo com o arquivo de retorno da remessa  ao banco, permanecendo 
pendente de liquidação os títulos que não foram liquidados pelo banco (Via EDI, Padrão CNAB). 

592 Financeiro Contas a pagar Permitir visualizar as divergências geradas no retorno do banco via sistema (estorno de pagamentos 
com divergência de forma automática). 

593 Financeiro Contas a pagar Não permitir lançamento de títulos a pagar em duplicidade. 

594 Financeiro Contas a pagar 
Bloquear  para exclusão de um item do lote enviado ao banco, sem a exclusão do lote inteiro. (afim 
de evitar duplicidade e divergência dos arquivos enviados ao banco para pagamento de contas). 

595 Financeiro Contas a pagar Permitir que a nota fiscal seja atrelada ao título no financeiro. 

596 Financeiro Contas a pagar Permitir o agrupamento de títulos para baixa. 

597 Financeiro Contas a pagar Permitir cadastrar naturezas distintas juros (ex: juros s/ empréstimos / financiamentos, juros pagos e 
incorridos (títulos a pagar), juros sobre financiamentos. 
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598 Financeiro Contas a pagar 

Possibilitar a emissão de cheques, relacionados aos títulos a pagar, considerando os seguintes 
aspectos: 
- Cadastramento da numeração sequencial dos cheques (Banco/ Agência/ Talão). 
- Utilização de impressora para cheques. 
- Controle dos cheques cancelado. 

599 Financeiro Contas a pagar Possibilitar os pagamentos de impostos federais, estaduais e municipais via arquivo eletrônico. 

600 Financeiro Contas a pagar Permitir antecipação de datas de pagamento. 

601 Financeiro Contas a pagar Permitir desdobrar um títulos em vários para pagamento em parcelas. 

602 Financeiro Contas a pagar Permitir o controle de pagamentos de cheques em trânsito (cheques a compensar). 

603 Financeiro Contas a pagar Permitir registro de diferentes tipos de títulos (exemplo: acionistas, fretes, adiantamento de 
funcionários, impostos, débito em conta). 

604 Financeiro Contas a pagar 
Associar automaticamente os boletos enviados eletronicamente com as notas fiscais 
correspondentes no sistema, onde deverá considerar a igualdade nos seguintes campos para que 
gere a associação automática : CNPJ, VALOR, FORNECEDOR 

605 Financeiro Contas a pagar Permitir a visualização detalhada das retenções de impostos em relatórios. 

606 Financeiro Contas a pagar Permitir a visualização dos detalhes dos impostos retidos na nota fiscal a pagar. 

607 Financeiro Contas a pagar Permitir a visualização detalhada das contas a pagar diariamente. 

608 Financeiro Contas a pagar Emitir alerta sistêmico para inclusão de títulos a pagar com data de vencimento inferior ao prazo 
limite estabelecido (Ex.: 3 dias úteis antes do vencimento). 

609 Financeiro Contas a pagar 
Permitir cadastro de limites de alçada para aprovação de pagamentos eletrônicos(níveis, valores, tipo 
de solicitação de pagamento) dos pagamentos.  

610 Financeiro Contas a pagar Possuir integração com o módulo de Suprimentos possibilitando a previsão pagamentos das notas 
fiscais inseridas no sistema atreladas aos respectivos pedidos de compra. 

611 Financeiro Contas a pagar Permitir anexar documentação suporte (digitalização) junto ao título no sistema . 

612 Financeiro Contas a pagar 

Emitir NF de devolução de compras, considerando: 
- Geração automática de um crédito no contas a pagar para notas já pagas ou cancelamento dos 
documentos a pagar 
- Compensar automaticamente o título de devolução quando da efetivação de novos pagamentos aos 
fornecedores. 
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613 Financeiro Contas a pagar Consultar bancos, agências, contas cadastrados e histórico. 

614 Financeiro Contas a pagar Cadastrar credores e fornecedores com suas contas correntes. 

615 Financeiro Contas a pagar Cadastrar bancos e agências bancárias. 

616 Financeiro Contas a pagar 
Permitir o bloqueio de alteração de dados críticos quando da emissão de cheques (valor, data, 
favorecido). 

617 Financeiro Contas a pagar Permitir atualização automática do status dos títulos de acordo com a rotina realizada (ex: liquidado, 
cancelado, pendente). 

618 Financeiro Contas a pagar 
Receber informações do sistema de compras (provisão de pedidos de compra/ entrada de da nota 
fiscal/ geração de créditos de devolução) automaticamente, através da entrada da Nota Fiscal ou 
criação de pedidos de compra. 

619 Financeiro Contas a pagar Permitir a emissão de recibo de pagamento, inclusive Recibo de Pagamento Autônomo (RPA), com 
retenção dos impostos e geração dos documentos legais (DARF, DIRF e GPS Eletrônico). 

620 Financeiro Contas a pagar Permitir alteração automática das datas de pagamento, considerando sábado, domingo e feriado.  

621 Financeiro Contas a pagar 
Associar automaticamente os boletos enviados eletronicamente com as notas fiscais 
correspondentes no sistema, onde deverá considerar a igualdade nos seguintes campos para que 
gere a associação automática : CNPJ, VALOR, FORNECEDOR, NÚMERO DOCUMENTO. 

622 Financeiro Contas a pagar 
Permitir associação manual dos boletos eletrônicos,  com as notas fiscais que não foram associadas 
automaticamente condicionados à aprovação eletrônica (problemas na leitora de cód. Barras).  

623 Financeiro Contas a pagar Permitir a entrada de nota fiscal de aluguel, cujo proprietário é pessoa física e o pagamento efetuado 
pela Cobra à Imobiliária (CNPJ). 

624 Financeiro Contas a pagar Permitir visualização para valores retidos por fornecedor e por retenção de imposto (ex: pcc, iss). 

625 Financeiro Contas a pagar Permitir filtro em lotes de pagamentos referente à instituição bancária do fornecedor. 

626 Financeiro Contas a pagar Permitir visualização do número do pagamento, número do borderô, nome do banco que pagou e 
consulta à Ordem de Compra completa na consulta de Notas Pagas. 

627 Financeiro Contas a pagar Permitir geração de fluxo de caixa completo. 

628 Financeiro Contas a pagar Permitir a visualização do histórico e previsão de pagamentos aos fornecedores. 

629 Financeiro Contas a pagar Permitir a leitura eletrônica de código de barras de boletos bancários. 
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630 Financeiro Contas a pagar 
Criar funcionalidades para cadastrar previamente os fornecedores de acordo com a atividade e 
posteriormente emitir alerta para possíveis retenções de impostos. Ex. prestação de serviços pessoa 
física tem que reter e recolher INSS. 

631 Financeiro Contas a pagar Enviar e controlar movimento bancário de créditos a fornecedores, a partir das notas de 
pagamento. 

632 Financeiro Contas a pagar Emitir relatórios de acompanhamento de guia de depósito. 

633 Financeiro Contas a pagar Cadastrar e contabilizar on-line a inclusão de guia de depósito referente à devolução de pagamentos 
financeiros e voltando os saldos financeiros e orçamentários à posição inicial. 

634 Financeiro Contas a pagar Consultar e imprimir relatório com movimento bancário por banco. 

635 Financeiro Contas a pagar Permitir filtros de pesquisas de pagamentos, pendentes ou não. 

636 Financeiro Contas a pagar 
Emissão de notas de pagamento, com associação de GPS eletrônica e documentos com códigos de 
barra. 

637 Financeiro Contas a pagar Permitir a geração das guias de impostos federais via sistema. 

638 Financeiro Contas a pagar 
Módulo que permita através de filtros (campos das notas de pagamento (PD) tipo: UGE; fonte de 
recursos; notas de empenho; data de emissão da nota de pagamento; favorecidos) selecionar as 
notas de pagamentos (PD) para execução em bloco. 

639 Financeiro Contas a pagar Permitir a montagem e aprovação de movimentos de pagamentos para transmissão a bancos. 

640 Financeiro Contas a pagar Permitir a parametrização de meios de pagamento (por exemplo: transferência eletrônica e cheques). 

641 Financeiro Contas a pagar Permitir o cálculo e o controle de valores detalhados de pagamentos, tais como: juros, descontos, 
tributos e cauções com retenções. 

642 Financeiro Contas a pagar Permitir o controle dos processos de pagamentos para gerar as aprovações competentes, definidas 
por níveis de alçadas através de workflow. 

643 Financeiro Contas a pagar Permitir a conciliação automática dos pagamentos. 

644 Financeiro Contas a 
Receber 

Permitir gerar automaticamente nota de crédito quando do recebimento de valor maior que o valor do 
título do cliente. 

645 Financeiro Contas a 
Receber 

Possibilitar o controle sobre notas de débito, considerando : 
- Numeração sequencial automática das notas de débitos e adiantamentos . 
- Diferenciamento dos tipos de notas de débito (despesas, juros). 
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- Controle sobre os valores a receber. 

646 Financeiro Contas a 
Receber 

Permitir a integração automática entre os módulos de Contas a Receber e o sistema Contábil e de 
fluxo de caixa. 

647 Financeiro Contas a 
Receber 

Permitir elaboração de arquivos de remessas para envio ao banco (via EDI, padrão CNAB). 

648 Financeiro 
Contas a 
Receber 

Permitir importação dos arquivos de retorno de remessa dos bancos (recebimentos) e 
processamento das baixas automáticas exclusivamente dos títulos recebidos com êxito. 

649 Financeiro Contas a 
Receber 

Permitir a visualização de relatório com as inconsistências geradas no arquivo de retorno. 

650 Financeiro 
Contas a 
Receber 

Permitir a definição de condição de pagamento por cliente (faturamento com vencimento para 30 
dias, 60 dias, ou conforme definido pelo usuário). 

651 Financeiro Contas a 
Receber 

Restringir alteração de condição de pagamento do cadastro do cliente somente por usuário 
autorizado. 

652 Financeiro 
Contas a 
Receber 

Permitir o acompanhamento de notas fiscais canceladas com e sem reemissão. 

653 Financeiro Contas a 
Receber 

Permitir a emissão automática de boletos (com código de barras) e faturas dos clientes pelo sistema. 

654 Financeiro 
Contas a 
Receber 

Bloquear a alteração de campos críticos dos títulos de clientes gerados no sistema como valor e 
cliente. 

655 Financeiro Contas a 
Receber 

Permitir a concessão de descontos nos títulos a receber. 

656 Financeiro Contas a 
Receber 

Permitir baixas automáticas dos títulos a receber através dos depósitos identificados. 

657 Financeiro Contas a 
Receber 

Permitir a integração automática entre o sistema de Contas a Receber e a Pagar para processos de 
encontro de contas, com monitoramento do processamento, considerando a data e os títulos 
conciliados. 

658 Financeiro 
Contas a 
Receber 

Permitir, após negociação, a divisão/ desdobramento de um título em vários outros com a 
possibilidade de atualização ou não de juros. 

659 Financeiro Contas a 
Receber 

Possibilitar compensação automática dos adiantamentos realizados por clientes quando da emissão 
da nota fiscal, dessa forma, o sistema não requer geração de remessa bancária do título do cliente. 
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660 Financeiro 
Contas a 
Receber 

Permitir rotinas de conferência automática do total baixado no sistema versus o total do retorno 
diário, emitindo críticas quando houver divergências. 

661 Financeiro 
Contas a 
Receber 

Permitir criar Transações (Notas Fiscais de crédito, débito, complementar, saída, entrada), 
Automaticamente e manualmente, essas transações  também podem  ser  geradas através de 
interface recebidas de outros módulos.  

662 Financeiro 
Contas a 
Receber 

Permitir Criar Transações por Lote. 

663 Financeiro Contas a 
Receber 

Efetua a baixa de títulos à receber. 

664 Financeiro 
Contas a 
Receber 

Permitir Criar contabização automática através do Local, Subcr, tipo de transação para as contas de 
imposto ou por receita.  

665 Financeiro Contas a 
Receber 

Códigos de Impostos, Locais, Autoridades, Alíquotas de Imposto sobre Vendas, Isenções, Exceções, 
Grupos de Impostos . 

666 Financeiro 
Contas a 
Receber 

Envio automático de documentos ao banco - Remessa de Cobrança : Títulos Novos. 

667 Financeiro Contas a 
Receber 

Permitir definir os códigos de ocorrência bancária para ocorrências de remessa. 

668 Financeiro Contas a 
Receber 

Permitir definir os códigos de instrução bancária. 

669 Financeiro 
Contas a 
Receber Gerar Lote de Remessa Bancária. 

670 Financeiro Contas a 
Receber 

Gerar Ocorrência para os Títulos em Banco. 

671 Financeiro 
Contas a 
Receber 

 
Receber e processar o retorno do movimento bancário enviado. 

672 Financeiro Contas a 
Receber 

Permitir corrigir divergências do Retorno Bancário. 

673 Financeiro 
Contas a 
Receber Permitir que as atividades do período em questão possam ser registradas no AR. 

674 Financeiro Contas a 
Receber 

Emitir de Carta de Cobrança. 
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675 Financeiro 
Contas a 
Receber 

Permitir Gerar Nota Fiscal Serviços e permitir integração com as prefeituras para sua validação e 
aprovação. 

676 Financeiro Contas a 
Receber 

Permitir o registro das justificativas de cancelamento de títulos a receber. 

677 Financeiro 
Contas a 
Receber 

Permitir emissão de relatório com agenda de cobrança do dia. 

678 Financeiro Contas a 
Receber 

Permitir a definição de condição de pagamento por cliente exemplo :30 dias,45 dias, 60 dias. 

679 Financeiro Contas a 
Receber 

Consultar e imprimir relatório com movimento bancário por banco. 

680 Financeiro Contas a 
Receber 

Não permitir consultar por data da Nota Fiscal quando a mesma  for superior a um ano. 

681 Financeiro Contas a 
Receber 

Os campos (Vendedor, Entregar Para ) da Nota Fiscal deverão ser obrigatórios.  

682 Financeiro 
Contas a 
Receber 

Notas Fiscais Eletrônicas de produto só poderão ser canceladas após aprovação da SEFAZ e o 
prazo de cancelamento da mesma só poderá ser de 24 horas , conforme determinação da SEFAZ. 

683 Financeiro Contas a 
Receber 

Permitir que cada filial da BB Tecnologia e Serviço possua  numeração sequencial de Nota Fiscal 
para Serviço e Produto. 

684 Financeiro 
Contas a 
Receber 

Atualizar o CFOP(Código de Operação Fiscal) , conforme o endereço de origem e destino da Nota 
Fiscal. 

685 Financeiro Fluxo de Caixa Permitir o controle de previsões de receitas, folha de pagamento, compras e contratos. 

686 Financeiro Fluxo de Caixa 
Permitir provisionar os pagamentos no fluxo de caixa com base nas emissões de pedido de compras 
considerando a condição comercial registrada no pedido. 

687 Financeiro Fluxo de Caixa Permitir atualizar no fluxo de caixa as informações das previsões de pagamento (inicialmente 
capturada pelo pedido de compras) quando da entrada da Nota Fiscal no sistema. 

688 Financeiro Fluxo de Caixa 
Permitir atualizar, caso haja alterações na data de pagamento, (postergações de pagamentos) 
levando em consideração o registro do boleto bancário no sistema. 

689 Financeiro Fluxo de Caixa  Considerar no fluxo de caixa previsto as projeção de receitas (planejamento de vendas) e 
desembolsos (orçamento de compras). 

690 Financeiro Fluxo de Caixa Permitir identificar a natureza de previsão da informação (ex: pedido de compra, pedido de venda, 
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folha de pagamento, orçamento, planejamento de vendas). 

691 Financeiro Fluxo de Caixa 

Elaborar fluxo de caixa com base nas informações do realizado com: 
- Importação automática das informações de pagamentos a vencer (contas a pagar). 
- Importação automática de informações de recursos disponíveis (Saldos bancários, Cheques pré-
datados, Saldo) 

692 Financeiro Fluxo de Caixa Permitir a consolidação e a quebra por empresas e por centro de custos. 

693 Financeiro Fluxo de Caixa Permitir ajustes manuais e registro de informações adicionais/ justificativas em caso de diferenças 
entre o previsto e o realizado. 

694 Financeiro Fluxo de Caixa Permitir a previsão de recebimento no fluxo de caixa quando do registro do contrato de serviço. 

695 Financeiro Fluxo de Caixa Permitir inserção manual no fluxo de caixa, possibilitando os ajustes manuais e decorrente relatório 
apresentando divergências. 

696 Financeiro Fluxo de Caixa 
 Elaborar fluxo de caixa de médio e longo prazos considerando contratos firmados com clientes e 
fornecedores. 

697 Financeiro Fluxo de Caixa Permitir comparação entre fluxo orçado e realizado. 

698 Financeiro Fluxo de Caixa Gerar Fluxo de caixa previsto / realizado (diário, semanal, mensal, anual). 

699 Financeiro Fluxo de Caixa Possibilitar o controle do orçamento por natureza de despesa e por área, permitindo a geração de 
previsões de entradas e saídas de caixa a longo prazo. 

700 Financeiro 
Relatório 
Gerencial 

Possibilitar a emissão de relatório contendo pendência de instrução de faturamento, considerando a 
medição realizada. 

701 Financeiro Relatório 
Gerencial 

Possibilitar a emissão de relatório contendo pendência de emissão de nota fiscal, considerando a 
emissão da instrução de faturamento. 

702 Financeiro Relatório 
Gerencial 

Permitir relatórios de despesas por centros de custo e receitas (Orçado x Projetado x Executado). 

703 Financeiro Relatório 
Gerencial 

Possibilitar a emissão de relatório com os saldos aplicados, separados por bancos, tipo de aplicação. 

704 Financeiro Relatório 
Gerencial 

Permitir a emissão de relatório com todos os adiantamentos em aberto. 

705 Financeiro 
Relatório 
Gerencial 

Possibilitar a emissão de relatório para acompanhamento dos títulos de acordo com o seu status 
(Vencido, aberto, pago) e por período (aging list). 
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706 Financeiro 
Relatório 
Gerencial 

Permitir emissão de relatórios do contas a receber impressos, em tela, em Excel , tabela dinâmica, txt 
e PDF e que demonstre o usuário emissor do relatório. 

707 Financeiro Relatório 
Gerencial 

Permitir a emissão de relatório de notas fiscais canceladas (com e sem reemissão).  

708 Financeiro Relatório 
Gerencial 

Emitir relatório com  a margem de contribuição por locação, equipamento ou filial. Considerando 
todos os custos de apropriação direta como: Mão de obra envolvida, despesas de viagem, 
abastecimento, depreciação gerencial, manutenção 

709 Financeiro Relatório 
Gerencial 

Permitir a emissão de instruções de faturamento (pós medição e pré faturamento) para fins de 
conferências antes do faturamento. 

710 Financeiro 
Relatório 
Gerencial 

Permitir geração de relatórios com os recebimentos do dia por forma de recebimento (ex: 
recebimentos em cheque, dinheiro, boleto do dia). 

711 Financeiro Tesouraria 

Suportar a conciliação bancária automática das movimentações financeiras, considerando: 
- Importação de extratos bancários e conciliação automática da movimentação financeira no sistema 
com os respectivos extratos. 
- Atualização da movimentação financeira. 

712 Financeiro Tesouraria Permitir controle de cheques a compensar (relatórios). 

713 Financeiro Tesouraria Permitir a consulta dos documentos estornados e cancelados. 

714 Financeiro Tesouraria 
Restringir o acesso para realização de ajustes no saldo de caixa e para lançamentos de diferenças 
de saldo de caixa no sistema. 

715 Financeiro Tesouraria Permitir o registro (logs) das transações de tesouraria contendo usuários, data/hora, dados da 
operação além de Permitir a consulta e revisão periódica dos logs de acesso. 

716 Financeiro Tesouraria 
Resumo diário consolidado com a posição financeira da conta única, evidenciando o saldo do dia 
anterior, arrecadação, outras receitas, aplicação ou resgate da aplicação financeira, pagamentos, 
outros débitos ocorridos na conta e o saldo atual (atualização em tempo real). 

717 Financeiro Tesouraria Possibilitar que os relatórios de fluxo de caixa sejam visualizados e exportados para as ferramentas 
MS Office (Excel, Power point e Word), HTML e adobe reader. 

718 Financeiro Tesouraria 

Controle diário da posição de caixa, mapa mensal aberto por dia útil contendo as seguintes 
informações: Saldo inicial de caixa; 
Notas de empenho programadas para pagamento (NE) totalizado por grupo fonte tesouro e outras 
fontes, e discriminado por 
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fonte. 

719 Financeiro Tesouraria Consolidar valores realizados em contas correntes bancárias, cujos saldos finalizados por dia reflitam 
as movimentações de recursos conforme fonte e conta. 

720 Financeiro Tesouraria Permitir relatórios de entradas e saídas por banco, empresa, consolidado. 

721 Financeiro Tesouraria Permitir o controle de abertura de fundo fixo, incluindo as aprovações dos gestores responsáveis e a 
documentação padrão a ser gerada. 

722 Financeiro Tesouraria Permitir o cadastro de Requisição de viagem, visando liberar um verba para operação. 

723 Financeiro Tesouraria 
Possuir rotinas específicas para concessão de adiantamento de viagens possibilitando a prestação 
de contas posterior. 

724 Financeiro Tesouraria Permitir a inclusão de uma Prestação de Contas, não atrelada a um Adiantamento de Viagem , para 
reembolso de despesas como exemplo: combustível, refeições com clientes, entre outros. 

725 Financeiro Tesouraria 
Permitir cálculo automático do valor a ser pago ou devolvido pelo viajante com base em 
adiantamento em aberto e prestação de contas vinculados à requisição de viagens.  

726 Financeiro Tesouraria Permitir controle dos adiantamentos de viagens ( Viajante, nº da requisição, valor, c. custo, prazo, 
data entrega da pc). 

727 Financeiro Tesouraria 
Permitir geração de relatórios com os recebimentos do dia por forma de recebimento( ex: 
recebimentos em cheque, dinheiro, boleto do dia). 

728 Financeiro Tesouraria Permitir a parametrização de alertas conforme identificação de sobras ou hiatos de recursos. 

729 Financeiro Tesouraria 
Permitir comparar informações entre o fluxo de caixa previsto e o realizado através de sistema 
automatizado e integrado, 
identificando as causas das diferenças. 

730 Financeiro Tesouraria Permitir o registro de todas as movimentações bancárias na conta caixa e a conciliação de 
lançamentos com extrato bancário da conta. 

731 Financeiro Tesouraria Permitir o controle da transferência de valores entre contas. 

732 Financeiro Tesouraria Permitir a emissão de relatórios de todas as transações não reconciliadas. 

733 Financeiro Tesouraria Permitir a inclusão e visualização de arquivos eletrônicos de extratos bancários. 

734 Financeiro Tesouraria Permitir a conciliação das contas bancárias entre saldos apurados no fluxo de caixa e extratos 
bancários (movimentação diária do realizado no financeiro). 
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735 Financeiro Tesouraria 

Suportar a conciliação bancária automática das movimentações financeiras, considerando: 
- Importação de extratos bancários e conciliação automática da movimentação financeira no sistema 
com os respectivos extratos. 
- Atualização da movimentação financeira. 

736 Financeiro Tesouraria Nas transferências entre contas ou solicitação de aplicação ou resgates emitir oficio para instituição 
bancária. 

737 Financeiro Tesouraria Permitir a emissão de relatório de movimento de caixa (recebimentos e pagamentos). 

738 Fiscal Controle Fiscal 
Apropriar automaticamente os impostos sobre serviços (IRRF, PIS, CSL, COFINS, INSS e ISS) 
mediante regras e variáveis parametrizadas (ex: imposto a ser retido na contratação de serviços a 
partir de R$ 5.000). 

739 Fiscal Controle Fiscal Permitir controle e apuração de CIAP - Lei complementar 87/96 - 102/00. 

740 Fiscal Controle Fiscal Atender ao SPED Fiscal. 

741 Fiscal Controle Fiscal Controlar os impostos à recuperar, bem como o encontro de contas com os impostos a pagar (ex: 
ICMS). 

742 Fiscal Controle Fiscal Controlar todos os tipos de  Materiais em Poder de Terceiros (Fiscal). 

743 Fiscal Controle Fiscal Efetuar a edição/programação de pagamentos  de impostos (integração com o contas a pagar). 

744 Fiscal Controle Fiscal Elaborar arquivo para transferência/preenchimento da DACON. 

745 Fiscal Controle Fiscal 
Elaborar arquivo para transferência/preenchimento da DCTF - Declaração de Contribuintes Tributos 
Federais. 

746 Fiscal Controle Fiscal Elaborar arquivo para transferência/preenchimento da DIPJ - Declaração de Imposto de Renda 
Pessoa Jurídica. 

747 Fiscal Controle Fiscal 
Elaborar arquivo para transferência/preenchimento da DIRF - Declaração de Imposto Retido na 
Fonte. 

748 Fiscal Controle Fiscal Emitir Guias de Informações Mensais (ICMS) - GIA, GIA-ST. 

749 Fiscal Controle Fiscal Atender em sua totalidade às especificações do SEF (geração e importação de arquivos para 
declaração). 

750 Fiscal Controle Fiscal Emitir livros fiscais. 

751 Fiscal Controle Fiscal Emitir relação de recibos com retenção de ICMS no período (Fretes de autônomos). 
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752 Fiscal Controle Fiscal Emitir Relatórios de Apuração do ICMS. 

753 Fiscal Controle Fiscal Emitir Relatórios de Apuração do IPI. 

754 Fiscal Controle Fiscal Emitir Relatórios fiscais de Entradas e saídas de mercadorias por natureza de operação e por estado. 

755 Fiscal Controle Fiscal Gerar o arquivo para envio de PIS/COFINS através de arquivo digital do SPED. 

756 Fiscal Controle Fiscal Permitir a Escrituração dos Livros do ISSQN. 

757 Fiscal Controle Fiscal Contabilizar os impostos de forma automática, mediante interface do módulo fiscal com a 
contabilidade. 

758 Fiscal Controle Fiscal Gerar relatório de Retenção e Emissão de DARF (IRFONTE/PIS/COFINS/CSLL). 

759 Fiscal Controle Fiscal 
Gerar relatório consolidado de todas operações fiscais de entradas e saídas com código e descrição 
do NCM. 

760 Fiscal Controle Fiscal Gerar INSS Terceiros/Avulsos (Retenções) - IN 100/3 e Geração da GPS. 

761 Fiscal Controle Fiscal Permitir a emissão de relatórios de operações de substituições tributárias. 

762 Fiscal Controle Fiscal Permitir apuração de Impostos Diretos (IRPJ, CSLL, PIS, COFINS). 

763 Fiscal Controle Fiscal 
Permitir apuração de Impostos Diretos (ICMS, ISS na fonte, CFEM, ICMS-ST,  ICMS antecipado do 
transporte-autônomos, ICMS antecipado de mercadoria - fronteira 0582 - 5%, ICMS de operações 
internas do estado - 1% da sistemática). 

764 Fiscal Controle Fiscal Permitir a exportação de dados para diferentes tipos de arquivos. 

765 Fiscal Controle Fiscal Permitir  a apuração de crédito presumido de ICMS. 

766 Fiscal Controle Fiscal Permitir a apuração do Lucro Presumido. 

767 Fiscal Controle Fiscal Permitir a criação de Arquivos Magnéticos (Sintegra). 

768 Fiscal Controle Fiscal Permitir a geração da DIRF anual e informe de rendimentos. 

769 Fiscal Controle Fiscal Permitir a geração do "LALUR" (IRPJ, CSLL, Lucro Real - /suspensão / Redução). 

770 Fiscal Controle Fiscal Permitir a geração e envio do arquivo "Sped Fiscal" de forma automática. 

771 Fiscal Controle Fiscal Permitir Controlar os impostos referente a processos judiciais relativos à tributos.  

772 Fiscal Controle Fiscal Permitir o tratamento fiscal para operações de produtos de importação. 



COBRA TECNOLOGIA S.A - PREGÃO ELETRÔNICO- nº 50-2015-04-30 – Serviços especializados de instalação de software e implantação de Solução Integrada de Gestão 
Empresarial. Contratação também de serviço e implantação do Sistema de Operação de Serviços de Campo Oracle TOA Technologies para 1.700 usuários na modalidade 
SaaS (Software as a Service). 
www.licitacoes-e.com.br                

 
 

302 

773 Fiscal Controle Fiscal Gerar relatório evolutivo mensal de impostos diretos. 

774 Fiscal Controle Fiscal Gerar Relatório ISS analítico. 

775 Fiscal 
Apuração de 

Recolhimento de 
Tributos 

Emitir relação de recibos com retenção de ISS e INSS no período. 

776 Fiscal 
Apuração de 

Recolhimento de 
Tributos 

Gerar Escrituração fiscal automática das notas fiscais emitidas e registradas no recebimento. 

777 Fiscal 
Apuração de 

Recolhimento de 
Tributos 

Permitir apurar diferimento de impostos (ICMS). 

778 Fiscal 
Apuração de 

Recolhimento de 
Tributos 

Permitir o lançamento segregado de todos os Impostos em campos específicos - Valor de nota fiscal, 
valor do imposto e base de Cálculo. 

779 Fiscal 
Apuração de 

Recolhimento de 
Tributos 

Permitir relatório da memória de cálculo das apurações dos impostos. 

780 Fiscal 
Apuração de 

Recolhimento de 
Tributos 

Permitir relatório do ISS com informações segregadas por estado. 

781 Fiscal 
Apuração de 

Recolhimento de 
Tributos 

Permitir retenção automática de impostos com base na natureza de operação e valor da nota fiscal 
de serviços de terceiros (IRRF, PIS, CSL, COFINS, INSS e ISS). 

782 Fiscal 
Apuração de 

Recolhimento de 
Tributos 

Permitir apurar impostos de ICMS Substituto. 

783 Fiscal 
Apuração de 

Recolhimento de 
Tributos 

Realizar crítica do sistema para o lançamento de notas fiscais que devem possuir retenções. 
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784 Fiscal 
Apuração de 

Recolhimento de 
Tributos 

Tratar situações fiscais de IPI e ICMS, como: 
  - Clientes Suspensos de Impostos; 
  - Tributação Alíquotas Reduzidas; 
  - Margem Fiscal para Cálculo Subst. Tributária; 
  - Área de Isenção (item de cesta básica); 
  - Destaque na Nota Fiscal. 

785 Fiscal Apuração Fiscal Permitir elaborar a tributação de regimes especiais através de parâmetros na base cadastral. 

786 Fiscal Apuração Fiscal Permitir integração com o portal da Secretaria da Fazenda para contestação de tributações 
divergentes. 

787 Fiscal Apuração Fiscal Permitir  a apuração de ICMS fronteira. 

788 Fiscal Apuração Fiscal Permitir apuração de Diferencial de Alíquota. 

789 Fiscal 
Gestão de 

Registros Fiscais 
Permitir relatórios para conciliação das movimentações de notas fiscais emitidas versus escrituradas. 

790 Fiscal Gestão de 
Registros Fiscais 

Permitir a atualização online dos saldos contábeis no momento do lançamento (manual ou 
integração). 

791 Fiscal 
Gestão de 

Registros Fiscais 
Permitir a emissão de  relatórios de PIS-COFINS (analítico e sintético) com as movimentações de 
compras, vendas, devolução e p/ CFOP). 

792 Fiscal Gestão de 
Registros Fiscais 

Permitir a emissão de nota fiscal  de importação com o cálculos automáticos dos tributos incidentes. 

793 Fiscal Gestão de 
Registros Fiscais 

Permitir a emissão de nota fiscal serviço eletrônica e seu registro automático. 

794 Fiscal 
Gestão de 

Registros Fiscais 
Permitir a emissão de relatórios de natureza de uso e consumo e imobilizado. 

795 Fiscal Gestão de 
Registros Fiscais 

Permitir a geração de todas as obrigações acessórias - Federais, Estaduais e Municipais. 

796 Fiscal 
Gestão de 

Registros Fiscais 
Permitir atrelar todas as informações da nota fiscal (Nome do Fornecedor, Data de Emissão, Data de 
Pagamento, Número da Nota, Valor) à retenção gerada. 

797 Fiscal Gestão de 
Registros Fiscais 

Permitir emitir todas as guias necessárias para os pagamentos dos impostos inerentes à empresa e 
relatórios para conferência. 
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798 Fiscal 
Gestão de 

Registros Fiscais Permitir geração de livros fiscais de inventário. 

799 Fiscal Gestão de 
Registros Fiscais 

Permitir que os livros (Apuração, Saída e Entrada) possam ser gerados também consolidando as 
filiais. 

800 Fiscal 
Gestão de 

Registros Fiscais 
Possibilitar relatório comparativo entre o valor retido pelo cliente e o lançado em sistema. 

801 Fiscal Gestão de 
Registros Fiscais 

Gerar relatório evolutivo/comparativo do resultado fiscal projetado versus o real. 

802 Fiscal Gestão de 
Registros Fiscais 

Gerar relatórios para conferência do SPED Contribuição, por: item, documento, fornecedor, NCM, 
CFOP e por CST. 

803 Fiscal Apuração Fiscal 
Permitir antecipação parcial, diferença de alíquota, antecipação total, ressarcimento, CIAP, crédito 
presumido "produtos isentos" nas operações interestaduais, ICMS complementar e estorno de 
crédito. 

804 Fiscal 
Nota fiscal 
eletrônica 

Permitir integração dos dados do ERP para a emissão da Nota Fiscal Eletrônica com a SEFAZ e 
prefeituras, possibilitando o registro automático da chave de acesso da NF-e no ERP. 

805 Fiscal Sped Fiscal Permitir a geração automática do SPED PIS/ COFINS. 

806 Gestão de 
Viagem 

Passagens 
aéreas 

O sistema deverá permitir a reserva de Hotel, Passagens áreas com empresas conveniadas e/ou 
com GetThere ou Amadeus. 

807 Gestão de 
Viagem 

Passagens 
aéreas 

Sistema não deverá permitir que sejam informado os campos: 
  Quantidade de adultos ; 
  Quantidade de crianças; 
  Idade das crianças. Quando houver integração com GetThere e Amadeus. 

808 
Gestão de 

Viagem 
Passagens 

aéreas 

Sistema deverá controlar os campos de formato data, por exemplo, verificar se a data de partida 
deve ser maior ou igual à data corrente, data de retorno deve ser maior ou igual à data de partida, a 
quantidade será sempre 1, o valor das passagens  e hospedagem, não poderão sair do limite 
estabelecido pelo Grupo de Função, Destino e Viagem. (GetThere e Amadeus - Incluso). 

809 Gestão de 
Viagem 

Manter Grupo de 
Função 

Sistema deverá disponibilizar para o usuário funções de pesquisa, inclusão, alteração e inativação, 
para os Grupos de Função(Diretor, Gerente Executivo, Gerente de Divisão), conforme estabelecido 
na NI(Norma Interna). 

810 Gestão de 
Viagem 

Manter Tipo de 
Viagem 

Sistema deverá disponibilizar para o usuário funções de pesquisa, inclusão, alteração e inativação, 
para os Grupos de Função(Diretor, Gerente Executivo, Gerente de Divisão) de despesas em lote, 
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como PMUVP - Parcela Mensal de Utilização de Veículo Próprio, conforme na NI(Norma Interna). 

811 
Gestão de 

Viagem 
Manter Grupo de 

Destino 

Sistema deverá disponibilizar para o usuário funções de pesquisa, inclusão, alteração e inativação, 
dos Grupos de Destino(Nacional (Capital ou Interior) e Internacional), que associarão Funções e 
Diárias. 

812 Gestão de 
Viagem 

Manter Tipo de 
Viagem 

Sistema deverá disponibilizar para o usuário funções de pesquisa, inclusão, alteração e inativação, 
dos Grupos de Tipo de Viagem, que associarão Funções, Destino e Diárias, passíveis de ocorrer. 
(Viagem a Serviço, Atendimento Técnico, Treinamento). 

813 Gestão de 
Viagem 

Manter 
Parâmetros 

Sistema deverá disponibilizar  parâmetros da obrigatoriedade de realizar a prestação de contas para 
solicitação de nova viagem, que dependerá do parâmetro informado no sistema, ou seja,  não 
permitirá solicitar uma nova viagem caso haja mais de N prestações de contas em aberto para o 
viajante ou para sua unidade Organizacional de lotação ou caso o valor pendente de prestação de 
contas ultrapasse o valor estimado na tabela de valores, conforme NI(Norma Interna). 

814 Gestão de 
Viagem 

Manter Diárias 

Sistema deverá disponibilizar para o usuário funções de pesquisa, inclusão, alteração e inativação, 
valores de diárias por Grupos de Função(Diretor, Gerente Executivo e Gerente de Divisão) em 
unidades monetárias e  quantidades(conforme tabela de valores, pré-determinados pela NI), para 
cada tipo de evento. 

815 
Gestão de 

Viagem 

Manter 
Mensagens 

Legais 

Sistema deverá disponibilizar para o usuário funções de pesquisa, inclusão, alteração e inativação, 
para a manutenção de Mensagens (Explicativas ou Informativas), que serão impressos nos diversos 
documentos emitidos. 

816 Gestão de 
Viagem 

Manter Tipo de 
Transporte 

Sistema deverá disponibilizar para o usuário funções de pesquisa, inclusão, alteração e inativação, 
para a manutenção do Tipo de Transporte (Avião, Taxi, Carro Próprio, Ticket Combustível, Barco, 
ônibus, Perlustrem, Metro, Aluguel de Carro, cartão corporativo). 

817 
Gestão de 

Viagem 
Manter Tipo de 

Transporte 

Sistema deverá possibilitar em manter regras para cada Tipo de Transporte, inclusive com vinculação 
de convênios ou regras internas.  
  Regras Internas: A utilização do Carro Próprio estará vinculado ao cadastro da área de recursos 
humanos e a validade da  carteira de habilitação. 
  Convênios: Possibilidade da Área Gestora  - GAM, ter que informar o número dos VOUCHERS e 
associar a Matrícula do Colaborador. 

818 Gestão de 
Viagem 

Manter 
Autorização de 

Sistema deverá permitir que o Gestor do Colaborador possa SUSPENDER ,a permissão de um 
colaborador efetuar a PRESTAÇÃO DE CONTAS ou EMITIR VIAGENS. Deverá disponibilizar para o 
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Prestação usuário, funções para pesquisar, incluir, alterar, desativar (reativar).   

819 
Gestão de 

Viagem 
Responsabilidad

e Funcional 

Sistema deverá permitir que o  colaborador possa efetuar o registro de viagem ou de sua prestação 
de contas, para outro colaborador, desde que seja da MESMA, Unidade Organizacional ou que o 
Preparador seja de hierarquia superior.  

820 
Gestão de 

Viagem 
Manter Despesa 

Sistema deverá permitir que o preparador possa realizar a inclusão de uma nova DESPESA (desde 
que respeitado o parâmetros legais), alteração (salvamento temporário), exclusão (desde que não 
aprovada), pesquisa, replicação (permitir repetir um evento, trocando as datas), cancelamento de 
DESPESA (se não aprovada) e visualização (que poderá estar vinculada a prestação de contas).  

821 
Gestão de 

Viagem 
Manter Despesa 

Sistema deverá permitir que a solicitação de DESPESA, possa registrar nesta funcionalidade os 
dados da DESPESA (Viajante, Grupo de Destino, Tipo da viagem, Objetivo, Município de Origem e  
Município de Destino (conforme Local do Contas a Receber), horário de saída e retorno (Data e 
Hora)). Permitir registrar Despesas (Tipo de Transporte, Unidade). 

822 
Gestão de 

Viagem 
Manter Despesa 

Sistema deverá fazer a Replicação: Funcionalidade de pesquisa que listará as viagens cadastradas 
que atendam a critérios de seleção, permitindo determinada viagem, seja replicada, com apenas 
alteração das datas de início e término. 

823 
Gestão de 

Viagem 
Manter Despesa 

Sistema deverá efetuar os cálculos dos valores das despesas, observando os critérios Grupo de 
Função, Destino, Tipo de Viagem e Diárias, para cada Tipo de Transporte. 

824 Gestão de 
Viagem 

Manter Despesa 
Sistema deverá efetuar os cálculos de valores complementares de refeições, observando o local do 
colaborador de acordo com o cadastro da área de Recursos Humano, data e hora de saída e data e 
hora de retorno, conforme NI(Norma Interna). 

825 
Gestão de 

Viagem 

Cancelar 
Solicitação de 

Despesa 

Sistema deverá permitir que o preparador ou colaborador possa cancelar uma solicitação de 
despesa, desde que NÃO encaminhada para aprovação. 

826 Gestão de 
Viagem 

Submeter 
Aprovação de 

Despesa 

Sistema deverá permitir que o preparador ou colaborado seja informado no ato da submissão, qual 
será o próximo aprovador da Despesa.(Observar neste momento a Regra de Ausência de 
determinado colaborador superior). 

827 Gestão de 
Viagem 

Acompanhas 
Solicitação de 

Despesa 

Sistema deverá permitir que o preparador ou Colaborador possa  acompanhar o andamento da 
Solicitação da Despesa,  através da visualização  das ocorrências geradas para a DESPESA. Essas 
ocorrências são geradas através do trâmite da DESPESA nos momentos de cadastramento, análise, 
aprovação e prestação de contas,  entre outros que poderão surgir. 
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828 Gestão de 
Viagem 

Acompanhas 
Solicitação de 

Despesa 

Sistema deverá  no momento da realização da solicitação, efetuar os cálculos dos valores das 
despesas. Observando, os critérios: 
    Grupo de Função, Destino, Tipo de Viagem e Diárias, para cada Tipo de Transporte. 

829 
Gestão de 

Viagem 

Análise da 
Solicitação de 

Despesa 

Sistema deverá permitir que os   processos possam ser AUTOMÁTICOS e/ou MANUAIS, ou seja, 
após a solicitação de despesa, a mesma , deverá ser submetida a conforme descritos. 
   Registrar Resultado da Autorização - Ausência de orçamento; 
   Registrar Resultado da Autorização. 

830 
Gestão de 

Viagem 

Análise da 
Solicitação de 

Despesa 

Sistema deverá rejeitar automaticamente as solicitações de despesa, que não tiverem valores 
ORÇADOS, desde que configuradas de forma OBRIGATÓRIA e não informativa. 

831 Gestão de 
Viagem 

Análise da 
Solicitação de 

Despesa 

Sistema deverá exibir os dados cadastrais do colaborador e também o superior hierárquico e os 
valores solicitados para que o responsável pela análise possa aprovar ou rejeitar a despesa. 
Será obrigatório informar o motivo da REJEIÇÃO da DESPESA.  
Será gerado uma ocorrência na Solicitação de Despesa, informando o horário da rejeição. 
Será gerado uma ocorrência na Solicitação da Despesa, informando o horário da aprovação 

832 Gestão de 
Viagem 

Registrar 
Resultado da 
Autorização 

Sistema deverá gerar uma transação para o fornecedor do Serviço de Reserva (Hospedagem e 
Transporte - caso necessário para a  efetivação da reserva do pacote). 

833 
Gestão de 

Viagem 

Registrar 
Resultado da 
Autorização 

Sistema deverá enviar para o Contas a Pagar, o Número da Solicitação de Despesa, Funcionário e 
valor a ser creditado na conta do colaborador. (Transitória x Banco). 

834 Gestão de 
Viagem 

Registrar 
Resultado da 
Autorização 

Sistema deverá enviar para a Contabilidade, o valor de Adiantamento Realizado.(Caixa x 
Adiantamento). 

835 
Gestão de 

Viagem 
Prestação de 

Contas 

Sistema deverá permitir que o preparador ou colaborador responsável em registrar os dados 
correspondentes a prestação de contas da despesa realizada, deverá  informar ou confirmar os 
gastos realizados por cada tipo de despesa informado, quando da solicitação, podendo anexar (o tipo 
de despesa deverá identificar a obrigatoriedade) documentos comprovatórios. Serão disponibilizadas 
funções para pesquisar, incluir, alterar e consultar comprovação do viajante, desde que não enviada 
para a Análise da Prestação de Contas. 
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836 
Gestão de 

Viagem 
Prestação de 

Contas 
Sistema deverá permitir o preparador ou colaborador responsável, possa registrar despesas não 
solicitadas e realizadas no ato da prestação de Contas. (Como por exemplo: Hora Extra). 

837 Gestão de 
Viagem 

Prestação de 
Contas 

Sistema deverá rejeitar automaticamente as prestações de despesa, que não tiverem valores 
orçados, desde que configuradas de forma obrigatória e não informativa. 

838 Gestão de 
Viagem 

Analisar 
Prestação de 

Contas 

Sistema deverá permitir que a análise seja realizada pelo Superior através das comprovações 
realizadas pelo colaborador. 

839 
Gestão de 

Viagem 

Analisar 
Prestação de 

Contas 

Sistema deverá exibir os dados cadastrais do  solicitante, os valores solicitados e prestados para que 
o responsável pela análise possa aprovar ou rejeitar a despesa. Será permitido ao Superior verificar 
e/ou imprimir os documentos em anexo, caso julgue necessário, para sua aprovação. 

840 Gestão de 
Viagem 

Analisar 
Prestação de 

Contas 
Sistema deverá gerar uma ocorrência na solicitação da despesa, informando o horário da aprovação. 

841 Gestão de 
Viagem 

Analisar 
Prestação de 

Contas 

Sistema deverá permitir que o superior possa registrar parecer de prestação de contas, sendo 
obrigatório informar o motivo da REJEIÇÃO. Será gerado uma ocorrência na Solicitação de Despesa, 
informando o horário da rejeição. 

842 
Gestão de 

Viagem 

Aprovação 
Prestação de 

Contas 

Sistema deverá permitir que a aprovação da Prestação de Contas, possa gerar inúmeros 
documentos para os demais órgão OU Sistemas. 

843 Gestão de 
Viagem 

Aprovação 
Prestação de 

Contas - PONTO 

Sistema deverá integrar com o sistema de Ponto ,ou seja, quando o colaborador registrar o período 
da despesa, o mesmo possa ser enviado automaticamente para o sistema de Ponto, para a 
realização de abono automático. 

844 Gestão de 
Viagem 

Aprovação 
Prestação de 

Contas - Hora-
Extras 

Sistema deverá integrar com o sistema de Folha de Pagamento , ou seja , quando o colaborador 
registrar o número de Horas-Extras, o mesmo possa ser enviado automaticamente para o sistema da 
Folha de pagamento. 

845 Gestão de 
Viagem 

Aprovação 
Prestação de 

Contas - 
Devolução 

Sistema deverá integrar com o modulo Contas a receber , para a devolução dos valores que não 
foram consumidos. 
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846 
Gestão de 

Viagem Suspensão 
Sistema deverá permitir que a Área de Recursos HUMANOS, possa SUSPENDER a possibilidade de 
um colaborador efetuar a Manutenção de Viagem ou de solicitar Autorização de Despesa. 

847 
Gestão de 

Viagem 

Emitir Solicitação 
de Fechamento 
de Diárias GGP 

Sistema deverá permitir que a Gerência de Recursos Humanos, possa emitir a prestação de contas 
para um colaborador que será DEMITIDO a partir dos critérios abaixo evidenciados: 
 As solicitações AUTORIZADAS e pendentes de PRESTAÇÃO DE CONTAS, desde que autorizadas 
pelo Gestor do Empregado. 
 Os valores serão interfacedos para a FOLHA DE PAGAMENTO, para posterior pagamento. 

848 Gestão de 
Viagem 

Relatório de 
Cadastro de 

Viagens 

Sistema deverá exibir, todos os dados referentes às despesas registradas no sistema que atendem 
ao filtro informado. As opções de filtro, conforme abaixo: 
   Período, Centro de Responsabilidade, Matrícula,  situação da Despesa (Aprovadas, Pendentes), 
tipos de despesas(Avião, Taxi, cartão corporativo). 

849 Gestão de 
Viagem 

Relatório de 
Demonstrativo 
de Concessão 
da Despesa 

Sistema deverá exibir, todos os dados referentes às despesas e histórico de ações  registradas no 
sistema que atendem ao filtro informado. As opções de filtro para esse relatório: 
 Identificador da despesa, Centro de Responsabilidade, Funcionário ou Gestor de Aprovação. 

850 
Gestão de 

Viagem 

Relatório 
Demonstrativo 

de Envio do 
Contas a Pagar 

Sistema deverá exibir, todas as informações que foram transferidas para o modulo Contas a Pagar. 
As opções de filtro para esse relatório : 
   Período, Centro de Responsabilidade, Conta, Funcionário e Gestor da Aprovação. 

851 
Gestão de 

Viagem 

Relatório 
Demonstrativo 
de Débito com 
Conveniados 

Sistema deverá gerar o demonstrativo de Pagamento Conveniado. 

852 Gestão de 
Viagem 

Relatório 
Demonstrativo 
de Débito com 
Conveniados 

Sistema deverá permitir a apuração dos valores a serem ressarcidos as empresas conveniadas. 

853 Gestão de 
Viagem 

Diárias para 
viagem e Ajuda 

de Custo 

Sistema deverá estar de acordo com a lei:  
  Conforme art. 457 CLT.  $2 (Quando os valores pagos a título de diárias para viagens excederem a 
50% do valor do salário, integrarão, no valor total, a remuneração para todos os efeitos legais. Uma 
vez integrado à remuneração, as diárias refletem em: Horas extras; adicional noturno; descanso 
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semanal remunerado (DSR); adicional de periculosidade; adicional de transferência; aviso prévio; 
férias; 13º salário; FGTS (incluídos os depósitos do FGTS sobre os reflexos). 

854 Gestão de 
Viagem 

Loader Remoto O sistema deverá permitir carga através do colaborador, de informações para elaboração da 
Despesa, respeitando as configurações. 

855 
Gestão de 

Viagem 

Reconciliação de 
Créditos/Débitos 
com empresas 
conveniadas 

Permitir a conciliação de informações pelo Colaborador e as informações prestadas pela 
Conveniada. 

856 Gestão de 
Viagem 

Sincronização do 
AD com a SAAS 

Sincronização dos Logins. 

857 Gestão de 
Viagem 

Sincronização 
dos Períodos do 
AP com o SAAS 

Sincronização dos Períodos do modulo Contas a Pagar  com os módulos SAAS (Se houver a 
necessidade). 

858 Gestão de 
Viagem 

Sincronização da 
Estrutura 

Contábil com o 
SAAS 

Sincronização dos Períodos do eBusiness com os módulos SAAS (Se houver a necessidade). 

859 Mastersaf Interface Interface Padrão Oracle Mastersaf / DW (Site). 

860 Mastersaf 
Obrigações 

Fiscais Básicos 
Controle das Transações/Processamento dos Sistemas. 

861 Mastersaf Obrigações 
Fiscais Básicos 

Administração das Tabelas do Sistema. 

862 Mastersaf Obrigações 
Fiscais Básicos 

Configuração da Gestão para Atendimentos Fiscais. 

863 Mastersaf 
Obrigações 

Fiscais Básicos Gestão da Carga de Dados do DW. 

864 Mastersaf Obrigações 
Fiscais Básicos 

Gestão do Armazém de Dados do Mastersaf. 

865 Mastersaf 
Obrigações 

Fiscais Básicos Relatórios de Conferência e Validação. 



COBRA TECNOLOGIA S.A - PREGÃO ELETRÔNICO- nº 50-2015-04-30 – Serviços especializados de instalação de software e implantação de Solução Integrada de Gestão 
Empresarial. Contratação também de serviço e implantação do Sistema de Operação de Serviços de Campo Oracle TOA Technologies para 1.700 usuários na modalidade 
SaaS (Software as a Service). 
www.licitacoes-e.com.br                

 
 

311 

866 Mastersaf 
Obrigações 

Fiscais Básicos Pedido de Autorização para Processamento Eletrônico. 

867 Mastersaf Obrigações 
Fiscais Básicos 

Gestão e Controle das Importações de Dados. 

868 Mastersaf 
Obrigações 

Fiscais Básicos 
Gestão e Controle das Exportações de Dados. 

869 Mastersaf 
Obrigações 

Fiscais 
FEDERAIS 

IPI Básico: 
   Escrituração e Apuração do IPI. 
   Controle das Obrigações Federais. 
   Processos & PER/DCOMP. 

870 Mastersaf 
Obrigações 

Fiscais 
FEDERAIS 

Gestão de Tributos Federais: 
    - DCTF. 
    - DIRF. 
    - Retenção de IRRF, PIS, COFINS, INSS, CSLL e ISS. 
    - Geração de GPS. 
    - Informe de Rendimentos PF. 
    - Informe de Rendimentos PJ. 

871 Mastersaf 
Obrigações 

Fiscais 
FEDERAIS 

Atendimento a Instrução Normativa: Meio Magnético IN-SRF 86/01. 

872 Mastersaf 
Obrigações 

Fiscais 
FEDERAIS 

SPED – Sistema Público de Escrituração Digital: SPED Contábil.   

873 Mastersaf 
Obrigações 

Fiscais 
FEDERAIS 

FCONT – Controle Fiscal Contábil de Transição: FCONT - IN 949-09. 

874 Mastersaf 
Obrigações 

Fiscais 
FEDERAIS 

Contribuições Federais: Apuração do PIS e COFINS e emissão do DACON. 

875 Mastersaf 
Obrigações 

Fiscais EFD - PIS/PASEP/COFINS. 
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FEDERAIS 

876 Mastersaf 
Obrigações 

Fiscais 
ESTADUAIS 

  ICMS Básico: 
   Controle das Obrigações Estaduais. 
   Gestão do ICMS - Operações Próprias. 
   Relatórios Operacionais e Gerenciais do ICMS. 
   Substituição Tributária. 
   Diferencial de Alíquotas. 
   Sintegra. 
   Gestão de Transferência de Crédito - Regime Esp. Centralização. 
   Consignação Industrial. 
   TARE-DF.       
   Lançamentos Especiais no RA-ICMS.                                                                           

877 Mastersaf 
Obrigações 

Fiscais 
ESTADUAIS 

SPED – Sistema Público de Escrituração Digital: SPED Fiscal. 

878 Mastersaf 

Obrigações 
Fiscais 

ESTADUAIS 
Acessórias 
(Relatórios) 

Obrigações Acessórias do ICMS: 
   Relatório para Emissão das Obrigações Acessórias Especiais Estaduais.     
   Demonstrativo de averbação de lançamentos de Débitos/Créditos Especiais. 
   Relatório para Autenticação Eletrônica dos Livros Fiscais Livro. 
   Especial de Apuração do ICMS (Lançamentos e Escrituração). 
   Relatório do Controle das Operações de Importação e Exportação. 
   Controle Operacionais e Gerenciais das Operações de Comércio Exterior. 
   Controle de Operação Mercadorias c/ Remessa e Retorno. 

879 Mastersaf 

Obrigações 
Fiscais 

ESTADUAIS 
Acessórias 
(Relatórios) 

Amazonas: ICMS - AM / Apuração do ICMS e Escrituração dos Livros Fiscais. 

880 Mastersaf 
Obrigações 

Fiscais 
ESTADUAIS 

Distrito Federal: Ato Coteje 70/05, Ato Cotepe 35/05. 
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Acessórias 
(Relatórios) 

881 Mastersaf 

Obrigações 
Fiscais 

ESTADUAIS 
Acessórias 
(Relatórios) 

Gerar a Obrigação Fiscal (PARAIBA: GIM). 

882 Mastersaf 

Obrigações 
Fiscais 

ESTADUAIS 
Acessórias 
(Relatórios) 

Gerar a Obrigação Fiscal (Pernambuco:SEF-PE, SEF-PE II). 

883 Mastersaf 

Obrigações 
Fiscais 

ESTADUAIS 
Acessórias 
(Relatórios) 

Gerar a Obrigação Fiscal (Santa Catariana: DIME). 

884 Mastersaf 
Obrigações 

Fiscais 
MUNICIPAIS 

Gerar a Obrigação Fiscal ISS. 

885 Mastersaf 
Obrigações 

Fiscais 
MUNICIPAIS 

Gerar a Obrigação Fiscal Rio de Janeiro (RJ) - DIEF - Declaração Informações Econômico - Fiscal - 
ISSQN. 

886 
Novos 

Negócios 
Cadastro de 

clientes 

Permitir o bloqueio sistêmico para cadastramento de clientes em duplicidade, considerando: 
  Bloqueio para o cadastramento de clientes com dados inválidos , em branco ou incompleto(razão 
social, endereço, CNPJ, responsáveis). 

887 
Novos 

Negócios 
Cadastro de 

clientes 
Permitir classificar clientes por segmento ou tipo de serviço. 

888 Novos 
Negócios 

Cadastro de 
clientes 

Possuir campo específico no cadastro de cliente para informações do e-mail do cliente / responsável 
pelo cliente. 

889 Novos Tabela de preços Permitir que o cálculo final do preço na lista de preço seja dinâmico. 
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Negócios 

890 Novos 
Negócios 

Tabela de preços Possuir sistema de workflow para aprovação eletrônica de pedidos/propostas com valores abaixo ou 
acima dos limites mínimos e máximos cadastrados na tabela de preços vigente do sistema. 

891 
Novos 

Negócios 
Tabela de preços Permitir gerenciar a vigência das tabelas, emitindo alertas, quando da proximidade do vencimento. 

892 Novos 
Negócios 

Tabela de preços Possibilitar o  bloqueio para o cadastramento de informações inconsistentes (registros em branco, 
datas fora do domínio, ex:  01/01/1900) nas tabelas de preços. 

893 Novos 
Negócios 

Tabela de preços Permitir o cadastramento de margem por natureza de serviço possibilitando a definição do preço 
automaticamente após a composição de todos os custos da prestação do serviço. 

894 Novos 
Negócios 

Tabela de preços Permitir versionamento dos simuladores de preço para analise dos indicadores. 

895 Novos 
Negócios 

Tabela de preços Informar a área responsável pelo contrato, quando existir contratos similares com preços 
diferenciados. 

896 
Novos 

Negócios 
Tabela de preços 

Calcular o preço do Contrato , levando em contas indicadores , como exemplo: Impostos, Margem de 
lucro, Km2, Homem/hora e outros elementos que possam compor o preço final.  

897 RH RH/Portal do 
Colaborador 

Permitir a atualização de dados pessoais do funcionário. 

898 RH 
RH/Portal do 
Colaborador 

Permitir que o próprio colaborador realize a atualização de seu Curriculum Vitae anexando os 
certificados. 

899 RH Administração de 
Pessoal 

Permitir o cadastramento da Hierarquia Organizacional e Posicional. 

900 RH 
RH/Portal do 
Colaborador Permitir o colaborador cadastrar seus cursos concluídos. 

901 RH 
RH/Portal do 
Colaborador 

Permitir que todos os serviços prestados pelos processos de Gestão de Pessoas, sejam solicitados e 
acompanhados, via portal, (através de workflows configuráveis para solicitações e aprovações e 
definição de status). 

902 RH 
RH/Folha de 

Pgto 
Cadastrar afastamento de funcionários, refletindo nas rotinas de ponto, benefícios e folha. 

903 RH RH/Portal do 
Colaborador 

Permitir anexar e acessar informações digitalizadas do funcionário através de ferramenta gestão 
eletrônica de documentos e portal. 



COBRA TECNOLOGIA S.A - PREGÃO ELETRÔNICO- nº 50-2015-04-30 – Serviços especializados de instalação de software e implantação de Solução Integrada de Gestão 
Empresarial. Contratação também de serviço e implantação do Sistema de Operação de Serviços de Campo Oracle TOA Technologies para 1.700 usuários na modalidade 
SaaS (Software as a Service). 
www.licitacoes-e.com.br                

 
 

315 

904 RH 
RH/Portal do 
Colaborador 

Permitir inclusão de mensagens para toda BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS, por grupo de 
funcionários ou por funcionário via portal. 

905 RH 
RH/Portal do 
Colaborador 

Permitir a emissão de declaração para o funcionário, via portal, (através de workflows configuráveis 
para solicitações e aprovações e definição de status), com dados pertinentes a vinculo empregatício, 
função, remuneração, endereço de lotação, em papel timbrado, com data e número de controle. 

906 RH 
RH/Portal do 
Colaborador 

Permitir ao funcionário consultar a sua ficha cadastral via portal. 

907 RH RH/Portal do 
Colaborador 

Permitir emissão da etiqueta da carteira de trabalho e as atualizações (individual e coletivo). 

908 RH RH/Portal do 
Colaborador 

Permitir que os funcionários tivessem acesso à folha de ponto, via portal, onde possam apontar os 
eventos diários e justificativos, podendo também validar os espelhos de ponto, antes da impressão 
dos mesmos, via portal. 

909 RH RH/Portal do 
Colaborador 

Permitir que os gestores aprovem as ocorrências, via portal, por funcionário ou consolidado de toda a 
equipe. 

910 RH 
RH/Portal do 
Colaborador 

Permitir a disponibilização de contracheques, documentação de férias e informes de rendimento via 
portal. 

911 RH RH/Folha de 
Pgto 

Permitir a comunicação e envio de arquivos magnéticos com todos os Bancos Nacionais. 

912 RH RH/Folha de 
Pgto 

Controlar a designação e a destituição ou ocupação temporária em funções de confiança e a 
visualização destas informações por cargo e por funcionário, integrando com a rotina de folha de 
pagamento. 

913 RH RH/Folha de 
Pgto 

Permitir o controle de Abertura e Fechamento de Períodos parametrizáveis e/ou duplicados. 

914 RH 
RH/Gestão de 
Treinamento Emitir certificados de forma padronizada e estabelecida pela empresa. 

915 RH RH/Folha de 
Pgto 

Permitir a emissão de documentos e guias de recolhimento mensais. (Exemplo: GRRF, SEFIP, 
SEFIP Retificadora, GPS, CAGED, DARF e SPEDs (Dest e Social). 

916 RH 
RH/Folha de 

Pgto 
Emitir relatórios que cobrem necessidades legais, gerenciais e operacionais, como DIRF, RAIS, 
Informe de Rendimentos, Homolognet, Seguro Desemprego WEB. 

917 RH RH/Folha de 
Pgto 

Emitir RPA, DARF e ficha financeira de autônomos. 
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918 RH 
RH/Folha de 

Pgto Emitir um alerta quanto à necessidade de exame demissional no momento da rescisão contratual. 

919 RH RH/Folha de 
Pgto 

Emitir um alerta quanto à necessidade para homologação no momento da rescisão contratual.  

920 RH 
RH/Folha de 

Pgto 
Permitir integração com o SPED-SOCIAL (Ação Trabalhista do colaborador). 

921 RH RH/Recrutament
o e Seleção 

Permitir a possibilidade de elencar o candidato a uma vaga, pesquisando o perfil de cada 
colaborador. 

922 RH RH/Gestão de 
Treinamento 

Permitir o gerenciamento das competências identificando os GAPs da função/cargo, promovendo a 
grade de treinamento. 

923 RH RH/Folha de 
Pgto 

Gerar arquivo para confecção de contracheques. 

924 RH RH/Folha de 
Pgto 

Gerar SEFIP, DIRF e informe de rendimentos de autônomos. 

925 RH 
RH/Gestão de 
Remuneração 

Possibilitar a integração com o DEST e eSocial. 

926 RH RH/Gestão de 
Remuneração 

Possibilitar a integração com o DEST, informando os DEMITIDOS e ADMITIDOS no período. 

927 RH 
RH/Folha de 

Pgto 
Integrar dados dos benefícios com a rotina de folha de pagamento para providenciar descontos e 
reembolsos para efeito de contabilização. 

928 RH RH/Folha de 
Pgto 

Permitira a integração com os Sistemas Jurídico (PRÓ-JURIS). 

929 RH 
RH/Folha de 

Pgto 
Permite a gestão de tabelas salariais e flexibilidade de reajustes salariais. 

930 RH RH/Gestão de 
Remuneração 

Permitir a gestão de tabelas salariais e flexibilidade de reajustes salariais. 

931 RH 
RH/Folha de 

Pgto 
Permitir a alteração do status do funcionário para "desligado" ao término do processo de 
desligamento. 

932 RH RH/Folha de 
Pgto 

Permitir a configuração de regras de negócio para cálculo de desconto do benefício Anuidade Órgão 
de Classe via portal, com guarda dos históricos. 
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933 RH 
RH/Folha de 

Pgto 
Permitir a configuração de regras de negócio para cálculo de reembolso do benefício 13 a. Cesta 
Alimentação conforme Acordo Coletivo de Trabalho - ACT, com guarda dos históricos. 

934 RH RH/Folha de 
Pgto 

Permitir a configuração de regras de negócio para cálculo de reembolso do benefício Auxílio Creche, 
conforme Acordo Coletivo de Trabalho - ACT, com guarda dos históricos. 

935 RH 
RH/Folha de 

Pgto 
Permitir a configuração de regras de negócio para cálculo de reembolso do benefício Auxílio Escola, 
conforme Acordo Coletivo de Trabalho - ACT, com guarda dos históricos. 

936 RH RH/Folha de 
Pgto 

Permitir a configuração de regras de negócio para cálculo de reembolso do benefício Auxílio Pré-
Escola, conforme Acordo Coletivo de Trabalho - ACT, com guarda dos históricos. 

937 RH RH/Folha de 
Pgto 

Permitir a configuração de regras de negócio para cálculo de reembolso do benefício Vale Refeição 
conforme Acordo Coletivo de Trabalho - ACT, com guarda dos históricos. 

938 RH RH/Folha de 
Pgto 

Permitir a configuração de regras de negócio para cálculo do benefício 13 a. Cesta Alimentação, 
conforme Acordo Coletivo de Trabalho - ACT, com guarda dos históricos. 

939 RH RH/Folha de 
Pgto 

Permitir a configuração de regras de negócio para cálculo do benefício Cesta Alimentação, conforme 
Acordo Coletivo de Trabalho - ACT, com guarda dos históricos. 

940 RH 
RH/Folha de 

Pgto 
Permitir a configuração de regras de negócio para cálculo do benefício Complementação Salarial 
com guarda dos históricos. 

941 RH 
RH/Folha de 

Pgto 

Permitir a configuração de regras de negócio para cálculo do percentual / valor de reembolso do 
benefício material ótico, limitação de tipos de procedimentos reembolsados no ano, 
valores/procedimentos que podem ser reembolsados. 

942 RH RH/Folha de 
Pgto 

Permitir a configuração de regras de negócio para cálculo do percentual de reembolso do benefício 
odontológico, limitação de tipos de procedimentos reembolsados no ano, valores/procedimentos que 
podem ser reembolsados sem a necessidade de perícia e quebra do valor total de tratamento em 
parcela inicial e final de reembolso. 

943 RH RH/Folha de 
Pgto 

Permitir a configuração de regras de negócio para cálculo do percentual de reembolso, a partir do 
valor de reembolso solicitado pelo funcionário e do valor de referência do medicamento, integrando 
com a rotina de folha de pagamento. 

944 RH RH/Folha de 
Pgto 

Permitir a configuração de regras de negócio para pagamento do benefício Licença Prêmio via portal.  

945 RH RH/Folha de 
Pgto 

Permitir a consulta da programação de férias dos funcionários conforme estrutura organizacional da 
BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS, inclusive antes da aprovação de férias, consolidando todas as 
programações em um planejamento semestral/anual de férias. 
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946 RH 
RH/Folha de 

Pgto 
Permitir a definição e controle de benefícios por diferentes grupos (funcionários, estagiários e jovem 
aprendiz). 

947 RH RH/Gestão de 
Treinamento 

Permitir a elaboração de plano de autodesenvolvimento. Possuir integração com o software livre 
Moddle (moodle.org.br/) ou com o Oracle UPK. 

948 RH 
RH/Folha de 

Pgto 
Permitir a emissão da guia de recolhimento da contribuição sindical e a relação dos contribuintes.  

949 RH 
RH/Folha de 

Pgto 

Permitir a geração da folha de pagamento, considerando os movimentos por funcionário, 
identificando o centro de custo/setor, os vencimentos, as bases de cálculo e os descontos para 
serem integrados com o módulo de contabilidade. 

950 RH 
RH/Folha de 

Pgto 
Permitir a geração de alertas relativos a férias (aviso de férias, média das férias, recibo de férias). 

951 RH RH/Folha de 
Pgto 

Permitir a geração de arquivo com os dados necessários ao crédito para transmissão aos bancos 
que efetuam o pagamento. 

952 RH 
RH/Folha de 

Pgto 
Permitir a geração de arquivos TXT para pedidos de 13o., Cesta Alimentação. 

953 RH RH/Folha de 
Pgto 

Permitir a geração de arquivos TXT para pedidos de Cesta Alimentação. 

954 RH RH/Folha de 
Pgto 

Permitir a geração de arquivos TXT para pedidos de Vale Refeição. 

955 RH 
RH/Folha de 

Pgto 
Permitir a geração de arquivos TXT para pedidos de Vale Transporte, conforme Layout do 
fornecedor. 

956 RH RH/Folha de 
Pgto 

Permitir a geração de informe de rendimentos de terceiros (autônomos). 

957 RH 
RH/Gestão de 
Desempenho Permitir a geração de metas individuais, departamentais e corporativas. 

958 RH 
RH/Folha de 

Pgto 

Permitir a geração de relatórios e arquivos eletrônicos operacionais e legais para atendimento a 
Previdência Social, Caixa Econômica Federal, Receita Federal e Ministério do Trabalho assim como 
geração das diversas guias de recolhimento. 

959 RH 
RH/Folha de 

Pgto 
Permitir a geração de termo de rescisão de contrato (calcular verbas rescisórias), conforme template 
previamente cadastrado. 
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960 RH 
RH/Folha de 

Pgto Permitir a geração e importação de arquivos TXT para as verbas incorporadas à folha de pagamento. 

961 RH RH/Folha de 
Pgto 

Permitir a integração da folha de pagamento com os módulos de contabilidade e financeiro. 

962 RH 
RH/Folha de 

Pgto 
Permitir a integração de dados dos benefícios com a rotina de folha de pagamento para providenciar 
descontos e reembolsos. 

963 RH RH/Folha de 
Pgto 

Permitir a manutenção de salário e de cargos/ funções, exercidas por funcionário. 

964 RH RH/Gestão de 
Remuneração 

Permitir a manutenção do histórico dos cargos, funções, salários e competências antigos não mais 
utilizados nos planos de cargos e salários correntes. 

965 RH RH/Folha de 
Pgto 

Permitir a manutenção do histórico dos valores pagos aos pensionistas para efeito de comprovante 
de rendimento anual. 

966 RH RH/Folha de 
Pgto 

Permitir a parametrização e controle de regras, limites e valores teto para solicitações de descontos 
de benefícios com respectivo workflow. 

967 RH 
RH/Folha de 

Pgto 
Permitir a parametrização e controle de regras, limites e valores teto para solicitações de reembolso 
de benefícios com respectivo workflow. 

968 RH RH/Folha de 
Pgto 

Permitir a parametrização para pagamento de 13o salário e gratificações. 

969 RH 
RH/Folha de 

Pgto 
Permitir a realização de prévias ou processamentos efetivos da folha de pagamento, com o controle 
do versionamento de registros de quaisquer eventos de pagamento. 

970 RH RH/Folha de 
Pgto 

Permitir a reversão do status do funcionário. 

971 RH 
RH/Folha de 

Pgto 
Permitir a simulação de férias, recesso e rescisão (Área, Empresa e funcionário) 

972 RH RH/Folha de 
Pgto 

Permitir a solicitação do desligamento com emissão de notificação ao gestor via portal. 

973 RH 
RH/Folha de 

Pgto 
Permitir a visualização dos benefícios recebidos por funcionário e seus dependentes mensalmente 
com os respectivos descontos e históricos. 

974 RH RH/Folha de 
Pgto 

Permitir a visualização dos benefícios recebidos por funcionário mensalmente com os respectivos 
descontos e históricos. 
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975 RH 
RH/Folha de 

Pgto 
Permitir anexar os comprovantes de pagamentos para reembolsos dos benefícios via portal com as 
respectivas aprovações. 

976 RH RH/Folha de 
Pgto 

Permitir anexar recibo de pagamento mensal/semestral/anual, permitindo que o reembolso seja 
realizado. 

977 RH 
RH/Folha de 

Pgto 
Permitir atualização da tabela salarial conforme parametrização. 

978 RH RH/Folha de 
Pgto 

Permitir cadastrar dados referentes a empréstimo consignado e empréstimo concedido pela BB 
TECNOLOGIA E SERVIÇOS, realizando consultas e extraindo relatórios para controles incorporando 
regras configuráveis no que tange a valor máximo, comprometimento da margem consignável, valor 
dos descontos mensais e prazo máximo de amortização. 

979 RH 
RH/Folha de 

Pgto 
Permitir cadastrar dependentes dos funcionários nos benefícios e os respectivos descontos/ 
reembolsos em folha. 

980 RH RH/Folha de 
Pgto 

Permitir cadastrar e fazer controle específico de tipo de benefícios dos funcionários com os 
reembolsos e descontos em folha de pagamento, conforme legislação prevista. 

981 RH 
RH/Folha de 

Pgto 
Permitir cadastro de dependentes dos funcionários nos benefícios e os respectivos descontos/ 
reembolsos em folha. 

982 RH RH/Folha de 
Pgto 

Permitir cadastro e controle específico de tipo de benefícios dos funcionários com os reembolsos e 
descontos em folha de pagamento, conforme legislação prevista. 

983 RH 
RH/Folha de 

Pgto 
Permitir cálculo automático de benefícios,  13o. Salário e Cesta Alimentação. 

984 RH RH/Folha de 
Pgto 

Permitir cálculo de diferenças salariais na folha de pagamento (individual ou em grupos de 
funcionários). 

985 RH 
RH/Folha de 

Pgto 
Permitir consultar período aquisitivo de férias do funcionário, vinculando ao saldo de férias. 

986 RH RH/Folha de 
Pgto 

Permitir controlar o período para o recebimento da Complementação Salarial. 

987 RH RH/Folha de 
Pgto 

Permitir desconto automático de benefício proporcional nos casos de rescisão/ afastamento/ 
faltas/férias de acordo com o histórico de frequência e o que é previsto no acordo coletivo da BB 
TECNOLOGIA E SERVIÇOS. 

988 RH RH/Gestão de 
Desempenho 

Permitir efetuar o gerenciamento avaliativo dos funcionários. 
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989 RH 
RH/Gestão de 
Treinamento Permitir o levantamento das necessidades de treinamento, através de Função/Cargo e Áreas. 

990 RH RH/Folha de 
Pgto 

Permitir funções automáticas de agendamento para a execução das funcionalidades para qualquer 
horário, como por exemplo, a execução do cálculo da folha de pagamento. 

991 RH 
RH/Folha de 

Pgto 
Permitir integração dados dos benefícios com a rotina de folha de pagamento para providenciar 
descontos e reembolsos para efeito de contabilização. 

992 RH 
RH/Folha de 

Pgto 

Permitir integração das informações referentes ao pagamento de diária de viagem realizada no 
módulo Financeiro com a folha de pagamento para cálculo e retenção de encargos e impostos, 
conforme regras parametrizáveis. 

993 RH RH/Folha de 
Pgto 

Permitir integração entre os valores de retenção registrados no sistema na ocasião da emissão das 
notas fiscais pelo faturamento com o cálculo dos encargos sociais correspondentes e emissão da 
guia para pagamento para informe de rendimento de terceiros. 

994 RH RH/Folha de 
Pgto 

Permitir integrar dados dos benefícios com a rotina de folha de pagamento para providenciar 
descontos e reembolsos. 

995 RH 
RH/Folha de 

Pgto 
Permitir o (re)processamento da folha de pagamento, por funcionário, por grupo de funcionários ou 
por unidades. 

996 RH RH/Folha de 
Pgto 

Permitir o armazenamento da documentação referente à solicitação de empréstimo. 

997 RH 
RH/Folha de 

Pgto 
Permitir o armazenamento do termo de rescisão de contrato com controle de versionamento. 

998 RH RH/Folha de 
Pgto 

Permitir o armazenamento e controle, por funcionário, de informações / lançamentos para 
pagamentos/descontos futuros com respectivo histórico/justificativa. 

999 RH 
RH/Folha de 

Pgto 
Permitir o bloqueio de pagamentos do adiantamento de salário conforme parametrização de 
percentual máximo permitido para comprometimento do salário. 

1000 RH 
RH/Folha de 

Pgto 

Permitir o cadastro das informações necessárias para a cessão de funcionários, integrando tais 
informações com o módulo Financeiro (contas a receber) e rotinas de controle de frequência, 
benefícios e folha de pagamento. 

1001 RH 
RH/Folha de 

Pgto 
Permitir o cadastro de Auxílio Escola a serem reembolsados pela COBRA TECNOLOGIAvia portal, 
(mediante apresentação de documentação) e aprovação via workflow. 

1002 RH RH/Folha de 
Pgto 

Permitir o cadastro de Auxílio Pré-Escola a serem reembolsados pela COBRA TECNOLOGIAvia 
portal, (mediante apresentação de documentação) e aprovação via workflow. 
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1003 RH 
RH/Folha de 

Pgto 
Permitir o cadastro de benefício parcial, conforme pensão judicial cadastrada com inclusão do 
pensionista ao benefício. 

1004 RH RH/Folha de 
Pgto 

Permitir o cadastro de dependentes dos funcionários nos benefícios e os respectivos descontos/ 
reembolsos em folha. 

1005 RH 
RH/Folha de 

Pgto 
Permitir o cadastro de material ótico e tabela de valores de referência para reembolso. 

1006 RH RH/Folha de 
Pgto 

Permitir o cadastro de medicamentos e princípios ativos a serem reembolsados pela BB 
TECNOLOGIA E SERVIÇOS. 

1007 RH RH/Folha de 
Pgto 

Permitir o cadastro de procedimentos odontológicos e tabela de valores de referência para 
reembolso. 

1008 RH RH/Folha de 
Pgto 

Permitir o cadastro de regras para férias conforme CLT e particularidades da BB TECNOLOGIA E 
SERVIÇOS. 

1009 RH RH/Folha de 
Pgto 

Permitir o cadastro de vale transporte por diferentes modais e linhas correspondentes com tarifa e 
números de viagens especificados por funcionário. 

1010 RH 
RH/Folha de 

Pgto 
Permitir o cadastro do orçamento com os procedimentos a serem realizados e seus valores 
respectivos. 

1011 RH RH/Folha de 
Pgto 

Permitir o cadastro do período de afastamento, com emissão de notificações para sinalizar a 
proximidade do seu término. 

1012 RH 
RH/Folha de 

Pgto 
Permitir o cadastro e controle específico de tipo de benefícios dos funcionários com os reembolsos e 
descontos em folha de pagamento, conforme legislação prevista. 

1013 RH 
RH/Folha de 

Pgto 

Permitir o cálculo automático do pagamento de salário proporcional para os admitidos/desligados 
durante o mês, observando também as licenças, afastamentos e ocupação em cargos 
comissionados. 

1014 RH 
RH/Folha de 

Pgto 
Permitir o cálculo do valor de desconto ou devolução referente à faltas e atrasos integrado com a 
rotina de controle de frequência. 

1015 RH 
RH/Folha de 

Pgto 

Permitir o cálculo e o controle de descontos de pensão alimentícia/judicial e a geração de arquivos 
para transmissão para os bancos para pagamento dos beneficiários. Permitir o cadastro dos 
beneficiários (dados pessoais e dados bancários) por funcionário. 

1016 RH 
RH/Gestão de 
Treinamento 

Permitir o controle das atividades  de treinamento dos mais variados tipos e origens de execução. 
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1017 RH 
RH/Folha de 

Pgto 
Permitir o controle e cálculo de diferenças de valores, inclusive recolhimentos e valores referentes às 
verbas existentes, para os cálculos retroativos. 

1018 RH 
RH/Folha de 

Pgto 

Permitir o desconto automático de benefício proporcional, nos casos de rescisão/ afastamento/ 
faltas/férias de acordo com o histórico de frequência e o que é previsto no acordo coletivo da BB 
TECNOLOGIA E SERVIÇOS. 

1019 RH 
RH/Folha de 

Pgto 
Permitir o envio à folha de pagamento dos valores a serem contabilizados e registrados no contra 
cheque. 

1020 RH RH/Folha de 
Pgto 

Permitir o envio à folha de pagamento dos valores a serem reembolsados. 

1021 RH 
RH/Folha de 

Pgto 
Permitir o envio à folha de pagamento dos valores de 13o. Salário e  Cesta Alimentação. 

1022 RH RH/Folha de 
Pgto 

Permitir o envio à folha de pagamento dos valores de complementação salarial.  

1023 RH 
RH/Folha de 

Pgto 
Permitir o envio à folha de pagamento dos valores de seguro de vida. 

1024 RH RH/Folha de 
Pgto 

Permitir o envio à folha de pagamento dos valores de Vale Refeição. 

1025 RH RH/Folha de 
Pgto 

Permitir o envio à folha de pagamento, dos valores para desconto da parcela de Anuidade de Órgão 
de Classe. 

1026 RH 
RH/Folha de 

Pgto 
Permitir o envio ao contas a pagar ,dos valores referente ao pagamento da licença Prêmio, após 
aprovações. 

1027 RH RH/Folha de 
Pgto 

Permitir o pagamento de adiantamentos (com parametrização dos valores e regras de pagamento) e 
antecipações em diferentes dias do mês. 

1028 RH 
RH/Folha de 

Pgto 
Permitir o pagamento de profissionais, sem vínculo empregatício com tratamento diferenciado para 
fins de recolhimento da Previdência Social. 

1029 RH RH/Folha de 
Pgto 

Permitir o rateio da verba de PLR conforme parametrização. 

1030 RH 
RH/Folha de 

Pgto 
Permitir o registro e controle de dados para contagem de tempo de serviço, sinalizando os impactos 
na folha de pagamento. 

1031 RH RH/Folha de 
Pgto 

Permitir o registro e monitoramento do término de mandatos/contratos para não funcionário, 
integrando com a rotina de folha de pagamento. 



COBRA TECNOLOGIA S.A - PREGÃO ELETRÔNICO- nº 50-2015-04-30 – Serviços especializados de instalação de software e implantação de Solução Integrada de Gestão 
Empresarial. Contratação também de serviço e implantação do Sistema de Operação de Serviços de Campo Oracle TOA Technologies para 1.700 usuários na modalidade 
SaaS (Software as a Service). 
www.licitacoes-e.com.br                

 
 

324 

1032 RH 
RH/Folha de 

Pgto 
Permitir o tratamento de particularidades de folha de pagamento, tais como as definidas nas normas 
e rotinas de cargos e salários, benefícios e administração de pessoal já citadas. 

1033 RH 
RH/Folha de 

Pgto 

Permitir os cálculos simulados e definitivos para reajustes salariais, redistribuição de cargos, funções 
comissionadas, e respectivo impacto na folha e encargos sociais. Permitir as simulações por 
funcionários e por grupos com o armazenamento do histórico das simulações. 

1034 RH 
RH/Folha de 

Pgto 
Permitir parametrização de fórmulas de cálculos sobre dissídio/convenção ou acordo coletivo. 

1035 RH RH/Folha de 
Pgto 

Permitir parametrização do sistema para bloqueio de salários e benefícios por funcionário. 

1036 RH 
RH/Portal do 
Colaborador 

Permitir que o próprio funcionário atualize seus dados pessoais e de seus dependentes, via portal. 

1037 RH RH/Portal do 
Colaborador 

Permitir que o próprio funcionário atualize suas opções de benefícios, via portal, (mediante 
apresentação de documentação para aprovação) com aprovação da GGP. 

1038 RH 
RH/Folha de 

Pgto 
Permitir reajustes salariais: lineares, por faixa salarial, por valor fixo, coletivamente, individualmente e 
afastados (Doença e acidente).  

1039 RH RH/Folha de 
Pgto 

Permitir solicitação de férias por parte dos funcionários com as respectivas aprovações via portal.  

1040 RH RH/Folha de 
Pgto 

Permitir solicitar empréstimo consignado via portal, com as devidas aprovações. 

1041 RH 
RH/Folha de 

Pgto Permitir tratamento automático do valor/benefício retroativo de admitidos no mês junto com o pedido. 

1042 RH RH/Folha de 
Pgto 

Permitir, no pedido do benefício de reembolso de medicamento, o cadastro da quantidade a ser 
reembolsada, assim como permitir a crítica do quantitativo de medicamento em poder do beneficiário. 

1043 RH 
RH/Folha de 

Pgto 
Permitir no pedido do benefício de reembolso, material ótico, a agregação de vários procedimentos 
em um único orçamento. 

1044 RH RH/Folha de 
Pgto 

Permitir  no pedido do benefício de reembolso odontológico, a agregação de vários procedimentos 
em um único orçamento. 

1045 RH 
RH/Folha de 

Pgto 
Possibilitar ao funcionário via portal, da opção de alterar o percentual dos benefícios (exemplo: 50% 
do vale refeição e incorporar 50% ao benefício Cesta alimentação. 

1046 RH RH/Folha de 
Pgto 

Possibilitar a geração de folha de pagamento complementar. 
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1047 RH 
RH/Folha de 

Pgto 

Possibilitar a integração da folha de pagamento com as rotinas que suportam os seguintes 
processos: Admitir pessoal, controlar frequência de pessoal, gerar férias, providenciar benefícios, 
movimentar funcionário internamente, afastar funcionário, providenciar aposentadoria/pensão, 
empréstimo, desligar funcionário, negociar acordo coletivo e ceder funcionário. 

1048 RH RH/Gestão de 
Remuneração 

Permitir o controle de Dotação/Lotação (headcount/budget). Há controle dotacional em diversos 
níveis (Cessão, Cargos Especialistas e DAS. 

1049 RH 
RH/Folha de 

Pgto 
Permitir a conferência de eventos após a exportação do ponto para a folha de pagamento. 

1050 RH RH/Folha de 
Pgto 

Possui interfaceamento com o contábil ou contas a pagar de forma parametrizável, pela área 
estabelecendo os critérios necessários (RCCs). 

1051 RH RH/Folha de 
Pgto 

Possuir uma funcionalidade que permita ter uma visibilidade da previsão orçamentária com pessoal 
para um determinado período (cálculo ou simulador) através de históricos da folha, considerando os 
encargos e benefícios. 

1052 RH RH/Folha de 
Pgto 

Processa diversos regimes de pagamento: horista, diarista, semanalista, mensalista. 

1053 RH 
RH/Gestão de 
Remuneração 

Registrar e atualizar as competências necessárias por cargo e/ou função, mantendo histórico de 
alterações. 

1054 RH RH/Folha de 
Pgto 

Registrar os pagamentos efetuados com cálculo dos impostos e encargos para pessoas físicas e 
jurídicas. 

1055 RH 
RH/Folha de 

Pgto 
Registrar solicitação de desligamento e agendamento do exame médico demissional, integrando com 
a rotina de medicina do trabalho. 

1056 RH RH/Portal do 
Colaborador 

Simular cálculo de férias. 

1057 RH 
RH/Portal do 
Colaborador Simular reembolsos. 

1058 RH RH/Folha de 
Pgto 

Tratar automaticamente valor/benefício retroativo de admitidos no mês junto com o pedido. 

1059 RH 
RH/Portal do 
Colaborador Visualizar Comprovante de Rendimentos. 

1060 RH RH/Portal do 
Colaborador 

Visualizar e imprimir as atualizações da CTPS. 
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1061 RH 
RH/Portal do 
Colaborador Visualizar e imprimir os Contracheques. 

1062 RH RH/Portal do 
Colaborador 

Visualizar o espelho da folha de ponto. 

1063 RH 
RH/Portal do 
Colaborador 

Permitir workflow de aprovação de férias e atualização automático na folha de pagamento. 

1064 RH RH/Portal do 
Colaborador 

Permitir workflow de solicitação de benefícios. 

1065 RH RH/Portal do 
Colaborador 

Permitir workflow para movimentação de pessoal (convocação, nomeação, desligamento, promoção, 
remanejamento de centro de custo ou localidade, afastamento). 

1066 RH RH/Folha de 
Pgto 

Permitir vínculo automático da efetivação da promoção/admissão com a tabela de cargos e salários 
de acordo com o cargo/faixa selecionado. 

1067 RH RH/Folha de 
Pgto 

Permitir a associação de funcionários a uma ou mais funções. 

1068 RH 
RH/Folha de 

Pgto 
Permitir a parametrização para pagamento de 13º salário, para funcionário (ativo e afastado) e 
pensionista. 

1069 RH RH/Folha de 
Pgto 

Permitir atualização da tabela salarial conforme parametrização. 

1070 RH 
RH/Folha de 

Pgto 
Permitir cálculo de verbas variáveis na folha de pagamento, através de download de ferramentas 
externas.  

1071 RH RH/Folha de 
Pgto 

Permitir desconto de pensão em verbas rescisória. 

1072 RH 
RH/Folha de 

Pgto 

Possibilitar integração da folha de pagamento com as rotinas que suportam os seguintes processos: 
Admitir pessoal, controlar frequência de pessoal, gerar férias, providenciar benefícios, movimentar 
funcionário internamente, afastar funcionário, providenciar aposentadoria/pensão, empréstimo, 
desligar funcionário, negociar acordo coletivo e ceder funcionário. 

1073 RH RH/Folha de 
Pgto 

Permitir a geração da folha de pagamento, para autônomos, conselheiros considerando os 
movimentos por funcionário, identificando o centro de custo/setor, os vencimentos, as bases de 
cálculo e os descontos para serem integrados com o módulo de contabilidade e financeiro. 

1074 RH RH/Folha de 
Pgto 

Permitir personalizar menu de acesso as rotinas do FOPAG, com bloqueio automático, por motivo de 
afastamento temporário ou definitivo (desligamento). 
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1075 RH RH/Folha de 
Pgto 

Permitir proporcionalizar o pagamento de valores, por motivo de designação/destituição ou ocupação 
temporária em funções de confiança e a visualização destas informações por cargo e por funcionário, 
integrando com a rotina de folha de pagamento. 

1076 RH RH/Folha de 
Pgto 

Permitir o pagamento de valores, por motivo de licença interesse proporcionalizando o pagamento de 
todos os processos previsto, integrando com a rotina de folha de pagamento. 

1077 RH 
RH/Folha de 

Pgto 
Permitir a geração de diferentes modelos de relatório (parametrizável) utilizando a base de dados da 
solução integrada. 

1078 RH RH/Folha de 
Pgto 

Gerar ficha de atualização de CTPS. 

1079 RH 
RH/Folha de 

Pgto 
Registrar informações referente a colaboradores com estabilidade (CIPA e Dirigente Sindical) e gerar 
aviso da proximidade do término da estabilidade. 

1080 RH RH/Folha de 
Pgto 

Realizar cálculo retroativo referente a ACT (Acordo Coletivo de Trabalho), bem como pagamento do 
valor em folha suplementar. 

1081 RH 
RH/Folha de 

Pgto 
Permitir a emissão da guia de recolhimento da contribuição sindical e a relação dos contribuintes, 
assim como a parametrização conforme percentuais de desconto  dos sindicatos de classe.  

1082 RH RH/Gestão de 
Treinamento 

Possibilitar a integração da rotina de treinamento com a rotina de controle de frequência para abonar 
período de ausência oriundo de treinamentos externos. 

1083 RH RH/Gestão de 
Treinamento 

Permitir a comparação e crítica do perfil/função do funcionário com os requerimentos de sua função e 
posição em relação ao treinamento solicitado, solicitando aprovação de responsável. 

1084 RH 
RH/Gestão de 
Treinamento 

Atualizar cadastro de funcionários com os cursos realizados e atualização do PDI (Plano de 
Desenvolvimento Individual). 

1085 RH RH/Gestão de 
Treinamento 

Permitir a descrição de conteúdo programático dos treinamentos. 

1086 RH 
RH/Gestão de 
Treinamento 

Permitir a elaboração e preenchimento dos formulários de avaliação (avaliação de reação, avaliação 
dos multiplicadores e educadores e provas pré e pós-treinamento) e a consolidação dos resultados. 

1087 RH RH/Gestão de 
Treinamento 

Permitir a geração de e-mails de convocação para treinamento. 

1088 RH 
RH/Gestão de 
Treinamento 

Permitir a solicitação de inscrição on-line para cursos oferecidos através do portal, respeitando seus 
pré-requisitos definidos e aprovações necessárias. 

1089 RH RH/Gestão de 
Treinamento 

Permitir a visualização da programação dos treinamentos (internos e externos). 
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1090 RH 
RH/Gestão de 
Treinamento 

Permitir geração automática de solicitação de treinamento de integração, de acordo com os 
aprovados em processo seletivo. 

1091 RH RH/Gestão de 
Treinamento 

Permitir o armazenamento de certificados de conclusão de treinamento. 

1092 RH 
RH/Gestão de 
Treinamento 

Permitir o controle de presença, emissão de certificado de conclusão e aprovação integrando com o 
módulo de frequência, se necessário. 

1093 RH RH/Gestão de 
Treinamento 

Permitir o controle e gestão das atividades ligadas a Treinamento (por exemplo: controle de salas por 
evento/curso oferecido e equipamento utilizado por aula). 

1094 RH RH/Gestão de 
Treinamento 

Permitir o controle financeiro e consultas de cursos parcialmente ou totalmente financiados pela 
instituição, sendo que o mesmo deverá estar integrado ao orçamento de treinamento, ao financeiro e 
quando necessário, à folha de pagamento. 

1095 RH RH/Gestão de 
Treinamento 

Permitir o monitoramento das informações referentes aos treinamentos, conforme parametrização 
(por exemplo: percentual do corpo funcional em treinamento, prazo, assunto e cursos autorizados). 

1096 RH 
RH/Gestão de 
Treinamento 

Permitir o registro e a visualização do orçamento de treinamento (por exemplo: por funcionário, por 
área, por unidade administrativa e por filial da BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS). 

1097 RH 
RH/Gestão de 
Treinamento 

Permitir o registro e o controle de histórico da avaliação de treinamentos através de atributos padrões 
e configuráveis incorporando cálculos estatísticos (por exemplo: avaliação da instituição e avaliação 
dos professores). 

1098 RH 
RH/Gestão de 
Treinamento 

Possibilitar o cadastro de ofertas externas de treinamento, conferindo automaticamente com as 
necessidades internas identificadas. 

1099 RH RH/Gestão de 
Treinamento 

Registrar cursos e entidades no sistema. 

1100 RH 
RH/Gestão de 
Treinamento 

Permitir a geração de diferentes modelos de relatório (parametrizável) utilizando a base de dados da 
solução integrada. 

1101 RH RH/Gestão de 
Treinamento 

Permitir anexar e acessar informações digitalizadas do funcionário através de ferramenta gestão 
eletrônica de documentos e portal. 

1102 RH RH/Gestão de 
Treinamento 

Permitir armazenamento de histórico. 

1103 RH RH/Gestão de 
Treinamento 

Permitir a integração com o módulo de Compras para emissão de Requisição de Compras e Ordens 
de Compras. Após, liberação da Ordem de Compras, confirmar o Treinamento automaticamente para 
a área demandante. 
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1104 RH 
RH/Gestão de 
Treinamento 

Após confirmação da realização do treinamento interno, efetuar o controle de horas de atuação do 
multiplicador/ educador e pagamento integrado com a FOPAG. 

1105 RH RH/Gestão de 
Treinamento 

Permitir a geração de relatórios: horas de treinamento realizadas no mês, nº de participantes, valores 
utilizados e GEREX. 

1106 RH RH/Administraçã
o de Pessoal 

Possibilitar a criação de prefixo único (5 dígitos, de acordo com padrão a ser definido) para cada 
unidade organizacional, considerada unidade organizacional uma parte componente da estrutura que 
tenha em seu quadro um gestor (Área, Diretoria, Gerência Executiva, Gerência Regional, 
Superintendência, Divisão, Centro, Setor, Núcleo, Equipe, Grupo, Projeto ou Programa, por 
exemplo). 

1107 RH 
RH/Administraçã

o de Pessoal 
Permitir a vinculação de um ou mais prefixos a um SCR. 

1108 RH 
RH/Administraçã

o de Pessoal 

Permitir o registro de alterações, desmembramento e a unificação de Áreas e Departamentos com o 
objetivo de dar suporte aos sistemas de pessoal (por exemplo: cargos, funções, competências, 
quantitativo de pessoal). 

1109 RH RH/Administraçã
o de Pessoal 

Exigir, quando de qualquer alteração, a informação de sua origem, com número, data e 
características da Nota Técnica que autorizou a modificação. Incluir campo textual para inserção de 
observações. 

1110 RH RH/Administraçã
o de Pessoal 

Permitir que qualquer alteração realizada em determinada unidade organizacional altere, também, o 
registro vigente do funcionário nela lotado. 

1111 RH RH/Administraçã
o de Pessoal 

Permitir alterações nos registros existentes, abrangendo cadastramento e exclusão de prefixos ou 
SCR, modificações nos valores referentes a dotação, lotação, bloqueios, alterações no cadastro de 
unidades, como nome e endereço. 

1112 RH RH/Administraçã
o de Pessoal 

Permitir o bloqueio de vagas na dotação de modo a impedir a lotação de pessoal onde não houver 
margem para tal. 

1113 RH 
RH/Administraçã

o de Pessoal 
Impedir a lotação de cargo ou função onde não houver correspondente dotação. 

1114 RH RH/Administraçã
o de Pessoal 

Registrar e atualizar estrutura de cargos e funções da COBRA TECNOLOGIAde acordo com os 
planos de cargos e salários vigentes. 

1115 RH RH/Administraçã
o de Pessoal 

Condicionar o acionamento de dotação em determinada unidade organizacional a cargos e funções 
de acordo com o perfil organizacional dessa (estratégico, tático e operacional). Exemplo: Impedir o 
acionamento de gerente de setor em uma equipe. 
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1116 RH 
RH/Administraçã

o de Pessoal Permitir níveis na estrutura organizacional ilimitados (subordinações verticais). 

1117 RH RH/Administraçã
o de Pessoal 

Permitir amplitude horizontal ilimitada para unidades organizacionais. 

1118 RH 
RH/Administraçã

o de Pessoal 
Permitir acessos e restrições de acessos para alterações cadastrais a todos os níveis 
organizacionais e cargos ou funções. 

1119 RH 
RH/Administraçã

o de Pessoal 

Permitir à GPO (Gerência de Planejamento e Organização) a concessão de acessos a 
funcionalidades do módulo de quadro de pessoal por outras unidades organizacionais/cargos ou 
funções. 

1120 RH RH/Administraçã
o de Pessoal 

Quando da criação de nova unidade organizacional e respectivo prefixo, automaticamente gerar 
demanda para a Contabilidade/Controladoria com o objetivo de que seja criado um novo SCR para 
vinculação ao prefixo da nova unidade. 

1121 RH 
RH/Administraçã

o de Pessoal 

Transferir os custos de Estagiário e Jovem Aprendiz para o SCR da GGP ou SCR específico, 
conforme política institucional da COBRA TECNOLOGIArelacionada aos aspectos social e 
educacional. 

1122 RH RH/Administraçã
o de Pessoal 

Manter no módulo de lotação informações apenas relacionadas ao quadro de pessoal: funcionários 
Cobra CLT/Concursados, Cedidos e DAS. Transferir do quadro de lotação os fornecedores, jovens 
aprendizes, estagiários e terceirizados para outro módulo de controle. 

1123 RH RH/Administraçã
o de Pessoal 

Manter o registro de informações sobre cada unidade organizacional (por prefixo ou SCR), incluindo 
nome, endereço completo, e-mail (caixa postal departamental) telefones e ramais, nome, telefone e 
e-mail do primeiro gestor, vinculação hierárquica, dotação/lotação, cargos e funções. 

1124 RH RH/Administraçã
o de Pessoal 

Permitir acessos e restrições de acessos para consulta a todos os níveis organizacionais e cargos ou 
funções. 

1125 RH 
RH/Administraçã

o de Pessoal 
Indicar quando algum prefixo ou SCR está inativo ou for extinto e manter o histórico da alteração. 

1126 RH RH/Administraçã
o de Pessoal 

Indicar quando algum projeto ou programa estiver encerrado e manter o histórico da alteração. 

1127 RH RH/Administraçã
o de Pessoal 

Indicar e alertar a previsão de encerramento de projeto ou programa. 

1128 RH 
RH/Administraçã

o de Pessoal 
Permitir a consulta de lotação ou dotação por cargos ou funções (permitindo também a consulta por 
unidade organizacional, localização geográfica, por tempo de serviço, por nível de encarreiramento, 
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em toda a empresa). 

1129 RH 
RH/Administraçã

o de Pessoal Permitir a consulta à lista de funcionários lotados em cada unidade (todos os níveis hierárquicos). 

1130 RH 
RH/Administraçã

o de Pessoal 

Permitir a consulta sobre dotação, lotação e vagas individualmente (único prefixo ou SCR) por 
unidade organizacional e pelo total de uma unidade e suas subordinadas (diversos prefixos ou 
SCRs). 

1131 RH 
RH/Administraçã

o de Pessoal 
Permitir a consulta ao custo de pessoal vinculado a determinada unidade organizacional ou conjunto 
de unidades (uma unidade e suas subordinadas). 

1132 RH RH/Administraçã
o de Pessoal 

Permitir a consulta por forma de contratação: Funcionários CLT (antiga Cobra), Concursados, 
Cedidos do BB e DAS. 

1133 RH 
RH/Administraçã

o de Pessoal 
Permitir a geração de diferentes modelos de relatório (parametrizável) utilizando a base de dados da 
solução integrada. 

1134 RH 
RH/Administraçã

o de Pessoal 

Consultar histórico da carreira dos funcionários, abrangendo localização (por prefixo da Unidade ou 
SCR), treinamentos (auto instrucionais, com tutoria ou com professor, à distância ou presenciais), 
funções exercidas, promoções, ausências, participações em processos seletivos. 

1135 RH 
RH/Administraçã

o de Pessoal 
Possuir consulta integrada com a solução que suporta a gestão orçamentária e financeira, gestão de 
compras e gestão da execução de contratos e outros aplicativos. 

1136 RH RH/Administraçã
o de Pessoal 

Permitir a geração de arquivo em formato XLMS para atender ao e-social. 

1137 RH RH/Administraçã
o de Pessoal 

Permitir que todos os serviços prestados pelos processos sejam solicitados e acompanhados via 
portal (através de workflows configuráveis para solicitações e aprovações e definição de status). 

1138 RH RH/Administraçã
o de Pessoal 

Manter o histórico de informações e registrando a alteração de nome de unidades organizacionais. 

1139 RH RH/Administraçã
o de Pessoal 

Manter o histórico do funcionário com os dados anteriores da unidade. 

1140 RH 
RH/Administraçã

o de Pessoal 
Registrar todos os históricos de inclusões, exclusões, modificações e consultas utilizando a base de 
dados da solução integrada. 

1141 RH RH/Administraçã
o de Pessoal 

Possuir a funcionalidade de auditoria que permita o rastreamento de todos os movimentos realizados 
com gravação de data e hora e usuário que realizou. 

1142 RH RH/Gestão de Manter histórico dos cargos, funções, salários e competências antigos não mais utilizados nos planos 
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Remuneração de cargos e salários correntes. 

1143 RH 
RH/Gestão de 
Remuneração Permitir a administração e o registro histórico da estrutura de funções comissionadas. 

1144 RH RH/Gestão de 
Remuneração 

Permitir a associação de funcionários a uma ou mais funções. 

1145 RH RH/Gestão de 
Remuneração 

Registrar e atualizar competências necessárias por cargo e/ou função, mantendo histórico de 
alterações. 

1146 RH 
RH/Gestão de 
Remuneração 

Permitir a geração de diferentes modelos de relatório (parametrizável) utilizando a base de dados da 
solução integrada. 

1147 RH RH/Folha de 
Pgto Permitir a geração de arquivo em formato XLMS para atender ao eSocial. 

1148 RH RH/Administraçã
o de Pessoal 

Permitir a integração do arquivo de candidatos concursados, gerado pela empresa organizadora do 
concurso público para compor banco de dados de forma a controlar as fases do processo de 
admissão de novos empregados, como por exemplo: por número de Edital, cargo/função, cidade, 
macro e microrregiões. 

1149 RH 
RH/Administraçã

o de Pessoal 

A partir da integração do cadastro do candidato realizado na rotina de recrutamento e seleção de 
pessoal, permitir o complemento das demais informações do cadastro necessárias para a admissão 
do funcionário e após sua confirmação gerar número de matrícula e integrar com a rotina de folha de 
pagamento. 

1150 RH RH/Administraçã
o de Pessoal 

Encaminhar ao candidato, e-mail com login e senha com o pré-cadastro e inclusão de documentos 
digitalizados para fins de contratação com controle de data de envio e retorno das informações. 

1151 RH 
RH/Administraçã

o de Pessoal 
Gerar os documentos necessários para admissão (kit admissional), para cada confirmação de 
candidato aprovado no processo de recrutamento e seleção. 

1152 RH RH/Administraçã
o de Pessoal 

Permitir a geração do contrato de trabalho via sistema, com a possibilidade de impressão no local de 
origem do candidato aprovado. 

1153 RH 
RH/Administraçã

o de Pessoal 
Permitir ao funcionário consultar a sua ficha cadastral via portal. 

1154 RH RH/Administraçã
o de Pessoal 

Permitir emissão da etiqueta da carteira de trabalho e as atualizações (individual e coletivo). 

1155 RH RH/Administraçã Permitir o armazenamento de documentação referente ao contrato de trabalho do funcionário, por 
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o de Pessoal meio de digitalização. 

1156 RH 
RH/Administraçã

o de Pessoal 
Permitir o monitoramento da data de entrega da documentação dos aprovados nos processos 
seletivos correspondentes 

1157 RH 
RH/Administraçã

o de Pessoal 

Permitir o registro de admissões especiais sem vínculo empregatício, como: diretores, conselheiros, 
autônomos, requisitados de outras empresas e assessores, e envio para a folha de pagamento, 
somente para compor os encargos sociais. 

1158 RH 
RH/Administraçã

o de Pessoal 
Permitir registrar a foto do novo funcionário.  

1159 RH RH/Administraçã
o de Pessoal 

Permitir registro eletrônico do livro/ficha de registro de funcionários. 

1160 RH 
RH/Administraçã

o de Pessoal 
Permitir a reintegração de funcionário por motivo de decisão judicial, possibilitando processamento 
de valores retroativos referente a salário e encargos sociais. 

1161 RH RH/Administraçã
o de Pessoal 

Permitir anexar e acessar informações digitalizadas do funcionário através de ferramenta gestão 
eletrônica de documentos e portal. 

1162 RH RH/Administraçã
o de Pessoal 

Permitir armazenamento de histórico de funcionários. 

1163 RH RH/Administraçã
o de Pessoal 

Permitir o cadastro de funcionários com dados pessoais, origem de contratação, cargo, faixa de 
remuneração, jornada de trabalho e outros campos parametrizáveis integrando com todas as rotinas 
do módulo gerir pessoas. 

1164 RH RH/Administraçã
o de Pessoal 

Possuir a funcionalidade de audit trail que permita o rastreamento de todos os movimentos realizados 
com gravação de data e hora e usuário que realizou. 

1165 RH RH/Administraçã
o de Pessoal 

Permitir a geração de arquivo em formato XLMS para atender ao eSocial. 

1166 RH RH/Administraçã
o de Pessoal 

Emitir alertas quanto à necessidade de exame demissional no momento da rescisão contratual. 

1167 RH 
RH/Administraçã

o de Pessoal Emitir alertas quanto à necessidade para homologação no momento da rescisão contratual. 

1168 RH RH/Administraçã
o de Pessoal 

Permitir a alteração do status do funcionário para "desligado" ao término do processo de 
desligamento. 

1169 RH RH/Administraçã Permitir a geração de termo de rescisão de contrato (calcular verbas rescisórias), conforme template 
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o de Pessoal previamente cadastrado. 

1170 RH 
RH/Administraçã

o de Pessoal Permitir a solicitação do desligamento com emissão de notificação ao gestor via portal.  

1171 RH RH/Administraçã
o de Pessoal 

Permitir o armazenamento do termo de rescisão de contrato com controle de versionamento 

1172 RH RH/Administraçã
o de Pessoal 

Registrar solicitação de desligamento e agendamento do exame médico demissional, integrando com 
a rotina de medicina do trabalho. 

1173 RH RH/Administraçã
o de Pessoal 

Emitir alertas quanto impeditivo de rescisão contratual, por motivo de estabilidade prevista em 
conforme Acordo Coletivo de Trabalho – ACT no momento da rescisão contratual e outros vinculados 
ao funcionário. 

1174 RH 
RH/Administraçã

o de Pessoal 
Permitir a inscrição dos funcionários em modalidades de movimentação de pessoal (por exemplo: 
interesse do funcionário, divulgação pela área demandante, consulta e convite). 

1175 RH RH/Administraçã
o de Pessoal 

Permitir a solicitação por parte do funcionário de interesse em outra área da COBRA 
TECNOLOGIAvia portal, com emissão de notificação à área de Gestão de Pessoas. 

1176 RH RH/Administraçã
o de Pessoal 

Permitir controlar o número de vagas para avaliar se uma unidade interna pode ou não solicitar 
movimentação de funcionário/estagiário considerando os quantitativos mínimos e máximos por área 
e os processos seletivos em andamento. 

1177 RH RH/Administraçã
o de Pessoal 

Permitir monitorar as movimentações de funcionários entre operações (SCR´s diferentes dentro do 
mesmo mês), mantendo o registro de dias úteis trabalhados em cada centro de custo. 

1178 RH RH/Administraçã
o de Pessoal 

Permitir solicitar movimentação por parte do funcionário via portal, com as devidas aprovações via 
workflow. 

1179 RH 
RH/Administraçã

o de Pessoal 

Controlar a designação e a destituição ou ocupação temporária em funções de confiança e a 
visualização destas informações por cargo e por funcionário, integrando com a rotina de folha de 
pagamento. 

1180 RH 
RH/Administraçã

o de Pessoal 
Permitir a geração de diferentes modelos de relatório (parametrizável) utilizando a base de dados da 
solução integrada. 

1181 RH RH/Administraçã
o de Pessoal 

Permitir a geração de arquivo em formato XLMS para atender ao eSocial. 

1182 RH RH/Folha de 
Pgto Permitir o cadastro dos dados do sindicato e acordo coletivo, assim como suas atualizações. 
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1183 RH 
RH/Administraçã

o de Pessoal 
Permitir o monitoramento do período de tempo trabalhado por funcionário, sinalizando a proximidade 
de sua aposentadoria. 

1184 RH RH/Administraçã
o de Pessoal 

Permitir o registro, o controle histórico e a geração de relatórios de todos os funcionário que já estão 
aposentados. 

1185 RH 
RH/Administraçã

o de Pessoal 
Permitir o cadastro de formulário de avaliação de desempenho de estagiário e jovem aprendiz, 
conforme requisitos já mencionados em "Realizar gestão de desempenho”. 

1186 RH RH/Administraçã
o de Pessoal 

Permitir o monitoramento do contrato do estagiário e jovem aprendiz com emissão de alertas 
conforme legislação específica para estágio e jovem aprendiz. 

1187 RH RH/Administraçã
o de Pessoal 

Permitir o cadastro de infrações disciplinares, com monitoramento conforme regras parametrizáveis 
no cadastro de funcionários. 

1188 RH RH/Administraçã
o de Pessoal 

Permitir o integração com os módulo Gerir Pessoas e Desenvolver pessoas. 

1189 RH RH/Administraçã
o de Pessoal 

Permitir que os processos de Infrações Disciplinares sejam solicitados e acompanhados via portal, 
através de workflows configuráveis para solicitações e aprovações e definição de status. 

1190 RH 
RH/Gestão de 
Desempenho 

Controlar o envio de e-mails para os avaliados ou avaliadores, enviando alertas nos casos em que os 
mesmos não tenham respondido o questionário da Avaliação de Desempenho no prazo estipulado. 

1191 RH RH/Gestão de 
Desempenho 

Criar/ Atualizar estrutura de itens de desempenho. 

1192 RH 
RH/Gestão de 
Desempenho 

Disponibilizar a avaliação do período de experiência do funcionário via portal, para o gestor do 
funcionário. A Área de Recursos Humanos deve ter acesso às avaliações realizadas pelos gestores. 

1193 RH RH/Gestão de 
Desempenho 

Permitir a atualização e registro dos resultados do PDI (Plano de Desenvolvimento Individual) e a 
realização do seu acompanhamento. 

1194 RH 
RH/Gestão de 
Desempenho 

Permitir a avaliação de desempenho de funcionários baseada em uma lista de 
competências/habilidades pré-definidas e orientadas pela gestão de competências. 

1195 RH RH/Gestão de 
Desempenho 

Permitir a consolidação dos resultados das avaliações e impressão dos questionários de avaliação. 

1196 RH 
RH/Gestão de 
Desempenho 

Permitir a definição de objetivos, diretrizes e metas organizacionais por funcionário, Departamento,  
Diretoria e metas individuais. 

1197 RH RH/Gestão de 
Desempenho 

Permitir a disponibilização do histórico da avaliação de desempenho e a evolução do funcionário no 
plano de carreira. 
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1198 RH 
RH/Gestão de 
Desempenho 

Permitir a elaboração de questionários para avaliação de desempenho e de competências por 
diferentes avaliadores e tipos de avaliação (bottom-up, top down, 360 e auto avaliação). 

1199 RH 
RH/Gestão de 
Desempenho 

Permitir a simulação da distribuição da verba fixa global para promoção, conforme estrutura 
organizacional da BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS. Após sua aprovação, integrar com a folha de 
pagamento. 

1200 RH 
RH/Gestão de 
Desempenho 

Permitir a vinculação da avaliação aos objetivos, diretrizes e metas organizacionais com definição de 
planos de ação. 

1201 RH RH/Gestão de 
Desempenho 

Permitir acesso ao resultado da avaliação de desempenho via login do funcionário no Portal. 

1202 RH 
RH/Gestão de 
Desempenho 

Permitir cadastro, administração e controle de PDI (Plano de Desenvolvimento Individual) por 
funcionário. 

1203 RH RH/Gestão de 
Desempenho 

Permitir enviar notificação de status aos avaliados e avaliadores sobre o processo de avaliação de 
desempenho. 

1204 RH RH/Gestão de 
Desempenho 

Permitir integração com o módulo de orçamento para distribuição de verba fixa global de promoção, 
incorporando regras de negócio configuráveis para efeito de cálculo e disponibilização de recursos 
para o processo de promoção. 

1205 RH RH/Gestão de 
Desempenho 

Permitir o cadastro e tratamento de subconjuntos de habilidades / competências / áreas de 
conhecimento. 

1206 RH 
RH/Gestão de 
Desempenho 

Permitir o gerenciamento do vencimento do contrato de experiência, conforme previsto na CLT - 
Consolidação das Leis do Trabalho. 

1207 RH RH/Gestão de 
Desempenho 

Permitir o vínculo dos conhecimentos/habilidades de um funcionário ao cargo/função que ocupa. 

1208 RH 
RH/Gestão de 
Desempenho 

Permitir os cálculos simulados e definitivos de percentual de promoções e impacto na folha. 

1209 RH RH/Gestão de 
Desempenho 

Permitir vínculo automático da efetivação da promoção/admissão com a tabela de cargos e salários 
de acordo com o cargo/faixa selecionado. 

1210 RH RH/Gestão de 
Desempenho 

Registrar a avaliação de desempenho do funcionário e manter histórico das avaliações. 

1211 RH 
RH/Gestão de 
Desempenho 

Permitir a geração de diferentes modelos de relatório (parametrizável) utilizando a base de dados da 
solução integrada. 
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1212 RH 
RH/Gestão de 
Desempenho 

Possuir a funcionalidade de audit trail que permita o rastreamento de todos os movimentos realizados 
com gravação de data e hora e usuário que realizou. 

1213 RH RH/Gestão de 
Desempenho 

Permitir o registro das informações na etapa de acompanhamento pelo avaliador. 

1214 RH 
RH/Gestão de 
Desempenho 

Permitir ao avaliado o acompanhamento dos registros no formulário de avaliação de desempenho. 

1215 RH RH/Gestão de 
Desempenho 

Permitir a geração de relatório contendo informações de avaliados e não avaliados (Gerentes 
Executivos e Diretoria). 

1216 RH RH/Recrutament
o e Seleção 

Disponibilizar aos funcionários, através do portal, funcionalidade de cadastro e atualização de 
currículo, anexando documentação e gerando notificação para a área de Recursos Humanos. 

1217 RH RH/Recrutament
o e Seleção 

Permitir a comparação do perfil do candidato com a requisição de pessoal. 

1218 RH RH/Recrutament
o e Seleção 

Permitir a digitalização de documentação referente ao currículo do funcionário. 

1219 RH RH/Recrutament
o e Seleção 

Permitir a importação da relação dos aprovados no concurso público e convocar aqueles os que 
serão contratados, de acordo com a prévia aprovação dos responsáveis, via e-mail enviado do 
sistema. 

1220 RH RH/Recrutament
o e Seleção 

Permitir abertura do processo seletivo e associar os candidatos recrutados ao processo em aberto. 

1221 RH 
RH/Recrutament

o e Seleção 
Permitir cadastro de candidatos externos e internos via Internet ou portal. 

1222 RH RH/Recrutament
o e Seleção 

Permitir criação de um banco de dados de candidatos, através de digitação de currículos, importação 
de currículos preenchidos no site da empresa e importação de currículos de agências especializadas.  

1223 RH RH/Recrutament
o e Seleção 

Permitir criar regras para o preenchimento de requisição de pessoal que esteja fora dos pontos 
considerados normais na operação do recrutamento, emitindo alertas quando ocorrerem estes casos. 
Exemplo: Requisição de 500 pessoas para uma nova operação, requisição de pessoal com salário 
fora da tabela ou alto cargo. 

1224 RH 
RH/Recrutament

o e Seleção 
Permitir o acesso aos currículos dos funcionários da COBRA TECNOLOGIApelos gestores e Área de 
Recursos Humanos. 

1225 RH RH/Recrutament
o e Seleção 

Permitir o agendamento das entrevistas com aprovação dos gestores, de forma individual e por 
blocos via portal. 
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1226 RH 
RH/Recrutament

o e Seleção Permitir parametrizar bloqueios/regras/travas no cadastro da requisição de pessoal. 

1227 RH RH/Recrutament
o e Seleção 

Permitir pesquisa de candidatos externos e internos por parte da Área de Recursos Humanos com 
filtros diversos das informações existentes. 

1228 RH 
RH/Recrutament

o e Seleção 
Permitir que pessoas se candidatassem às vagas em aberto via portal. 

1229 RH RH/Recrutament
o e Seleção 

Permitir realizar requisição de pessoal por parte dos gestores da COBRA TECNOLOGIAe realizar as 
devidas aprovações via portal. 

1230 RH RH/Recrutament
o e Seleção 

Possibilitar a integração dos dados gerados no recrutamento para a seleção. 

1231 RH RH/Recrutament
o e Seleção 

Permitir a geração de diferentes modelos de relatório (parametrizável) utilizando a base de dados da 
solução integrada. 

1232 RH RH/Recrutament
o e Seleção 

Permitir anexar e acessar informações digitalizadas do funcionário através de ferramenta gestão 
eletrônica de documentos e portal. 

1233 RH 
RH/Recrutament

o e Seleção 
Permitir armazenamento de histórico. (Data de convocação, entrega documental, exame admissional 
e data de posse) 

1234 RH 
RH/Recrutament

o e Seleção 

Permitir o cadastro de funcionários com dados pessoais, origem de contratação, cargo, faixa de 
remuneração, jornada de trabalho e outros campos parametrizáveis integrando com todas as rotinas 
do módulo gerir pessoas. 

1235 RH RH/Recrutament
o e Seleção 

Permitir que todos os serviços prestados pelos processos de Gestão de Pessoas sejam solicitados e 
acompanhados, via portal, através de workflows configuráveis para solicitações e aprovações e 
definição de status. 

1236 RH 
RH/Recrutament

o e Seleção 
Possuir integração com a solução que suporta a gestão financeira, gestão de compras e execução de 
contratos e outros aplicativos. 

1237 RH RH/Recrutament
o e Seleção 

Permitir a alteração do status de candidato, passando para funcionário, integrando o módulo de 
recrutamento e seleção com a rotina de folha de pagamento, desempenho e a rotina de benefícios. 

1238 RH RH/Recrutament
o e Seleção 

Permitir criação de status para as reprovações de candidatos durante o processo de seleção, pois 
um candidato reprovado para um perfil de seleção pode ser aproveitado em outro, gerando um 
histórico da participação dos funcionários e candidatos nos processos seletivos. 

1239 RH RH/Recrutament
o e Seleção 

Permitir exportação de arquivo consolidado com status de aprovação/reprovação dos candidatos.  
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1240 RH 
RH/Recrutament

o e Seleção 
Permitir monitorar os custos nos processos de Recrutamento e Seleção através de integração com o 
módulo de orçamento. 

1241 RH RH/Recrutament
o e Seleção 

Permitir retorno do resultado negativo do processo seletivo de forma automática através do e-mail do 
candidato. 

1242 RH 
RH/Folha de 

Pgto 
Permitir cálculo de verbas variáveis na folha de pagamento. 

1243 RH RH/Folha de 
Pgto 

Permitir desconto de pensão em verbas rescisórias. 

1244 RH 
RH/Gestão de 
Treinamento 

Permitir  remuneração por turma e disciplina pagamento a Fornecedores ou a Professores. 

1245 RH RH/Gestão de 
Remuneração 

Permitir a definição de “overvalue” nas tabelas salariais. 

1246 RH RH/Folha de 
Pgto 

Permitir fazer desconto automático de benefício proporcional nos casos de rescisão/ afastamento/ 
faltas/férias de acordo com o histórico de frequência e o que é previsto no acordo coletivo da BB 
TECNOLOGIA E SERVIÇOS. 

1247 RH RH/Folha de 
Pgto 

Permitir o envio à folha de pagamento dos valores para desconto da parcela de Anuidade de Órgão 
de Classe. 

1248 RH 
RH/Folha de 

Pgto 
Permitir o envio ao contas a pagar dos valores referente ao pagamento da licença Prêmio, após 
aprovações. 

1249 RH RH/Portal do 
Colaborador 

Permitir que o próprio funcionário atualize suas opções de benefícios, via portal, com aprovação da 
GGP. 

1250 RH RH/Gestão de 
Treinamento 

Permitir o cancelamento de participação no treinamento, até 2 dias antes do treinamento, desde que 
haja a possibilidade de indicação de novo participante. 

1251 RH RH/Administraçã
o de Pessoal 

Manter no módulo de lotação informações apenas relacionadas ao quadro de pessoal: funcionários 
Cobra CLT/Concursados, Cedidos e DAS. Transferir do quadro de lotação os fornecedores, jovens 
aprendizes, estagiários e terceirizados para outro módulo de controle. 

1252 RH RH/Administraçã
o de Pessoal 

Manter o registro de informações sobre cada unidade organizacional (por prefixo ou SCR), incluindo 
nome, endereço completo, e-mail (caixa postal departamental) telefones e ramais, nome, telefone e 
e-mail do primeiro gestor, vinculação hierárquica, dotação/lotação, cargos e funções. 

1253 RH RH/Administraçã
o de Pessoal 

Consultar histórico da carreira dos funcionários, abrangendo localização (por prefixo da Unidade ou 
SCR), treinamentos (auto instrucionais, com tutoria ou com professor, à distância ou presenciais), 
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funções exercidas, promoções, ausências, participações em processos seletivos. 

1254 RH RH/Administraçã
o de Pessoal 

Permitir a integração do arquivo de candidatos concursados, gerado pela empresa organizadora do 
concurso público para compor banco de dados de forma a controlar as fases do processo de 
admissão de novos empregados, como por exemplo: por número de Edital, cargo/função, cidade, 
macro e microrregiões. 

1255 RH RH/Administraçã
o de Pessoal 

A partir da integração do cadastro do candidato realizado na rotina de recrutamento e seleção de 
pessoal, permitir o complemento das demais informações do cadastro necessárias para a admissão 
do funcionário e após sua confirmação gerar número de matrícula e integrar com a rotina de folha de 
pagamento. 

1256 RH 
RH/Gestão de 
Desempenho 

Permitir a solicitação de treinamento via portal com workflow de aprovação configurável. 

1257 RH RH/Recrutament
o e Seleção 

Permitir criar regras para o preenchimento de requisição de pessoal que esteja fora dos pontos 
considerados normais na operação do recrutamento, emitindo alertas quando ocorrerem estes casos. 
Exemplo: Requisição de 500 pessoas para uma nova operação, requisição de pessoal com salário 
fora da tabela ou alto cargo. 

1258 RH 
RH/Recrutament

o e Seleção 

Permitir criação de status para as reprovações de candidatos durante o processo de seleção, pois 
um candidato reprovado para um perfil de seleção pode ser aproveitado em outro, gerando um 
histórico da participação dos funcionários e candidatos nos processos seletivos. 

1259 RH 
RH/Recrutament

o e Seleção 
Permitir a geração de relatório de acompanhamento de seleções realizadas: quantidade de 
candidatos que enviaram o Curriculum Vitae, triagem e indicados, por processo seletivo. 

1260 Suprimentos 
Recebimento de 

Materiais e 
Serviços 

Permitir a vinculação do transportador com o fornecedor na Entrada da Nota Fiscal. 

1261 Suprimentos 
Recebimento de 

Materiais e 
Serviços 

Permitir realizar consistências automáticas no recebimento dos produtos / serviços, de forma a evitar 
o registro de notas fiscais que: 
-Não estejam vinculadas a um pedido de compra. 
-Apresentem quantidade e/ou preço dos itens superiores aos constantes nos pedidos. 

1262 Suprimentos 
Recebimento de 

Materiais e 
Serviços 

Possibilitar a parametrização de consistências de registro da nota fiscal visando inibir o registro de 
Nota Fiscal - NF em duplicidade (Alertas para Nota Fiscal com mesma data de emissão, valor e 
numeração). 
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1263 Suprimentos 
Recebimento de 

Materiais e 
Serviços 

Permitir baixa automática dos pedidos de compra quando do acatamento da da Nota Fiscal 
(recebimento). 

1264 Suprimentos 
Recebimento de 

Materiais e 
Serviços 

Possuir rotina específica para controle de portaria, listando informações dos dados de motorista, KM 
do veículo, hr de entrada e saída assim com todas as informações da entrega. 

1265 Suprimentos 
Recebimento de 

Materiais e 
Serviços 

Possuir Rotina de Exclusão de Recebimentos Incompletos. 

1266 Suprimentos 
Recebimento de 

Materiais e 
Serviços 

Possibilitar o bloqueio do registro de notas fiscais sem pedido correspondente. 

1267 Suprimentos 
Recebimento de 

Materiais e 
Serviços 

Permitir bloquear o recebimento de materiais (entrada da Nota Fiscal) com informações superiores às 
quantidades e valores registradas no pedido de compras, condicionando a continuidade da operação 
à aprovação eletrônica por níveis de alçada. 

1268 Suprimentos 
Recebimento de 

Materiais e 
Serviços 

Possibilitar a definição de  limites máximos de valor absoluto para divergência, os quais, se 
ultrapassados, devem bloquear o registro da Nota Fiscal, forçando a devolução do material.  

1269 Suprimentos 
Recebimento de 

Materiais e 
Serviços 

Permitir recebimento parcial dos pedidos de compra, calculando as quantidades pendentes e 
atualizando o status do pedido. 

1270 Suprimentos 
Recebimento de 

Materiais e 
Serviços 

Permitir que sejam digitados previamente os dados da Nota Fiscal (NF), sem atualizar a posição de 
estoque, de forma que seja realizado um comparativo entre os dados da NF e os dados do pedido de 
compra, emissão de críticas e confirmação do usuário responsável. 

1271 Suprimentos 
Recebimento de 

Materiais e 
Serviços 

Permitir atualização automática da posição de Estoques, Contas a Pagar, Contabilidade e livros 
fiscais, após o registro e aprovação do recebimento e respectiva Nota Fiscal. 

1272 Suprimentos 
Recebimento de 

Materiais e 
Serviços 

Possibilitar o bloqueio par alteração do Centro de custo em que o material deve ser vinculado no 
momento de recebimento fiscal. 
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1273 Suprimentos 
Recebimento de 

Materiais e 
Serviços 

No recebimento Integrado importar  automaticamente as seguintes notas fiscais de retorno: Retorno 
de Aplicação, Retorno de Aplicação Fiel, Retorno de Apropriação e Retorno de Apropriação Fiel. 

1274 Suprimentos 
Recebimento de 

Materiais e 
Serviços 

Gerar Relatório (Aviso de Recebimento). Este relatório consiste nas informações do recebimento, 
para cada item recebido gerará uma folha contendo as informações do recebimento da nota,  esta 
folha relatório recepcionará o item ao almoxarifado. 

1275 Suprimentos 
Recebimento de 

Materiais e 
Serviços 

Gerar relatório com os dados registrado no Recebimento Integrado para conferência diária dos 
registros lançados no Livro Fiscal da Empresa. 

1276 Suprimentos 
Recebimento de 

Materiais e 
Serviços 

Importar a Nota Fiscal de Transferência automaticamente. 

1277 Suprimentos 
Recebimento de 

Materiais e 
Serviços 

Emitir alerta quando houver entrada de material o qual possua requisição para retirada  pendente. 

1278 Suprimentos 
Recebimento de 

Materiais e 
Serviços 

Permitir a entrada dos dados de forma manual ou automática da Nota Fiscal Eletrônica no Módulo 
Recebimento Integrado, tornando o processo mais ágil. 

1279 Suprimentos 
Recebimento de 

Materiais e 
Serviços 

Permitir a automatização de entrada para Filiais e Regionais. 

1280 Suprimentos 
Recebimento de 

Materiais e 
Serviços 

Conferir e verificar as divergências entre a Nota Fiscal e o pedido de compra, de acordo com critérios 
definidos pelo usuário. 

1281 Suprimentos 
Recebimento de 

Materiais e 
Serviços 

Tratar unidades de medida diferenciadas para compra e armazenagem. 

1282 Suprimentos 
Recebimento de 

Materiais e 
Serviços 

Calcular os tributos para ICMS, IPI , ISS, INSS e IRRF sobre serviços. 

1283 Suprimentos Recebimento de Permitir a destinação da mercadoria para o depósito (almoxarifado) e centro de custo correspondente 
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Materiais e 
Serviços 

e o tratamento de lotes, verificando validade X disponibilidade. 

1284 Suprimentos 
Recebimento de 

Materiais e 
Serviços 

Fazer o arquivamento em banco de dados e a recuperação de arquivos XML de notas fiscais 
eletrônicas emitias e ou recebidas. 

1285 Suprimentos 
Recebimento de 

Materiais e 
Serviços 

Permitir a reversão e cancelamento de entrada de uma Nota fiscal. 

1286 Suprimentos 
Recebimento de 

Materiais e 
Serviços 

Incluir o último endereço de armazenagem no Aviso de Recebimento (Este relatório consiste nas 
informações do recebimento, para cada item recebido gerará uma folha contendo as informações do 
recebimento da nota,  esta folha relatório recepcionará o item ao almoxarifado) 

1287 Suprimentos 
Recebimento de 

Materiais e 
Serviços 

Permitir o arquivamento do DANFE no registro da Nota Fiscal. 

1288 Suprimentos 
Recebimento de 

Materiais e 
Serviços 

Permitir consulta que contenha saldo anterior, movimentação e saldo final das rubricas do ISSQN e 
do ICMS (separado por tipo, ou seja, ICMS Normal, Antecipado, Substituto, por filial e totalizando a 
empresa. 

1289 Suprimentos 
Recebimento de 

Materiais e 
Serviços 

Permitir consulta com todos os pagamentos das guias do ISSQN e do ICMS, por mês, por filial e 
totalizado. 

1290 Suprimentos 
Recebimento de 

Materiais e 
Serviços 

Permitir consulta com os pagamentos das multas e juros referentes ao ISSQN e ao ICMS, por filial e 
total da empresa, por mês. 

1291 Suprimentos 
Recebimento de 

Materiais e 
Serviços 

Permitir consulta por CNPJ do prestador dos serviços, dos tributos retidos pela empresa, em 
determinado período. 

1292 Suprimentos 
Recebimento de 

Materiais e 
Serviços 

Permitir a geração de relatório para consulta que demonstre a utilização dos CFOPs por filial, bem 
como a natureza da operação. 

1293 Suprimentos Itens Emitir Etiqueta Código de barra na Matriz e nos CATs. 
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1294 Suprimentos Itens 
Incluir de atributos de Código, Part-Number de Fornecedor, Alternativos, anexação de Documentos 
não estruturados como  Imagens, PDF, DOCs). 

1295 Suprimentos Itens 

Deverá sugerir de forma automática a inativação de itens no estoque com base em parâmetros pré-
definidos de ausência de movimentação  (ex: 6 meses). 
(observando a data de cadastro do item, sua relação com o parque contratado e o tempo de 
permanência em contrato). 

1296 Suprimentos Itens Permitir efetuar cargas de itens em alto volume. 

1297 Suprimentos Itens Atribuir itens de uma organização existente (da organização MESTRE) para uma nova organização. 

1298 Suprimentos Qualidade 
Efetuar inspeção de materiais e rejeição com a devolução do saldo para Ordem de Compra, bem 
como a emissão da Nota Fiscal automática de devolução. (De compras provenientes do mercado 
interno e externo). 

1299 Suprimentos Qualidade Efetuar o controle de garantia de equipamentos/peças, quando da entrada e rastreabilidade dos 
itens. 

1300 Suprimentos Qualidade Efetuar avaliação de Fornecedor. 

1301 Suprimentos Qualidade Permitir a visibilidade dos status/situação do item e saldo no processo de inspeção. 

1302 Suprimentos Qualidade 
Emitir de etiquetas de código de Barras para os itens de estoque no Recebimento e na Qualidade. 
(Na Matriz e nos CATs) 

1303 Suprimentos Produção Emitir notificação automática de disponibilidade do material no estoque a ser montado para liberação 
da Ordem de Produção, parcial ou total. 

1304 Suprimentos Produção Gerenciar gargalos de recursos. 

1305 Suprimentos Produção Gerenciar tempos de preparação de máquinas - limpeza, troca de matrizes, ajuste de máquina. 

1306 Suprimentos Produção 
Permitir Integração com processos externos ao da planta. Gerenciar serviços de terceiros 
(Transbordo). 

1307 Suprimentos Produção 
Permitir Integração de  todas aquelas partes relacionadas com pedidos, materiais, recursos 
produtivos, roteiros, sequenciamento das ordens de fabricação, andamento da produção, 
manutenção, indispensáveis ao processo de tomada de decisão de curto e de médio prazo. 

1308 Suprimentos Produção Permitir efetuar a montagem a partir de uma lista de equipamentos. 

1309 Suprimentos Importação  Possibilitar a classificação do pedido de compra em “Importação” alterando a natureza da operação, 
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permitindo o co-relacionamento das taxas alfandegárias. 

1310 Suprimentos Importação  Permitir a inclusão de todos os custos adicionais ao processo, consolidando estes custos  à 
aquisição. 

1311 Suprimentos 
Relatório 
Gerencial 

Permitir a emissão de relatório com os fornecedores, clientes e materiais sem movimentação a um 
determinado período. 

1312 Suprimentos Relatório 
Gerencial 

Emitir relatório de acompanhamento de solicitações e pedidos de compra com status em aberto, 
pendentes e cancelados, informando a data de emissão. 

1313 Suprimentos Relatório 
Gerencial 

Permitir a emissão de relatórios de aging list dos pedidos de compras em aberto e pendentes. 

1314 Suprimentos Relatório 
Gerencial 

Emitir relatórios gerenciais com o histórico de consumo dos materiais por períodos (Consumos 
diários, semanais, mensal). 

1315 Suprimentos Relatório 
Gerencial 

Permitir visualização/extração de relatórios comparativo, por período, do Percentual de Compras 
entregues dentro do prazo estabelecido pela área. 

1316 Suprimentos 
Relatório 
Gerencial 

Permitir a emissão de relatórios periódicos consolidando o numero de solicitações emergenciais por 
centro de custo. 

1317 Suprimentos Relatório 
Gerencial 

Permitir emissão de relatório do tempo médio de entrega (dias) dos produtos por fornecedor - lead 
time (a contar da emissão do pedido de compras até a entrada física do material no sistema). 

1318 Vendas 
Gestão de 
Pedidos 

Permitir de forma integrada gerenciamento de informações sobre clientes. 

1319 Vendas Gestão de 
Pedidos 

Permitir o gerenciamento de informações sobre pedidos e devoluções. 

1320 Vendas 
Gestão de 
Pedidos Permitir efetuar o cancelamento de  pedidos ou linhas do pedido. 

1321 Vendas Gestão de 
Pedidos 

Permitir a verificação e reserva da quantidade disponível na cadeia de suprimento. 

1322 Vendas 
Gestão de 
Pedidos Permitir definir restrições de alterações de dados, conforme perfil específico. 

1323 Vendas Gestão de 
Pedidos 

Permitir anexar documentos aos pedido. 

1324 Vendas Gestão de Permitir que cada linha do pedido possa seguir um fluxo diferente. 
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Pedidos 

1325 Vendas 
Gestão de 
Pedidos 

Permitir a integração completa com Contas a Receber, gerando as informações para emissão da 
Nota Fiscal. 

1326 Vendas Gestão de 
Pedidos 

Permitir a configuração de lista de preços, preços e listas secundárias para o gerenciamento de 
valores. 

1327 Vendas 
Gestão de 
Pedidos 

Permitir controlar informações de transporte, tais como: percursos, paradas, distribuições, linhas de 
distribuição, containers de transporte. 

1328 Vendas Gestão de 
Pedidos 

Atualizar Lista de Preço pela ultima compra. 

1329 Vendas 
Gestão de 
Pedidos 

Emitir Relatório de Separação de peças do estoque. Com as informações determinadas pelos 
usuário tais como: Número do Pedido, Código da peça, Descrição da peça, Unidade de medida, 
quantidade solicitada, Endereço da peça, Requisitante, Cliente , Nr da distribuição, numero do 
chamado, nome do técnico. 

1330 Vendas Gestão de 
Pedidos 

Emitir e cadastrar Romaneio de Entrega de Materiais, com as informações do Cliente, nr da Nota 
Fiscal, Valor da Nota Fiscal, Transportadora, Nome do motorista, Placa do Veiculo, Destinatário, 
Peso e Volume, Matricula e Nome do Expedidor, KM inicial, KM final e KM total por nota. Permitir o 
controle de entregas avulsas (documentos por exemplo - não existe Nota Fiscal) pelo mesmo 
formulário. 

1331 Vendas Gestão de 
Pedidos 

Gerar automaticamente as Ordens de Remessa para Reparo, através da planilha de Reparo 

1332 Vendas Gestão de 
Pedidos 

Gerar automaticamente as requisições de transferências internas entre estoques, através da Planilha 
de Alerta fazendo constar na linha da nota fiscal de transferência, ao final da descrição do item, o 
número do chamado para o qual se destina a peça. 

1333 Vendas 
Gestão de 
Pedidos 

Cadastrar automaticamente um fornecedor  ou Funcionário da COBRA TECNOLOGIAcomo 
transportadora, quando o fornecedor  for do tipo "Transportadora" e o Funcionário possuir  a função 
de Técnico e Atualizar o cadastro de transportadora quando o fornecedor( tipo "Transportadora") ou 
Funcionário (função de Técnico) for Inativado. 

1334 Vendas Gestão de 
Pedidos 

Permitir que as responsabilidades somente acessem os dados das ordens relacionadas a sua 
organização de inventário. 

1335 Vendas 
Gestão de 
Pedidos 

Retornar o item ao Estoque de origem quando for retirada a reserva na linha da ordem. 
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1336 Vendas 
Gestão de 
Pedidos Não permitir criar ordem de devolução (Retorno) com linhas que não possua Nota Fiscal de Saída. 

1337 Vendas Gestão de 
Pedidos 

Após o registro da Ordem de Devolução(Retornos) , criar automaticamente a Nota Fiscal de Entrada 
com os dados originados da Ordem de Devolução 

1338 Vendas 
Gestão de 
Pedidos 

Somente permitir que a Ordem de Retorno(Devolução) do Tipo "Retorno Sem Reparo" seja 
registrado se o arquivo de LAUDO do Fornecedor esteja anexado a Ordem. 

1339 Vendas 
Gestão de 

Pedidos(Impress
ão) 

Sistema terá que possuir interface com o sistema legado de Impressão , para geração da produção 
de impressão no ERP. 

1340 Vendas 
Gestão de 

Pedidos(Créd. 
imobiliário) 

Sistema terá que possuir interface com o sistema legado do banco para o crédito imobiliário , para 
geração do faturamento no ERP. 

1341 Vendas 
Gestão de 

Pedidos(Microfil
magem) 

Sistema terá que possuir interface com o sistema legado de Microfilmagem , para geração da 
produção do processo  de microfilmagem no ERP. 

1342 Vendas Gestão de 
Pedido 

Sistema enviar  mensagem de alerta ao Gestor dos centros de atendimento (CAT´s), com cópia para 
o login do usuário criador da RMA(retorno de material autorizado), após 24 horas de pendência de 
registro da NF no recebimento integrado, para o tipo de retorno conforme segue: 
Tipo de RMA: Retorno de apropriação, Retorno de aplicação, Retorno de Apropriação Fiel depositário 
e Retorno de Aplicação Fiel depositário. A mensagem deverá ter agendamento diário com envio 
único para às 10 horas da manhã. 
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Requisitos Não Funcionais 

# Processo Assunto Descrição  

1 Desempenho Tempo de Resposta da 
Aplicação 

Transações operacionais simples de inclusão, alteração, exclusão e consulta a dados 
não devem ultrapassar a meta de execução de 5 segundos. 

2 Desempenho Tempo de Resposta da 
Aplicação 

Transações que exijam ampla pesquisa ou interação com dados do sistema após envio 
da requisição não devem ultrapassar a meta de execução entre 10 a 30 segundos. 

3 Desempenho 
Tempo de Resposta da 

Aplicação 
Transações que exijam acesso a gráficos analíticos com aglutinação de dados não 
devem ultrapassar a meta de execução entre 10 a 30 segundos. 

4 Desempenho 
Tempo de Resposta da 

Aplicação 
Transações que atualizem dados em lote (até 1000 registros) não devem ultrapassar a 
meta de execução de 10 segundos. 

5 Desempenho Tempo de Resposta da 
Aplicação 

Transações que atualizem dados em lote (entre 1001 a 20000 registros)  não devem 
ultrapassar a meta de execução entre 10 a 30 segundos. 

6 Desempenho Tempo de Resposta da 
Aplicação 

Transações que atualizem dados em lote (até 21000 a 50000 registros) não devem 
ultrapassar a meta de execução entre 31 a 60 segundos. 
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7 Desempenho 
Tempo de Resposta da 

Aplicação 
Transações que atualizem dados em lote (acima de 50000 registros)  não devem 
ultrapassar a meta de execução de 120 segundos. 

8 Desempenho Tempo de Resposta da 
Aplicação 

Tempo de respostas para os Relatórios operacionais (listagem)  não devem ultrapassar 
a meta de execução de 12 segundos. 

9 Desempenho 
Tempo de Resposta da 

Aplicação 
Tempo de respostas para os Relatórios gerenciais (Relatórios analíticos)  não devem 
ultrapassar a meta de execução de 30 segundos. 

10 Desempenho Tempo de Resposta da 
Aplicação 

Para transações WEB que utilizem mecanismos de atualização assíncrona (como por 
exemplo, acesso a uma lista de valores, caixa de listagem ou combo box)  não devem 
ultrapassar a meta de execução de 0,2 segundos. 

11 Desempenho 
Tempo de Resposta da 

Aplicação 
Transações de integração entre os módulos do e-Business Suíte R12 (concurrents) 
devem ser executados entre o tempo limite de 10 a 30 segundos. 

12 Desempenho 
Tempo de Resposta da 

Aplicação 
Transação para geração de uma Nota Fiscal (Programa Mestre de Execução) deve ser 
executado em até 5 segundos. 

13 Desempenho Tempo de Resposta da 
Aplicação 

Transação de lotes de pagamentos no módulo de Contas a Pagar deve ser executado 
em até 5 segundos. 

14 Desempenho Tempo de Resposta da 
Aplicação 

Transações de aprovação (workflow) no módulo Fiscal (RI – Recebimento Integrado) 
deve ser executado em até 5 segundos. 

15 Desempenho 
Tempo de Resposta da 

Aplicação 
Transação de processamento da Folha de Pagamento para 3500 funcionários.  
O processamento para cada funcionário deve ocorrer em até 2,2 segundos. 
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16 Desempenho 
Tempo de Resposta da 

Aplicação 

Transações de acesso a documentos eletrônicos (digitalizados ou não) apresentados 
na SOLUÇÃO (refere-se a documentos com tamanho máximo de 1 MByte) devem 
ocorrer em até 8 segundos. 

17 Desempenho Tempo de Resposta da 
Aplicação 

Transações de acesso a documentos eletrônicos (digitalizados ou não) apresentados 
na transação (refere-se a documentos com tamanho acima de 1 MByte) devem ocorrer 
em até 50 segundos. 

18 Desempenho 
Tempo de Resposta da 

Aplicação 

Transações de processamento de carga de dados ETL (Extract Transform, Load) do 
ambiente transacional para disponibilidade no ambiente analítico devem ocorrer em até 
1800 segundos. 

19 Nível de Atendimento Requisito do Negócio 

Níveis de atendimento para o módulo de Folha de Pagamento: 
 
a) a frequência dos funcionários da COBRA TECNOLOGIA é fechada no 20º (vigésimo) 
dia de cada mês ou no próximo dia útil subsequente; 
 
b) o processamento da folha é realizado no 22º (vigésimo segundo) dia do mês ou no 
próximo dia útil subsequente; 
 
c) a folha definitiva é entregue (concluída) até o antepenúltimo dia útil do mês para 
aprovação da folha pelas alçadas competentes; 
 
d) o pagamento é creditado nas contas dos colaboradores até às 10:00h do último dia 
útil do mês. 
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20 Plataforma Operacional Mobilidade 

Disponibilizar aplicativo Mobile homologados para Android 4.x. Deverá Possuir rotinas 
de integração com equipamentos móveis;  A solução deverá ser disponibilizada via 
INTERNET nativamente, compatível com padrões W3C e não serão aceitas soluções 
que utilizem emuladores. 

21 Plataforma Operacional Arquitetura 

A SOLUÇÃO deve possuir arquitetura integrada de sistemas com um perfeito 
relacionamento entre os componentes, permitindo uma comunicação automática e 
adequada de dados e a performance do funcionamento.  
 
A referida integração deve garantir que uma única transação executada pelo usuário 
desencadeie todas as ações a ela pertinentes, tornando os processos do sistema 
totalmente integrados entre si. 

22 Plataforma Operacional Arquitetura 

Permitir acesso aos usuários operarem o sistema via WEB. Deverá possuir ferramenta 
de extração de informações que permita ao usuário criar suas próprias consultas e 
relatórios customizados, conforme suas necessidades;  Suportar Web services, tanto no 
desenvolvimento e publicação de novos serviços, como na requisição de serviços 
existentes em diretórios de serviços (protocolos WSDL, UDDI, SOAP).  
 
Nativamente, a parte cliente da SOLUÇÃO, quando o requisito funcional for 
disponibilizado pela WEB, deve ser totalmente compatível com, no mínimo, os 
navegadores Chrome, Firefox 3.5, Internet Explorer 7.0 e as respectivas versões 
superiores.   
 
O Sistema deverá ser instalado e estar disponível em ambiente único (infraestrutura 
tecnológica) administrado pela equipe interna da COBRA TECNOLOGIA e deverá 
possibilitar, mediante funcionalidade interna, a integração (importação e exportação de 
dados) com os  sistema que compõe a SOLUÇÃO, por meio de arquivos TXT e XML. 
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23 Plataforma Operacional Integração 
Deve possuir interface padrão Java Enterprise Edition 5 - J2EE5 que permita 
desenvolver novos componentes de software, incluindo novas funcionalidades. 

24 Plataforma Operacional Arquitetura 
Suportar arquitetura em três camadas (apresentação, lógica de negócio e persistência), 
onde os elementos de uma aplicação estejam nitidamente separados nestas camadas 
de dados. 

25 Plataforma Operacional Arquitetura Deve suportar o modelo arquitetônico de aplicações Model-Viewer-Controller – MVC. 

26 Plataforma Operacional Integração 
Deverá conter todos módulos integrados, utilizando diversas bases de dados de 
um mesmo Sistema Gerenciador de Base de Dados – SGBD, com as mesmas 
características tecnológicas e de forma nativa. 

27 Plataforma Operacional Integração Possuir ferramentas para migração de dados de outros aplicativos. 

28 Plataforma Operacional Integração Deve fornecer o modelo e dicionário de dados. 

29 Segurança da Informação Requisito do sistema Permitir autenticação da Solução MOBILE com o AD (Active Directory). 

30 Segurança da Informação Acesso a dados Rotinas de mascaramento de dados para carga dos demais ambientes da operação 
(DESENVOLVIMENTO e TESTES) a partir do ambiente de produção. 
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31 Segurança da Informação Auditoria 

Permitir a gravação dos logs de utilização para auditoria (audit trail) de transações  
possibilitando a visualização das seguintes informações: 
- rotina do sistema; 
- usuário responsável pela manutenção; 
- data/ hora; 
- natureza da manutenção (alteração, inclusão,  cancelamento). 

32 Segurança da Informação Requisito do sistema 
Deverá ser controlado por meio de login/senha e níveis de acesso de acordo com as 
permissões que os diferentes usuários possuem dentro do mesmo. 

33 Segurança da Informação Requisito do sistema 
Deverá impedir que o log possa ser modificado por qualquer tipo de usuário. A geração 
do log não deve impactar na performance da aplicação. 

34 Segurança da Informação 
Disponibilização de 

Informações 
Confidenciais 

Durante todo o processo de fornecimento da solução a CONTRATADA terá acesso a 
uma série de informações confidenciais da BBTS. Dessa forma, a mesma se 
comprometerá a manter sigilo absoluto de toda e qualquer informação fornecida pela 
BBTS. 

35 Segurança da Informação 
Disponibilização de 

Informações 
Confidenciais 

Não deverá ser divulgar nenhuma informação relativa à implantação, utilização, ou 
quaisquer outros processos, sem autorização da BBTS e deverá firmar acordo de 
Manutenção do Sigilo das Informações com seus empregados de modo a formalizar a 
questão. 
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36 Segurança da Informação 
Disponibilização de 

Informações 
Confidenciais 

Deve ser obedecida as regras e normas de controle de acesso físico e logico da BBTS, 
bem como o compromisso de não retirar, sem prévia autorização por escrito, 
documentos e bens pertencentes a BBTS. 

37 Segurança da Informação 
Disponibilização de 

Informações 
Confidenciais 

São considerados como informações confidenciais todos os documentos, informações, 
conhecimentos e dados, sejam eles operacionais, técnicos ou de qualquer natureza, 
tangíveis ou em formato eletrônico, que, no curso da execução das atividades da 
CONTRATADA venham a ser revelados pela BBTS, com o fim de fornecer elementos 
para o pleno cumprimento do Contrato. 

38 Segurança da Informação Recursos de acessos 
A SOLUÇÃO deverá possuir módulo de gestão de usuários e funções de autenticação 
de usuários e de controle de acesso às funcionalidades disponíveis nos módulos do 
sistema, implementando o conceito de perfil de acesso e grupos de usuários.  

39 Segurança da Informação Recursos de acessos Especificar níveis de acesso a funcionalidades, transações, campos, áreas de negócios 
e telas. 

40 Segurança da Informação Recursos de acessos Suportar a validação dos usuários via servidor LDAP. 

41 Segurança da Informação Recursos de acessos Possuir os requisitos para autenticação utilizando tecnologia de single sign on para as 
aplicações que compõem a solução. 

42 Segurança da Informação Recursos de acessos 
O sistema deverá permitir desabilitar de forma automática sessões inativas após um 
determinado período de tempo configurado na solução. 
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43 Segurança da Informação Recursos de acessos 
O acesso ao Sistema deverá ser autorizado mediante senha única e individual com 
rastreabilidade e controle de erros e de tentativas de invasão do sistema, suportando, 
inclusive, a autenticação por meio de certificado digital A3 ICPBrasil. 

44 Segurança da Informação Recursos de acessos Prover ferramentas para definição de políticas, tais como permissões diferenciadas por 
grupo de usuários. 

45 Segurança da Informação Recursos de acessos Possuir mecanismo de acesso a partir de uma única estrutura de menus. 

46 Segurança da Informação Recursos de acessos Permitir o registro e bloqueio de acesso para o caso de tentativas de acesso indevido. 

47 Segurança da Informação Recursos de acessos Possuir funcionalidade de tratamento para o prazo de expiração da senha de acesso. 

48 Segurança da Informação Recursos de acessos 
Possuir funcionalidade para restringir tentativas de acesso por dispositivos automáticos 
(robôs). 

49 Segurança da Informação Recursos de acessos Possuir mecanismo de time-out para logoff de usuários após determinado tempo de 
inatividade, a ser controlado por parametrização. 

50 Segurança da Informação Recursos de acessos Utilizar criptografia para armazenamento de senha. 

51 Segurança da Informação Recursos de acessos Permitir acesso via internet e intranet.  
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52 Segurança da Informação Recursos de acessos 

As rotinas de segurança do sistema devem permitir o acesso dos usuários somente ao 
conjunto de objetos do sistema (telas, transações, áreas de negócios, etc.) autorizado 
individualmente ou para cada grupo de usuário, com base a perfis de acesso distintos 
para diferentes atores, agrupados nas classes de auto-serviço, operacional, gestor, 
técnico entre outros. 

53 Segurança da Informação Recursos de acessos 
Deverá permitir definição de data de expiração do identificador (login) do usuário 
internamente ao sistema. 

54 Segurança da Informação Recursos de acessos Deverá permitir que os perfis de acesso associados aos usuários tenham data de 
expiração, possibilitando delegações temporárias de atividades e  responsabilidades. 

55 Segurança da Informação Recursos de acessos Deverá ser permitido bloquear e desbloquear acesso de usuários de modo imediato. 

56 Segurança da Informação Recursos de acessos 
Deverá possibilitar que, para um mesmo usuário, possam ser associados vários perfis 
de acesso, com efeito cumulativo de autorizações. 

57 Segurança da Informação 
Monitoramento de 

desempenho e 
capacidade 

Possuir ferramenta de gerenciamento completo dos componentes da solução, incluindo 
verificação de estado, desempenho e escalabilidade, consumo e ajustes (tunning) dos 
componentes, registrando todos os erros, falhas, inconsistências e alertas, 
considerando o ambiente, o banco de dados e as aplicações. 

58 Segurança da Informação 
Monitoramento de 

desempenho e 
capacidade 

Estatística de uso de memória e processador, em apoio à identificação de gargalos de 
processamento. 
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59 Segurança da Informação 
Monitoramento de 

desempenho e 
capacidade 

Estatística de armazenamento de dados para facilitar a projeção de necessidade de 
expansão de área disponível. 

60 Segurança da Informação 
Monitoramento de 

desempenho e 
capacidade 

Tempo de resposta das transações de negócio, com detalhamento dos tempos de 
processamento e de rede. 

61 Segurança da Informação 
Verificação e validação 

de dados 

A verificação e validação de dados de entrada deverão ser consideradas - onde 
aplicáveis - para garantir correção e consistência dos dados, reduzirem o risco de erros 
e prevenir ataques conhecidos como injeção de código, para detectar, no mínimo, os 
seguintes erros:  Entrada duplicada; Valores fora da faixa; Caracteres inválidos em 
campos de dados; Dados incompletos ou faltantes. 

62 Segurança da Informação 
Verificação e validação 

de dados 
O sistema deve realizar verificação periódica do conteúdo de campos-chave ou 
arquivos de dados para confirmar sua validade e integridade. 

63 Segurança da Informação Verificação e validação 
de dados 

Dados de saída do sistema, em especial os que acarretarem movimentação de valores 
financeiros deverão ser validados por rotinas específicas para assegurar que o 
processamento das informações foram executado corretamente. 

64 Segurança da Informação Auditoria 
O Sistema deverá possuir gravações de log e trilhas de auditoria com registro das 
operações realizadas pelos usuários no sistema, bem como, módulo de auditoria com 
consultas e relatórios dos registros de log e trilhas para usuário com perfil de auditoria. 
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65 Segurança da Informação Auditoria 

O sistema deverá prover recursos para auditoria de logs através de ferramentas 
específicas, que permita consultar as operações realizadas pelos diversos usuários, 
informando no mínimo quem realizou a operação, o que foi realizado durante a 
operação, quando (mínimo: data, hora, minuto e segundo) foi realizada a operação e 
onde (mínimo: endereço lógico) foi realizada a operação. 

66 Segurança da Informação Auditoria Deverá registrar e permitir consulta das tentativas de acesso ao sistema (login) e a 
recursos críticos do sistema, aceitas e rejeitadas. 

67 Segurança da Informação Auditoria 
O sistema deve permitir pesquisar, para um dado usuário, todos os perfis de acesso a 
ele concedidos e, para um dado perfil de acesso, todos os usuários que tenham esse 
perfil. 

68 Segurança da Informação Auditoria Os recursos e informações de registros (log) do sistema deverão estar protegidos 
contra falsificação e acesso não autorizado. 

69 Segurança da Informação Auditoria Habilitar funcionalidades de auditoria por objetos. 

70 Segurança da Informação Auditoria Administração do cache dos relatórios, podendo configurar por quantidade, data limite 
para a limpeza dos mesmos. 

71 Segurança da Informação Auditoria Segurança por: objetos no portal, grupos de usuários, usuários e categorias. 

72 Segurança da Informação Auditoria 
Agendamento de relatórios pelo administrador com envio para grupo usuários ou 
usuários por e-mail, local na rede ou servidor FTP nos formatos PDF e do pacote 
Office. 
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73 Segurança da Informação Auditoria Configuração de senha dos usuários para atender políticas de segurança da BBTS. 

74 Segurança da Informação Infraestrutura de 
Comunicação 

O sistema deverá permitir desabilitar de forma automática sessões inativas após um 
determinado período de tempo, configurado na solução. 

75 Segurança da Informação 
Infraestrutura de 

Comunicação 
Criptografia de tráfego: o transporte de dados deve suportar criptografia no caminho 
entre as estações de trabalho e o servidor de aplicação. 

76 Segurança da Informação 
Infraestrutura de 

Comunicação 
A solução deve permitir a plena realização de backup e recuperação de bases de dados 
e arquivos de configuração do sistema e o sistema como um todo. 

77 Segurança da Informação Infraestrutura de 
Comunicação 

A solução deve possibilitar a manutenção dos usuários e privilégios on-line através de 
interface de configuração, mantendo o seu histórico. 

78 Segurança da Informação Política de Segurança 
A solução deve prover ferramentas para definição de políticas de segurança da 
informação, tais como permissões diferenciadas por grupo de usuários (usuário chave e 
dono do sistema). 

79 Segurança da Informação Política de Segurança 
A solução deve prover mecanismos de segregação de usuários por papel (nível) de 
atuação (usuários, operadores, suporte, administração e outros papéis que se deseje 
criar). 
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80 Segurança da Informação Recursos de acessos 
A solução deve implementar a funcionalidade de exigência de duplo check para 
determinadas transações. 

81 Segurança da Informação Recursos de acessos A solução deve permitir o gerenciamento de transações que utilizam duplo check, isto 
é, deve permitir aprovação de transações por mais de um usuário. 

82 Segurança da Informação Recursos de acessos A solução deve prover mecanismos de encriptação/decriptação de mensagens.  

83 Segurança da Informação Auditoria A solução deve disponibilizar recursos para auditoria de logs, contendo as transações 
realizadas pelos diversos usuários. 

84 Segurança da Informação Auditoria 
A solução deve prover trilhas de auditoria que permitam o subsídio na apuração de 
processos administrativos, de suporte e da atuação dos usuários no sistema.  

85 Segurança da Informação Auditoria A solução deve prover acesso às trilhas de auditoria pelo próprio sistema. 

86 Segurança da Informação Auditoria 
A solução deve registrar logs que contenham informações sobre o status das 
aplicações, seus componentes e módulos, quando estes entrarem ou saírem do estado 
normal de funcionamento. 

87 Segurança da Informação Infraestrutura de 
Comunicação 

Possuir mecanismo de balanceamento de carga entre servidores de aplicação. 

88 Segurança da Informação Recursos de acessos A solução deve controlar, no ambiente de desenvolvimento, o acesso de múltiplos 
usuários ao mesmo objeto (check in/out). 
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89 Segurança da Informação 
Infraestrutura de 

Comunicação 
A solução deve suportar a implementação de mecanismos de tolerância a falhas. 

90 Segurança da Informação Auditoria A solução deve permitir o arquivamento e gerenciamento de dados históricos. 

91 Segurança da Informação Conformidade A solução deve garantir a integridade das informações. 

92 Segurança da Informação Recursos de acesso A solução deve possuir funcionalidades de expiração de senha. 

93 Segurança da Informação Recursos de acesso A solução deve possuir regras de composição e de tamanho mínimo de senhas.  

94 Transferência de 
Conhecimento 

Treinamento O PROPONENTE deve fornecer capacitação e treinamento para a utilização de todos 
os módulos da SOLUÇÃO. 

95 
Transferência de 
Conhecimento 

Treinamento 
O PROPONENTE deve fornecer capacitação e treinamento para a manutenção da 
infraestrutura e o suporte técnico da SOLUÇÃO. 

96 
Transferência de 
Conhecimento 

Treinamento 

O PROPONENTE deve fornecer capacitação e treinamento para desenvolvimento,  
parametrização e personalização da SOLUÇÃO. 
 
Os treinamentos funcionais dos módulos devem ser fornecidos para pelo menos 5 
(cinco) funcionários por módulo da SOLUÇÃO. 

97 Usabilidade Requisito do sistema 
Apresentar uma interface simples, para facilitar ao máximo o uso do mesmo. A 
navegação deverá ser intuitiva e, sempre que possível, fornecer ao usuário as opções 
possíveis, evitando desta forma escolhas que possam apresentar conflitos. 
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98 Usabilidade Requisito do sistema Emitir relatórios e gráficos devem ser divididos em grupos lógicos de forma a facilitar a 
navegabilidade do sistema como o entendimento geral do mesmo. 

100 Usabilidade Requisito do sistema Permitir geração de arquivos TXT pré-formatados. 

101 Usabilidade Requisito do sistema 

Exibir relatórios gerenciais com geração de dados e imagens em até 2 minutos, em 
qualquer região que possua uma central de atendimento da BB TECNOLOGIA E 
SERVIÇOS. 
Relatórios gerenciais normalmente são disponibilizados por filtros de data, e 
normalmente esses filtros são livres. Caso a escolha, ou até mesmo um erro de 
digitação nesse filtro, de um “range” muito grande, a velocidade será comprometida e 
os 2 minutos não serão mais válidos. 

102 Usabilidade Requisito do sistema Exibir relatórios customizados a partir do sistema web em até 2s em qualquer região 
que possua uma central de atendimento da BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS. 

103 Usabilidade Requisito do sistema 

Permitir aproximadamente 150 logins diários com picos de aproximadamente 70 
conexões simultâneas entre 8h e 10h e entre 15h e 17h. 
No atual ERP, o horário de pico na parte da manhã é entre 8h e 12h, e o número de 
conexões simultâneas chega a 100 conexões. 

104 Usabilidade Requisito do sistema 
Permitir aproximadamente 1000 utilizações da plataforma mobile com picos de 
aproximadamente 500 conexões simultâneas entre 8h e 10h e entre 15h e 17h. 
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105 Usabilidade Tempo de Resposta da 
Aplicação 

Cálculo da data limite de atendimento no módulo de Serviços para (Assistência 
Técnica), não deve exceder 10 segundos por chamado, sejam eles novos ou 
recalculados por motivo de movimentação do mesmo. 

106 Usabilidade Requisito do sistema Deverá permitir a compra de materiais, atendendo as necessidades descritas pelos 
usuários, sem desrespeitar a Lei 8.666. 

107 Usabilidade Requisito do sistema Possuir, onde couber, opção de fazer e desfazer as ações executadas pelos sistemas 
aplicativos. 

108 Usabilidade Requisito do sistema Deve possuir recursos para exibição das informações em tela da estação de 
trabalho antes de sua impressão ou armazenamento em arquivos. 

109 Usabilidade Requisito do sistema 
Deve permitir criar qualquer tipo de relatórios (tabelas, gráficos, formulários) 
com múltiplos objetos organizados livremente de acordo com a necessidade de layout 
do usuário. 

110 Usabilidade Requisito do sistema 
Deve permitir criar filtros e quebras, independente da forma de apresentação, isto é, em 
tabelas, referências cruzadas ou em gráficos. 

111 Usabilidade Requisito do sistema 
Deve permitir a criação de subconsultas, assim como operações entre 
diferentes consultas como União, Intersecção e Subtração. 

112 Usabilidade Requisito do sistema Possuir a capacidade de impressão de todas as informações visíveis pelo usuário na 
elaboração de relatórios. 
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113 Usabilidade Requisito do sistema 
Permitir que a formatação dos relatórios seja feita sem a utilização de codificação ou 
programação. 

114 Usabilidade Requisito do sistema Deve permitir a definição de filtros no momento da criação da consulta. 

115 Usabilidade Requisito do sistema Deve permitir a criação de relatórios complexos, multi-páginas, diferentes conteúdos e 
utilizando diferentes origens de dados sem programação. 

116 Usabilidade Requisito do sistema 
Deve possuir biblioteca de funções (lógica, conversão, financeiras, 
matemáticas, analíticas, estatísticas, cadeias de caracteres e outras) para serem 
utilizadas na criação de novas colunas em consultas e relatórios. 

117 Usabilidade Requisito do sistema 
A ferramenta de geração de relatórios da SOLUÇÃO deve possibilitar a formatação de 
cada coluna, linha ou conjunto específico de dados separadamente em: fontes, cor de 
fundo, cor de fonte, tamanho de fonte, estilo de borda e cor de borda. 

118 Usabilidade Requisito do sistema Deve apresentar gráficos simples e compostos nos formatos: barra, pizza, linha e área, 
em 2D e/ou 3D, com uma ou mais séries de dados. 

119 Usabilidade Requisito do sistema 
Deve permitir que os cálculos citados acima sejam efetuados também durante 
a análise. 

120 Usabilidade Requisito do sistema Permitir a análise desde o nível consolidado até o detalhado (drill down), navegando 
entre diferentes hierarquias definidas. 
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121 Usabilidade Requisito do sistema 
Permitir a realização filtros, drill down, ranking, ordenação e alinhamento 
das informações de forma automática. 

122 Usabilidade Requisito do sistema Deve suportar a utilização de tabelas de agregação de modo transparente para 
o usuário. 

123 Usabilidade Requisito do sistema 
Permitir a criação dos relatórios e análises através de funcionalidades do tipo drag and 
dropp dos elementos que podem compor um relatório ou visão de negócio, formatando 
de acordo com as necessidades de cada usuário. 

124 Usabilidade Requisito do sistema 
Permitir a visualização das propriedades do relatório publicado, como nome 
do publicador, condições e filtros implementados, observações gerais, entre outras 
informações. 

125 Usabilidade Requisito do sistema Deve possibilitar a criação de calendários personalizados de agendamento de relatórios 
(ex. finais de semana, último dia do mês, datas definidas). 

126 Usabilidade Requisito do sistema 
Possibilitar o agendamento para atualização automática de relatórios após a ocorrência 
de determinado evento, sendo este evento parametrizável (ex. o evento pode ser o 
recebimento de um determinado arquivo numa pasta específica). 

127 Usabilidade Requisito do sistema 

Executar relatórios nativos permitindo a publicação e exportação para aplicativos de 
escritório, HyperText Markup Language – HTML, Portable Document Format – PDF e 
Comma-separated values – CSV, mesclando com os resultados das diversas 
fontes possíveis. 
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128 Usabilidade Requisito do sistema 
Permitir a escolha da forma de entrega do relatório podendo se: via e-mail, acesso 
centralizado, integração com Portal da Intranet da COBRA TECNOLOGIAe suíte 
Microsoft Office. 

129 Usabilidade Requisito do sistema 

Possuir a funcionalidade de comparar os valores do relatório atualizado com 
os emitidos anteriormente, por meio de seleção de data ou período (Controle de Versão 
de Relatórios).  
 
Devendo ser visível esta comparação de forma gráfica (ex. cores diferentes, alteração 
do tipo e formato da fonte). 

130 Usabilidade Requisito do sistema 
Análises que envolvam diferentes visualizações em uma mesma tela (gráficos, tabelas 
e títulos livremente dispostos). 

131 Usabilidade Requisito do sistema 
Criar dashboards que mostrem diferentes tipos de visualização (distintos gráficos e 
tabelas) em uma mesma página, sendo que cada objeto pode estar acessando uma 
origem de dado diferente. 

132 Usabilidade Requisito do sistema Utilizar objetos de visualização avançados (velocímetros, gráficos 2D e 3D, tabelas e 
análises de cenários). 

133 Usabilidade Requisito do sistema 
Permitir que os elementos do dashboard sejam conectados, através de 
links parametrizados, com dados mais detalhados permitindo o aprofundamento de 
análises (drill down ou drill through). 
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134 Usabilidade Requisito do sistema 
O banco de dados deverá ser configurado para trabalhar com o recurso RAC (Real 
Application Cluster) com no mínimo de 2 nós devidamente balanceados e disponíveis. 
Além disso é necessário preparar a aplicação do ERP para funcionar com esse RAC. 

135 Usabilidade Requisito do sistema 

O banco de dados deverá ser configurado para trabalhar com o recurso Oracle Data 
Guard passivo. O PROPONENTE deverá realizar um teste de falha e de volta do Banco 
de Dados, bem como, documentar os passos técnicos para ser entregues a 
CONTRATANTE. 

136 Usabilidade Requisito do sistema 
A aplicação deverá ser configurada com o recurso PCP (Parallel Concurrent Process). 
No mínimo 2 (dois) servidores de Concurrent Manager configurados e devidamente 
balanceados. 

137 Usabilidade Requisito do sistema 
O ambiente de produção deverá ser entrega com a release máxima de patches 
aplicados, para que futuros CPU (Critical Patches Update) sejam aplicados sem 
necessidade de aplicação de dependências. 

138 Usabilidade Requisito do sistema 
O Servidor de aplicação deverá ser configurado para trabalhar com o recurso  com no 
mínimo de 2 nós devidamente balanceados e disponíveis. Além disso é necessário 
preparar a aplicação do ERP para funcionar com esse recurso. 

139 Usabilidade Requisito do sistema 
Permanecer ou melhorar a configuração do ambiente de impressão da integração com 
os demais ambientes (nota fiscal, relatórios diversos). 

140 Usabilidade Requisito do sistema Prover solução de integração com o software fiscal (Mastersaf). 
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141 Usabilidade Requisito do sistema Prover solução de integração com o software de nota fiscal eletrônica (Metaora). 

142 Usabilidade Requisito do sistema Configuração de todos os ambientes do projeto do ERP (desenvolvimento, 
homologação, treinamento, pré-produção e produção). 

143 Usabilidade Requisito do sistema Entrega da documentação dos diversos ambientes, detalhamento da configuração do 
servidores, camada de aplicação, camada de banco de dados e clones). 

144 Usabilidade Requisito do sistema Todas as configurações/desenvolvimentos deverão ser integradas com o versionador 
(SVN) da BBTS. 

145 Usabilidade Requisito do sistema Fornecimento de rotina de expurgo dos dados do ambiente do ERP. 
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ANEXO IV-A 

 
Especificações Técnicas 

1. Introdução 

1.1 Objetivo do ANEXO 

Este ANEXO apresenta as considerações técnicas a cerca dos 
serviços especializados representando o escopo técnico do projeto, níveis de 
serviços, premissas e restrições que envolvem o OBJETO deste EDITAL. 

2. Considerações Técnicas 

2.1 Instalação e configuração da SOLUÇÃO 

 

2.1.1. Esta atividade do projeto considera o esforço necessário para 
disponibilizar a SOLUÇÃO, produtos listados na Tabela I do Projeto 
Básico deste EDITAL, totalmente funcional, com os níveis de serviços 
requeridos no ambiente operacional da Nuvem Corporativa da COBRA 

TECNOLOGIA, incluindo o repasse de conhecimento para equipe de 
infraestrutura de TI da COBRA TECNOLOGIA. 

2.1.2. A instalação e a configuração do ambiente operacional da 
CONTRATANTE incluirão: 

i. instalação e configuração dos produtos que compõe a 
SOLUÇÃO, listados na Tabela I do Projeto Básico deste 
EDITAL; 

ii. instalação e configuração dos softwares necessários para a 
gestão do ciclo de vida da SOLUÇÃO; 

iii. integrações e configurações necessárias com os softwares de 
apoio instalados no ambiente operacional a cargo da 
CONTRATANTE. 

iv. A SOLUÇÃO deverá ser configurada para que, em caso de 
emergência, possa estar disponível para utilização no Data 
Center de contingência. 
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2.1.3. Para condução dos serviços de instalação, o PROPONENTE deverá se 
reunir com técnicosda COBRA TECNOLOGIA, no prazo máximo de 5 

(cinco) dias úteis após a assinatura do Contrato, para apresentação das 
características dos produtos fornecidos e planejamento da sua 
instalação, apresentando também o profissional técnico que deverá 

executar todas as atividades de instalação, configuração, implementação e 
manutenção dos ambientes. 

2.1.4. O objetivo principal desta reunião será de transmitir e alinhar com os técnicos 
da COBRA TECNOLOGIA informações suficientes para que possam definir em 
conjunto com os profissionais do PROPONENTE, detalhes de como devem ser 
configurados os produtos da SOLUÇÃO (Tabela I do Projeto Básico deste 
EDITAL) e os ambientes operacionais de DESENVOLVIMENTO, TESTES, 
HOMOLOGAÇÃO, PRÉ-PRODUÇÃO, TREINAMENTO e PRODUÇÃO com 
alta disponibilidade na Nuvem Corporativa da CONTRATANTE, de forma a 
atender às necessidades da COBRA TECNOLOGIA. 

2.1.5. Como produto desta reunião inicial, o PROPONENTE deverá encaminhar, em 
meio eletrônico, em até 7 dias (sete) dias após sua realização, o P2: Plano de 
Instalação, que deverá conter de forma detalhada todas as atividades do 

processo de instalação dos produtos fornecidos, além do cronograma de 
execução da capacitação on-the-job com equipe da infraestrutura da COBRA 

TECNOLOGIA, com a respectiva carga horária. 

2.1.6. A COBRA TECNOLOGIA deverá, em até 5 (cinco) dias úteis, a partir do 
recebimento formal do P2: Plano de Instalação, se manifestar sobre sua 

aprovação, sendo concedido ao PROPONENTE, caso necessário, novo prazo 
de 3 (três) dias úteis para eventuais ajustes e reapresentação do P2: Plano de 
Instalação. 

2.1.7. O PROPONENTE será responsável pela instalação, configuração, testes, 
manutenção, evolução e ajustes de desempenho (performance tunning) da 

SOLUÇÃO nos ambientes operacionais de DESENVOLVIMENTO, TESTES, 
HOMOLOGAÇÃO, PRÉ-PRODUÇÃO, TREINAMENTO e PRODUÇÃO, após a 
virada da chave (Go-Live), durante o serviço de Operação Assistida, a fim de 

atender aos requisitos não funcionais especificados no ANEXO III - Requisitos 
funcionais e não-funcionais. 

2.1.8. O prazo máximo para a instalação de todos os componentes de software 
fornecidos é de 30 (trinta) dias úteis nos ambientes operacionais de 
DESENVOLVIMENTO e TESTES, contados a partir do dia seguinte da 
aprovação do P2: Plano de Instalação, para cada Onda. Este prazo somente 
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poderá ser estendido mediante aprovação formal do Gestor da área de 
Infraestrutura de TI da COBRA TECNOLOGIA. 

2.1.9. A COBRA TECNOLOGIA será responsável pela disponibilidade do hardware 
necessário para construção dos ambientes operacionais de 
DESENVOLVIMENTO, TESTES, HOMOLOGAÇÃO, PRÉ-PRODUÇÃO, 
TREINAMENTO e PRODUÇÃO. 

2.1.10. O Ambiente Computacional da nuvem corporativa da COBRA TECNOLOGIA 
considera o Sistema Operacional LINUX com processadores Intel (X86), 
ambiente de virtualização VMware. 

Ambiente Computacional da SOLUÇÃO 

(DESENVOLVIMENTO, TESTES, HOMOLOGAÇÃO, PRÉ-PRODUÇÃO e PRODUÇÃO) 

 Software de 
Virtualização 

Ambiente 
Operacional 

Hardware 

Banco de dados 

Oracle RAC 
Oracle VM Linux X86 ou SPARC 

Aplicativos 

(EBS, Peoplesoft, ASCP, 
OBIF, Hyperion, WebLogic, 

SOA) 

Oracle VM Linux X86 

Legado VMWare Solaris SPARC 

 

2.1.11. O PROPONENTE deverá realizar a instalação “assistida” de todo componente 
de software fornecido na SOLUÇÃO, que será acompanhada por analistas da 

COBRA TECNOLOGIA, quando deverão ser repassados conhecimentos de 
todos os componentes operacionais de software instalados. 

2.1.12. Todos os produtos que compõe a SOLUÇÃO deverão ser instalados na opção 
de idioma Português-BR. 

2.1.13. O PROPONENTE deverá providenciar a instalação da última versão dos 
softwares eventualmente liberados para o mercado brasileiro além de 
correções e atualizações (patches & upgrade) até a data de término do 

contrato. A instalação não será considerada como concluída até que as 
atualizações sejam aplicadas. 

2.1.14. Concluída a instalação dos produtos fornecidos e não tendo sido verificado 
anormalidades e/ou sanados todos os problemas detectados, inclusive em 
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relação ao desempenho dos produtos, o PROPONENTE deverá comunicar 
formalmente a conclusão dos serviços de instalação. 

2.1.15. O PROPONENTE deverá disponibilizar as rotinas de mascaramento de dados 
nos ambientes de DESENVOLVIMENTO, TESTES, HOMOLOGAÇÃO e 
TREINAMENTO. 

2.1.16. Ao final das atividades de instalação deverá ser entregue à COBRA 
TECNOLOGIA, o ambiente totalmente operacional com todas as soluções 
instaladas, além do documento D1: Documentação Técnica Oficial. 

2.1.17. Em um prazo de até 15 (quinze) dias após o recebimento do comunicado do 
PROPONENTE informando da conclusão dos serviços de instalação, a COBRA 
TECNOLOGIA verificará a conformidade da instalação realizada com as 
condições constantes neste EDITAL e seus ANEXOS, finda o qual, não tendo 
sido verificado anormalidades e/ou sanados todos os problemas detectados a 
Área responsável pela Infraestrutura de TI deverá emitir o Termo de Aceite da 
Instalação. 

2.1.18. Ao final das atividades de Operação Assistida, deverá ser entregue à Área de 
Infraestrutura de TI da COBRA TECNOLOGIA, a documentação técnica 
atualizada D1: Documentação Técnica Oficial (ATUALIZADO), incluindo os 

procedimentos de evolução e ajustes de desempenho para todos os sistemas 
da SOLUÇÃO. 

2.2 Implantação da SOLUÇÃO 
2.2.1. A SOLUÇÃO tem como objetivo suportar os processos e os requisitos da BB 

TECNOLOGIA E SERVIÇOS, conforme os ANEXOS deste EDITAL, desde que 
devidamente comprovada sua viabilidade técnica e econômica e aderência aos 
processos e atividades desenvolvidas pela COBRA TECNOLOGIA. 

2.2.2. Os sistemas e módulos da SOLUÇÃO deverão ser integrados pelo 
PROPONENTE, de forma que: 

i. As informações inseridas na SOLUÇÃO sejam compartilhadas entre 
seus componentes para garantir a integridade dos dados, minorar o 
retrabalho e eliminar a possibilidade de duplicidade de informações, 
de acordo com os processos da COBRA TECNOLOGIA; 

ii. as funcionalidades implementadas pelos sistemas da SOLUÇÃO 
devam ser disponibilizadas na forma de serviços, permitindo a 
interoperabilidade entre seus componentes; 
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iii. aderência máxima dos processos da COBRA TECNOLOGIA de 
forma nativa à SOLUÇÃO; 

iv. as integrações devem ser estruturadas de forma transparente sem 
necessidade de intervenção manual. 

 
2.2.3. A SOLUÇÃO deve atender de forma nativa de acordo com os softwares que a 

compõe.  

2.2.4. Não serão permitidas customizações para cumprimento de GAPs4 funcionais ou 
técnicos, que altere a forma nativa (núcleo original, também conhecido como o 
Core) dos produtos de software que compõe a SOLUÇÃO. 

2.2.5. A implantação da SOLUÇÃO deverá ter capacidade para lidar com mudanças 
corretivas, evolutivas e adaptativas promovendo mecanismo de preservação 
em casos de atualização de versões, e deverá garantir a migração (exportação 
e importação) de todos os perfis de usuários e grupos de usuários, no caso de 
instalação de novas versões ou de atualização. 

2.2.6. Será considerado o uso de PARAMETRIZAÇÕES e PERSONALIZAÇÕES para 
cumprimento dos requisitos funcionais requeridos pela COBRA TECNOLOGIA, 
conforme ANEXO III - Requisitos Funcionais e Não Funcionais, deste EDITAL. 

2.2.7. Qualquer complemento aos Requisitos Funcionais e Não Funcionais que se 
caracterize como um Gap funcional ou restrição técnica será entendido como 
um DESENVOLVIMENTO acoplado à SOLUÇÃO por meio das interfaces 
nativas dos softwares que a compõe, tais como: Enterprise Service Bus (ESB), 
Oracle Open Interface, Concurrent Program, PL/SQL ou API. 

2.2.8. Para aprovação de todo Gap que fuja da forma nativa da SOLUÇÃO, deverá vir 
acompanhando de uma Análise de Viabilidade Técnica e de Riscos, elaborada 
pelo PROPONENTE, e deverá ser aprovado pela Equipe de Gestão do Projeto. 

2.2.9. Deve ser possível a atualização do núcleo da SOLIÇÃO (código fonte Core dos 

produtos) para novas versões sem comprometer o funcionamento das 
PERSONALIZAÇÕES ou PARAMETRIZAÇÕES, bem como a integração com 
os DESENVOLVIMENTOS acoplados à SOLUÇÃO. 

2.2.10. Todo DESENVOLVIMENTO deverá ser elaborado nas linguagens de 
programação JAVA, PL/SQL e XML Publisher para relatórios. 

2.2.11. O PROPONENTE deverá fornecer documentação da interface de programação 
(API) para utilização de funcionalidades presentes no núcleo da SOLUÇÃO, 

                                                        
4 Gap é uma palavra inglesa que significa lacuna, vão ou brecha. A palavra é também utilizada com o significado de diferença. 
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mantendo a documentação atualizada durante a vigência contratual, inclusive 
nas mudanças de versão. 

2.2.12. Todos os softwares que compõe a SOLUÇÃO deverão estar em sua ultima 
versão disponibilizada pelo fabricante dos produtos disponíveis para o Brasil, 
salvo se comprovado tecnicamente pelo PROPONENTE não houver 
possibilidade para realização da atualização de versão, dentro dos prazos 
estabelecidos no cronograma físico e financeiro, em decorrência das 
customizações realizadas durante a implantação. Nesse caso, deverá o 
PROPONENTE apresentar cronograma de atualização e assumir a 
responsabilidade técnica e financeira pela atualização da SOLUÇÃO logo após 
a entrada em produção. 

2.3 Requisitos funcionais e não-funcionais 
2.3.1. A referida contratação está inserida na estratégia da COBRA TECNOLOGIA de 

implantar a SOLUÇÃO e a disponibilizar para operacionalização dos seus 
processos de forma integrada, conforme requisitos funcionais e não-funcionais 
encontrados no ANEXO III - Requisitos funcionais e não-funcionais, deste 
EDITAL. 

2.3.2. Os requisitos da SOLUÇÃO serão evoluídos e refinados ou suprimidos 
pela COBRA TECNOLOGIA nas fases de Planejamento, Definição e 
Construção, quando observado, mas não se limitando às seguintes 
situações: 

i. A SOLUÇÃO proposta tem funcionalidade superior ao solicitado 
pela COBRA TECNOLOGIA; 

ii. A SOLUÇÃO proposta exige adaptação de processos por parte 
da COBRA TECNOLOGIA; 

iii. A COBRA TECNOLOGIA  demonstrar interesse em adotar a 
funcionalidade da SOLUÇÃO na íntegra, sem a necessidade 
de customizar com desenvolvimento; 

iv. Mudanças no ambiente de negócio da COBRA TECNOLOGIA  
durante a vigência do contrato; 

v. Aprendizado que os envolvidos terão com o uso dos softwares da 
SOLUÇÃO; 

vi. Restrição técnica de algum produto que seja parte integrante da 
SOLUÇÃO; 
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vii. A COBRA TECNOLOGIA evoluir os indicadores analíticos que 
serão utilizados nos sistemas Oracle Business Intelligence 
Applications & Oracle Hyperion conforme a evolução das Ondas; 

viii. A COBRA TECNOLOGIA identificar algum cenário futuro 
desfavorável para a implantação da mudança organizacional que 
possa comprometer o sucesso do projeto de implantação. 

2.4 Sistema de Gestão de Pessoas 
2.4.1. No caso específico do sistema de Gestão de Pessoas, que faz parte da 

SOLUÇÃO através do produto Oracle Peoplesoft, antes da virada da chave, a 

folha de pagamento deverá ser executada em paralelo com o sistema vigente 
da COBRA TECNOLOGIA. 

2.4.2. Os resultados dos dois sistemas serão confrontados e somente será feito 
recebimento definitivo do processo de trabalho e descontinuado o sistema 
vigente depois do terceiro mês de execução consecutiva sem apresentar 
discrepâncias de valores, problemas ou erros entre o sistema atual e a 
SOLUÇÃO. 

2.4.3. A não conformidade entre os sistemas prorroga automaticamente a 
implantação da PRODUÇÃO (Go-Live) e consequentemente o período de 

Operação Assistida, até que seja realizada a terceira simulação consecutiva 
sem falhas de execução. 

2.4.4. Caberá o PROPONENTE, durante o período de preparação para virada da 
chave, providenciar a migração de dados necessários à execução da folha de 
pagamento no novo sistema de Gestão de Pessoas. 

2.4.5. O sistema de Gestão de Pessoas deverá estar aderente aos requisitos 
especificados no ANEXO III – Requisitos Funcionais e Não Funcionais que 
incluem a disponibilidade das informações (relatórios XML) necessárias ao 
projeto eSocial - obrigação legal definida pelo Governo Federal que unificará 
em meio eletrônico o envio de informações trabalhistas, previdenciárias, 
tributarias e fiscais. 

2.4.6. Não está no escopo da SOLUÇÃO, o sistema de mensageria obrigatório para 
transmissão dos dados aos Órgãos do Governo envolvidos no eSocial. 

2.5 Sistema de informações Analíticas 
2.5.1. A etapa de desenho, arquitetura e implementação inclui, a elaboração e 

implantação de relatórios operacionais, de auditoria, painéis de resultados 
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(Dashboards) e indicadores gerenciais no Sistema de Informações Analíticas 

fornecido pela COBRA TECNOLOGIA, integrados aos produtos da SOLUÇÃO 
Oracle e-Business Suite R12, Oracle Fusion Cloud Service e Oracle Peoplesoft, 
bem como no ERP vigente da COBRA TECNOLOGIA (Oracle e-Business Suite 
11i). 

 

 

2.5.2. Migração de dados, Carga e Extração de Dados. 

2.5.2.1. O PROPONENTE deverá prover a migração de dados cadastrais históricos 
do Sistema Legado da COBRA TECNOLOGIA e executar as atividades 
necessárias para criação de rotinas de migração e integração de dados 
considerando: 

i. Diagnóstico de requisitos de dados nas camadas da SOLUÇÃO. 

ii. Validação dos dados:  

a) processo de limpeza dos dados (detecção e ajustes de dados 
incorretos, incompletos, corrompidos ou duplicados),  

b) enriquecimento dos dados (compreende a atualização dos 
dados com novos atributos, complementares aos existentes 
até então),  

c) validação lógica e física dos dados, e  

d) adequação destes ao formato de dados utilizado pelo produto 
de software, parte da SOLUÇÃO; 

iii. Geração de layouts e execução da carga de dados. 

iv. Extração dos dados existentes em bancos de dados e/ ou outras 
formas de armazenamento. 

v. A transformação destes para os formatos necessários à SOLUÇÃO 
por meio de rotinas de ETL5 (extract, load, transform) necessários à 
criação dos relatórios gerenciais. 

vi. Carga de dados: os dados extraídos e validados são inseridos nas 
bases de dados do produto de software, parte da SOLUÇÃO. 

                                                        
5 ETL, do inglês Extract Transform Load (Extração Transformação, Carga), são ferramentas de software cuja função é a extração de dados 
de diversos sistemas, transformação desses dados conforme regras de negócios e por fim a carga dos dados geralmente em um Data Mart e 
um Data Warehouse, porém nada impede que também seja para enviar os dados para um determinado sistema da organização. 
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2.5.2.2. A COBRA TECNOLOGIA deverá aprovar o documento P3: Plano de 
Migração de Dados e T7: Relatório de Conclusão dos Testes, antes 

da realização efetiva da migração. 

2.6 Integrações entre Sistemas e a SOLUÇÃO 
2.6.1. Modelo de integração: 

2.6.1.1. O PROPONENTE deverá estruturar um Enterprise Service Bus (ESB) 
baseado em uma Arquitetura Orientada a Serviços (SOA), com os 
seguintes objetivos: 

i. Realizar a integração entre os sistemas de informação 
listados na Tabela I do Projeto Básico deste EDITAL que 
compõe a SOLUÇÃO, salvo os Sistemas Legado; 

ii. geração dos extratores baseados no modelo lógico definido 
pela COBRA TECNOLOGIA ; 

iii. solucionar as necessidades de desenvolvimento e capacidade 
de adaptação às novas demandas de mercado. 

 
2.6.1.2. Este barramento deverá ser concebido por meio de conjuntos de interfaces 

de serviços fracamente acoplados (onde os serviços não necessitam de 
detalhes técnicos da plataforma dos outros serviços para a troca de 
informações). 

2.6.1.3. A Arquitetura de Referência SOA da COBRA TECNOLOGIA está em 
desenvolvimento. O escopo deste Edital não envolve a elaboração de 
Arquitetura de Referência Java/SOA, apenas a estrutura do Enterprise 
Service Bus (ESB) para integrações entre os produtos que compõe a 

SOLUÇÃO. 

2.6.1.4. Todas as integrações previstas no projeto serão realizadas pelas 
ferramentas Weblogic e SOA Suite for Non Oracle Middleware. 

2.6.1.5. O Enterprise Service Bus (ESB) a ser estruturado pelo PROPONENTE 

deverá atender minimamente aos seguintes requisitos: 

i. Roteamento Inteligente de eventos de negócio; 

ii. Transferência independente de Plataforma, Linguagem ou 
Banco de Dados; 

iii. Transporte com flexibilidade e segurança; 
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iv. Monitoramento em tempo real das informações trafegadas; 

v. Encaminhamento de alertas em caso de falha nas 
integrações. 

2.6.1.6. Além dos requisitos citados acima, o Enterprise Service Bus (ESB) deverá 

suportar minimamente: 

 Protocolos: HTTP, HTTPS, JMS, SMTP, XMPP (Extensible 
Messaging and Presence Protocol) e FTP. 

 Formatos de dados: XML, XLS, CSV, TXT e arquivos flat. 

2.6.1.7. O PROPONENTE deverá considerar integrações por meio do Enterprise 
Service Bus (ESB) entre os sistemas listados na Tabela I do Projeto Básico 

deste EDITAL que compõe a SOLUÇÃO, conforme evolução das Ondas. 

2.6.2. Sistema Fiscal: 

2.6.2.1. A integração da SOLUÇÃO com o Sistema Fiscal da COBRA TECNOLOGIA 
se restringe as obrigações fiscais em vigor na COBRA TECNOLOGIA, 
quando da assinatura do contrato OBJETO deste Edital. 

2.6.2.2. As obrigações fiscais em vigor na COBRA TECNOLOGIA estão listadas no 
ANEXO III – Requisitos Funcionais e Não Funcionais, novas obrigações 
fiscais serão escopo de outro objeto de licitação. 

2.6.2.3. O Sistema Fiscal Mastersaf já se encontra instalado e em funcionamento no 
ambiente da CONTRATADA. 

2.6.3. Integração com os Sistemas Legado: 

2.6.3.1. As integrações com o Legado serão discutidas e definidas pelo 
PROPONENTE junto à equipe da COBRA TECNOLOGIA de Arquitetura 
de TI.  

2.6.3.2. Caberá o PROPONENTE, a revisão da especificação funcional e técnica das 
integrações dos Sistemas Legado com a SOLUÇÃO. 

2.6.3.3. Os Sistemas Legado da COBRA TECNOLOGIA  não farão parte do 
Enterprise Service Bus (ESB), salvo explicitado pela COBRA 

TECNOLOGIA . 
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2.6.3.4. O desenvolvimento necessário para integração entre os Sistemas Legado e 
a SOLUÇÃO ficarão sob responsabilidade da equipe de desenvolvedores 
da COBRA TECNOLOGIA. 

2.6.3.5. Caso a COBRA TECNOLOGIA entenda ser necessário, poderá solicitar 
apoio dos profissionais do PROPONENTE para integração entre os 
Sistemas Legado e a SOLUÇÃO. 

 



COBRA TECNOLOGIA S.A - PREGÃO ELETRÔNICO- nº 50-2015-04-30 – Serviços especializados de instalação de software e implantação de Solução 
Integrada de Gestão Empresarial. Contratação também de serviço e implantação do Sistema de Operação de Serviços de Campo Oracle TOA Technologies para 
1.700 usuários na modalidade SaaS (Software as a Service). 
www.licitacoes-e.com.br                     

380 

2.6.3.6. O quadro ilustra o entendimento das responsabilidades das integrações com o sistema vigente da COBRA 
TECNOLOGIA: 

Mapa das Integrações entre os produtos da SOLUÇÃO Responsável 
pela Integração  

Onda 1 

1. Sistema Analítico com indicadores e extração de dados com os módulos Oracle EBS R12, Oracle 

Fusion, Peoplesoft na Onda 1: 

i. Oracle Business Intelligence Foundation Suite: 

a. ESSBase e Mobile. 

b. Financial Analytics Fusion Edition. 

c. Procurement & Spend Analytics Fusion Edition. 

d. Order Management Analytics Fusion Edition. 

e. Oracle Manufacturing Analytics Fusion Edition. 

ii.  Data Integrator Enterprise Edition. 

iii. Informatica PowerCenter and PowerConnect Adapters. 

2. Oracle Peoplesoft com Oracle EBS R12 módulo HR. 

3. Oracle Peoplesoft com Oracle EBS R12 módulos AP e GL. 

4. Oracle Fusion Cloud Service com Agência de Viagens da COBRA TECNOLOGIA. 

5. Oracle Fusion Cloud Service com Oracle EBS módulos AP e GL. 

6. Oracle Fusion Cloud Service com Oracle Peoplesoft. 

PROPONENTE 

7. Oracle Fusion Cloud Service com BI APPS - Financial Analytics. 
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8. Sistema Fiscal Mastersaf com Oracle EBS. 

 

Onda 2 

1. Sistema Analítico com indicadores e extração de dados com os módulos Oracle EBS R12 e 

Peoplesoft implantados na Onda 2: 

i. Oracle Business Intelligence Foundation Suite: 

a. Scorecard and Strategy Management. 

b. Supply Chain Analytics Fusion Edition. 

c. Human Resources Analytics Fusion Edition. 

d. ESSBase e Mobile. 

2. Oracle Hyperion com os módulos Oracle EBS R12 implantados na Onda 1 e 2. 

3. Oracle Hyperion com os módulos Oracle Fusion Cloud Service implantado na Onda 1. 

4. Oracle Hyperion com os módulos Oracle Peoplesoft implantados na Onda 1 e 2. 

 

Onda 3 

1. Oracle EBS R12 Field Service integrado ao Sistema interno e-Rat6. 

Sistema Analítico e Oracle Hyperion com indicadores e extração de dados do Oracle EBS R12 

Field Service. 

CONTRATANTE 

 

Onda 1 

1. Sistema de Chamados ARS-Action Request System com Oracle EBS R12 módulo INV e OM. 

                                                        
6 Sistema de troca de informações de Ordens de Serviços da Assistência Técnica entre COBRA TECNOLOGIAe Banco do Brasil. 
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2. Nota Fiscal Eletrônica (Metaora) com Oracle EBS R12 módulo OM. 

3. Revisão das API’s, visões e tabelas de integração entre sistemas desenvolvidos internamente 

com os módulos Oracle EBS R12 e Peoplesoft da Onda 1. 

 

Onda 2 

1. Revisão das API’s, visões e tabelas de integração entre sistemas desenvolvidos internamente 

com os módulos Oracle EBS R12 e Peoplesoft da Onda 2. 

 

Onda 3 

1. Revisão das API’s, visões e tabelas de integração entre sistemas desenvolvidos internamente 

com o Oracle Field Services. 

2.  Sistema Analítico com indicadores e extração de dados do Sistema interno e-Rat. 
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2.7 Operação Assistida 
2.7.1. Após a entrada em PRODUÇÃO, inicia-se o período de Operação Assistida, durante os 

quais profissionais do PROPONENTE acompanharão o funcionamento da SOLUÇÃO, 
adaptando-a para tratar situações não previstas na etapa de análise de requisitos. 

2.7.2. Durante o período de Operação Assistida, os profissionais do PROPONENTE que 
participarão da implantação da SOLUÇÃO deverão estar presenciais nas dependências 
da COBRA TECNOLOGIA, até o término desta fase.  

2.7.3. Não será consentido suporte remoto por parte do PROPONENTE enquanto vigorar o 
contrato. 

2.7.4. Deverão atuar na correção de erros, solucionando dúvidas dos Usuários- Chaves, 
Analistas de TI e Analistas da Infraestrutura de TI, evoluindo, verificando o desempenho e 
disponibilidade da SOLUÇÃO, bem como atualizando a documentação e scripts de 
atendimento. 

2.7.5. O PROPONENTE deverá executar o atendimento de Segundo Nível, entre outras 
atividades necessárias para estabilização da SOLUÇÃO.  

2.7.6. O Suporte de Primeiro Nível será conduzido pela equipe interna da COBRA 
TECNOLOGIA (Usuários-Chaves e Analistas Funcionais de TI). 

2.7.7. Haverá período individual de Operação Assistida para cada processo de trabalho 
colocado em produção para cada ONDA.  

2.7.8. Os períodos de Operação Assistida poderão ser coincidentes ou não, dependendo das 
datas de entrada em produção de cada ONDA. 

2.7.9. O PROPONENTE deverá exercer as seguintes atividades na fase de Operação Assistida: 

I - Gestão de Problemas: 

a) Orientação para a solução de contorno aos Usuários-Chaves e Analistas 
Funcionais da TI no tratamento de incidentes na SOLUÇÃO. 

b) Suporte de Segundo Nível para tratamento de problemas identificados na 
SOLUÇÃO. 

c) Criação de script de atendimento para resolução de problemas que passaram 
pelo Suporte de Primeiro nível. 

d) Evolução da documentação do projeto (especificações funcionais e técnicas) e 
os Manuais de treinamento. 

e) Resolução da causa dos problemas identificados na SOLUÇÃO. 

f) Análise das ocorrências do suporte para automação dos processos 
reincidentes. 



COBRA TECNOLOGIA S.A - PREGÃO ELETRÔNICO- nº 50-2015-04-30 – Serviços especializados de instalação de 
software e implantação de Solução Integrada de Gestão Empresarial. Contratação também de serviço e implantação do 
Sistema de Operação de Serviços de Campo Oracle TOA Technologies para 1.700 usuários na modalidade SaaS (Software 
as a Service). 
www.licitacoes-e.com.br                     

384 

II - Evolução da SOLUÇÃO: 

a) Manutenção Evolutiva: automação de melhorias para resolução de GAPs não 
identificados nas fases anteriores, bem como evolução e refinamento dos 
DESENVOLVIMENTOS, PARAMETRIZAÇÕES, PERSONALIZAÇÕES 
realizados nas fases de Definição e Construção. 

b) Manutenção corretiva: correção de erros de implementação identificados na 
produção, correção de bugs, solução da causa raiz de problemas. 

c) Acompanhamento do fechamento contábil e financeiro mensal. 

d) Acompanhamento de 2 execuções do Inventário de Estoque após a 40 
(quarenta) e 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de virada da chave 
de cada ONDA especificada neste EDITAL. 

e) Acompanhamento, ajustes e correções dos indicadores da Solução Analítica. 

f) Passagem do conhecimento para equipe interna da COBRA TECNOLOGIA 
nas funcionalidades dos módulos que compõe a SOLUÇÃO. 

 

III - Acompanhamento da Infraestrutura: 

a) Estabilização do ambiente operacional. 

b) Ajustes de performance e tunning nos ambientes da SOLUÇÃO para alcançar 
os níveis mínimo de serviços para os tempos de respostas e disponibilidade 
especificados neste EDITAL. 

c) Evolução nos procedimentos da infraestrutura para manutenção dos ambientes 
da SOLUÇÃO. 

d) Aplicação de atualizações (patches & updates) para correção de bugs e 
evolução da SOLUÇÃO em todos os ambientes operacionais. 

e) Configuração, criação de scripts para automação de rotinas de 
manutenção, criação de relatórios e migração de dados. 

f) Passagem do conhecimento para equipe interna de infraestrutura de TI 
da COBRA TECNOLOGIA nos procedimentos de manutenção e 
evolução da SOLUÇÃO. 

g) A instalação e configuração pelo PROPONENTE, das últimas versões de todos 
os softwares que compõe a SOLUÇÃO em todos os ambientes operacionais: 
DESENVOLVIMENTO, TESTE, HOMOLOGAÇÃO, PRÉ-PRODUÇÃO e 
PRODUÇÃO após a implantação. 
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2.8 Níveis Mínimos de Serviços 

2.8.1. Níveis Mínimos de Prazos de implantação da SOLUÇÃO. 

2.8.1.1. A execução dos serviços especializados OBJETO deste documento deve assegurar a 
correta implantação, alta disponibilidade, elevado desempenho e mínimo tempo 
para a resolução de eventuais falhas e indisponibilidades. Uma resposta rápida a 
um problema está diretamente ligada à identificação da falha envolvida, para assim 
estabelecer uma proposta de solução que leve em consideração as premissas do 
ambiente de missão crítica.  

2.8.1.2. O compromisso do PROPONENTE com a COBRA TECNOLOGIA é oferecer o 
atendimento mais tempestivo possível, uma vez que a disponibilidade da solução é 
fator crítico de sucesso para o projeto. 

2.8.2. Níveis Mínimos de Serviço para Operação Assistida 

2.8.2.1. O PROPONENTE deverá prover o serviço de Operação Assistida pelo período de 9h 
as 18h nas dependências da COBRA TECNOLOGIA, em dias úteis, fornecendo 
canal direto com os responsáveis pela solução dos problemas. 

2.8.2.2. Para registros e acompanhamento dos chamados será utilizada a ferramenta de uso 
interno na COBRA TECNOLOGIA. 

2.8.2.3. Ocorrendo problema na operação da SOLUÇÃO, em decorrência dos incidentes pós-
produção, o nível de severidade de um chamado ao serviço de Suporte de Segundo 
nível, determinará o prazo máximo que o PROPONENTE terá para apresentar uma 
solução para o problema, a contar da abertura do chamado (C), conforme descrito a 
seguir: 

Nível de 
Severidade 

Impacto no Negócio Prazo 
máximo para 
iniciar o 
atendimento 

Prazo 
máximo para 
solução de 
contorno 

Prazo máximo 
para solução 
da causa do 
problema 

Crítico Os usuários não conseguem acessar ou 
utilizar integralmente a SOLUÇÃO, por 
falha em sua(s) funcionalidade(s), com 
impacto nos negócios da COBRA 
TECNOLOGIA o que torna a operação da 
SOLUÇÃO indisponível, com consequente 
interrupção dos processos onde um 
processo crítico é paralisado totalmente em 
sua operação. 

C + 2 (duas) 
horas 
corridas 

C + 4 
(quatro) 
horas 
corridas 

C + 6 (seis) 
horas corridas 

Alto Os usuários não conseguem acessar ou 
utilizar a SOLUÇÃO no todo ou em parte, 
por falha em sua(s) funcionalidade(s). O 
problema causa uma grave perda do 
potencial operacional da SOLUÇÃO. 

C + 2 (duas) 
horas 
corridas 

C + 6 (seis) 
horas 
corridas 

C + 8 (oito) 
horas corridas 
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Médio Há falha(s) em funcionalidade(s) da 
SOLUÇÃO, porém ainda não afeta(m) os 
usuários finais e não traz(em) impacto aos 
negócios da COBRA TECNOLOGIA. 

C + 6 (seis) 
horas 
corridas 

C + 16 
(dezesseis) 
horas 
corridas 

C + 24 (vinte e 
quatro) horas 
corridas 

Baixo O chamado não se refere à perda de 
funcionalidades da SOLUÇÃO, não 
impactando, portanto, sua operação. Os 
chamados podem tratar de requisição de 
informações, melhorias ou esclarecimentos 
relativos ao funcionamento ou 
funcionalidade da SOLUÇÃO ou orientação 
técnica. 

C + 6 (seis) 
horas úteis 

C + 16 
(dezesseis) 
horas úteis 

C + 24 (vinte e 
quatro) horas 
úteis 

 

2.8.2.4. A solução somente será considerada restabelecida quando estiverem integralmente 
operacionais todas as funcionalidades implantadas em decorrência do evento que 
ocasionou o chamado técnico.  

2.8.2.5. Ficará a critério da COBRA TECNOLOGIA o aceite do atendimento do chamado.  

2.8.2.6. A contagem dos prazos de atendimento será interrompida durante análise da COBRA 
TECNOLOGIA. 

2.8.2.7. A qualquer momento os chamados poderão ser cancelados pela COBRA 
TECNOLOGIA.  

2.8.2.8. O PROPONENTE somente poderá cancelar chamados com ciência e anuência da 
COBRA TECNOLOGIA. 

2.8.2.9. A área de Infraestrutura de TI acompanhará por meio de ferramentas de monitoração 
os tempos de resposta dos sistemas da SOLUÇÃO, para avaliação dos requisitos 
não funcionais. 

2.8.2.10. O não cumprimento dos prazos estipulados acima implica nas penalidades 
especificadas no Contrato.  

2.8.2.11. Durante a Fase de Operação Assistida o PROPONENTE deverá atender os Níveis 
Mínimos de Serviço estipulados neste EDITAL estando sujeito a eventuais 

descontos de pagamento caso não o consiga. 

2.8.2.12. Para incidentes de nível Crítico, o PROPONENTE deverá prover o serviço de 
Operação Assistida até a resolução efetiva do problema, mesmo que ultrapasse o 
período de 9h às 18h.  

2.8.2.13. A hora-extra referente o atendimento dos chamados de nível Critico são de 
responsabilidade do PROPONENTE. 

2.8.2.14. A abertura de chamado feita pelo PROPONENTE junto ao fabricante dos softwares da 

SOLUÇÃO, decorrente de demanda aberta pela COBRA TECNOLOGIA, não 
representará interrupção na contagem dos prazos de atendimento.  
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2.8.2.15. Em casos excepcionais, desde que configurado e comprovado defeito em software 

sobre o qual o PROPONENTE não possua domínio de modificação, o tempo de 
resolução do chamado pelo fabricante poderá ser considerado para fins de 
avaliação de impacto no tempo de atendimento e resolução do incidente. 

2.8.2.16. Ao final de cada mês de Operação Assistida, a COBRA TECNOLOGIA emitirá um 
relatório com o detalhamento dos chamados executados pelo PROPONENTE: 

i. Quantidade de chamados abertos e concluídos no período;  

ii. Valores alcançados para os indicadores de desempenho descritos na seção 
referente a níveis de serviço do Edital; 

iii. Tempo de resposta médio dos chamados executados no mês exceda o Nível 
Mínimo de Serviço estipulado pela COBRA TECNOLOGIA; 

iv. Valores alcançados para os indicadores de desempenho definidos durante o 
mapeamento dos processos de trabalho; 

v. Discrepâncias encontradas entre a execução da folha e no sistema legado. 

2.8.2.17. Para cada período de Operação Assistida, sendo coincidentes ou não, terão “aceites” 
independentes pela COBRA TECNOLOGIA. 

2.8.2.18. Cada um dos períodos de Operação Assistida terá duração mínima de 90 (noventa) 
dias. Este prazo será automaticamente prorrogado sem ônus para a COBRA 
TECNOLOGIA, nas seguintes situações: 

i. Enquanto não forem concluídos os chamados abertos durante a operação 
assistida em produção, salvo aqueles indicados pela COBRA TECNOLOGIA 
como passíveis de atendimento posterior, por não comprometerem o adequado 
funcionamento da SOLUÇÃO; 

ii. Enquanto não atingidos os Níveis Mínimos de Desempenho estabelecidos 
neste ANEXO e o atendimento dos requisitos não funcionais (ANEXO III- 
Requisitos Funcionais e Não-Funcionais). 

iii. Os Níveis Mínimos de Serviço citados serão analisados frente às 
funcionalidades correspondentes aos processos de trabalho em cada Onda; 

iv. Enquanto não houver três meses de execução consecutiva da folha de 
pagamento com conformidade de resultados entre o sistema atual e a 
SOLUÇÃO. 

2.8.3. Níveis Mínimos de Serviço referentes ao Tempo de Resposta da Aplicação 

2.8.3.1. Cada transação da SOLUÇÃO deve completar-se em um Tempo de Resposta máximo 
(TRM). 
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2.8.3.2. O Tempo de Resposta máximo (TRM) é a quantidade de segundos decorrida entre o 
envio da requisição (submit) até a recepção da resposta pelo usuário para os 

módulos WEB.  

2.8.3.3. Para as transações em que não haja resposta ao usuário (por exemplo, os processos 
batch7), o Tempo de Resposta Máximo (TRM) será contado pelo tempo de 

atualização no sistema. 

2.8.3.4. Em função da oscilação do tempo de resposta das redes 3G e 4G das operadoras em 
território nacional, o Tempo de Resposta Máximo (TRM) para os módulos Mobile 
serão avaliados quando acessados pela rede Wi-Fi da COBRA TECNOLOGIA e 

deverão apresentar os mesmos tempos de resposta para os módulos WEB. 

2.8.3.5. O TRM refere-se a execuções na rede local da COBRA TECNOLOGIA entre as 35 
localidades no país, com taxa de transmissão de 100 Mbps entre Rio de Janeiro e 
Brasília. 

2.8.3.6. Caso haja discordância da medição efetuada na estação de trabalho, o 
PROPONENTE poderá demonstrar a execução da transação diretamente no 
servidor de aplicações ou em equipamento a ele diretamente conectado. 

 

Tabela I - Tempo de Resposta Máximo (TRM) 

Item Tipos de Transação Tempo de Resposta 
máximo (TRM) 

1 Transações operacionais simples de inclusão, alteração, exclusão e 
consulta a dados. 

Até 5 segundos. 

2 Transações que exijam ampla pesquisa ou interação com dados do 
sistema após envio da requisição. 

Entre 10 a 30 segundos. 

3 Transações que exijam acesso a gráficos analíticos com aglutinação 
de dados. 

Entre 10 a 30 segundos. 

4 Transações que atualizem dados em lote (até 1000 registros). Até 10 segundos. 

5 Transações que atualizem dados em lote (entre 1001 a 20000 
registros). 

Entre 10 a 30 segundos. 

6 Transações que atualizem dados em lote (até 21000 a 50000 
registros). 

Entre 31 a 60 segundos. 

7 Transações que atualizem dados em lote (acima de 50000 registros). Até 120 segundos. 

8 Tempo de respostas para os Relatórios operacionais (listagem). Até 12 segundos. 

                                                        
7 Processamento batch, no contexto de sistemas operacionais, é um termo referente a um processamento de dados que ocorre, sem iteração com o usuário, 
através de um lote de tarefas enfileiradas, de modo que o sistema operacional só processa a próxima tarefa após o término completo da tarefa anterior. 
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9 Tempo de respostas para os Relatórios gerenciais. (Relatórios 
analíticos). 

Até 30 segundos. 

10 Para transações WEB que utilizem mecanismos de atualização 
assíncrona (como por exemplo, acesso a uma lista de valores, caixa 
de listagem ou combo box8). 

0,2 segundos. 

11 Transações de integração entre os módulos do e-Business Suite R12. De 10 a 30 segundos. 

12 Transação para geração de uma Nota Fiscal (Programa Mestre de 
Execução). 

Até 5 segundos. 

13 Transação de lotes de pagamentos no módulo de Contas a Pagar. Até 5 segundos. 

14 Transações de aprovação (workflow) no módulo Fiscal (RI – 
Recebimento Integrado). 

Até 5 segundos. 

15 Transação de processamento da Folha de Pagamento para 3500 
funcionários. 

Até 2,2 segundos por 
funcionário. 

16 Transações de acesso a documentos eletrônicos (digitalizados ou não) 
apresentados na SOLUÇÃO (refere-se a documentos com tamanho 
máximo de 1 MByte). 

Até 8 segundos. 

17 Transações de acesso a documentos eletrônicos (digitalizados ou não) 
apresentados na transação (refere-se a documentos com tamanho 
acima de 1 MByte). 

Até 50 segundos. 

18 Transações de processamento de carga de dados ETL (Extract 
Transform, Load) do ambiente transacional para disponibilidade no 
ambiente analítico. 

Até 1800 segundos. 

19 Processo de cálculo da data limite de atendimento no módulo de 
Serviços para (Assistência Técnica). 

10 segundos 

 

2.8.3.7. Especificamente para o módulo de Folha de Pagamento destacam-se os seguintes 
níveis de atendimento: 

i. A frequência dos funcionários da COBRA TECNOLOGIA é fechada no 18º dia 
de cada mês ou no próximo dia útil subsequente; 

ii. o processamento da folha é realizado no 22º dia do mês ou no próximo dia útil 
subsequente; 

iii. a folha definitiva é entregue (concluída) até penúltimo dia útil do mês corrente. 

                                                        
8 Do inglês combo box: é um elemento de interface gráfica. É uma combinação de uma caixa de texto editável ou uma caixa de listagem que permite mostrar 
uma lista comprida de opções e preencher na caixa de texto as opções desejadas que não estejam na lista. Algumas caixas de combinação têm a função de 
auto complemento para a busca rápida das opções pré-definidas na lista. 
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2.8.3.8. Ao constatar TRMs superiores aos definidos neste documento, a COBRA 
TECNOLOGIA poderá abrir chamados ao PROPONENTE durante o período de 
Operação Assistida em produção, ao longo da vigência do CONTRATO. 

2.8.3.9. O PROPONENTE deverá envidar todos os esforços para atingir os TRMs definidos 
para cada uma das transações da SOLUÇÃO, incluídos os esforços para 
otimização (tunning) dos ambientes de servidores de aplicação e bancos de dados 

que serão dedicados à SOLUÇÃO, ao longo da vigência do CONTRATO. 

2.8.3.10. Caso verifique que a natureza da transação não permite o alcance do TRM definido, o 
PROPONENTE deverá apresentar justificativa técnica por escrito, com 
detalhamento da situação e das restrições verificadas, o que estará sujeito à 
homologação da COBRA TECNOLOGIA, que levará em consideração o impacto 
dessa flexibilização em relação aos seus processos de trabalho. 

2.8.3.11. O PROPONENTE poderá exigir tempos de resposta mais restritos que os aqui 
definidos ou apresentação de maior quantidade de informações nos tempos 
especificados, sempre que ficar comprovada pelo PROPONENTE a inviabilidade do 
tempo de resposta obtido no suporte à execução de seus processos de trabalho, 
desde que acompanhado pelo melhoria da infraestrutura de TI que suporta a 
aplicação. 

2.8.4. Níveis Mínimos de Serviço referentes à Disponibilidade da Solução 

2.8.4.1. Os indicadores de disponibilidade definidos são válidos para a SOLUÇÃO contratada 
como um todo e individualmente para os módulos correspondentes a cada um dos 
macroprocessos de trabalho relacionados.  

2.8.4.2. Uma funcionalidade do sistema está disponível quando atende aos requisitos 
definidos, com o tempo de resposta especificado. 

2.8.4.3. A SOLUÇÃO deve estar disponível, atendendo os níveis de tempo de resposta 
máximo, no período de 6:00h às 23:00h de segunda a sexta-feira e das 7:00h às 
16:00h aos sábados e domingos. 

2.8.4.4. As manutenções no ambiente operacional que afetem a disponibilidade ou tempo de 
resposta da SOLUÇÃO deverão ser realizadas fora do horário de expediente (8h às 
20h nos dias úteis), devendo ser agendadas pelo PROPONENTE com a COBRA 
TECNOLOGIA com antecedência mínima de 4 (quatro) dias úteis, podendo a 
COBRA TECNOLOGIA, a seu critério e tendo em vista a urgência da intervenção, 
autorizá-la em prazo menor.  

2.8.4.5. Exceto as interrupções urgentes com objetivo de restaurar o ambiente computacional 
à sua condição de funcionamento adequada, sob autorização expressa da área de 
Infraestrutura de TI da COBRA TECNOLOGIA.  
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2.8.4.6. Estas interrupções urgentes não poderão ultrapassar o período de 20 min. caso 
ocorram no horário do expediente da COBRA TECNOLOGIA. 

2.8.4.7. Os tempos de indisponibilidade resultantes de manutenções programadas não 
afetarão o índice de disponibilidade.  

2.8.4.8. Toda manutenção programada deverá ser apresentada à área de Infraestrutura de TI 
com o seguinte no mínimo conteúdo: 

i. Atividades que serão realizadas na manutenção; 

ii. descrição dos problemas que se pretende resolver com a manutenção; 

iii. pessoas envolvidas na manutenção; 

iv. data, horário e tempo de duração previsto para realização da manutenção; 

v. riscos envolvidos; 

vi. plano de rollback. 

2.8.4.9. A COBRA TECNOLOGIA poderá abrir chamado de suporte técnico para registrar a 

disponibilidade insuficiente da SOLUÇÃO para registro. O início do período de 
disponibilidade insuficiente corresponderá ao momento de registro do chamado 
pela COBRA TECNOLOGIA ou ao momento indicado na solução de 
monitoramento, o que ocorrer primeiro. O término da disponibilidade insuficiente 
será o registrado no encerramento do chamado. 

2.8.4.10. Para fins de cálculo do fator de indisponibilidade, serão somadas todas as 
disponibilidades insuficientes identificadas pela solução de monitoramento e 
aquelas registradas por meio de chamado, desde que não se sobreponham. 

2.8.5. Níveis Mínimos de Serviço para OS do tipo Manutenção Evolutiva  

2.8.5.1. A manutenção evolutiva inclui a parametrização e customização da SOLUÇÃO, por 
meio da criação de novas funcionalidades e alteração e exclusão de 
funcionalidades existentes. 

2.8.5.2. A manutenção evolutiva poderá incluir a implantação e manutenção de processos de 
trabalho não listados no presente EDITAL. 

2.8.5.3. O mapeamento de processos de trabalho para manutenção deverá no que couber, 
seguir as regras estabelecidas no serviço de implantação. 

2.8.5.4. As atividades a serem realizadas pelo PROPONENTE, necessárias para cada 
manutenção específica, serão definidas no planejamento da manutenção, podendo 
incluir outras atividades não listadas neste Edital. 

2.8.5.5. As funcionalidades resultantes de manutenção evolutiva implantadas em produção 
passarão a ser parte integrante da SOLUÇÃO e, portanto, passarão a integrar o 
escopo do serviço da Operação Assistida. 
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2.8.5.6. Novos requisitos que não forem identificados nas fases de Planejamento, Definição e 
Construção, deverão ser analisados e especificados pelo PROPONENTE e serão 
submetidos para o Comitê do Projeto. 

2.8.5.7. Nenhuma manutenção evolutiva deverá impedir ou ser afetada por atualizações de 
versão da SOLUÇÃO.  

2.8.5.8. Caso, no planejamento da manutenção, o PROPONENTE não faça o alerta quanto 
aos impactos futuros do serviço, ficará ele responsável pela adequação futura da 
SOLUÇÃO durante a atualização de versão, sem ônus adicional para a COBRA 
TECNOLOGIA. 

2.8.5.9. Cada serviço de manutenção evolutiva somente será considerado concluído com a 
homologação dos produtos previstos no chamado pela COBRA TECNOLOGIA. 

2.9 Volumetria 
2.9.1. O quadro a seguir serve para auxiliar o PROPONENTE na avaliação global das 

perspectivas de atendimento da SOLUÇÃO. 

Item Descrição Volume 

1 Quantidade estimada de usuários simultâneos conectados ao produto e-Business 

Suite R12 no momento de pico do expediente de trabalho. 

925 usuários 

2 Quantidade estimada de usuários simultâneos conectados ao produto e-Business 

Suite R12 nos módulos Financeiros (GL, AP, AR, FA, PO). 

90 usuários 

3 Quantidade estimada de usuários simultâneos conectados ao produto e-Business 

Suite R12 nos módulos de movimentação de peças (INV, ASCP, BOM, WIP e OM). 

200 usuários 

4 Quantidade estimada de usuários simultâneos conectados ao produto e-Business 

Suite R12 Self-Services. 

200 usuários 

5 Quantidade estimada de usuários simultâneos conectados ao produto e-Business 

Suite R12 via DMZ. 

100 usuários 

6 Quantidade estimada de usuários simultâneos conectados ao produto e-Business 

Suite R12 Field Services. 

600 usuários 

7 Quantidade de funcionários processados na Folha de Pagamento. 3500 

funcionários 

8 Quantidade de Técnicos de campo para acesso ao módulo Oracle TOA 

Technologies. 

1600 técnicos 

distribuídos pelo 

país. 

9 Volume de chamados da Assistência Técnica diários que serão tratados pelo 

módulo Field Services. 

2800/dia 
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10 Volume estimado de tíquetes de viagens por mês que serão tratados pelo módulo 

Fusion Cloud Expenses. 

8000/mês. 

11 Quantidade de Notas Fiscais emitidas diariamente. 1600 notas. 

12 Entrada de Notas Fiscais no módulo de Recebimento Integrado (RI). 760 completas 

2.10. Procedimentos de Testes 
 

2.10.1. Toda funcionalidade implementada, seja durante a implantação da SOLUÇÃO, seja 
por manutenção corretiva ou evolutiva, deverá passar por teste unitário, teste de 
integração, teste funcional, teste de carga e teste de segurança.  

2.10.2. Serviços de integração com aplicações externas, entre os módulos da SOLUÇÃO 
(Concurrents), rotinas de ETL e relatórios deverão também passar pelos 

procedimentos de teste cabíveis dentro da Metodologia de Implantação definida para 
o serviço (item Métodos e Técnicas do Projeto Básico). 

2.10.3. Caberá aos Usuários-Chaves da COBRA TECNOLOGIA, com apoio dos profissionais 
do PROPONENTE a execução dos testes funcionais, unitários e integrados da 
SOLUÇÃO, bem como as integrações com seus Sistemas Legado. 

2.10.4. A etapa de teste inclui, entre outras, as seguintes atividades: 

i. Teste unitário, 

ii. teste de integração (testes integrado),  

iii. teste funcional,  

iv. teste de carga e  

v. teste de segurança,  

vi. correções definidas na homologação e no ambiente de PRODUÇÃO e Data 
center de contingência. 

2.10.5. Qualquer funcionalidade implementada, antes de entrar em produção, deve passar 
sequencialmente por todo o ambiente de operacional, recebendo, antes de avançar 
para o próximo ambiente, autorização formal do Analista de TI e Usuário-Chave da 
COBRA TECNOLOGIA, registrada em ferramenta de gestão de chamados fornecida 
pela COBRA TECNOLOGIA. 

2.10.6. O conjunto de testes citados, de acordo com a necessidade de cada funcionalidade, 
será repetido em cada ambiente operacional: TESTE, HOMOLOGAÇÃO e PRÉ-
PRODUÇÃO. 
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2.10.7. Os testes realizados deverão ser comprovados por meio da apresentação de 
evidências de sua execução, com os resultados da execução conforme definido no 
T7: Relatório de Conclusão dos Testes. 

2.11. Quadro dos Sistemas de Informação utilizados pela 
Instituição 

 
2.11.1.  Matriz de Produtos e Fornecedores: 

2.11.1.1. Neste item estão listados os sistemas que estão em uso na empresa e suas 
respectivas funções. O objetivo deste quadro é servir de referência ao 
PROPONENTE quanto aos sistemas tecnológicos que estão sendo utilizados para 
executar as atividades dos processos descritos neste EDITAL. 

Quadro de Soluções Tecnológicas e seus Fornecedores: 

Software Fornecedor Função Url 

PróJurídico PróJurídico Acompanhamento de 
processos Jurídicos 

http://www.projuridico.com.br/  

ARS – Action 
Request System 

BMC/Remedy – 
CSC Brasil 

Controle Chamados  
Assistência Técnica 

http://www.cscbrasil.com.br/  

ForAcesso Task Sistemas Controle de Acesso https://www.tasksistemas.co
m.br/  

ForPonto Task Sistemas Controle de Acesso https://www.tasksistemas.co
m.br/  

PrismaProduction OCE Gerencia os trabalhos 
enviados as impressoras de 
grande volume 

 

IceManager SOFOS Gerenciador de spool de 
impressão e o 
monitoramento de 
impressoras 

http://www.sofos.com.br/  

RhEvolution Techware Systems Gestão de Pessoas http://www.techware.com.br/  

Fenix Metaora Nota Fiscal Eletrônica http://www3.metaora.com.br/i
ndex.php  

Mastersaf-DW Mastersaf Obrigações Fiscais http://site.mastersaf.com.br/  

RhEvolution- Perfil 
Profissiográfico 

Techware Systems Perfil Profissiográfico http://www.techware.com.br/  

RhEvolution Techware Systems Portal de Pessoas http://www.techware.com.br/  

Supravizio Venki Portal de processos e 
Autoatendimento 

http://www.venki.com.br/  

RhEvolution- Security Techware Systems Security http://www.techware.com.br/  

Format SIRIUS Sistema de Composição 
eletrônica de documentos 

http://www.sirius.com  

eBusiness Suíte Oracle Corporation Sistema de Gestão 
Empresarial 

http://www.oracle.com/index.
html  

Pré-Processadores SIRIUS Sistema de unificação dos 
lotes de Impressão 
baseados em postagem 

http://www.sirius.com  
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GERPROD SIRIUS Sistema que controla e 
acompanha o processo 
produtivo de documentos 
impressos e eletrônicos 

http://www.sirius.com 

GerSpool SIRIUS Sistema que gerencia filas 
de processos para 
impressão, gerando 
arquivos spool ou arquivos 
imagens 

http://www.sirius.com 

WebConsulting SIRIUS WebConsulting http://www.sirius.com 

XML Mobile Prime Living XML Mobile http://www.primesystems.co
m.br/  

A2ia A2ia Reconhecimento inteligente 
de escrita 

http://www.a2ia.com/ 

 
 

2.11.2. Quadro de Soluções Tecnológicas desenvolvidas internamente: 

 

DESENVOLVIMENTO INTERNO 

Produto Descrição 
AntiSpam (Intranet) Desbloqueio de email. 

Arquivo Geral Efetua o controle de Documentos. 

eRAT Componente de Troca de Arquivo com o Sistema de Chamados 
Técnicos (Banco do Brasil e BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS). 

Gestão do Acompanhamento de 
Chamados - GAC 

Componente de troca de informações entre o Sistema de Chamados 
ARS e o XML Mobile. 

BPMS 
Controle Jurídico, 
CIPA, 
Licitação e Contratos, 
Comunicação e Governança, 
Ouvidoria e Auditoria Interna 

Sistemas de processos de negócio, automatizar o workflow e realizar a 
gestão. 

Cadastramento Prestadores de 
Serviços 

Sistema de coleta de informações cadastrais dos Prestadores de 
Serviços;(PHP - Integrado). 

Cadastro de Experiência e 
Educação 

Cadastramento de informações de Educação. 

Candidato Cadastramento de Candidatos (PHP - Integrado). 

CMA 2;0  Centro de Monitoramento por Ambiência. 

Contate Cadastramento de e-Mail, Telefone pessoal do colaborador, 
autorizando o envio de informações SMS. 

ContraCheque Impressão do Contracheque (PHP – Leitura do RhEvolution). 

Controle de Beneficiários Plano 
de saúde  

Permite o acompanhamento do colaborador no plano contratado e a 
gestão entre a empresa e a prestadora do Plano de Saúde; (PHP  Não 
Integrado). 
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Controle de faturamento de 
impressão 

Repositório com informações de Faturamento da vertical de Impressão 
(Lotus Notes - Não Integrado). 

Controle de Novos Negócios e 
Oportunidades (Painel Gerencial, 
Portal de Auto Atendimento Área 
de Negócios) 

  

Controle de Produção PEE Repositório com informações de Faturamento da vertical do PEE 
(Lotus Notes - Não Integrado). 

Controle Dotação X Lotação Controle de Dotação e Lotação dos Colaboradores da Empresa; (JSF 
– Integrado Parcial). 

CPP Centro de Impressão que realiza a importação de informações 
relevantes nos arquivos recepcionados para impressão, para subsidiar 
o controle de produção e faturamento, emissão de relatórios de 
faturamento e de controle de produção; (Não Integrado). 

Crédito Imobiliário Sistema de Crédito para atender o serviço do Banco do Brasil. 

FTPService Desenvolvimento interno que executa o download com opção de 
compactação dos arquivos disponibilizados para impressão em um 
determinado endereço FTP. 

Gerência de Processamento de 
Documentos 

 

Gestão de Desempenho Formulário de Avaliação de um indivíduo/equipe da Instituição (Lotus 
Notes - Não Integrado). 

Locomoção Controlar Adiantamento e Prestação de Contas do Colaborador 
(PL_SQL - Integrado). 

Monitor VIP Conjunto de Aplicações da Assistência Técnica (NET - Não Integrado). 

Movimentação de Pessoal Manutenção da movimentação de colaboradores na empresa (Não 
Integrado). 

Multicontratos (Painel gerencial 
DINEG) 

  

Placar DINFE   

Portal de Proposta e Projeto Controle dos Projetos da Instituição que estão sendo negociados 
(Lotus Notes - Não Integrado). 

Programa de Educação 
Continuada (PEC) 

Programa de Educação continuada; (PHP – Integrado ao Supravisio). 

Segurança da Informação - Livre Controle de usuários. 

Sicon Sistema de Contratos (NET - Não Integrado). 

Sistel Sistema de Controle de telefônica Interna (PHP - Integração Parcial). 
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Sistema de Ocorrências de 
Prestadores de Serviços 

Gestão de ocorrências dos Prestadores de Serviços: Banco de horas, 
afastamento, atrasos e férias (PHP - Integração Parcial – Não 
utilizado). 

SLA Calculo do SLA da Assistência Técnica (PL_SQL - Integrado). 

Troca Senha Aplicativo de troca senha do AD (PHP – Integração). 

 Cobra image 3;0 Desenvolvimento compartilhado interno. 
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ANEXO VA – MATRIZ DE RESPONSABILIDADES 

 
LEGENDA: 

Responsável R Executa, toma a iniciativa de desenvolvimento da atividade 
Participa P Participa da realização das atividades 
Comunicado C Deve ser informado depois de uma decisão ou ação 
Aprova A Aprova as decisões e ações antes da implementação 
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1.  Atividades de Gestão 

1.1 
Elaborar Plano de Gerenciamento de 
Projetos. A A A P R P C C C C P R P 

1.2 
Acompanhar a realização das 
atividades do cronograma do projeto. C C A P R P C P C C P R C 

1.3 
Preparar e apresentar a evolução da 
realização de atividades do projeto. C C A P A P C P C C P R C 

1.4 

Gerir o projeto (conforme escopo de 
serviços e/ou responsabilidades 
(aplicáveis). C C A P R P C C C C C R C 

1.5 

Garantir qualidade conforme escopo de 
serviços e/ou responsabilidades 
(aplicáveis). C C A P A R C A C C C R P 

1.6 
Alocar, administrar e desenvolver 
(conforme políticas internas) os C C A P A P C C C C C R C 
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profissionais da Consultoria segundo o 
definido no Edital. 

1.7 

Alocar, administrar e desenvolver 
(conforme políticas internas) os 
profissionais da COBRA TECNOLOGIA 
para o projeto. C C A P R P C P C C C C C 

1.8 
Gerir problemas, riscos e planos de 
ações aplicáveis. C C A P R P C P C C C R C 

1.9 
Gerir pedidos de alterações do projeto 
(escopo, cronograma, recursos). A A P P R P C P P C C R C 

1.10 
Gerir aceites (aprovações) necessários 
ao projeto (produtos, fases). C C A A R P C P A C C R C 

1.11 Mobilizar stakeholders. A A R P R P C P P C C R C 

1.12 

Coletar informações, gerar material e 
reportar o andamento do projeto 
(Relatório de Situação Semanal). C C A A R P C P C C C R C 

1.13 
Validar regras de negócio aplicáveis 
nas extrações e carga de dados. C C C C C P P R P C C P C 

1.14 
Fornecer acessos aos ambientes para 
equipe do projeto. C C C C A C C C C A R P C 

1.15 

Garantir a existência de evidência 
(segundo padrões definidos) para os 
produtos aplicáveis e segundo 
responsabilidades definidas. C C C C A P P P C C P R C 

1.16 Gerir reservas de salas. C C A P R P C C C C C C C 

1.17 Gerir o plano de comunicação. C C A R P C C P C C C P C 

1.18 
Alteração dos Normativos Internos 
(Papéis e Responsabilidades). C C A R C P C P A C C P C 

1.19 
Preparar/Enviar comunicação (internas 
e externas). C C A P R P C P C C C R C 

1.20 

Definir quais artefatos serão cobrados 
da Consultoria dentro da Metodologia 
do Projeto. C C A P R P C C C C C P P 

1.21 Apoiar na gestão de riscos do projeto A A A P P P C C C C P R P 
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1.22 
Planejar e desenvolver atividades 
visando à integração da equipe C C P P R C C C C C C R C 

1.23 
Medir o desempenho da equipe de 
projeto (avaliação de desempenho) C C A P R C C C C C C P C 

1.24 

Monitorar as atividades de 
transferência de conhecimento dentro 
da equipe de projeto C C A P P R C P C C P R P 

1.25 
Identificar os principais líderes e 
stakeholders da sua organização C C A P R P C C C C C P C 

1.26 

Desenvolver planos para o alinhamento 
dos líderes e stakeholders dentro dos 
objetivos do projeto C C A P R C C C C C C P P 

1.27 
Planejar e desenvolver o plano de 
comunicação do projeto C C A P R P C C C C C R C 

1.28 

Planejar e desenvolver o plano de 
transferência de conhecimento do 
projeto C C A P A P C C C C C R C 

1.29 
Planejar e desenvolver o plano de 
treinamento aos usuários finais C C A A R P C P C C C P C 

1.30 

Planejar e desenvolver as ações que 
garantam a mitigação dos impactos 
organizacionais. A A A P R P C P C C C R C 

1.31 

Gerir os processos que envolvem a 
prontidão da organização para 
mudança. A A P R P P C P P C C P C 

1.32 
Gerir os processos que envolvem o 
mapeamento de funções C C A R P P C P C C C P C 

1.33 
Elaborar o cronograma detalhado das 
atividades de Gestão da Mudança C C A R P P C C P C P P C 

1.34 
Monitorar e reportar o progresso da 
equipe de Gestão da Mudança C C A R P P C C C C C P C 

1.35 
Apoiar na elaboração do plano de 
Migração e corte. A A A P R P C P P C R R P 
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1.36 

Elaborar plano de continuidade 
operacional que atenda as 
necessidades da empresa, 
recomendações de auditoria e órgãos  
regulamentadores. C A C C P C C C C P R P P 

1.37 

Elaborar plano de geração de cópias 
de segurança e recuperação de dados, 
de aplicativos e de documentação. C A C C C C C C C P R P P 

1.38 

Elaborar plano de controles físicos de 
proteção das informações dos 
ambientes do sistema ERP.  C A C C C C C C C P R P P 

1.39 
Elaborar mecanismos de controle de 
perfis de acesso C A C C C C C C C P R P C 

2. Atividades de Planejamento 

2.1 Atualizar o plano de gestão do projeto A A P P R C C C C C C C C 

2.2 

Elaborar plano de gestão do projeto 
para execução dos serviços 
especializados contratados C C A P A P C C C C C R C 

2.3 

Elaborar cronograma macro para 
execução dos serviços especializados 
contratados C C A P A P C C C C P R C 

2.4 

Definir lista de entregáveis para 
execução dos serviços especializados 
contratados C A A P R P C C C C P P C 

2.5 

Definir dinâmica e agenda de 
workshops de redesenho de 
processos. C C A R P P C C C C C P P 

2.6 
Definir padrão de documentação e 
repositório de documentos. C C A R P C C C C C C P C 

2.7 Gerir documentos do projeto. C C P A R P C C C C C R C 

2.8 
Definir estratégia de ferramentas 
necessárias para o projeto. C C A R P P C C C C C R P 

2.9 

Disponibilizar infraestrutura à equipe do 
projeto (local físico, equipamentos 
de escritório, rede). C A R P P C C C C C C C C 

2.10 Gerir orçamento do projeto A A A P P C C C C C C R C 
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(Consultoria) 

2.11 
Gerir orçamento do projeto 
(COBRATECNOLOGIA E SERVIÇOS) A A P P R C C C C C C C C 

2.12 Elaborar plano de gestão de qualidade. A A P P R P C P C C C R P 

2.13 
Gerar métricas de acompanhamento 
do projeto. C C C A R C C C C C C R C 

2.14 
Realizar levantamentos para o plano 
de comunicação. C C A R P C C C C C C R C 

2.15 
Definir estratégia de gestão da 
mudança. A A R P R P C C C C C P C 

2.16 Realizar análise de stakeholders. C C A P R P C C C C C R C 

2.17 Organizar kick-off do projeto. C C A P R P C C C C C R P 

2.18 
Definir integrações de sistemas no 
projeto. C C C C A P P P C C P R C 

2.19 

Avaliar requisitos de segurança (perfis 
de acesso) e risco (processos e perfis 
de acesso). C C A C P P C C C P R P C 

2.20 

Definir estratégia de segurança (perfis 
de acesso) e risco (processos e 
perfis de acesso). C C A C P P C C C P R P C 

2.21 Definir estratégia de desenvolvimento. C C C P A P P C C C P R C 

2.22 
Definir requisitos de arquitetura de 
aplicações. C C C P A P P C C C P R C 

2.23 
Realizar inventário e mapeamento de 
sistemas. C C A P P R P C C C P P C 

2.24 
Desenhar arquitetura conceitual de 
acessos (perfis).  C C A P P R C P C R P P C 

2.25 
Definir estratégia de Disaster 
Recovery. C A C C C C C C C P R P P 

2.26 
Definir estratégia de testes (unitários, 
integrados, aceite do usuário). C C C P A P P P C C P R C 

2.27 
Definir estratégia de descontinuidade 
de sistemas legados. C C C P A R C P P C P P C 

2.28 
Definir estratégia de ambientes de 
migração (para testes de programas C C C P A P C C C C R R C 
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de carga). 

2.29 
Definir estratégia de implementação 
(confirmação). C C A P R P P P C C P R C 

2.30 
Definir requisitos de Operação 
assistida pós Go Live. C C A P R P P P C C P R C 

2.31 
Definir escopo e abordagem de suporte 
pós Go Live. C C A P R P P P C C P R C 

2.32 
Definir estrutura organizacional de 
suporte pós-projeto (on going). C C A P R P P C C C C C C 

2.33 

Definir fluxos para solicitação de 
Ordens de Serviços (Chamdos de 
Suporte ou Demanda) no Portal de 
Autoatendimento C C C P A R P C C C P C C 

2.34 

Definir no Portal de Autoatendimento o 
processo para as atividades internas 
do projeto com ANO (SLA) para 
posicionar os Gestores e 
Patrocinadores dos prazos entre 
Consultoria, Key Users e DSPD. C C A P R P P C C C P C C 

2.35 

Avaliar plano de continuidade 
operacional que atenda as 
necessidades da empresa, 
recomendações de auditoria e órgãos 
regulamentadores. C A C C C C C C C P R P P 

2.36 

Avaliar plano de geração de cópias de 
segurança e recuperação de dados, de 
aplicativos e de documentação. C C C C A C C C C P R P C 

2.37 

Avaliar plano de controles físicos de 
proteção das informações dos 
ambientes do sistema ERP.  C C C C A C C C C P R P C 

2.38 Avaliar controle  de perfis de acesso C C C C A C C C C P R P C 

3. Desenho da Solução 

3.1 
Preparar material e apresentar 
workshop de desenho de processo. C C C A P P C P C C C R C 
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3.2 
Detalhar os requisitos de negócio para 
o ERP e sistemas complementares. C C C A A R C P C C C R C 

3.3 Desenhar To-Be dos processos. C C C P A P C R C C C R C 

3.4 
Propor melhores práticas de mercado 
(processo, soluções do ERP). C C A P A P C P C C C R P 

3.5 

Listar requisitos de negócio atendidos 
por configuração de 
sistemas baseadas na solução 
standard. C C C C A R C P C C C R P 

3.6 

Conduzir análise de Gaps (documentar 
desvios em relação ao ERP e sistemas 
complementares standard). C C C C A R P P C C C R C 

3.7 

Propor solução para tratamento dos 
GAPs. Com Análise de risco e impacto 
para solução de customização, 
alternativas de implantação 
(priorizando não customizacoes e sim 
parametrizações, personalizações e 
desenvolvimento externo) C C A P P R P P C C C R C 

3.8 
Aprovação para cumprimento dos 
GAPs. A A R P P P C P C C C P C 

3.9 

Desenvolvimento de soluções fora do 
ERP para cumprimento dos Gaps 
(após decisão comitê do Projeto) C C A P P P R P C C C P C 

3.10 

Analisar papéis e responsabilidade e 
gerar matriz de segregação 
de funções. C C A P R P P C C C C R C 

3.11 Desenhar os perfis acesso. C C P P A R C P C C C R C 

3.12 Gerir indicadores de desempenho. C C A P R C C C C C C C C 

3.13 Documentar processos. C C A P A P C R C C C P C 

3.14 
Definir estrutura organizacional no 
ERP. C C C C C P C R A C C R C 

3.15 Realizar análise para a mudança. C C A P P P C R P C C R C 

3.16 Realizar alinhamento e engajamento C C A R P P C P C C C P C 
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de lideranças. 

3.17 
Definir abordagem de impactos 
organizacionais. C C A R P P C P C C C P C 

3.18 Listar impactos organizacionais. C C A R P P C P C C C P C 

3.19 Definir abordagem de treinamento. C C A R P P C C C C C P C 

3.20 
Gerar projeto básico (grade) de 
treinamento. C C A R P C C C C C C P C 

3.21 
Definir abordagem e plano de 
transferência de conhecimento. C C A R P C C P C C C P C 

3.22 
Implementar e monitorar plano de 
transferência de conhecimento. C C A R P P C P C C C P C 

3.23 
Elaborar Plano de Saneamento de 
Dados. C C A P P R C R P C C C C 

3.24 
Disponibilizar cenário final de sistemas 
do projeto. C C A C R P P C C C P C C 

3.25 
Definir estratégia de interfaces e 
conversões de dados. C C C C A P C P C C C R C 

3.26 Definir arquitetura lógica de produção. C C A C P P C C C C R P C 

3.27 
Definir arquitetura lógica de banco de 
dados. C C A C C C C C C C R P C 

3.28 
Gerar desenho de documentação de 
controle de acessos (perfis). C C A P P R C P C C P R C 

3.29 
Definir abordagem de teste de 
hardware. C C C C A P P C C C R P C 

3.30 

Definir abordagem de teste de 
backup/restore, estresse e 
performance. C C C C A P P C C C R P C 

3.31 

Realizar teste de infraestrutura de 
ambientes não produtivos (que 
serão utilizados no projeto). C C C C A P P C C C R P C 

3.32 
Definir requisitos organizacionais de 
suporte da Infraestrutura . C C C C P P P C C C R P C 

3.33 Definir SLA de sistemas. C C A P P P C C P C R P C 

3.34 
Acompanhar contratos de serviços de 
sistemas. C C A P R C C C C C P C C 
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3.35 
Definir abordagem de prontidão para 
testes (critérios de entrada e de saída). C C C P C R C A C C C P C 

3.36 

Desenhar procedimentos de 
acompanhamento para problemas de 
testes. C C C C A R C P C C C P C 

3.37 
Desenhar processos de Disaster 
Recovery. C C C C A C C C C C R P P 

3.38 Elaborar plano de migração de dados. C C A P A P C P C C P R C 

3.39 
Desenhar procedimentos de extração e 
validação de cargas. C C C C C A P P C C C R C 

3.40 

Suprir necessidades de infraestrutura e 
equipamentos para realização 
de testes (por exemplo impressoras). C C C C P C C C C C R C C 

3.41 

Gerar especificações funcionais do 
ERP para objetos do sistema aplicáveis 
e sistemas complementares. C C C C C A C P C C C R C 

3.42 
Gerar especificações funcionais de 
sistemas legados. C C C C A R P P C C C P C 

3.43 

Detalhar cronograma de projeto com 
atividades de 
configuração, desenvolvimentos, perfis 
de acesso, migração de dados e outras 
aplicáveis. C C A P A P C C C C P R C 

3.44 

Elaborar plano de desenvolvimentos 
para o ERP e sistemas 
complementares. C C C P A P C C C C P R C 

3.45 
Elaborar plano de desenvolvimentos 
dos sistemas legados. C C C P A R P P C C C P C 

3.46 Elaborar plano de contingência. C C C P A P P C C C R P C 

3.47 

Definir necessidade de 
jobs/concurrents (processamentos 
periódicos). C C C C A R C P C C C R C 

3.48 

Definir como será realizado o 
fechamento das transações no Go Live 
(ERP Legado para o Novo ERP). C C P P P P C R A C C P C 
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4. Construção 

4.1 

Elaborar plano de testes (unitários, 
integrados, aceite do usuário, 
string, performance,  acesso e 
segurança, ensaio geral) do ERP e 
sistemas complementares. C C C C A R C C C C C P C 

4.2 
Elaborar plano de testes dos sistemas 
legados. C C C C A R C C C C C P C 

4.3 Configurar sistemas legados. C C C C A R C C C C C P C 

4.4 

Configurar os módulos do ERP 
contidos no escopo do projeto 
(incluindo perfis de acesso). C C C C A R C P C C C P C 

4.5 Configurar sistemas complementares. C C C C A R C P C C C P C 

4.6 
Especificação técnica da extração de 
dados do ERP atual. C C C C A R C P C C C P C 

4.7 
Desenvolvimento das rotinas de Carga 
para o novo ERP C C C C A P C P C C C R C 

4.8 
Extração dos dados mestre do ERP 
legado para as novas cargas. C C C C C A R P C C C P C 

4.9 Integrações com outros Sistemas:   

4.9.1 
Sistemas que fazem parte da 
SOLUÇÃO   

4.9.1.1 
Integração Mastersaf (Sistema 

Fiscal) com Oracle EBS C C C C A P C P C C C R C 

4.9.1.2. Integração EBS com Peoplesoft C C C C A P C P C C C R C 

4.9.1.3 
Integramação Fusion Cloud com 

EBS C C C C A P C P C C C R P 

4.9.1.4 

Integração Sistema Analítico com 
indicadores e extração de dados com 
EBS C C C C A P C P C C C R C 

4.9.1.5 

Integração Sistema Analítico com 
indicadores e extração de dados com 
PeopleSoft C C C C A P C P C C C R C 

4.9.1.6 
Integração Sistema Analítico com 

indicadores e extração de dados com C C C C A P C P C C C R P 
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Fusion Cloud Services 

4.9.1.7 
Oracle Fusion Cloud Services com 
Agencia de Viagens  C C C C A P C P C C C R P 

4.9.2 Sistemas Legado   

4.9.2.1 Integração Supravizio C C C C A P R P C C C P C 

4.9.2.2 Integração ARS C C C C A P R P C C C P C 

4.9.2.3 Outros Desenvolvimentos Internos C C C C A P R P C C C P C 

4.10 
BI (Solução Analítica) - Levantamento 
dos Relatórios  C C C C C P P A C C C R C 

4.11 
BI (Solução Analítica) - Modelagem dos 
cubos C C C C C A P P C C C R C 

4.12 
Desenvolvimento das rotinas de  ETL 
do novo ERP C C C C C A P P C C C R C 

4.13 
Executar testes unitários (ERP e 
sistemas complementares). C C A C A P P P C C C R C 

4.14 Executar testes nos sistemas legados. C C C C A R P P C C C P C 

4.15 
Documentar configurações do ERP e 
dos sistemas complementares C C C C A P P P C C C R C 

4.16 

Gerar especificações técnicas para 
objetos do novo ERP aplicáveis 
e sistemas complementares. C C C C C A P C C C C R C 

4.17 

Desenvolver programas no ERP e nos 
sistemas complementares 
atendendo as especificações geradas. C C C C C A P C C C C R C 

4.18 
Testar programas desenvolvidos no 
ERP e sistemas complementares. C C C C A P C R C C C P C 

4.19 
Gerar especificações técnicas de 
sistemas legados. C C C C A R P P C C C P C 

4.20 

Desenvolver programas nos sistemas 
legados atendendo as 
especificações geradas. C C C C A P R P C C C C C 

4.21 
Testar programas desenvolvidos nos 
sistemas legados. C C C C A R P P C C C C C 
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4.22 
Gerar as Boas-Práticas (instruções 
para execução de transações no ERP). C C C C A P C P C C C R C 

4.23 
Definir e desenhar cenários de testes 
integrados. C C C C A P C P C C C R C 

4.24 
Preparar o sistema para os testes 
integrados. C C C C A P C P C C C R C 

4.25 Executar testes integrados. C C C C A P C P C C P R C 

4.26 
Executar testes de acesso e perfis de 
autorização. C C C C A P C P C C P R C 

4.27 
Coordenar testes integrados e de 
acesso. C C C C A P C P C C P R C 

4.28 Reportar resultado dos testes. C C C C A P C P C C P R C 

4.29 
Elaborar plano de treinamento para 
ERP e sistemas complementares. C C A R A P C P C C C P C 

4.30 
Elaborar plano de treinamento para 
sistemas legados. C C A R A P C P C C C P C 

4.31 
Gerar grade e catálogo de treinamento 
para ERP e sistemas complementares. C C C R A P C P C C C P C 

4.32 Divulgar calendário de treinamento. C C C R A P C P C C C P C 

4.33 
Definir e disponibilizar logística e 
infraestrutura de treinamento. C C C R A P C P C C C P C 

4.34 Gerar materiais de treinamento. C C C R A P C P C C C P C 

4.35 
Preparar ambiente ERP e sistemas 
complementares de treinamento. C C C A P P C P C C R P C 

4.36 
Preparar ambientes de treinamento nos 
sistemas legados. C C C A P P C P C C R P C 

4.37 
Tomar ações relativas a impactos 
organizacionais. A A P R P P C P C C C P C 

4.38 Analisar prontidão para a mudança. C C A R P P C P C C C P C 

4.39 Alinhar e engajar as lideranças. C C A R P P C P C C P P C 

4.40 Elaborar plano de transição. C C A P P P C P C C P R C 

4.41 Elaborar plano de corte. C C A P P P C P C C P R C 
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4.42 

Planejar testes de backup/restore, 
performance, estresse e help desk no 
ERP. C C P P A P C P C C R P C 

4.43 

Executar testes de backup/restore, 
performance, estresse e help desk 
no ERP. C C P P A P C P C C R P C 

4.44 

Planejar testes de backup/restore, 
performance, estresse e help desk 
nos sistemas legados. C C P P A P C P C C R C C 

4.45 

Executar testes de backup/restore, 
performance, estresse e help desk 
nos sistemas legados. C C P P A P C P C C R C C 

4.46 

Planejar e executar testes de disaster 
recovery (ERP e nos sistemas 
legados). C C P P A P C P C C R P C 

4.47 
Extrair base de dados para carga 
(sistemas legados). C C A C P P P P C C P R C 

4.48 Sanear base de dados para carga. C C A C P P P R C C C C C 

4.49 Validar arquivos de carga. C C A C P P P R C C C P C 

4.50 Testar carga de dados. C C A C P P P R C C P P C 

4.51 
Implementar o plano de transferência 
de conhecimento. C C A R P P P P C C C P C 

4.52 
Elaborar plano de congelamento do 
negócio (período de escuridão). C C A P R P C P C C P R P 

4.53 Definir critérios de Go/No-Go (Go Live). A A A P R P C P C C R P P 

4.54 
Desenvolver os fluxos no Portal de 
Autoatendimento. C C A C R P C P C C C C C 

5. Fase de Transição 

5.1 Treinamentos:                           

5.1.1 
Desenvolvimento dos Manuais de 

Treinamentos para os Key-users. C C C P A P C C C C C R C 

5.1.2 
Desenvolvimento dos Manuais para 

Treinamentos para os Usuários Finais. C C C P A R P P C C C P C 

5.1.3 Executar os treinamentos para os C C C P A R P R C C C C C 
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Usuários Finais. 

5.1.4 
Executar treinamento para Time de 

Sustentação do novo ERP. C C C P A P P P C C C R C 

5.1.5 
Disponibilizar na UBBTS os Manuais 

(para Key-Users e Usuários Finais). C C C C A R C P C C C P C 

5.2 
Executar testes de aceite do usuário no 
ERP e sistemas complementares. C C C A P P C R P C C P C 

5.3 
Configurar atividades periódicas 
(concurrents). C C C C C R P P C C A P C 

5.4 
Configurar impressoras e estações de 
trabalho de usuários-finais. C C C C A P C C C C R C C 

5.5 Elaborar plano de suporte. C C A P R P C P C C P P C 

5.6 Elaborar plano de Operação Assistida C C A P R P C P C C P P C 

5.7 Realizar um Inventário no ERP Legado. C C C C C P C R A C P C C 

5.8 
Monitorar e divulgar os resultados de 
treinamento. C C A R P P C P C C C C C 

5.9 
Executar atividades de impactos 
organizacionais. C C A R P P C P C C C P C 

5.10 
Realizar análise de prontidão para a 
mudança. C C A R P P C P C C C P C 

5.11 Executar teste Ensaio Geral. C C A P A P C P P C P R C 

5.12 
Executar teste de Paralelo de Folha de 
Pagamento. C C A P A P C P P C P R C 

5.13 
Executar transferência 
(conversão/carga de dados mestres). C C C C A P P P C C P R C 

5.14 
Executar ultimo corte (carga de saldos 
e documentos pendentes). C C C C A P C P C C P R C 

5.15 Realizar carga de ID dos usuários. C C C P A P C P C P P R C 

5.16 Realizar análise de Go/No-Go. A A A P R R C P C C R R C 

5.17 
Iniciar monitoramento do ambiente 
produtivo. C C C P A P C P C C R P C 

5.18 
Executar atividades do plano de 
congelamento do negócio. C C P P P P C R A C P P C 
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5.19 

Testar plano de continuidade 
operacional que atenda as 
necessidades da empresa, 
recomendações de auditoria e órgãos 
regulamentadores. C C C C A C C R P P P C C 

5.20 

Testar plano de geração de cópias de 
segurança e recuperação de dados, de 
aplicativos e de documentação. C C C C A C C C C P R C C 

5.21 

Testar plano de controles físicos de 
proteção das informações dos 
ambientes do sistema ERP.  C C C C A C C C C P R C C 

5.22 Testar controle  de perfis de acesso. C C C A A C C C C R P P C 

6. Go Live e Operação Assistida (Suporte) 

6.1 
Executar atividades do plano de início 
controlado. C C C P A P C R C C P P C 

6.2 
Executar atividades do plano de 
suporte. C C C P A R C P C C P R C 

6.3 
Realizar suporte ao usuário referente 
ao ERP e sistemas complementares. C C C C A P C R C C C P C 

6.4 

Ajustar configurações e 
desenvolvimentos no ERP e sistemas 
complementares devido a erros em sua 
execução. C C C C A P C P C C C R C 

6.5 
Realizar suporte ao usuário referente 
aos sistemas legados. C C C C A P C R C C C C C 

6.6 
Ajustar sistemas legados devido a 
erros encontrados em sua execução. C C C C A R P P C C C C C 

6.7 
Ajustar documentação de projeto, se 
aplicável. C C C P P P C C C C C R C 

6.8 
Reforçar ações de treinamento, se 
aplicável. C C C A P R C P C C C R C 

6.9 
Monitorar os sistemas (problemas 
técnicos, performance, estabilidade). C C C C A P C P C C R P C 

6.10 
Elaborar e executar plano de 
continuidade de negócios. C C C C A P C P P C R C C 
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6.11 
Realizar upgrades e/ou atualizações 
nos sistemas. C C C C A P P P C C P R C 

6.12 
Realizar melhorias na SOLUÇÃO na 
Operação Assistida. C C C C A P C P C C P R C 

6.13 Realizar monitoramento de Jobs. C C C C A P C P C C R P C 

6.14 
Realizar Inventário mensal durante o 
periodo de Operação Assistida. C C C P C P C R A C C P C 
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ANEXO VIA – CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 
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TIPO ONDA Peso ONDA FASE PESO FASE MÓDULO ENTREGAS 
Peso da 

ENTREGA
Pagamento Previsto Mês 1 Mês 2 Mês 3

P1: Plano de Implementação e Integração da SOLUÇÃO. 26% 0,00
P2: Plano de Instalação. 20% 0,00
P3: Plano de Migração de Dados. 18% 0,00
P4: Plano de Transição de Ambientes. 17% 0,00
P5: Plano de Sustentação. 19% 0,00
D1: Documentação Técnica Oficial. 30% 0,00
D2: Workshop de Nivelamento.
D3: Relatório de Aderência à SOLUÇÃO.
D4: Plano de Resolução dos GAPs.
D5: Especificações Funcionais.
D6: Desenho da Arquitetura de Tecnologia.
D7: Diagrama de Convivência entre Arquiteturas.
D8: Diagramas de implantação.

D9: Processos de Negócio
C1: Relatório de preparação dos AMBIENTES. 20% 0,00
C2: Relatório de Instalação dos Componentes da SOLUÇÃO. 20% 0,00
C3: Configuração da SOLUÇÃO. 30% 0,00
C4: Especificações Técnicas. 30% 0,00
T1: Plano de Testes. 15% 0,00
T2: Especificação de casos de teste.
T3: Especificação de procedimento de teste.
T4: Definição dos Cenários e Scripts  de Testes.
T5: Cenários de testes unitários da SOLUÇÃO.
T6: Log  de teste.
T7: Relatório de Conclusão dos Testes. 35% 0,00
T8: Relatório de Homologação da SOLUÇÃO. 20% 0,00
TR1: Plano de Transição (Cut over ). 20% 0,00
TR2: Plano de RollBack . 20% 0,00
TR3: Plano de Sustentação Operação Assistida. 20% 0,00
TR4: Relatório de Go / No Go. 10% 0,00
TR5: Manuais de Treinamento
TR6: Relatório de Capacitação nos Processos.
TR7: Relatório de Capacitação da equipe de Infraestrutura de TI. 
TR8: Relatório de Avaliação dos Treinamentos.

PRODUÇÃO 15% Termo de  Aceite GO-LIVE 100% 0,00

OP1: Suporte de Acompanhamento Pós-Implantação (Operação Assistida). 30% 0,00

OP2: Serviços de Manutenção de Natureza de Corretiva. 20% 0,00
OP3:Documentação de atividades para os processos críticos. 25% 0,00
DT 3- Documentação Técnica Oficial ( Atualizado)
TR5*: Manuais de Treinamento (Atualizado)
P1: Plano de Implementação e Integração da SOLUÇÃO. 26% 0,00
P2: Plano de Instalação. 20% 0,00
P3: Plano de Migração de Dados. 18% 0,00
P4: Plano de Transição de Ambientes. 17% 0,00
P5: Plano de Sustentação. 19% 0,00
D1: Documentação Técnica Oficial. 30% 0,00
D2: Workshop de Nivelamento.
D3: Relatório de Aderência à SOLUÇÃO.
D4: Plano de Resolução dos GAPs.
D5: Especificações Funcionais.
D6: Desenho da Arquitetura de Tecnologia.
D7: Diagrama de Convivência entre Arquiteturas.
D8: Diagramas de implantação.
D9: Processos de Negócio
C1: Relatório de preparação dos AMBIENTES. 20% 0,00
C2: Relatório de Instalação dos Componentes da SOLUÇÃO. 20% 0,00
C3: Configuração da SOLUÇÃO. 30% 0,00
C4: Especificações Técnicas. 30% 0,00
T1: Plano de Testes. 15% 0,00
T2: Especificação de casos de teste.
T3: Especificação de procedimento de teste.
T4: Definição dos Cenários e Scripts  de Testes.
T5: Cenários de testes unitários da SOLUÇÃO.
T6: Log  de teste.
T7: Relatório de Conclusão dos Testes. 35% 0,00
T8: Relatório de Homologação da SOLUÇÃO. 20% 0,00
TR1: Plano de Transição (Cut over ). 20% 0,00
TR2: Plano de RollBack . 20% 0,00
TR3: Plano de Sustentação Operação Assistida. 20% 0,00
TR4: Relatório de Go / No Go. 10% 0,00
TR5: Manuais de Treinamento
TR6: Relatório de Capacitação nos Processos.
TR7: Relatório de Capacitação da equipe de Infraestrutura de TI. 
TR8: Relatório de Avaliação dos Treinamentos.

PRODUÇÃO 15% Termo de  Aceite GO-LIVE 100% 0,00

OP1: Suporte de Acompanhamento Pós-Implantação (Operação Assistida). 30% 0,00

OP2: Serviços de Manutenção de Natureza de Corretiva. 20% 0,00
OP3:Documentação de atividades para os processos críticos. 25% 0,00
DT3 - Documentação Técnica Oficial ( Atualizado)
TR5*: Manuais de Treinamento (Atualizado)
P1: Plano de Implementação e Integração da SOLUÇÃO. 26% 0,00 37,5
P2: Plano de Instalação. 20% 0,00
P3: Plano de Migração de Dados. 18% 0,00
P4: Plano de Transição de Ambientes. 17% 0,00
P5: Plano de Sustentação. 19% 0,00
D1: Documentação Técnica Oficial. 30% 0,00
D2: Workshop de Nivelamento.
D3: Relatório de Aderência à SOLUÇÃO.
D4: Plano de Resolução dos GAPs.
D5: Especificações Funcionais.
D6: Desenho da Arquitetura de Tecnologia.
D7: Diagrama de Convivência entre Arquiteturas.
D8: Diagramas de implantação.
D9: Processos de Negócio
C1: Relatório de preparação dos AMBIENTES. 20% 0,00
C2: Relatório de Instalação dos Componentes da SOLUÇÃO. 20% 0,00
C3: Configuração da SOLUÇÃO. 30% 0,00
C4: Especificações Técnicas. 30% 0,00
T1: Plano de Testes. 15% 0,00
T2: Especificação de casos de teste.
T3: Especificação de procedimento de teste.
T4: Definição dos Cenários e Scripts  de Testes.
T5: Cenários de testes unitários da SOLUÇÃO.
T6: Log  de teste.
T7: Relatório de Conclusão dos Testes. 35% 0,00

30%

30%

30%

25%

10%

30%

30%

30%

Implantação: e-Business Suite R12 (EBS 
R12), Oracle PeopleSoft,Sistema 

Analítico com indicadores e extração de 
dados;Oracle Hyperion (Contabilidade 

Gerencial); Integração entre TOA e Field 
Services.

15%

15%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Serviços de Implementação das Soluções ERP 

0,00

0,00

0,00

30%

15% TR 1

0,0010%

30%

Razão Social do PROPONENTE >>>>>>

25%

10%

30%

30%

30%

0,00

ATENÇÃO:  INSERIR AQUI O PREÇO TOTAL DO PROJETO  (CÉLULA I2)   >>>>>>

43%

25%

32%

OPERAÇÃO ASSISTIDA 

DESENHO/DEFINIÇÃO

DESENHO/DEFINIÇÃO

TRANSIÇÃO DA SOLUÇÃO 

CONSTRUÇÃO/EXECUÇÃO 

TESTES 

15% TR2

3

 Implantação: e-Business Suite R12 (EBS 
R12), Oracle PeopleSoft,Sistema 

Analítico com indicadores e extração de 
dados;Oracle Hyperion (Contabilidade 

Gerencial)

2

PLANEJAMENTO/INICIAÇÃO

CONSTRUÇÃO/EXECUÇÃO 

TESTES 

DESENHO/DEFINIÇÃO

PLANEJAMENTO/INICIAÇÃO

OP2

10% P3

15% T3

PP

C3

10% P2

15% C2

D2

T2

TESTES 15% T 1

TRANSIÇÃO DA SOLUÇÃO 

15%

OPERAÇÃO ASSISTIDA 15% OP1

P1

15% D 1

CONSTRUÇÃO/EXECUÇÃO 15% C 1

Infraestrutura; Implantação: e-Business 
Suite R12 (EBS R12), Oracle Fusion Cloud 

Service, Sistema Analítico com 
indicadores e extração de dados; Oracle 
PeopleSoft;Integrações entre sistemas:

1

PLANEJAMENTO/INICIAÇÃO 10%

15%

15%

P

D

0,00

0,00

0,00

D3
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Mês 

4 
Mês 

5 
Mês 

6 
Mês 

7 
Mês 

8 
Mês 

9 
Mês 
10 

Mês 
11 

Mês 
12 

Mês 
13 

Mês 
14 

Mês 
15 

Mês 
16 

Mês 
17 

Mês 
18 

Mês 
19 

Mês 
20 

Mês 
21 

Mês 
22 

Mês 
23 

Mês 
24 

Mês 
25 

Mês 
26 

Mês 
27 

Mês 
28 

Mês 
29 

Mês 
30 

                                                    
                                                    
                                                    
                                                    

0,00 

                                                    
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              

D D D 0,00 

                                              
                                            
                                            
                                            
  

C C C C 0,00 

                                          
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
          

T T T 0,00 
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TR TR 0,00 

                                  
              GO-LIVE 0,00                                   
                                              
                                              
                                              
                                              
                  

OP OP OP 0,00 

                            
                                              
                                              
                                              
                                              
                        

P P P 0,00 

                      
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                            

D D D 0,00 

                  
                                              
                              

C C C 0,00 
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T T 0,00 

              
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                    

TR TR 0,00 

            
                                    GO-LIVE 0,00             
                                              
                                              
                                              
                                              
                                        

OP OP OP 0,00 

      
                                              
                                              
                                              
                                              
                          

P P P 0,00 

                    
                              D D D D 0,00               
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C C C C 0,00 

          
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                      

T T T 0,00 

        
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                          

TR TR 0,00 

      
                                          GO-LIVE 0,00       
                                              OP OP OP 0,00 
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1 PREÇO
2 IMPOSTOS SOBRE O SERVIÇO
2.1 PIS 1,65%
2.2 COFINS 7,60%
2.3 ISS 5,00%
3 GASTOS TOTAIS
3.1 GASTOS COM PESSOAL
3.1.1 SALÁRIOS
3.1.2 HORAS EXTRAS
3.1.3 ENCARGOS SOCIAIS
3.1.4 BENEFICIOS SOCIAIS
3.1.5 DEMAIS GASTOS COM PESSOAL (1)
3.2 GASTOS COM DESLOCAMENTOS (2)
3.3 GASTOS INDIRETOS (3)
4 LUCRATIVIDADE

(1) Adicioanis, Gratificações, Auxilios, Previdência Complementar, etc.
(2) Passagens aéreas, táxis, pedágios, hospedagem, alimentação, etc.
(3) Materiais, equipamentos e outros gastos indiretos que se queira alocar.

PLANILHA DE PREÇO (Em R$) - Total

A orientação sobre os totalizadores desta Planilha de Preços encontra-se disponível no 
ANEXO VII – Modelo de Planilha de Preços.

Total estimado de horas >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  
 
 
 
 
 



COBRA TECNOLOGIA S.A - PREGÃO ELETRÔNICO- nº 50-2015-04-30 – Serviços especializados de instalação de 
software e implantação de Solução Integrada de Gestão Empresarial. Contratação também de serviço e implantação do 
Sistema de Operação de Serviços de Campo Oracle TOA Technologies para 1.700 usuários na modalidade SaaS (Software 
as a Service). 
www.licitacoes-e.com.br                     

422 

-R$                                                  

Sub-Total

# Produto -R$                                                  
1 GL – General Ledger.

2 FA e iFA – Fixed Asset e iFixed Asset.

3 Cash.

4 RI – Recebimento Integrado.

AP – Account Payables.

AR – Account Receivables.

6 PAC Periodic Average Costing.

7 OM – Order Management.

8 Pricing.

9 OKS – Oracle Services Contracts.

10 INV – Inventory.

11 QA – Quality.

12 BOM - Bill of Materials.

13 Spare Management.

14 Depot Repair.

15 WIP – Work in Process.

16 MRP – Manufactoring Request Planning.

17 iSupplier.

18 Sourcing.

19 PO – Purshasing.

20 iProcurement.

21 Procurement Contracts.

22 Advanced Supply Chain Mngt.

23 EAM – Enterprise Asset Management.

24 Field Service.

25 Tele Service.

26 Asset Tracking.

Sub-Total

# Assunto -R$                                                  
Sistema de Viagens.

Software  como serviço – SaaS.

# Assunto -R$                                                  
28 Administração de Pessoal.

30 Gestão de Carreira.

31 Gestão de Remuneração.

32 Gestão de Desempenho.

33 Portal do Colaborador.

34 Gestão de Treinamento.

35 Recrutamento e Seleção.

Sub-Total

# Assunto -R$                                                  

Sub-Total

# Assunto -R$                                                  

Sub-Total

# Assunto -R$                                                  
40 Alta disponibilidade.

41 Banco de Dados.

42 Virtualizador.

38 Contabilidade Gerencial.
Oracle Hyperion Profitability and Cost Management.
Oracle Hyperion Financial Management Plus.

WebLogic Suite

Produto

39 Servidor de Aplicação e SOA.
WebLogic Suite.

Oracle Virtual Machine (VM).

IMPORTANTE: Os custos com as integrações, estabilização do ambiente e desenvolvimento descritos no ANEXO IV - Especificações Técnicas, deverão estar diluídos nos 
respectivos módulos ou produtos a serem integrados.

Preencher as células que estão em amarelo com o custo relativo a cada módulo.

Valor total do projeto>>>> 

SOA Suite for Non Oracle Middleware.

Infraestrutura para gestão de banco de dados e alta disponibilidade

Produto

Oracle Real Application Cluster (RAC).

Oracle Database.

         ESSBase e Mobile.

         Financial Analytics Fusion Edition.

         Human Resources Analytics Fusion Edition.

         Procurement & Spend Analytics Fusion Edition.

         Scorecard and Strategy Management.

Informatica PowerCenter and PowerConnect Adapters.

         Service Analytics Fusion Edition.

Extração de dados e adaptadores.
Data Integrator Enterprise Edition.

Oracle Business Intelligence Applications & Oracle Hyperion

Produto

36
Solução de BI pré-construída BIAPPS com 
Balanced Scorecard .

Oracle Business Intelligence Foundation Suite:

37

PeopleSoft Recruiting Solutions.

         Supply Chain and Order Management Analytics Fusion Edition.

         Manufacturing Analytics Fusion Edition.

PeopleSoft Enterprise eCompensation.

PeopleSoft Enterprise ePerformance.

PeopleSoft Enterprise Interaction Hub.

PeopleSoft  Enterprise Learning Management.

PeopleSoft Enterprise Succession Planning.

Human Capital Management (HCM)
Sub-Total

PeopleSoft Suite

Produto

PeopleSoft Enterprise Human Resources.

29 Folha de Pagamento.
PeopleSoft Enterprise Payroll.

Micro Focus Net Express for CC&B.

Produto

27

Fusion Expenses Cloud Service.

Fusion Financials Cloud Service.

Fusion Transactional Business Intelligence for Financials Cloud Service.

Fusion Financial Reports Center Cloud Service.

Pré-Atendimento.

Gestão da Base instalada (interna e de base de cliente).

Oracle Fusion Cloud Expenses Service

Gestão de Contratos.

Planejamento de Materiais avançado.

Manutenção de ativos.

Serviço de Campo (Controle de Chamados).

Autoatendimento para requisições de Compras.

Depósito de Reparo.

Gestão da Produção.

Planejamento de requisições de Materiais.

Portal Web com fornecedores.

Negociação com fornecedores.

Compras.

Gestão de Reposição.

Fiscal.

5 Contas a pagar e receber.

Regras de Precificação.

Contratos de Serviços.

Inventário.

Qualidade.

Lista de materiais.

Custo Médio.

Vendas.

e-Business Suite R12 (EBS R12)

Assunto

Contabilidade e Controladoria.

Ativo fixo.

Conciliação bancária.

 



COBRA TECNOLOGIA S.A - PREGÃO ELETRÔNICO- nº 50-2015-04-30 – Serviços especializados de instalação de software e implantação de Solução Integrada de Gestão 
Empresarial. Contratação também de serviço e implantação do Sistema de Operação de Serviços de Campo Oracle  TOA Technologies para 1.700 usuários na modalidade SaaS 
(Software as a Service). 
www.licitacoes-e.com.br                     

423 

 
 

Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12 Mês 13 Mês 14 Mês 15 Mês 16 Mês 17 Mês 18 Mês 19 Mês 20 Mês 21 Mês 22 Mês 23 Mês 24 Mês 25 Mês 26 Mês 27 Mês 28 Mês 29 Mês 30
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mês 1 0,00
Mês 2 0,00
Mês 3 0,00
Mês 4 0,00
Mês 5 0,00
Mês 6 0,00
Mês 7 0,00
Mês 8 0,00
Mês 9 0,00

Mês 10 0,00
Mês 11 0,00
Mês 12 0,00
Mês 13 0,00
Mês 14 0,00
Mês 15 0,00
Mês 16 0,00
Mês 17 0,00
Mês 18 0,00
Mês 19 0,00
Mês 20 0,00
Mês 21 0,00
Mês 22 0,00
Mês 23 0,00
Mês 24 0,00
Mês 25 0,00
Mês 26 0,00
Mês 27 0,00
Mês 28 0,00
Mês 29 0,00
Mês 30 0,00

Semestre 2

0,00

0,00

Semestre 1

Segundo Ano de 
contrato

Semestre 1Terceiro Ano de 
contrato

2o. Ano, Sem 1

2o. Ano, Sem 2

3o. Ano, Sem 1

0,00

Fluxo de Caixa do Projeto (Resumido)

Primeiro Ano de 
contrato

Semestre 1

Semestre 2

1o. Ano, Sem 1 0,00

1o. Ano, Sem 2 0,00
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ANEXO VII A – Modelo de Planilha de Preços 

 
1. Modelo de Planilha de Preço: 

O PROPONENTE deverá apresentar, sob pena de desclassificação: 

i.O custo preenchido no Cronograma Físico-Financeiro (ANEXO VI - Cronograma 
Físico-Financeiro) separado por entregáveis. 

ii.O detalhamento dos preços previstos por produto que compõe a SOLUÇÃO deverá 
ser apresentado no ANEXO VI - Cronograma Físico-Financeiro. 

iii.a consolidação dos custos no formato da Planilha de Preço sugerido abaixo deverão 
ser apresentados no ANEXO VI - Cronograma Físico-Financeiro. 

Nesta planilha deverá ser apresentada a composição de todos os custos envolvidos no 
contrato: preços, impostos, gastos totais e lucratividade prevista, para o cumprimento dos 
serviços contratados neste EDITAL de acordo com o Decreto 2.271/1997, art. 5º, caput. 

PLANILHA DE PREÇO (Em R$) - Total
(1) PREÇO 0,00
(2) IMPOSTOS SOBRE O SERVIÇO 0,00

(2.1) PIS 1,65% 0,00
(2.2) COFINS 7,60% 0,00
(2.3) ISS 5,00% 0,00

(3) GASTOS TOTAIS 0,00
(3.1) GASTOS COM PESSOAL 0,00

(3.1.1) SALÁRIOS
(3.1.2) HORAS EXTRAS
(3.1.3) ENCARGOS SOCIAS
(3.1.4) BENEFÍCIOS SOCIAIS
(3.1.5) DEMAIS GASTOS COM PESSOAL(1)

(3.2) GASTOS COM DESLOCAMENTOS(2)

(3.3) GASTOS INDIRETOS(3)

(4) LUCRATIVIDADE
(1)Adicionais, Gratificações, Auxílios, Previdência Complementar, etc.
(2)Passagens aéreas, táxis, pedágios, hospedagens, alimentação, etc.
(3)Materiais, equipamentos e outros gastos indiretos que se queria alocar.

Total estimado de horas -------------------------------------  
 

Explicações sobre totalizadores: 

Preço (1) = Impostos sobre o Serviço (2) + Gastos Totais (3) + Lucratividade (4). 
Impostos sobre o Serviço (2) = PIS (2.1) + COFINS (2.2) + ISS (2.3). 

PIS (2.1) = 1,65 % * Preço (1). 
COFINS (2.2) = 7,6% * Preço (1). 
ISS (2.3) = 5,00% * Preço (1). 
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Gastos Totais (3) = Gastos com Pessoal (3.1) + Gastos com Deslocamentos (3.2) + Gastos 
Indiretos (3.3). 
Gastos com Pessoal (3.1) = Salários (3.1.1) + Horas Extras (3.1.2) + Encargos Sociais 
(3.1.3) + Benefícios Sociais (3.1.4) + Demais Gastos com Pessoal (3.1.5). 

 
2. Restrições 

Serão desclassificadas as empresas que não atenderem a quaisquer das condições de 
preço, segundo modelo apresentado no item 1 deste anexo, descritas a seguir: 

 

 
A) R$ 200,00/ hora < [ (1) / Total Estimado de Horas]  < R$ 400,00/hora 
 
B) [(3.2)+(3.3)+(4)] / [(2)+(3.1)] < 1 
[Gastos com Deslocamentos mais Gastos Indiretos mais Lucratividade] 
dividido por [Impostos sobre o Serviço mais Gastos com Pessoal] menor que 
o fator 1. 

 

 

O não aceite formal do plano P1: Plano de Implementação e Integração da SOLUÇÃO 
desenvolvido pelo PROPONENTE, em até 10 (dez) dias úteis após a apresentação, poderá 
gerar o cancelamento do contrato pela CONTRATANTE, sem ônus de perdas e danos 
referentes à aplicação de multas/penalidades previstas na Legislação vigente. 
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Anexo VIIIA – Glossário 

 

Glossário de termos utilizados no documento Projeto Básico e seus Anexos. 

# Termo Significado 

1 ACT Acordo Coletivo de Trabalho. 

2 ATM Terminais para saques de dinheiro. 

3 BEM Todo bem pertencente ao ativo imobilizado da Empresa e 
suscetível de avaliação econômica. 

4 CAT Centros de Assistência Técnica. 

5 CMI Centro de Microfilmagem. 

6 Cobra Image Sistema da BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS, utilizado para o 
processamento de envelopes de numerário e cheques. 

7 CPP Controle do Painel de Produção. 

8 CSL Centros de Suporte de Logística. 

9 CTI Centro de Tratamento de Imagens. 

10 CTPS Carteira de Trabalho e Previdência Social. 

11 Desenvolvimento Desenvolvimento da SOLUÇÃO significa que a implementação 
de requisitos é feita com base em linguagem de programação, 
podendo também envolver, de forma subsidiária, algum tipo de 
parametrização complementar. 

12 DGCO Número atribuído pela COBRA TECNOLOGIAaos contratos com 
clientes e fornecedores. 

13 Diagrama de Atividades Representa o fluxo de tarefas que podem ser executadas pelo 
sistema ou por um ator. 

14 Diagrama de Caso de 
Uso 

Representa o conjunto de comportamentos de alto nível que o 
sistema deve executar para um determinado ator. É o diagrama 
mais simples, e não há necessidade de grandes detalhamentos. 

15 Diagrama de Classes Representa uma coleção de classes e seus inter-
relacionamentos. 

16 Diagrama de 
Colaboração 

Representa uma coleção de objetos que trabalham em conjunto 
para atender algum comportamento do sistema. 

17 Diagrama de 
Componentes 

Representa uma coleção de componentes de software e seus 
inter-relacionamentos. 

18 Diagrama de Depuração Representa uma coleção de componentes e mostra como esses 
são distribuídos em um ou vários nós de hardware. 

19 Diagrama de Estados Representa um conjunto de estados que um objeto pode estar e 
os “gatilhos” que estimulam a transição do objeto de um estado 
para outro. 

20 Diagrama de Objetos Representa um retrato, em tempo de execução, dos objetos do 
software e seus inter-relacionamentos. 

21 Diagrama de Pacotes  Representa uma coleção de outros elementos de modelagem e 
diagramas. 
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22 Diagrama de Sequência Representa uma perspectiva, orientada por tempo, da 
colaboração entre os objetos. 

23 Filial Filial da BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS. Atualmente existem 
35 filiais em todo país. 

24 FORMAT Sistema Legado, formatação do Layout dos arquivos. 

25 Gap Gap é um termo em inglês que significa um distanciamento; 
afastamento, separação, uma lacuna ou um vácuo. 

26 GERPROD Gerenciamento da Produção, apenas dos arquivos Aditáveis. 

27 GERSpool Gerenciamento dos arquivos da Impressora. 

28 IAL Índice de Abandono de Ligações 

29 IFQA Índice Final de Qualidade dos Atendentes da BB TECNOLOGIA 
E SERVIÇOS. 

30 Infraestrutura de TI Infraestrutura de TI refere-se ao conjunto de hardwares a serem 
fornecidos pelo contratante para implantação da SOLUÇÃO. 

31 Insumo Material aplicado na recuperação de itens sobressalentes dentro 
do centro de reparos. 

32 IST Índice de Serviços Telefônicos. 

33 Organização de 
Inventário 

Estrutura de centros de estoque. 

34 Parametrização Parametrização da SOLUÇÃO significa que a implementação de 
requisitos é feita com base exclusiva em alteração de 
parâmetros por meio do uso de funcionalidades próprias do 
sistema, como por exemplo interfaces gráficas de configuração, 
sem envolver codificação em linguagem de programação. 

35 Peças Sobressalentes São as peças que compõe os ATM (itens reparáveis). 

36 PEE Processamento Eletrônico de Envelopes. 

37 Personalização Personalização de formulários é uma maneira de personalizar 
os aplicativos Oracle sem a necessidade de intervenção e 
conhecimento em linguagens de programação. 

38 RAC Relatório de Assistência ao Cliente. 

39 REDOC Reprodução de Documentos. 

40 Regional A Regional é um agrupamento de Filial por região do país. 

41 SIAFEM Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e 
Municípios. 

42 SICON Atual Sistema de Contratos, que será substituído por módulo 
especifico da SOLUÇÃO. 

43 SIM2 Sistema Legado que controla o faturamento e a produção da 
Microfilmagem. 

44 SISLOC Atual Sistema de Locomoção (Viagens e deslocamentos), que 
será substituído por módulo específico da SOLUÇÃO. 

45 Solução Integrada de 
Gestão Empresarial 

Conjunto de Sistemas de Informação escopo do projeto de 
implantação, denominado SOLUÇÃO. 
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46 Subinventário É um nível inferior de centro de estoque. Uma Organização de 
Inventário pode ter diversos subinventários associados. 

47 Transação 321 Módulo do sistema Cobra Image que permite a identificação dos 
envelopes que foram processados com transação incorreta. 

48 WebConsulting Gerenciamento da Impressão via Web. 

49 X22 Relatório gerencial acessado pelo SISBB que informa o total de 
transações efetuadas pelo PEE e transmitidas pelo Cobra 
Image. 
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ANEXOS EXTRAS  

DECLARAÇÃO DE EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL EMPREGADO DO PROPONENTE 
PARA COMPROVAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS MÍNIMOS 

OBRIGATÓRIOS 

Deverão ser apresentados juntamente com a Escala de Alocação Profissional, os 

seguintes documentos dos profissionais do PROPONENTE: 

i. O PROPONENTE deverá comprovar que todos os profissionais possuem 

formação acadêmica de nível superior.  

A comprovação far-se-á mediante apresentação de cópia de diploma ou declaração 
que o substitua, emitido (a) por Instituição de Ensino Superior, reconhecida pelo 
Ministério de Educação para a titulação provida. 

 

ii. O PROPONENTE deverá comprovar a experiência dos Profissionais, conforme 
categoria do profissional e perfil do profissional, indicados nos parágrafos 

3.9.3.132 e 3.9.3.13 do Projeto Básico deste EDITAL, através de declarações que 

demonstrem a participação dos mesmos em projetos na sua área de atuação, 
informando o tempo da participação do profissional, bem como as certificações 
solicitadas. 

As comprovações de experiência da equipe de profissionais do PROPONENTE é 
OBRIGATÓRIA. 

 

iii. A experiência do profissional do PROPONENTE poderá ser comprovada por 
empresa ATESTANTE, mesmo que na época da realização dos serviços, o 

profissional ainda não tivesse vinculo empregatício com o PROPONENTE. 

iv. Comprovação que ateste a experiência mínima de 72 (setenta e dois) meses nas 

atividades de implantação dos sistemas com complexidade e porte similares ao do 
OBJETO da contratação do Executivo do Contrato do PROPONENTE. 

v. Comprovação que ateste a experiência mínima de 60 (sessenta) meses nas 
atividades de implantação dos sistemas com complexidade e porte similares ao do 

OBJETO, da contratação dos Profissionais com os perfis Gerente do Projeto e 
PMO. 

vi. Comprovação que ateste a experiência mínima de 60 (sessenta) meses nas 

atividades de implantação dos sistemas com complexidade e porte similares ao do 
OBJETO da contratação e a participação de pelo menos 3 (três) projetos de 

implantação de algum(ns) software(s) ou módulo(s) da TABELA I do Projeto 
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Básico deste EDITAL, dos Profissionais com os respectivos perfis: Arquiteto da 

SOLUÇÃO, Consultores Funcionais e Especialista DBA ATG. 

vii. Comprovação que ateste a experiência mínima de 36 (sessenta) meses nas 

atividades de implantação dos sistemas com complexidade e porte similares ao do 

OBJETO da contratação e a participação de pelo menos 3 (três) projetos de 
implantação de algum(ns) software(s) ou módulo(s) da TABELA I do Projeto 

Básico deste EDITAL, dos Profissionais com o perfil Líder de Testes. 

viii. Comprovação que ateste a experiência mínima de 2 (dois) nas atividades de 
implantação de algum(ns) software(s) ou módulo(s) da TABELA I do Projeto 

Básico deste EDITAL, dos Profissionais com perfil Desenvolvedor e Testador. 

 

OBSERVAÇÕES:  

1. Em todas as ocasiões em que o PROPONENTE promover alteração na equipe, 

deverá relacionar, com nome completo, identidade, CPF, comprovantes de 
experiência exigidas no Edital, comprovantes de qualificação técnica e tipo de 

vínculo com a contratada, os componentes de sua equipe técnica, alocados nos 
papeis anteriormente descritos, que venham a ter contato direto com a COBRA 

TECNOLOGIA. 

2. Essa relação, acompanhada dos documentos comprobatórios e respectivas 
cópias digitalizadas, deverá ser entregue a COBRA TECNOLOGIA na reunião de 

abertura do projeto e na data em que o PROPONENTE propuser a alteração da 

equipe. Após conferência no ato de entrega, a COBRA TECNOLOGIA devolverá 
os documentos originais. 

3. A comprovação da qualificação técnico-profissional do GERENTE DE PROJETO 
e PMO, por ser imprescindível para o início dos serviços, serão exigidas por 

ocasião da reunião inicial do contrato. Para os demais perfis, a comprovação 

deverá ser apresentada a COBRA TECNOLOGIA em 10 dias úteis antes do início 
das atividades do profissional no contrato. 

4. Poderão ser aceitas comprovações de experiência profissional de empresas 
ATESTANTE situadas fora do território nacional, exceto para os produtos da 
família HCM PeopleSoft Suite, que a COBRA TECNOLOGIA entende ser 

imprescindível haver experiência com a Legislação Trabalhista vigente. 

5. O PROPONENTE tem até 10 (dez) dias úteis antes do comparecimento do 

profissional, para apresentar as comprovações de experiência profissional. 
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MODELO 2 

 
DECLARAÇÃO DE EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL EMPREGADO DO 

PROPONENTE PARA COMPROVAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS 
MÍNIMOS OBRIGATÓRIOS 

 
                  A (nome da EMPRESA ATESTANTE) declara, para fins de contratação 
oriunda do Pregão Eletrônico nº 50-2015-04-30,, que o Profissional (nome do 
Profissional), (perfil profissional/ categoria do profissional) está capacitado a prestar 

serviços de (descrever a função do profissional na equipe conforme o perfil profissional 

dele), tendo acumulado experiência de (tempo de experiência) na realização de 

atividades relativas aos produtos relacionados abaixo: 

 

1. Descrição da solução implantada, em nível de detalhes que permita a sua perfeita 
identificação (descrever a relação dos produtos de software da Solução Integrada 

de Gestão Empresarial). 
 

2. Descrição sucinta dos serviços realizados pelo Profissional (nome do Profissional), 
durante o projeto na (nome da EMPRESA ATESTANTE): 

 
3. Data do início e fim da realização do serviço (entre 2009 e 2014): 

 
4. Descrição do perfil profissional e categoria do profissional quando da realização 

do serviço. 
 

. Qualificação da Atestante: 

 Razão Social: 
 CNPJ: 

 Endereço: 

 Responsável pelas informações e cargo: 
 E-mail: 

 Telefone: 

 
(Local e Data) 

_____________________________________________ 

Nome e Assinatura do Representante Legal da Atestante 
R.G. nº 
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   A (nome da EMPRESA PROPONENTE) declara, para fins de habilitação do Pregão 
Eletrônico nº 50-2015-04-30, que em atendimento ao previsto no capítulo 3.9.3 do 

Projeto Básico deste EDITAL, disporá dos Profissionais com a qualificação e 

experiências exigidas para a prestação dos serviços OBJETO da licitação em referência. 

 
Declaro ainda que o profissional alocado ao serviço, OBJETO deste Pregão Eletrônico, 
não poderá ser substituído para assumir outro compromisso assumido pela (nome da 
EMPRESA PROPONENTE) enquanto estiver prestando os serviços OBJETO da 

licitação em referência. 

 

 
Informações para contato com o PROPONENTE: 

 Razão Social: 

 CNPJ: 

 Endereço: 
 Responsável pelas informações e cargo: 
 E-mail: 

 Telefone: 
 

 

 
(Local e Data) 

 

 
 

 

_____________________________________________ 
Nome e Assinatura do Representante Legal do PROPONENTE 

R.G. nº.: <representante legal – Cargo> 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



COBRA TECNOLOGIA S.A - PREGÃO ELETRÔNICO- nº 50-2015-04-30 – Serviços especializados de instalação de 
software e implantação de Solução Integrada de Gestão Empresarial. Contratação também de serviço e implantação do 
Sistema de Operação de Serviços de Campo Oracle TOA Technologies para 1.700 usuários na modalidade SaaS (Software 
as a Service). 
www.licitacoes-e.com.br  

433 

ANEXO B: 
 

(Projeto Básico/Especificações Técnicas) 
 

Contratação de serviço e implantação do Sistema de Operação de Serviços de 
Campo Oracle TOA Technologies para 1700 usuários na modalidade SaaS 

(Software as a Service). 
 

1. Objeto: 
 
1.1. Contratação de serviço e implantação do Sistema de Operação de Serviços de 

Campo Oracle TOA Technologies para 1700 usuários na modalidade SaaS 
(Software as a Service). 

 
2. Objetivo deste Documento e seus Anexos: 

 
2.1. Este Projeto Básico apresenta o detalhamento dos serviços OBJETO deste EDITAL, 

as fases para execução dos serviços, em relação à ordem de implantação dos 
produtos de softwares que compõe a SOLUÇÃO, bem como o tempo desejado para 
realização dos serviços. 

2.2. A implantação da solução de serviço do software de Operação de Serviços de 
Campo (SOLUÇÃO) deverá respeitar as definições e considerações estabelecidas para 
execução do serviço, descritas neste documento. 

2.3. O presente Projeto Básico faz-se acompanhar dos seguintes ANEXOS: 

ANEXO I - B– Requisitos segurança da Informação da BBTS; 
ANEXO II - B – Requisitos funcionais a serem atendidos pela SOLUÇÃO; 
ANEXO III - B – Matriz de Responsabilidades; 
ANEXO IV - B – Cronograma Físico-Financeiro; 
ANEXO V - B – Glossário 
 

2.4. O valor global deste OBJETO apresentado será divido em três partes: 
IMPLANTAÇÃO, SHELVING e MENSALIDADE. 

2.5. O valor global é composto da seguinte forma:  

Valor Global = IMPLANTAÇÃO + (54 x MENSALIDADE) - SHELVING 
 
2.5.1. A parte IMPLANTAÇÃO representa o valor referente ao processo de implantação da 

SOLUÇÃO tanto para a integração com o ambiente atual (Oracle EBS R11 e 
legados) quanto com o ambiente futuro (Oracle EBS R12 e legados). 
 

2.5.2. A parte MENSALIDADE representa o valor referente à mensalidade a ser paga pela 
utilização do serviço SaaS aqui previsto. 

 
2.5.3. A parte SHELVING representa o valor referente ao crédito da fornecedora pela não 

utilização futura, após a implantação da suite prevista conforme a Tabela 1, 
dos serviços de suporte e manutenção das licenças dos módulos Field Service 
Mobile já anteriormente contratados.  
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2.6. A SOLUÇÃO deverá seguir todos os princípios de segurança da informação da 
COBRA TECNOLOGIA (BBTS) conforme apresentada no ANEXO I – Requisitos segurança 
da Informação da BBTS. 

2.7. A SOLUÇÃO deverá suportar a operacionalização dos processos de forma 
integrada os requisitos funcionais de negócios da COBRA TECNOLOGIA conforme ANEXO 
II – Requisitos funcionais a serem atendidos pela SOLUÇÃO. 

2.8. A execução dos serviços ocorrerá conforme a definição de papéis e 
responsabilidades disponível no ANEXO III – Matriz de Responsabilidades. 

2.9. O ANEXO IV - Cronograma Físico-Financeiro apresenta o Fluxo de Caixa para 
faturamento, referente às ENTREGAS dos serviços especializados OBJETO deste EDITAL, 
que será aplicado sobre o valor da IMPLANTAÇÃO, conforme definido no item 2.5. 

2.10. O ANEXO V – Glossário descreve os termos técnicos e linguagem utilizada na 
CONTRATANTE.  

 
3. Especificações Técnicas: 
 
3.1. Este termo tem por objetivo a contratação de serviço e implantação do Sistema de 

Operação de Serviços de Campo Oracle TOA Technologies para 1700 usuários na 
modalidade SaaS (Software as a Service) para a COBRA TECNOLOGIApelo período 
de 60 meses contínuos. 

 
3.2. As concessões de uso do sistema de Operação de Serviços de Campo devem 

fornecer a utilização dos seguintes módulos descritos na Tabela 1. 
 
Tabela 1 – Descrição dos softwares (módulos) Oracle TOA Technologies na 
modalidade SaaS: 

 

Serviço de software de Operação de Serviços de Campo 

1 B79885 Field Service Core Manage Cloud Services  

2 B79887 Field Service Mobility Cloud Services  

3 B79889 Field Service Routing Cloud Services  

4 B79897 Field Service Smart Location Cloud Services 

5 B79891 Field Service Capacity Cloud Services  

6 B79895 Field Service Collaboration Cloud Services 

Hosted Named 
User 1700 

7 B79903 Oracle Additional Test Environment for Oracle 
Field Service Cloud Service 

Ambiente 1 

 
3.3. As concessões de acesso à utilização dos módulos especificados na Tabela 1 

deverão obedecer rigorosamente os termos estabelecidos no Edital, sendo que a 
inobservância desta condição implicará na recusa do recebimento das mesmas 
pela BB Tecnologia e Serviços. 

 
3.4. A solução deverá estar hospedada em Datacenter registrado sob responsabilidade 

da Oracle do Brasil e/ou sua Matriz-Controladora Oracle Corporation para 
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prestação dos serviços de uso dos sistemas na modalidade SaaS, além do suporte 
técnico e atualizações em todos os softwares objeto deste Edital. 

 
3.5. Os sistemas relacionados ao serviço a ser contratado pela COBRA TECNOLOGIA 

deverão estar em suas últimas versões homologadas e disponíveis no mercado 
brasileiro quando da assinatura do contrato. 
 

3.6. Quando da evolução das versões dos softwares na modalidade SaaS, o fabricante 
do produto e hospedeiro da solução, deverá garantir toda configuração (set-up), 
integrações (interfaces), personalizações e customizações existentes de acordo 
com as necessidades estabelecidas pela COBRA TECNOLOGIA, sem qualquer 
necessidade de adaptação de processos ou sistemas por parte da COBRA 
TECNOLOGIA. 
 

3.7. A versão mobile da solução Oracle TOA deverá rodar em smartphones com 
sistema operacional Android, Windows Mobile e IOS. 
 

3.8. A solução deverá ser integrada aos Sistemas de Controle de Chamados da COBRA 
TECNOLOGIA. 
 

3.9. O sistema TOA deverá permitir a extração de dados para importação no Sistema 
Analítico da COBRA TECNOLOGIA. 

 
4. Condições de Entrega: 

 
4.1. O contrato com a empresa ganhadora do Pregão possui como objeto a utilização e 

implantação dos produtos descritos na Tabela 1 do fabricante Oracle do Brasil, a contar da 
data da entrega e aceitação das licenças pela BB Tecnologia e Serviços. 

4.2. Após a assinatura do contrato, a CONTRATADA vencedora deverá entregar as concessões 
de acesso à utilização dos módulos descritos na Tabela 1 no prazo máximo de 6 (seis) 
meses, com o sistema implantado, integrado aos legados e configurado para atender às 
necessidades da COBRA TECNOLOGIA, além dos procedimentos de administração de 
acesso aos usuários. 

4.2.1. No período de 6 (seis) meses após a assinatura do contrato, imutavelmente, não haverá 
qualquer pagamento de MENSALIDADE referente à utilização do serviço, mesmo que o 
processo de implantação tenha sido finalizado antecipadamente. 

4.2.2. No período de implantação, haverá o pagamento referente às entregas recebidas, e 
formalmente aceitas pela COBRA TECNOLOGIA, conforme cronograma físico-financeiro 
apresentado no ANEXO IV – Cronograma Físico-Financeiro, aplicado somente ao valor da 
parte IMPLANTAÇÃO segundo item 2.5. 

4.3. Todos os usuários cadastrados e licenciados no sistema de chamados da rede9 da COBRA 
TECNOLOGIA, deverão ter acesso aos módulos do Oracle Field Service Cloud. 

4.4. Deve ser fornecido: 

                                                        
9 Microsoft Active Directory– AD. 
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i. Documento formal do fabricante explicitando os acessos integrais a todos os itens da 
Tabela 1, informando os códigos de ativação, liberação, chaves de segurança ou qualquer 
identificador único de explicitação do direito de acesso e uso aos serviços contratatos; 

ii. Contrato de garantia, que considere o suporte técnico, correções e atualizações de 
software do fabricante Oracle do Brasil pelo prazo de 60 (sessenta) meses contínuos. 

4.5. Condições de Desempenho gerais da aplicação em SaaS no ambiente da COBRA 
TECNOLOGIA: 

4.5.1. A SOLUÇÃO deve suportar todos os usuários contratados de com acessos simultâneos. 

4.6. Considerações sobre segurança e auditoria da aplicação em SaaS: 

4.6.1. A aplicação em SaaS deve garantir a gravação dos logs de utilização para 
auditoria (audit trail) de transações possibilitando a visualização das seguintes 
informações: 

i. ação do usuário e/ou integrações realizadas no sistema; 

ii. usuário responsável pela manutenção; 

iii. nível de acesso utilizado na ação; 

iv. identificação da transação/ação efetuada; 

v. data/timestamp; 

vi. natureza da manutenção (alteração, inclusão, cancelamento). 

4.6.2. Suportar a validação dos usuários via servidor LDAP. 

4.6.3. Possuir os requisitos para autenticação utilizando tecnologia de single sign on 
para os módulos que compõem a solução. 

4.6.4. Possuir funcionalidade de tratamento para o prazo de expiração da senha de 
acesso. 

4.6.5. Possuir funcionalidade para restringir tentativas de acesso por dispositivos 
automáticos (robôs), garantindo processos de validação e prevenção de 
acessos indevidos às informações da COBRA TECNOLOGIA. 

4.6.6. Utilizar criptografia para armazenamento de senha. 

4.6.7. Permitir acesso via internet e intranet. 

4.6.8. As rotinas de segurança do sistema devem permitir o acesso dos usuários 
somente ao conjunto de objetos do sistema (telas, transações, áreas de 
negócios, entre outros) autorizado individualmente ou para cada grupo de 
usuário, com base a perfis de acesso distintos para diferentes atores, 
agrupados nas classes de autosserviço, operacional, gestor, técnico entre 
outros. 
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4.6.9. Deverá ser permitido bloquear e desbloquear acesso de usuários de modo 
imediato. 

4.6.10. A verificação e validação de dados de entrada deverão ser consideradas - onde 
aplicáveis - para garantir correção e consistência dos dados, reduzirem o risco 
de erros e prevenir ataques conhecidos como injeção de código, para detectar, 
no mínimo, os seguintes erros: Entrada duplicada; Valores fora da faixa; 
Caracteres inválidos em campos de dados; Dados incompletos ou faltantes. 

4.6.11. Os recursos e informações de registros (log) do sistema deverão estar 
protegidos contra falsificação e acesso não autorizado. 

4.6.12. Criptografia de tráfego: o transporte de dados deve suportar criptografia no 
caminho entre as estações de trabalho, dispositivos móveis e o servidor de 
aplicação. 

 
5. Qualificação Técnica: 
 
5.1. A CONTRATADA deverá apresentar, para fins de comercialização das licenças de 

software e instalação dos produtos, documento emitido pelo fabricante Oracle do 
Brasil demonstrando que é participante do programa de OPN – Oracle Partner 
Network, com nível de parceria Diamond. 

 
5.2. A CONTRATADA deverá apresentar declaração do fabricante ou seu representante 

legal no Brasil em papel timbrado, declarando que a mesma possui 
credenciamento do fabricante para fornecimento do serviço. 

 
6. Apresentação dos Preços: 
 
6.1. Os valores deverão apresentar o volume de utilização para 1700 (mil e 

setecentos) técnicos de campo com os devidos impostos inclusos. 
 

6.2. Os valores deverão ser apresentados de forma precisa sem conter alternativas de 
preço ou condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado. 

 
 
7. Condições de Instalação, Implementação e/ou Customização: 

 
7.1. A COBRA TECNOLOGIA possui banco de dados Oracle instalados nas versões 11g e está 

em processo de migração para a versão 12. 
 

7.2. O sistema ERP vigente é o Oracle e-Business Suite 11i em vias de reimplantação para o e-
Business Suite R12. 
 

7.3. O sistema de controle de chamados da Assistência Técnica é o ARS – Action Request 
System da empresa BMC/Remedy, em vias de implantação para o módulo e-Business Suite 
R12 Field Service. 
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7.4. Os sistemas analíticos da COBRA TECNOLOGIA são Oracle Business Intelligence 
Foundation Suite (BIAPPS) e Oracle Hyperion Profitability and Cost Management e Financial 
Management Plus. 
 

7.5. As soluções deverão disponibilizar ou indicar mecanismos de integração com outras 
aplicações existentes na empresa, tais como, APIs10 e interfaces. 
 

7.6. O idioma de interface para usuário (conhecido como Front-End), de todos os softwares da 
Tabela 1, deverá ser obrigatoriamente Português-BR, exceto termos técnicos que serão 
aceitos em Inglês. 
 

 
8. Equipe Profissional da CONTRATADA 
 
8.1. Os serviços descritos neste EDITAL serão realizados pela equipe profissional do 

CONTRATADO, que deverá ser apresentada quando do início das atividades dos 
serviços. 
 

8.2. Todos os profissionais alocados pela CONTRATADA para compor a equipe deverão 
ter vínculo empregatício em regime CLT – Consolidação das Leis do Trabalho com 
a CONTRATADA, exceto para os profissionais, subcontratados pela CONTRATADA 
que possuam vínculo empregatício direto nos mesmos moldes (regime CLT) 
exclusivamente com o FABRICANTE dos produtos da SOLUÇÃO ou empresa 
coligada ao FABRICANTE. 
 

8.3. A prestação de serviços não poderá sofrer descontinuidade em função de outros 
compromissos da CONTRATADA, isto é, o profissional alocado ao serviço, não 
poderá ser substituído para assumir outro compromisso da CONTRATADA, sem 
que haja autorização por escrito da COBRA TECNOLOGIA. 
 

8.4. A CONTRATADA deverá alocar um profissional com a função de Gerente de 
Projetos, o qual será responsável pela gestão da equipe profissional e pela 
interlocução do CONTRATADO com a equipe de Gestores da COBRA TECNOLOGIA. 

 
8.5. O Gerente de Projetos da CONTRATADA será responsável pela gestão da equipe 

profissional da CONTRATADA. 
 
8.6. Poderá haver sobreposição de perfil profissional, a critério da CONTRATADA, desde 

que se cumpram as atividades estabelecidas para realização do Objeto deste 
edital. 

 
 
9. Treinamento: 

9.1. A CONTRATADA deve, em conformidade com o inciso III, art. 14 da IN SLTI-MP 
04/2010 e art. 12 da IN MP 02/2008, promover transição contratual e repassar 
para a COBRA TECNOLOGIA todos os dados, documentação e conhecimento sobre 
a utilização, operação e sustentação da solução objeto deste EDITAL. 

                                                        
10 Application Programming Interface (ou Interface de Programação de Aplicativos). 
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9.2. A transição caracteriza-se pela passagem de conhecimento durante o processo de 
execução dos serviços (treinamento “on-the-job”) que está sendo contratado 
OBJETO deste Edital, e será oferecido pela CONTRATADA durante os processos de 
planejamento, desenho, construção, testes, transição para produção e operação 
assistida. 

9.3. Deve ser precedida de apresentação pela CONTRATADA, de planejamento das 
atividades de transição e de material referente ao processo de repasse de 
conhecimento. A metodologia aplicada ficará a critério da CONTRATADA, visando 
sempre o atendimento das necessidades explicitadas neste documento. 

9.4. Será considerado sob responsabilidade da CONTRATADA o repasse do 
conhecimento aos Usuários-Chaves da COBRA TECNOLOGIA. 

9.5. Os treinamentos deverão tratar das adaptações realizadas na solução objeto deste 
EDITAL, por parametrização, personalização ou desenvolvimento, para adequá-la 
às necessidades da COBRA TECNOLOGIA, realizadas durante o serviço de 
implantação ou no serviço de manutenção evolutiva. 

9.6. Ficará sob responsabilidade da CONTRATADA: 
i. A CONTRATADA deve fornecer capacitação e treinamento para a 

utilização de todos os módulos da solução objeto deste EDITAL. 

ii. A CONTRATADA deve fornecer capacitação e treinamento para a 
manutenção da infraestrutura e o suporte técnico da solução objeto 
deste EDITAL. 

iii. A CONTRATADA deve fornecer capacitação e treinamento para 
customização/parametrização de software da solução objeto deste 
EDITAL. 

iv. Estes treinamentos devem ser fornecidos para pelo menos 20 (vinte) 
pessoas. 

9.7. As reações da passagem de conhecimento (treinamento “on-the-job”) serão 
avaliadas pelos Analistas Funcionais, de Infraestrutura e Usuários-Chaves. 

9.8. Caso a avaliação dos funcionários da COBRA TECNOLOGIA demonstre que 
passagem de conhecimento não tenha sido satisfatória, o que significa nota não 
superior a 75% da nota máxima possível, o treinamento deverá ser melhorado e 
aplicado novamente, sem ônus adicional para a COBRA TECNOLOGIA, quantas 
vezes forem necessárias até se atingir o grau de satisfação do mínimo dos 
treinandos da COBRA TECNOLOGIA.  

9.9. Durante a passagem do conhecimento, os profissionais da CONTRATADA serão 
avaliados pelos funcionários da COBRA TECNOLOGIA em relação aos critérios 
abaixo: 

i. Conhecimento dos temas abordados. 

ii. Clareza das orientações para resolução das atividades. 

iii. Segurança na transmissão dos conteúdos. 



COBRA TECNOLOGIA S.A - PREGÃO ELETRÔNICO- nº 50-2015-04-30 – Serviços especializados de instalação de 
software e implantação de Solução Integrada de Gestão Empresarial. Contratação também de serviço e implantação do 
Sistema de Operação de Serviços de Campo Oracle TOA Technologies para 1.700 usuários na modalidade SaaS (Software 
as a Service). 
www.licitacoes-e.com.br  

440 

iv. Nível de profundidade com que os temas e assuntos serão abordados. 

v. Disposição para esclarecer dúvidas. 

vi. Uso de linguagem de fácil compreensão. 

vii. Respeito às ideias manifestadas acerca dos temas abordados. 

viii. Pontualidade. 

9.10. Os treinamentos ocorrerão no ambiente da COBRA TECNOLOGIA sem qualquer 
ônus de deslocamento, locomoção ou hospedagem dos profissionais instrutores da 
CONTRATADA. Todos estes custos e os impostos devidos deverão fazer parte do 
valor total da proposta apresentada pela CONTRATADA. 

 
10. Idioma 
 
10.1. O idioma padrão empregado pelos profissionais da CONTRATADA para realização 

dos serviços listados neste EDITAL será o Português-BR, exceto os termos 
técnicos do fabricante dos produtos da SOLUÇÃO que poderão ser utilizados no 
idioma Inglês. 

 
 
11.  Padrões de Documentação 

 

11.1. Toda documentação deverá ser entregue em Português-BR, contemplando todo o 
conteúdo abordado no trabalho, com perspectivas de uso para consultas diárias 
no cotidiano do trabalho. Somente termos técnicos serão aceitos em Inglês. 
 

11.2. Todos os documentos associados às ENTREGAS devem ser escritos de forma clara, 
objetiva e legível de modo que esclareça, sem dúvidas ou divergência de 
interpretações, as informações que se pretende apresentar com o documento. 
Principalmente, no que diz respeito aos manuais e especificações funcionais e 
técnicas. 

 
11.3. Serão rejeitados documentos contendo erros de ortografia, gramática, pontuação, 

descrições pouco claras ou muito resumidas, figuras no idioma inglês (exceto para 
nomes técnicos) e figuras com baixa nitidez. 
 

11.4. Será avaliado o conteúdo da documentação. Esta deve considerar todos os 
requisitos, configuração e processos implantados para cada módulo. 

 
11.5. A COBRA TECNOLOGIA ser reserva o direito de avaliar a qualidade da 

documentação da CONTRATADA, para, em caso de rejeição, a documentação 
deverá ser refeita ou atualizada de acordo com os critérios estabelecidos ou 
correções solicitadas pela COBRA TECNOLOGIA, conforme metodologia empregada 
na implantação. 
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12. Propriedade Intelectual dos produtos e dos documentos do trabalho 
 

12.1. A COBRA TECNOLOGIA será a proprietária exclusiva de todo e qualquer produto, 
código-fonte referente às integrações, documentação que vierem a ser gerados 
pela CONTRATADA em função da execução da implantação da SOLUÇÃO e 
integração da mesma. 

 
 
13. Condições de Aceite: 
 
13.1. As autorizações de acesso deverão ser fornecidas, obedecendo rigorosamente os 

termos estabelecidos no Edital e seus anexos, sendo que a inobservância desta 
condição implicará na recusa do recebimento das mesmas pela COBRA 
TECNOLOGIA, e da aplicação das sanções previstas neste Edital. 

 
13.2. A CONTRATADA deverá disponibilizar o Manual de Configuração (Set-Up) dos 

softwares da Tabela 1 para a COBRA TECNOLOGIA, conforme o prazo estabelecido 
no item 4.2 deste documento. 

 
 
14. Início das atividades 
 

14.1. As atividades serão iniciadas em no máximo 15 (quinze) dias corridos contados a 
partir da assinatura do contrato, ou ainda em conformidade com a data de 
interesse da COBRA TECNOLOGIA. 

 

15. Horário e Local de Realização dos Serviços 
 

15.1. As atividades referentes à integração da solução aos sistemas da COBRA 
TECNOLOGIA serão executadas na cidade do Rio de Janeiro no endereço abaixo: 
 

COBRA TECNOLOGIA 
Estrada dos Bandeirantes, 7966. 
Jacarepaguá – Rio de Janeiro/RJ. 

15.2. O horário para a execução dos trabalhos será aquele de funcionamento da COBRA 
TECNOLOGIA, compreendendo a jornada diária de 8 (oito) horas no período de 
expediente entre 09h00min e 18h00min (de segunda a sexta-feira) em dias úteis; 
 

15.3. Mediante autorização prévia da Gerencia do Projeto da COBRA TECNOLOGIA com 8 
horas de antecedência da realização do serviço, poderá ocorrer a realização de 
trabalhos fora do período normal, inclusive em dias não úteis, devendo a 
CONTRATADA comunicar antecipadamente tal necessidade, acompanhada de 
respectiva justificativa. 

 
15.4. A critério da COBRA TECNOLOGIA, a CONTRATADA poderá executar as atividades 

do serviço deste Edital em outro posto de trabalho na cidade do Rio de Janeiro, 
desde que autorizada formalmente 
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16. Horas Extras 
 

16.1. A COBRA TECNOLOGIA não se responsabiliza pelos custos de horas extras dos 
profissionais da CONTRATADA ou dos eventuais profissionais subcontratados do 
FABRICANTE conforme item 8. 
 

16.2. Não haverá qualquer pagamento extra, caso haja trabalho da CONTRATADA em 
outros horários ou mesmo em dias não úteis. 

 
 
17.  Despesas de Viagens, Deslocamento e Alimentação 

 

17.1. As despesas de viagens, deslocamento, alimentação e outras decorrentes da 
equipe de trabalho da CONTRATADA para o local de realização dos serviços e 
treinamentos serão de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA. 

 
 

18. Condições de Garantia e Assistência Técnica, Manutenção e Suporte 
Técnico: 

 
18.1. As soluções fornecidas devem ter garantias de atualização de versão, correções e 

suporte técnico remoto aos produtos pelo período mínimo de 60 (sessenta) meses 
a partir da data de emissão do contrato. 
 

18.2. Durante o prazo de garantia dos produtos ofertados, a CONTRATADA deve 
garantir que o fabricante dos programas de software, prestará serviços de 
manutenção preventiva, evolutiva e corretiva de software, por meio de 
atualizações, correções, melhorias e novas versões, sem ônus adicional para 
COBRA TECNOLOGIA. 
 

18.3. A CONTRATADA deverá garantir que o fabricante disponibilize canais de acesso 24 
horas por dia, 7 dias por semana, através de número de telefone de discagem 
gratuita (0800) operando em pelo menos horário comercial, além de um número 
de telefone de suporte internacional e/ou Portal Internet para o restante do 
tempo, para abertura de chamados técnicos objetivando à resolução de problemas 
e ao esclarecimento dúvidas quanto ao funcionamento dos softwares. 
 

18.4. A CONTRATADA deverá garantir que o fabricante dos programas de software 
permitirá a utilização de estrutura de pesquisa em base de conhecimento de 
solução de problemas e documentos técnicos do fabricante. 
 

18.5. A CONTRATADA deverá garantir que o fabricante forneça e aplique quaisquer 
atualizações e evoluções (upgrades) para novas versões e correções (patches) 
disponibilizadas durante o período de contrato. 
 

18.6. A CONTRATADA deverá garantir que não haja limitação da quantidade de 
chamados de suporte técnico para o canal de suporte técnico do Fabricante. 
 



COBRA TECNOLOGIA S.A - PREGÃO ELETRÔNICO- nº 50-2015-04-30 – Serviços especializados de instalação de 
software e implantação de Solução Integrada de Gestão Empresarial. Contratação também de serviço e implantação do 
Sistema de Operação de Serviços de Campo Oracle TOA Technologies para 1.700 usuários na modalidade SaaS (Software 
as a Service). 
www.licitacoes-e.com.br  

443 

18.7. Em todas as atividades de suporte técnico relacionadas à garantia dos produtos, a 
CONTRATADA deve assegurar que os técnicos do fabricante empregam 
preferencialmente a língua portuguesa, exceto no uso de termos técnicos e na 
utilização de textos técnicos, que poderão estar redigidos em inglês. 
 

18.8. Caso o fabricante descontinue ou substitua qualquer um dos produtos listados 
neste Edital durante a vigência da garantia, e posterior continuidade dos serviços 
de suporte e manutenção por vontade da COBRA TECNOLOGIA, por outros 
produtos em função de evolução e/ou aquisição de outro produto similar, a 
CONTRATADA deverá garantir que o fabricante forneça componentes substitutos 
com no mínimo as mesmas funcionalidades do(s) software(s) descontinuado(s) ou 
substituído(s), sem ônus adicionais para BB Tecnologia e Serviços, incluindo 
necessidades de novas integrações e treinamentos. 

 
19. Garantia Contratual: 
 
19.1.  Será exigida garantia de 1% (um por cento) sobre o valor contratado, nos termos 

do artigo 56 da Lei nº 8.666/93. 
 

19.2.  A garantia deverá ser válida durante todo o período de vigência do contrato. 
 
 
20. Homologação: 
 
20.1.  O processo de homologação será realizado pelos usuários da aplicação pela 

avaliação do cumprimento das condições estabelecidas nos itens 3 e 4 deste 
projeto básico, bem como os aspectos de segurança da informação listados no 
item 24 deste documento. 

 
21. Condições de Pagamento: 

 
21.1.  O pagamento do serviço de utilização dos softwares listados na Tabela 1, será 

realizado em até 15 (quinze) dias após a emissão da nota fiscal eletrônica. 
 
 
22. Multas: 
 
22.1.  No caso do não cumprimento das entregas previstas descritas no item 4 e do 

Acordo de Nível de Serviço (item 23) descrito neste documento, será aplicada 
multa de 0,5% do valor do contrato por dia de atraso. 
 

22.2. No caso de não haver cumprimento da disponibilidade indicada em qualquer mês 
apurado, conforme item 23.2, será aplicada multa de 1% do valor do contrato 
para cada mês em que o percentual mínimo não for atingido. 

 
22.3. No caso de não haver cumprimento do nível de desempenho do serviço indicado 

em qualquer mês apurado, conforme item 23.3, será aplicada multa de 1% do 
valor do contrato para cada mês em que o percentual mínimo não for atingido. 
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22.4. A critério da CONTRATANTE, as eventuais multas aplicadas poderão ser revertidas 
em créditos a serem utilizados para pagamentos ou aquisições de produtos ou 
serviços da CONTRATADA, do FABRICANTE ou de suas coligadas. 

 
22.4.1. Em caso de a CONTRATANTE optar por receber estes créditos, ela deverá 

formalmente comunicar à CONTRATADA. 
 
22.4.2. Caso não haja esta comunicação formal, esta opção não deverá ser tomada 

como válida automaticamente. 
 

23. Acordo de Nível de Serviço: 
 
23.1.  DO SUPORTE: 
 

23.1.1. A CONTRATADA deve garantir que o contato técnico entre o fabricante e a 
COBRA TECNOLOGIA deverá ocorrer em até 4 horas após a abertura e/ou 
após atualização do chamado para suporte ou manutenção. 

 
23.1.2. O processo de abertura de chamados de suporte técnico deverá ocorrer em 

português ou inglês com 3 níveis de severidade: 1–Crítico, 2–Significante, 
3–Padrão, conforme quadro abaixo: 

 
Nível de 
Severidade 

Tempo de 
Resposta 

Tempo de 
Restauração 

Tempo de 
Resolução 

Severidade 1 15 minutos 4 horas 24 horas 

Severidade 2 15 minutos 48 horas 5 dias corridos 

Severidade 3 N/D N/D 10 dias corridos 

 
Quadro 1 - Tempos para atendimento aos chamados quanto à severidade 

 
23.1.3. Para fins do quadro acima, as seguintes definições deverão ser aplicadas: 

 
23.1.3.1. Tempo de Resposta – o tempo decorrido desde que se cria uma solicitação 

de serviço até a primeira resposta do fabricante. 
 
23.1.3.2. Tempo de Restauração Remota – o tempo decorrido desde que o 

fabricante consiga o acesso remoto ao software em questão até a 
notificação de que uma solução foi oferecida. O cronograma de Tempo de 
Restauração Remota não se aplica caso haja necessidade de mudança no 
código do software ou de seus componentes. 

 
23.1.3.3. Tempo de Resolução – o tempo decorrido de uma solicitação de serviço da 

COBRA TECNOLOGIA até o seu problema ser resolvido pelo fabricante. 
 

23.1.4. Os chamados de severidade “1-Crítico” devem ser acompanhados 7 dias da 
semana por 24 horas pelos técnicos especialistas do fabricante. 
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23.2. DA DISPONIBILIDADE DO AMBIENTE: 
 

23.2.1. A CONTRATADA deverá garantir que a Oracle do Brasil mantenha os 
softwares especificados na Tabela 1 disponíveis no período de Segunda à 
Sexta-feira de 06h às 22h, respeitando o Fuso Horário de Brasília. 
 

23.2.2. Toda e qualquer parada programada emergencial do Datacenter da Oracle, 
dentro do horário descrito no item 23.2.1, a COBRA TECNOLOGIA deverá 
ser comunicada formalmente, e por escrito, com antecedência mínima de 2 
(dois) dias úteis. 

 
23.2.3. A disponibilidade da infraestrutura deverá ser de no mínimo 99,5%, a ser 

apurado mensalmente, dentro do período de utilização estabelecido neste 
Edital.  

 
23.2.4. Caso a disponibilidade apurada seja inferior à mínima indicada no item 

23.2.3 poderá ser aplicada multa conforme item 22.2.  
 

23.3. DO DESEMPENHO DO SERVIÇO: 
 

23.3.1. O nível de desempenho do serviço é definido como sendo o número de 
segundos necessários para a aplicação aparecer em um navegador a partir 
do momento da solicitação do usuário durante o período normal de 
operações. 
 

23.3.2. A CONTRATADA deverá garantir que o nível de desempenho do serviço seja 
inferior ou igual a 2 segundos em pelo menos 99.5% dos pedidos. Estas 
medições de resposta do serviço são realizadas no Data Center primário da 
fornecedora do serviço. 
 

23.3.3. Caso o nível de desempenho do serviço apurado seja inferior ao mínima 
indicado no item 23.3.2 poderá ser aplicada multa conforme item 22.2.  

 
 
24. Aspectos de Segurança: 
 
24.1.  As informações (dados), escopo da solução contratada, são de propriedade da 

COBRA TECNOLOGIA, sendo que não será permitido nenhum tipo de extração de 
dados, dump de tabelas, para o fabricante. 
 

24.2.  Qualquer trabalho a ser realizado no ambiente de produção da nuvem, deverá ser 
acompanhando por um funcionário da COBRA TECNOLOGIA. 

 
24.3.  A CONTRATADA deve garantir o sigilo, confidencialidade e a inviolabilidade das 

informações a que eventualmente possa ter acesso, durante os procedimentos de 
manutenção dos produtos instalados. 

 
24.4.  A CONTRATADA obriga-se a conhecer e acatar os Requisitos de Segurança da 

Informação da COBRA TECNOLOGIA, incluindo mudanças nestes durante a 
vigência do contrato, disponibilizada no ANEXO B deste Edital. 
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24.5. O padrão de segurança da informação da solução utilizada pela CONTRATADA 

deve ser no mínimo, igual ao adotado pela BB Tecnologia e Serviços. 
 

24.6.  O monitoramento e registro das operações realizadas pelos usuários da solução, 
assim como as informações armazenadas e descartadas na computação em 
nuvem, devem estar em conformidade com as instruções normativas vigentes. 

 
24.7.  Em caso de dúvida acerca da confidencialidade de determinada informação, a 

CONTRATADA deverá tratar a mesma sob sigilo até que venha a ser autorizada 
por escrito a tratá-la diferentemente pela COBRA TECNOLOGIA. De forma alguma 
se interpretará o silêncio da COBRA TECNOLOGIA como liberação do compromisso 
de manter o sigilo da informação. 

 
24.8. Toda informação, incluindo dentre outras, todas e quaisquer informações orais e 

escritas, reveladas, transmitidas e/ou divulgadas a CONTRATADA, serão 
consideradas confidenciais, restritas e de propriedade da BB Tecnologia e 
Serviços. 

 
24.9.  Todas as informações armazenadas ou transmitidas ou descartadas devem estar 

de acordo com a classificação da informação e protegidas por criptografia, 
conforme estabelecida pela Política de Segurança da Informação da COBRA 
TECNOLOGIA. 

 
24.10.A CONTRATADA concorda que as informações a que terá acesso serão utilizadas 

somente nos processos envolvidos para execução do objeto contratado e obriga-
se a manter sigilo sobre as informações da COBRA TECNOLOGIA em decorrência 
dos serviços prestados, não as divulgando de qualquer forma, sob qualquer 
pretexto. 

 
24.11.A CONTRATADA determinará a todos os seus representantes – assim 

considerados, Diretores, Administradores, Sócios, Empregados, Prepostos, 
Agentes, Colaboradores e Prestadores de Serviço a qualquer título (incluindo 
Consultores, Analistas e Assessores) que estejam, direta ou indiretamente, 
envolvidos com a prestação de serviços - a observância do presente Termo, 
adotando todas as precauções e medidas para que as obrigações oriundas do 
presente instrumento sejam efetivamente observadas. 

 
24.12.Caso a CONTRATADA seja obrigada, em decorrência de intimação de autoridade 

judiciária ou fiscal, a revelar quaisquer informações, notificará por escrito a 
COBRA TECNOLOGIA, imediatamente acerca da referida intimação, de forma a 
permitir que a COBRA TECNOLOGIA possam optar entre interpor a medida cabível 
contra a ordem judicial ou administrativa ou consentir, por escrito, com a referida 
revelação. 

 
24.13.A CONTRATADA obriga-se a informar imediatamente a COBRA TECNOLOGIA 

qualquer violação das regras de sigilo, vazamento de informações ou outro 
incidente de segurança, que por ventura possa vir a ocorrer por sua ação ou 
omissão, independentemente da existência de dolo, bem como de seus 
empregados, prepostos e prestadores de serviço. 
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24.14.A COBRA TECNOLOGIA poderá a qualquer momento realizar inspeções de 
segurança nos serviços prestados pela CONTRATADA ou outra por ela contatada.  
 

24.15.A CONTRATADA deve garantir que prioritariamente o armazenamento das 
informações deve estar estabelecido em território brasileiro. Caso não seja 
possível deve ser informada a localização do armazenamento dos dados bem 
como o aceite formal desta localidade por parte da COBRA TECNOLOGIA, antes do 
serviço entrar em produção. 

 
24.16.A CONTRATADA deve garantir que a legislação BRASILEIRA prevaleça sobre 

qualquer outra, de modo a ter todas as garantias legais enquanto tomadora do 
serviço e proprietária das informações hospedadas na nuvem, nos termos da Lei 
n° 12.965, de 23 de abril de 2014. 

 
25. Mecanismos Formais de Comunicação 

 

25.1. Esta seção trata dos meios de comunicação disponíveis e aceitáveis entre as 
partes, que serão utilizados para todos os eventos de comunicação que vierem 
a ocorrer, incluindo a entrega dos artefatos exigidos. 

25.2. A COBRA TECNOLOGIA e a CONTRATADA acordarão o Plano oficial de 
Comunicação do Projeto que deverá conter, no mínimo, matriz de 
comunicação, plano de entrevistas e plano de reuniões. Este Plano deve seguir 
as definições do Communications Management Plan conforme apresentado no 
PMBOK. 

25.3. A presente contratação prevê a realização de reuniões ordinárias, realizadas 
periodicamente entre a COBRA TECNOLOGIA e a CONTRATADA para 
acompanhamento dos serviços e planejamento de ações, conforme 
periodicidade a ser definida pela equipe de Gerenciamento do Projeto da 
COBRA TECNOLOGIA e a CONTRATADA.  

25.4. A pauta de cada reunião será definida pela COBRA TECNOLOGIA e comunicada 
com antecedência mínima de 48 horas a CONTRATADA. 

25.5. Reuniões extraordinárias de acompanhamento poderão ser realizadas a 
qualquer tempo, sem periodicidade definida, para tratar de assuntos não 
previstos para as reuniões ordinárias, desde que convocadas pela COBRA 

TECNOLOGIA ou pela CONTRATADA com antecedência mínima de 48 horas.  

25.6. Diferenciam-se as reuniões extraordinárias das ordinárias por não haver 
cronograma pré-estabelecido para as primeiras. 

25.7. Nas reuniões de acompanhamento periódicas deve ser feita avaliação dos 
indicadores de nível de serviço aferidos no período e efetividade das ações 
corretivas. Incumbe à CONTRATADA apresentar sugestões de medidas 
corretivas, sempre que necessário ao estabelecimento ou restabelecimento de 
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níveis de serviço previsto no contrato. As propostas apresentadas serão 
discutidas e avaliadas pela COBRA TECNOLOGIA.  

25.8. Ao término da reunião, a COBRA TECNOLOGIA elaborará ata específica com o 
registro dos principais assuntos tratados, as decisões tomadas e as 
notificações realizadas.  

25.9. A ata deve ser assinada pelos presentes e juntada aos autos do processo de 
fiscalização do contrato. 

25.10. As comunicações formais entre as partes serão por meio de atas de reunião de 
acompanhamento, registro de chamados, relatórios e mensagens eletrônicas. 

25.11. Não serão considerados como mecanismos formais de comunicação: utilização 
de fóruns de debate e discussão ou outros ambientes de colaboração, envio e 
troca de mensagens por meio de telefones móveis (SMS), contatos telefônicos 
e/ou verbais, entre outros que são caracterizados pela informalidade. No 
entanto, podem ser utilizados para interação entre a COBRA TECNOLOGIA e a 
CONTRATADA, com objetivo de abreviar a troca de informações, mediante 
posterior formalização, se for o caso. 

25.12. De comum acordo, as partes poderão eleger outros mecanismos formais de 
comunicação. 

 

26. Inspeções e Diligências 
 

26.1. Com a finalidade de dirimir eventuais dúvidas na interpretação do conteúdo de 
documentos de capacidade técnica, a COBRA TECNOLOGIA poderá, entre 
outros, usar os seguintes mecanismos: 

e) Diligência às fontes de informação; 

f) Inspeção “in loco” para caracterização das evidências de capacidade; 

g) Requerimento de acesso aos contratos referidos em atestado ou aos 
seus artefatos; 

h) Requerimento de cópias de nota fiscal, guia de importação de 
produtos de origem estrangeira e outros documentos que comprovem 
a regularidade fiscal da transação, objeto dos atestados. 

 
27. Critérios de habilitação para participação da disputa 

 

27.1. A CONTRATADA deverá apresentar, para fins de participação nesta disputa, 
documento emitido pelo fabricante Oracle do Brasil demonstrando que é 
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participante do programa de OPN – Oracle Partner Network, com nível de 
parceria Diamond. 

27.2. A CONTRATADA deverá apresentar declaração recente do fabricante dos 
produtos da SOLUÇÃO ou de seu representante legal no Brasil em papel 
timbrado, emitida em no máximo 30 dias antes da licitação, declarando que a 
mesma possui credenciamento do fabricante para fornecimento dos serviços 
apontados neste EDITAL. 

27.3. Não será aceita a formação de consórcio para a execução do OBJETO deste 
certame. 

27.4. A execução do OBJETO deste certame não poderá ser subcontratada, com 
exceção a profissionais especializados do FABRICANTE da SOLUÇÃO. 

27.5. Serão aceitos somente atestados ou certidões referentes a soluções com 
implantação concluída e em funcionamento (em PRODUÇÃO, sendo utilizada 
pelo público alvo) e que, por declaração do ente contratante, seja atestado 
que a solução atendeu satisfatoriamente os requisitos especificados na 
contratação e que o projeto foi implantado em níveis adequados de qualidade 
e de tempo de implantação (conforme previsto no instrumento de contratação 
utilizado a época). 

27.6. A CONTRATADA deverá estar legalmente habilitada e autorizada pelas 
organizações federais, estaduais e municipais para exercer as atividades 
exigidas pelo Edital. 

27.7. Habilitação parcial pelo SICAF: 

27.7.1. A CONTRATADA que optar pela habilitação parcial por meio do SICAF, registro 
cadastral oficial do Poder Executivo Federal, nos termos da INSTRUÇÃO 
NORMATIVA Nº 5, de 21.07.1995, do extinto Ministério de Administração e 
Reforma do Estado – MARE e Decreto nº 3.722, 09.01.2001 e atualizações 
posteriores, deverá atender às seguintes exigências: 

i. Satisfazer os requisitos relativos à fase inicial de habilitação preliminar no 
SICAF (itens 3.1 e 3.9 da IN/MARE nº 5, de 21/07/95), que se 
processará conjuntamente com a apresentação da qualificação 
econômico-financeira e regularidade fiscal, incluindo quando 
necessária a qualificação técnica. 

ii.  Estar cadastrado, na forma de habilitação parcial, com o código e descrição 
da atividade econômica compatível com o objeto contratual, conforme 
constante no Projeto Básico deste EDITAL. 
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iii. No caso de constar algum documento vencido junto ao SICAF, na 
etapa de habilitação, o Pregoeiro poderá solicitar a comprovação da 
regularidade daquela situação. 

iv. Mesmo quando a CONTRATADA arrematante optar pela Habilitação 
parcial no SICAF deverá enviar o Balanço Patrimonial e 
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da legislação em vigor, acompanhado do 
demonstrativo das contas de lucros e prejuízos, para confirmação da 
qualificação econômico-financeira. 

27.7.2. Os interessados em participar da presente licitação, que não estejam 
habilitados parcialmente no SICAF, poderão habilitar-se em qualquer “Unidade 
Cadastradora” do Sistema. A relação da referida unidade poderá ser obtida, 
via internet, no endereço http://www.comprasnet.gov.br. 

27.8. Habilitação junto à COBRA TECNOLOGIA: 

27.8.1. Para a habilitação junto à COBRA TECNOLOGIA, a CONTRATADA deverá 
apresentar os seguintes documentos: 

27.8.1.1. Habilitação Jurídica: 

i. Registro comercial, no caso de empresário individual, ato constitutivo, 
estatuto ou contrato social em vigor, em se tratando de sociedade 
empresária e sociedades simples, devidamente registrado, e, no caso de 
sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores, e, no caso de sociedades simples, acompanhada de 
prova de nomeação da diretoria em exercício. 

ii. Os documentos mencionados acima deverão estar acompanhados de 
todas as suas alterações ou da respectiva consolidação e deles 
deverá constar, entre os objetivos sociais, a execução de atividades 
da mesma natureza ou compatível com o objeto desta licitação. 

iii. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, 
acompanhada de prova de nomeação da diretoria em exercício. 

iv. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no País, expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir. 

27.8.1.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista 

i. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da 
Fazenda – CNPJ/MF. 
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ii. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou 
municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede da licitante, 
pertinente a seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual. 

iii. Prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal 
do domicílio ou sede da licitante, compreendendo a Certidão de 
Quitação de Tributos e a Certidão Quanto à Dívida Ativa – ou outras 
equivalentes na forma da lei – expedidas, em cada esfera de 
governo, pelo Órgão competente. 

iv. Prova de regularidade perante o Instituto Nacional de Seguro Social – 
INSS, mediante apresentação da CND – Certidão Negativa de Débito. 

v. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia de Tempo de 
Serviço – FGTS, mediante apresentação do CRF – Certificado de 
Regularidade de Fundo de Garantia, fornecido pela Caixa Econômica 
Federal. 

vi. Prova de regularidade junto à Justiça Trabalhista, mediante 
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 

vii. A habilitação parcial pelo SICAF substitui os documentos elencados 
nos subitens iii ao v. 

27.8.1.3. Qualificação Econômico-Financeira: 

i. Certidão negativa de pedido de falência, ou recuperação judicial e 
extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da licitante que esteja 
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão. Caso as 
certidões sejam apresentadas sem indicação do prazo de validade, serão 
consideradas válidas, para este certame, aquelas emitidas a no máximo 90 
(noventa) dias da data estipulada para a abertura da sessão. 

a) Para as praças onde houver mais de um cartório distribuidor, 
deverão ser apresentadas tantas certidões quantos forem os 
cartórios, cada uma emitida por um distribuidor. 

ii. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 
social, já exigíveis e apresentados na forma da legislação em vigor, 
acompanhado do demonstrativo das contas de lucros e prejuízos que 
comprovem possuir a licitante boa situação financeira. 

b) No caso de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, 
a apresentação dessa documentação servirá também para a 
comprovação de enquadramento nessa condição, de acordo 
com o Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006. 
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iii. A comprovação da boa situação financeira da CONTRATADA será 
baseada na obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência 
Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) resultantes da aplicação das 
fórmulas abaixo, sendo considerada habilitada a empresa que 
apresentar resultado maior do que 1 (um), em todos os índices aqui 
mencionados: 

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

SG = Ativo Total  

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

LC = Ativo Circulante  

Passivo Circulante 

iv. As empresas que apresentarem qualquer dos índices relativos à boa 
situação financeira igual ou menor que 1,00 (um) deverão comprovar 
possuir patrimônio líquido igual ou superior a 10% do valor estimado 
da contratação. A comprovação será feita mediante apresentação do 
balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 
social, já exigíveis e apresentados na forma da legislação em vigor. 

 
28.  Critérios de Seleção 
 

28.1. Modalidade de Licitação 
 

28.1.1. A Lei n. 10.520/2002, art. 1º, parágrafo único, define bens e serviços comuns 
como aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser 
objetivamente definidos pelo Edital, por meio de especificações usuais no 
mercado. O Decreto 7.174/2010 define em seu artigo 9º, § 2º que “será 
considerado comum o bem ou serviço cuja especificação estabelecer padrão 
objetivo de desempenho e qualidade e for capaz de ser atendido por vários 
fornecedores, ainda que existam outras soluções disponíveis no mercado”. 

28.1.2. O artigo 4º do Decreto 5.450/2005 estabelece que “nas licitações para 
aquisição de bens e serviços comuns, será obrigatória a modalidade pregão, 
sendo preferencial a utilização da sua forma eletrônica”. 

29. Tipo de Licitação 
 

29.1. Segundo Acórdão do TCU 2.471/08, “a licitação de bens e serviços de 
tecnologia da informação considerados comuns, ou seja, aqueles que possuam 
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padrões de desempenho e de qualidade objetivamente definidos pelo edital, 
com base em especificações usuais no mercado, deve ser obrigatoriamente 
realizada pela modalidade Pregão, preferencialmente na forma eletrônica”. 

 
30. Vigência: 
 
30.1. A vigência deste contrato será de 60 (sessenta) meses contínuos. 
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Anexo I B   

Requisitos de Segurança BBTS 
1. OBJETIVO 
 

1.1. Definir os requisitos de segurança da informação visando proteger os ativos nos 
seus processos de negócios de forma a preservar a competitividade, o 
faturamento, a lucratividade, o atendimento aos requisitos legais e a imagem da 
Organização no mercado, alinhada com a NBR ISO ABNT 27001 e 27002. 

 
2. INFORMAÇÕES 
 

2.1. Esta versão tem por finalidade adequar a nomenclatura da norma segundo as 
boas praticas do mercado. 

  
3. DIRETRIZES 
 
As diretrizes gerais definidas pela Alta administração da COBRA TECNOLOGIA para a 
Política de Segurança da Informação tem como base os três requisitos básicos da 
Segurança da Informação, a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade da 
informação. Considerando também os objetivos estratégicos, os processos, os requisitos 
legais e a estrutura da empresa. 
 

3.1. Informação é Patrimônio 
 
As informações geradas, adquiridas e/ou custodiadas pela Empresa são consideradas parte 
do patrimônio e devem ter os atributos de confidencialidade, integridade e disponibilidade 
garantidos. 
Nas relações com terceiros em que haja a necessidade de troca de informações entre as 
instituições, o sigilo deverá ser garantido, quando for o caso, por meio de termos de 
confidencialidade ou cláusula que trate desta proteção. 
 

3.2. Acesso Restrito e Controlado 
 
A autorização, o acesso e o uso da informação e de seus recursos devem ser controlados e 
limitados às atividades profissionais necessárias ao cumprimento das funções de cada 
colaborador, tais como sistemas de informação, internet, e-mail e rede de comunicação. 
 

3.3. Todos são Responsáveis pela Segurança 
 
Todo colaborador é responsável pela segurança das informações, ativos e processos que 
estejam sob sua custódia e por todos os atos executados com suas identificações. Qualquer 
que seja a forma de identificação, ela deve ser pessoal e intransferível, permitindo, de 
maneira clara e indiscutível, o reconhecimento de qualquer usuário. 
 

3.4. Educação é Fundamental para a Segurança 
 
O conteúdo desta política e demais normas que a apoiam têm que ser conhecido e cumprido 
por todos os colaboradores, e terceirizados que prestem serviço ou à BBTS.  
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3.5. As Informações devem ser Classificadas 
 
Toda informação deve ser classificada quanto à sua confidencialidade, integridade e 
disponibilidade e receber tratamento adequado. 
 

3.6. Gestão de Riscos de Segurança e Continuidade dos Negócios 
 
As informações classificadas como criticas e vitais para o negócio da Empresa, bem como 
os ativos que as suportam, devem ter seus riscos identificados, mitigados e receber 
tratamento adequado quanto às suas disponibilidades.  
Todos os incidentes que comprometam a Segurança da Informação, inclusive na rede de 
comunicação de dados, devem ser registrados e tratados de forma tempestiva. 
 
4. CONCEITOS 
 
4.1. Ativos: tudo que manipula direta ou indiretamente a informação, inclusive ela própria. 
 
4.2. Confidencialidade: assegurar que a informação será acessível somente por quem tem 

autorização de acesso. 
 
4.3. Disponibilidade: assegurar que usuários autorizados tenham acesso a informações e 

aos recursos associados, quando requeridos. 
 
4.4. Informação: importante recurso organizacional e, por conseguinte, precisa ser protegida 

adequadamente. 
 
4.5. Integridade: assegurar que a informação não foi alterada durante seu processo de 

transporte e armazenamento. 
 
4.6. Política de segurança da informação: conjunto de documentos (Diretrizes, Normas, 

Procedimentos), que a Empresa deve seguir para garantir a confidencialidade, 
integridade e disponibilidade das informações. 

 
4.7. Segurança: condição daquele ou daquilo em que se pode confiar; certeza, firmeza, 

convicção (fonte dicionário Aurélio). 
 
4.8. Segurança da Informação: preservação da confidencialidade, integridade e 

disponibilidade da informação. 
 
4.9. Área de Gestão da Segurança da Informação: área responsável pela Gestão da 

Segurança da Informação, conforme definida na NI025 – Estrutura Organizacional. 
 

5. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
5.1. Os casos omissos e não previstos nesta norma serão tratados pela área de Gestão da 

Segurança da Informação. 
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Anexo II B 

Requisitos funcionais a serem atendidos pela SOLUÇÃO 
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Anexo III B  

 Matriz de responsabilidades 
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1.1 Elaborar Plano de Gerenciamento de Projetos. A A A P R P C C C C P R P
1.2 Acompanhar a realização das atividades do cronograma do projeto. C C A P R P C P C C P R C

1.3 Preparar e apresentar a evolução da realização de atividades do projeto. C C A P A P C P C C P R C

1.4
Gerir o projeto (conforme escopo de serviços e/ou responsabilidades 
(aplicáveis). C C A P R P C C C C C R C

1.5
Garantir qualidade conforme escopo de serviços e/ou responsabilidades 
(aplicáveis). C C A P A R C A C C C R P

1.6
Alocar, administrar e desenvolver (conforme políticas internas) os 
profissionais da Consultoria segundo o definido no Edital. C C A P A P C C C C C R C

1.7
Alocar, administrar e desenvolver (conforme políticas internas) os 
profissionais da BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS para o projeto. C C A P R P C P C C C C C

1.8 Gerir problemas, riscos e planos de ações aplicáveis. C C A P R P C P C C C R C

1.9 Gerir pedidos de alterações do projeto (escopo, cronograma, recursos). A A P P R P C P P C C R C
1.10 Gerir aceites (aprovações) necessários ao projeto (produtos, fases). C C A A R P C P A C C R C
1.11 Mobilizar stakeholders. A A R P R P C P P C C R C

1.12
Coletar informações, gerar material e reportar o andamento do projeto 
(Relatório de Situação Semanal). C C A A R P C P C C C R C

1.13 Validar regras de negócio aplicáveis nas extrações e carga de dados. C C C C C P P R P C C P C
1.14 Fornecer acessos aos ambientes para equipe do projeto. C C C C A C C C C A R P C

1.15
Garantir a existência de evidência (segundo padrões definidos) para os 
produtos aplicáveis e segundo responsabilidades definidas. C C C C A P P P C C P R C

1.16 Gerir reservas de salas. C C A P R P C C C C C C C
1.17 Gerir o plano de comunicação. C C A R P C C P C C C P C
1.18 Alteração dos Normativos Internos (Papéis e Responsabilidades). C C A R C P C P A C C P C
1.19 Preparar/Enviar comunicação (internas e externas). C C A P R P C P C C C R C

1.20
Definir quais artefatos serão cobrados da Consultoria dentro da 
Metodologia do Projeto. C C A P R P C C C C C P P

1.21 Apoiar na gestão de riscos do projeto A A A P P P C C C C P R P
1.22 Planejar e desenvolver atividades visando à integração da equipe C C P P R C C C C C C R C

1.23 Medir o desempenho da equipe de projeto (avaliação de desempenho) C C A P R C C C C C C P C

1.24
Monitorar as atividades de transferência de conhecimento dentro da 
equipe de projeto C C A P P R C P C C P R P

1.25 Identificar os principais líderes e stakeholders da sua organização C C A P R P C C C C C P C

1.26
Desenvolver planos para o alinhamento dos líderes e stakeholders dentro 
dos objetivos do projeto C C A P R C C C C C C P P

1.27 Planejar e desenvolver o plano de comunicação do projeto C C A P R P C C C C C R C

1.28
Planejar e desenvolver o plano de transferência de conhecimento do 
projeto C C A P A P C C C C C R C

1.29 Planejar e desenvolver o plano de treinamento aos usuários finais C C A A R P C P C C C P C

1.30
Planejar e desenvolver as ações que garantam a mitigação dos impactos 
organizacionais. A A A P R P C P C C C R C

1.31
Gerir os processos que envolvem a prontidão da organização para 
mudança. A A P R P P C P P C C P C

1.32 Gerir os processos que envolvem o mapeamento de funções C C A R P P C P C C C P C

1.33 Elaborar o cronograma detalhado das atividades de Gestão da Mudança C C A R P P C C P C P P C
1.34 Monitorar e reportar o progresso da equipe de Gestão da Mudança C C A R P P C C C C C P C
1.35 Apoiar na elaboração do plano de Migração e corte. A A A P R P C P P C R R P

1.36
Elaborar plano de continuidade operacional que atenda as necessidades 
da empresa, recomendações de auditoria e órgãos  regulamentadores. C A C C P C C C C P R P P

1.37
Elaborar plano de geração de cópias de segurança e recuperação de 
dados, de aplicativos e de documentação. C A C C C C C C C P R P P

1.38
Elaborar plano de controles físicos de proteção das informações dos 
ambientes do sistema ERP. C A C C C C C C C P R P P

1.39 Elaborar mecanismos de controle  de perfis de acesso C A C C C C C C C P R P C
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1.  Atividades de Gestão
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LEGENDA:

Atividades 
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Aprova as decisões e ações antes da implementação
Deve ser informado depois de uma decisão ou ação
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2.1 Atualizar o plano de gestão do projeto A A P P R C C C C C C C C

2.2
Elaborar plano de gestão do projeto para execução dos serviços 
especializados contratados C C A P A P C C C C C R C

2.3
Elaborar cronograma macro para execução dos serviços especializados 
contratados C C A P A P C C C C P R C

2.4
Definir lista de entregáveis para execução dos serviços especializados 
contratados C A A P R P C C C C P P C

2.5 Definir dinâmica e agenda de workshops de redesenho de processos. C C A R P P C C C C C P P
2.6 Definir padrão de documentação e repositório de documentos. C C A R P C C C C C C P C
2.7 Gerir documentos do projeto. C C P A R P C C C C C R C
2.8 Definir estratégia de ferramentas necessárias para o projeto. C C A R P P C C C C C R P

2.9
Disponibilizar infraestrutura à equipe do projeto (local físico, 
equipamentos de escritório, rede). C A R P P C C C C C C C C

2.10 Gerir orçamento do projeto (Consultoria) A A A P P C C C C C C R C
2.11 Gerir orçamento do projeto (BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS) A A P P R C C C C C C C C
2.12 Elaborar plano de gestão de qualidade. A A P P R P C P C C C R P
2.13 Gerar métricas de acompanhamento do projeto. C C C A R C C C C C C R C
2.14 Realizar levantamentos para o plano de comunicação. C C A R P C C C C C C R C
2.15 Definir estratégia de gestão da mudança. A A R P R P C C C C C P C
2.16 Realizar análise de stakeholders. C C A P R P C C C C C R C
2.17 Organizar kick-off do projeto. C C A P R P C C C C C R P
2.18 Definir integrações de sistemas no projeto. C C C C A P P P C C P R C

2.19
Avaliar requisitos de segurança (perfis de acesso) e risco (processos e 
perfis de acesso). C C A C P P C C C P R P C

2.20
Definir estratégia de segurança (perfis de acesso) e risco (processos e 
perfis de acesso). C C A C P P C C C P R P C

2.21 Definir estratégia de desenvolvimento. C C C P A P P C C C P R C
2.22 Definir requisitos de arquitetura de aplicações. C C C P A P P C C C P R C
2.23 Realizar inventário e mapeamento de sistemas. C C A P P R P C C C P P C
2.24 Desenhar arquitetura conceitual de acessos (perfis). C C A P P R C P C R P P C
2.25 Definir estratégia de Disaster Recovery. C A C C C C C C C P R P P
2.26 Definir estratégia de testes (unitários, integrados, aceite do usuário). C C C P A P P P C C P R C
2.27 Definir estratégia de descontinuidade de sistemas legados. C C C P A R C P P C P P C

2.28
Definir estratégia de ambientes de migração (para testes de programas 
de carga). C C C P A P C C C C R R C

2.29 Definir estratégia de implementação (confirmação). C C A P R P P P C C P R C
2.30 Definir requisitos de Operação assistida pós Go Live. C C A P R P P P C C P R C
2.31 Definir escopo e abordagem de suporte pós Go Live. C C A P R P P P C C P R C
2.32 Definir estrutura organizacional de suporte pós-projeto (on going). C C A P R P P C C C C C C

2.33
Definir fluxos para solicitação de Ordens de Serviços (Chamdos de 
Suporte ou Demanda) no Portal de Autoatendimento C C C P A R P C C C P C C

2.34

Definir no Portal de Autoatendimento o processo para as atividades 
internas do projeto com ANO (SLA) para posicionar os Gestores e 
Patrocinadores dos prazos entre Consultoria, Key Users e DSPD. C C A P R P P C C C P C C

2.35
Avaliar plano de continuidade operacional que atenda as necessidades da 
empresa, recomendações de auditoria e órgãos regulamentadores. C A C C C C C C C P R P P

2.36
Avaliar plano de geração de cópias de segurança e recuperação de 
dados, de aplicativos e de documentação. C C C C A C C C C P R P C

2.37
Avaliar plano de controles físicos de proteção das informações dos 
ambientes do sistema ERP. C C C C A C C C C P R P C

2.38 Avaliar controle  de perfis de acesso C C C C A C C C C P R P C

2. Atividades de Planejamento
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3.1 Preparar material e apresentar workshop de desenho de processo. C C C A P P C P C C C R C

3.2
Detalhar os requisitos de negócio para o ERP e 
sistemas complementares. C C C A A R C P C C C R C

3.3 Desenhar To-Be dos processos. C C C P A P C R C C C R C
3.4 Propor melhores práticas de mercado (processo, soluções do ERP). C C A P A P C P C C C R P

3.5
Listar requisitos de negócio atendidos por configuração de 
sistemas baseadas na solução standard. C C C C A R C P C C C R P

3.6
Conduzir análise de Gaps (documentar desvios em relação ao ERP 
e sistemas complementares standard). C C C C A R P P C C C R C

3.7

Propor solução para tratamento dos GAPs. Com Análise de risco e 
impacto para solução de customização, alternativas de implantação 
(priorizando não customizacoes e sim parametrizações, personalizações e 
desenvolvimento externo) C C A P P R P P C C C R C

3.8 Aprovação para cumprimento dos GAPs. A A R P P P C P C C C P C

3.9
Desenvolvimento de soluções fora do ERP para cumprimento dos Gaps 
(após decisão comitê do Projeto) C C A P P P R P C C C P C

3.10
Analisar papéis e responsabilidade e gerar matriz de segregação 
de funções. C C A P R P P C C C C R C

3.11 Desenhar os perfis acesso. C C P P A R C P C C C R C
3.12 Gerir indicadores de desempenho. C C A P R C C C C C C C C
3.13 Documentar processos. C C A P A P C R C C C P C
3.14 Definir estrutura organizacional no ERP. C C C C C P C R A C C R C
3.15 Realizar análise para a mudança. C C A P P P C R P C C R C
3.16 Realizar alinhamento e engajamento de lideranças. C C A R P P C P C C C P C
3.17 Definir abordagem de impactos organizacionais. C C A R P P C P C C C P C
3.18 Listar impactos organizacionais. C C A R P P C P C C C P C
3.19 Definir abordagem de treinamento. C C A R P P C C C C C P C
3.20 Gerar projeto básico (grade) de treinamento. C C A R P C C C C C C P C
3.21 Definir abordagem e plano de transferência de conhecimento. C C A R P C C P C C C P C
3.22 Implementar e monitorar plano de transferência de conhecimento. C C A R P P C P C C C P C
3.23 Elaborar Plano de Saneamento de Dados. C C A P P R C R P C C C C
3.24 Disponibilizar cenário final de sistemas do projeto. C C A C R P P C C C P C C
3.25 Definir estratégia de interfaces e conversões de dados. C C C C A P C P C C C R C
3.26 Definir arquitetura lógica de produção. C C A C P P C C C C R P C
3.27 Definir arquitetura lógica de banco de dados. C C A C C C C C C C R P C
3.28 Gerar desenho de documentação de controle de acessos (perfis). C C A P P R C P C C P R C
3.29 Definir abordagem de teste de hardware. C C C C A P P C C C R P C

3.30 Definir abordagem de teste de backup/restore, estresse e performance. C C C C A P P C C C R P C

3.31
Realizar teste de infraestrutura de ambientes não produtivos (que 
serão utilizados no projeto). C C C C A P P C C C R P C

3.32 Definir requisitos organizacionais de suporte da Infraestrutura . C C C C P P P C C C R P C
3.33 Definir SLA de sistemas. C C A P P P C C P C R P C
3.34 Acompanhar contratos de serviços de sistemas. C C A P R C C C C C P C C

3.35
Definir abordagem de prontidão para testes (critérios de entrada e de 
saída). C C C P C R C A C C C P C

3.36 Desenhar procedimentos de acompanhamento para problemas de testes. C C C C A R C P C C C P C
3.37 Desenhar processos de Disaster Recovery. C C C C A C C C C C R P P
3.38 Elaborar plano de migração de dados. C C A P A P C P C C P R C
3.39 Desenhar procedimentos de extração e validação de cargas. C C C C C A P P C C C R C

3.40
Suprir necessidades de infraestrutura e equipamentos para realização 
de testes (por exemplo impressoras). C C C C P C C C C C R C C

3.41
Gerar especificações funcionais do ERP para objetos do sistema 
aplicáveis e sistemas complementares. C C C C C A C P C C C R C

3.42 Gerar especificações funcionais de sistemas legados. C C C C A R P P C C C P C

3.43

Detalhar cronograma de projeto com atividades de 
configuração, desenvolvimentos, perfis de acesso, migração de dados e 
outras aplicáveis. C C A P A P C C C C P R C

3.44
Elaborar plano de desenvolvimentos para o ERP e sistemas 
complementares. C C C P A P C C C C P R C

3.45 Elaborar plano de desenvolvimentos dos sistemas legados. C C C P A R P P C C C P C
3.46 Elaborar plano de contingência. C C C P A P P C C C R P C

3.47 Definir necessidade de jobs/concurrents (processamentos periódicos). C C C C A R C P C C C R C

3.48
Definir como será realizado o fechamento das transações no Go Live 
(ERP Legado para o Novo ERP). C C P P P P C R A C C P C

3. Desenho da Solução
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4.1

Elaborar plano de testes (unitários, integrados, aceite do usuário, 
string, performance,  acesso e segurança, ensaio geral) do ERP e 
sistemas complementares. C C C C A R C C C C C P C

4.2 Elaborar plano de testes dos sistemas legados. C C C C A R C C C C C P C
4.3 Configurar sistemas legados. C C C C A R C C C C C P C

4.4
Configurar os módulos do ERP contidos no escopo do projeto (incluindo 
perfis de acesso). C C C C A R C P C C C P C

4.5 Configurar sistemas complementares. C C C C A R C P C C C P C
4.6 Especificação técnica da extração de dados do ERP atual. C C C C A R C P C C C P C
4.7 Desenvolvimento das rotinas de Carga para o novo ERP C C C C A P C P C C C R C
4.8 Extração dos dados mestre do ERP legado para as novas cargas. C C C C C A R P C C C P C
4.9 Integrações com outros Sistemas:
4.9.1 Sistemas que fazem parte da SOLUÇÃO
4.9.1.1 Integração Mastersaf (Sistema Fiscal) com Oracle EBS C C C C A P C P C C C R C
4.9.1.2. Integração EBS com Peoplesoft C C C C A P C P C C C R C
4.9.1.3 Integramação Fusion Cloud com EBS C C C C A P C P C C C R P

4.9.1.4
Integração Sistema Analítico com indicadores e extração de dados 
com EBS C C C C A P C P C C C R C

4.9.1.5
Integração Sistema Analítico com indicadores e extração de dados 
com PeopleSoft C C C C A P C P C C C R C

4.9.1.6
Integração Sistema Analítico com indicadores e extração de dados 
com Fusion Cloud Services C C C C A P C P C C C R P

4.9.1.7 Oracle Fusion Cloud Services com Agencia de Viagens C C C C A P C P C C C R P

4. Construção
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4.9.2 Sistemas Legado
4.9.2.1 Integração Supravizio C C C C A P R P C C C P C
4.9.2.2 Integração ARS C C C C A P R P C C C P C
4.9.2.3 Outros Desenvolvimentos Internos C C C C A P R P C C C P C
4.10 BI (Solução Analítica) - Levantamento dos Relatórios C C C C C P P A C C C R C
4.11 BI (Solução Analítica) - Modelagem dos cubos C C C C C A P P C C C R C
4.12 Desenvolvimento das rotinas de  ETL do novo ERP C C C C C A P P C C C R C
4.13 Executar testes unitários (ERP e sistemas complementares). C C A C A P P P C C C R C
4.14 Executar testes nos sistemas legados. C C C C A R P P C C C P C
4.15 Documentar configurações do ERP e dos sistemas complementares C C C C A P P P C C C R C

4.16
Gerar especificações técnicas para objetos do novo ERP aplicáveis 
e sistemas complementares. C C C C C A P C C C C R C

4.17
Desenvolver programas no ERP e nos sistemas complementares 
atendendo as especificações geradas. C C C C C A P C C C C R C

4.18 Testar programas desenvolvidos no ERP e sistemas complementares. C C C C A P C R C C C P C
4.19 Gerar especificações técnicas de sistemas legados. C C C C A R P P C C C P C

4.20
Desenvolver programas nos sistemas legados atendendo as 
especificações geradas. C C C C A P R P C C C C C

4.21 Testar programas desenvolvidos nos sistemas legados. C C C C A R P P C C C C C

4.22
Gerar as Boas-Práticas (instruções para execução de transações no 
ERP). C C C C A P C P C C C R C

4.23 Definir e desenhar cenários de testes integrados. C C C C A P C P C C C R C
4.24 Preparar o sistema para os testes integrados. C C C C A P C P C C C R C
4.25 Executar testes integrados. C C C C A P C P C C P R C
4.26 Executar testes de acesso e perfis de autorização. C C C C A P C P C C P R C
4.27 Coordenar testes integrados e de acesso. C C C C A P C P C C P R C
4.28 Reportar resultado dos testes. C C C C A P C P C C P R C
4.29 Elaborar plano de treinamento para ERP e sistemas complementares. C C A R A P C P C C C P C
4.30 Elaborar plano de treinamento para sistemas legados. C C A R A P C P C C C P C

4.31
Gerar grade e catálogo de treinamento para ERP e sistemas 
complementares. C C C R A P C P C C C P C

4.32 Divulgar calendário de treinamento. C C C R A P C P C C C P C
4.33 Definir e disponibilizar logística e infraestrutura de treinamento. C C C R A P C P C C C P C
4.34 Gerar materiais de treinamento. C C C R A P C P C C C P C
4.35 Preparar ambiente ERP e sistemas complementares de treinamento. C C C A P P C P C C R P C
4.36 Preparar ambientes de treinamento nos sistemas legados. C C C A P P C P C C R P C
4.37 Tomar ações relativas a impactos organizacionais. A A P R P P C P C C C P C
4.38 Analisar prontidão para a mudança. C C A R P P C P C C C P C
4.39 Alinhar e engajar as lideranças. C C A R P P C P C C P P C
4.40 Elaborar plano de transição. C C A P P P C P C C P R C
4.41 Elaborar plano de corte. C C A P P P C P C C P R C

4.42
Planejar testes de backup/restore, performance, estresse e help desk no 
ERP. C C P P A P C P C C R P C

4.43
Executar testes de backup/restore, performance, estresse e help desk 
no ERP. C C P P A P C P C C R P C

4.44
Planejar testes de backup/restore, performance, estresse e help desk 
nos sistemas legados. C C P P A P C P C C R C C

4.45
Executar testes de backup/restore, performance, estresse e help desk 
nos sistemas legados. C C P P A P C P C C R C C

4.46
Planejar e executar testes de disaster recovery (ERP e nos sistemas 
legados). C C P P A P C P C C R P C

4.47 Extrair base de dados para carga (sistemas legados). C C A C P P P P C C P R C
4.48 Sanear base de dados para carga. C C A C P P P R C C C C C
4.49 Validar arquivos de carga. C C A C P P P R C C C P C
4.50 Testar carga de dados. C C A C P P P R C C P P C
4.51 Implementar o plano de transferência de conhecimento. C C A R P P P P C C C P C
4.52 Elaborar plano de congelamento do negócio (período de escuridão). C C A P R P C P C C P R P
4.53 Definir critérios de Go/No-Go (Go Live). A A A P R P C P C C R P P
4.54 Desenvolver os fluxos no Portal de Autoatendimento. C C A C R P C P C C C C C
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5.1 Treinamentos:
5.1.1 Desenvolvimento dos Manuais de Treinamentos para os Key-users. C C C P A P C C C C C R C

5.1.2
Desenvolvimento dos Manuais para Treinamentos para os Usuários 
Finais. C C C P A R P P C C C P C

5.1.3 Executar os treinamentos para os Usuários Finais. C C C P A R P R C C C C C
5.1.4 Executar treinamento para Time de Sustentação do novo ERP. C C C P A P P P C C C R C

5.1.5
Disponibilizar na UBBTS os Manuais (para Key-Users e Usuários 
Finais). C C C C A R C P C C C P C

5.2 Executar testes de aceite do usuário no ERP e sistemas complementares. C C C A P P C R P C C P C
5.3 Configurar atividades periódicas (concurrents). C C C C C R P P C C A P C
5.4 Configurar impressoras e estações de trabalho de usuários-finais. C C C C A P C C C C R C C
5.5 Elaborar plano de suporte. C C A P R P C P C C P P C
5.6 Elaborar plano de Operação Assistida C C A P R P C P C C P P C
5.7 Realizar um Inventário no ERP Legado. C C C C C P C R A C P C C
5.8 Monitorar e divulgar os resultados de treinamento. C C A R P P C P C C C C C
5.9 Executar atividades de impactos organizacionais. C C A R P P C P C C C P C
5.10 Realizar análise de prontidão para a mudança. C C A R P P C P C C C P C
5.11 Executar teste Ensaio Geral. C C A P A P C P P C P R C
5.12 Executar teste de Paralelo de Folha de Pagamento. C C A P A P C P P C P R C
5.13 Executar transferência (conversão/carga de dados mestres). C C C C A P P P C C P R C
5.14 Executar ultimo corte (carga de saldos e documentos pendentes). C C C C A P C P C C P R C
5.15 Realizar carga de ID dos usuários. C C C P A P C P C P P R C
5.16 Realizar análise de Go/No-Go. A A A P R R C P C C R R C
5.17 Iniciar monitoramento do ambiente produtivo. C C C P A P C P C C R P C
5.18 Executar atividades do plano de congelamento do negócio. C C P P P P C R A C P P C

5.19

Testar plano de continuidade operacional que atenda as necessidades da 
empresa, recomendações de auditoria e órgãos regulamentadores.

C C C C A C C R P P P C C

5.20
Testar plano de geração de cópias de segurança e recuperação de 
dados, de aplicativos e de documentação. C C C C A C C C C P R C C

5.21
Testar plano de controles físicos de proteção das informações dos 
ambientes do sistema ERP. C C C C A C C C C P R C C

5.22 Testar controle  de perfis de acesso. C C C A A C C C C R P P C

5. Fase de Transição
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6.1 Executar atividades do plano de início controlado. C C C P A P C R C C P P C
6.2 Executar atividades do plano de suporte. C C C P A R C P C C P R C

6.3
Realizar suporte ao usuário referente ao ERP e sistemas 
complementares. C C C C A P C R C C C P C

6.4
Ajustar configurações e desenvolvimentos no ERP e sistemas 
complementares devido a erros em sua execução. C C C C A P C P C C C R C

6.5 Realizar suporte ao usuário referente aos sistemas legados. C C C C A P C R C C C C C

6.6 Ajustar sistemas legados devido a erros encontrados em sua execução. C C C C A R P P C C C C C
6.7 Ajustar documentação de projeto, se aplicável. C C C P P P C C C C C R C
6.8 Reforçar ações de treinamento, se aplicável. C C C A P R C P C C C R C

6.9 Monitorar os sistemas (problemas técnicos, performance, estabilidade). C C C C A P C P C C R P C
6.10 Elaborar e executar plano de continuidade de negócios. C C C C A P C P P C R C C
6.11 Realizar upgrades e/ou atualizações nos sistemas. C C C C A P P P C C P R C
6.12 Realizar melhorias na SOLUÇÃO na Operação Assistida. C C C C A P C P C C P R C
6.13 Realizar monitoramento de Jobs. C C C C A P C P C C R P C
6.14 Realizar Inventário mensal durante o periodo de Operação Assistida. C C C P C P C R A C C P C

6. Go Live e Operação Assistida (Suporte)
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Anexo IV B  

 Cronograma Físico-Financeiro 
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FASE PESO FASE ENTREGAS 
Peso da 

ENTREGA
Pagamento Previsto 

KICK-OFF 5%  Workshop de Nivelamento. 100% R$ 0,00

Fornecimento do Guia de Primeiros Passos - Metodologia de Implementação 20% R$ 0,00

Fornecimento do Guia de Primeiros Passos - Índice de Questões a serem respondidas 30% R$ 0,00

Esboço do Plano de Projeto 50% R$ 0,00

Especificação dos Requisitos de Negócios (BRS) 50% R$ 0,00

Especificação dos Requisitos do Sistema (SRS) 50% R$ 0,00

Configuração da Solução e Validação de Requisitos

Aprimoramentos da Solução 

Treinamento e Suporte ao SDK 

Fornecimento do Plano de Testes e Apresentação do Teste de Aceitação do Usuário  "UAT 40% R$ 0,00

Fornecimento do Plano de Implantação 40% R$ 0,00

Plano de Treinamento e agendamento das sessões de treinamento 20% R$ 0,00
Formulário de conclusão com êxito do Teste de Aceitação pelo Usuário (UAT) – Após a conclusão
do UAT com êxito

10% R$ 0,00

Checklist de Entrada em Produção "go live" (TOA e BBTS) 40% R$ 0,00

Notificação de Instalação em Produção 10% R$ 0,00

Atualização da Especificação dos Requisitos do Sistema após a conclusão do Teste de Aceitação
pelo Usuário "UAT" (TOA)

40% R$ 0,00

Fornecimento do Plano de Testes e Apresentação do Teste de Aceitação do Usuário  "UAT 40% R$ 0,00

Fornecimento do Plano de Implantação 40% R$ 0,00

Plano de Treinamento e agendamento das sessões de treinamento 20% R$ 0,00

Formulário de conclusão com êxito do Teste de Aceitação pelo Usuário (UAT) – Após a conclusão
do UAT com êxito

10% R$ 0,00

Checklist de Entrada em Produção "go live" (TOA e BBTS) 40% R$ 0,00
Notificação de Instalação em Produção 10% R$ 0,00
Atualização da Especificação dos Requisitos do Sistema após a conclusão do Teste de Aceitação
pelo Usuário "UAT" (TOA)

40% R$ 0,00

R$ 0,00
100%

ATENÇÃO:  INSERIR AQUI O PREÇO DA IMPLANTAÇÃO (CÉLULA F2)   >>>>>>

PLANEJAMENTO/INICIAÇÃO

Testes

Serviços de Implantação e Integração  da Solução TOA 

Configuração e Desenvolvimento 20%

Levantamento e Validação de Requisitos 20%

100%

15%

20%

R$ 0,00

10%
Preparação para Produção & Entrada em 

Produção "Go Live" 

Testes (Integração com o EBS 12) 5%

Preparação para Produção & Entrada em 
Produção "Go Live" 

5%
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Anexo V B 

Glossário 
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Glossário de termos utilizados no documento Projeto Básico e seus Anexos. 

# Termo Significado 

1 ACT Acordo Coletivo de Trabalho. 

2 ATM Terminais para saques de dinheiro. 

3 BEM Todo bem pertencente ao ativo imobilizado da Empresa e 
suscetível de avaliação econômica. 

4 CAT Centros de Assistência Técnica. 

5 CMI Centro de Microfilmagem. 

6 Cobra Image Sistema da BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS, utilizado para o 
processamento de envelopes de numerário e cheques. 

7 CPP Controle do Painel de Produção. 

8 CSL Centros de Suporte de Logística. 

9 CTI Centro de Tratamento de Imagens. 

10 CTPS Carteira de Trabalho e Previdência Social. 

11 Desenvolvimento Desenvolvimento da SOLUÇÃO significa que a implementação 
de requisitos é feita com base em linguagem de programação, 
podendo também envolver, de forma subsidiária, algum tipo de 
parametrização complementar. 

12 DGCO Número atribuído pela COBRA TECNOLOGIAaos contratos com 
clientes e fornecedores. 

13 Diagrama de Atividades Representa o fluxo de tarefas que podem ser executadas pelo 
sistema ou por um ator. 

14 Diagrama de Caso de 
Uso 

Representa o conjunto de comportamentos de alto nível que o 
sistema deve executar para um determinado ator. É o diagrama 
mais simples, e não há necessidade de grandes detalhamentos. 

15 Diagrama de Classes Representa uma coleção de classes e seus inter-
relacionamentos. 

16 Diagrama de 
Colaboração 

Representa uma coleção de objetos que trabalham em conjunto 
para atender algum comportamento do sistema. 

17 Diagrama de 
Componentes 

Representa uma coleção de componentes de software e seus 
inter-relacionamentos. 

18 Diagrama de Depuração Representa uma coleção de componentes e mostra como esses 
são distribuídos em um ou vários nós de hardware. 

19 Diagrama de Estados Representa um conjunto de estados que um objeto pode estar e 
os “gatilhos” que estimulam a transição do objeto de um estado 
para outro. 

20 Diagrama de Objetos Representa um retrato, em tempo de execução, dos objetos do 
software e seus inter-relacionamentos. 

21 Diagrama de Pacotes  Representa uma coleção de outros elementos de modelagem e 
diagramas. 

22 Diagrama de Sequência Representa uma perspectiva, orientada por tempo, da 
colaboração entre os objetos. 

23 Filial Filial da BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS. Atualmente existem 
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35 filiais em todo país. 

24 FORMAT Sistema Legado, formatação do Layout dos arquivos. 

25 Gap Gap é um termo em inglês que significa um distanciamento; 
afastamento, separação, uma lacuna ou um vácuo. 

26 GERPROD Gerenciamento da Produção, apenas dos arquivos Aditáveis. 

27 GERSpool Gerenciamento dos arquivos da Impressora. 

28 IAL Índice de Abandono de Ligações 

29 IFQA Índice Final de Qualidade dos Atendentes da BB TECNOLOGIA 
E SERVIÇOS. 

30 Infraestrutura de TI Infraestrutura de TI refere-se ao conjunto de hardwares a serem 
fornecidos pelo contratante para implantação da SOLUÇÃO. 

31 Insumo Material aplicado na recuperação de itens sobressalentes dentro 
do centro de reparos. 

32 IST Índice de Serviços Telefônicos. 

33 Organização de 
Inventário 

Estrutura de centros de estoque. 

34 Parametrização Parametrização da SOLUÇÃO significa que a implementação de 
requisitos é feita com base exclusiva em alteração de 
parâmetros por meio do uso de funcionalidades próprias do 
sistema, como por exemplo interfaces gráficas de configuração, 
sem envolver codificação em linguagem de programação. 

35 Peças Sobressalentes São as peças que compõe os ATM (itens reparáveis). 

36 PEE Processamento Eletrônico de Envelopes. 

37 Personalização Personalização de formulários é uma maneira de personalizar 
os aplicativos Oracle sem a necessidade de intervenção e 
conhecimento em linguagens de programação. 

38 RAC Relatório de Assistência ao Cliente. 

39 REDOC Reprodução de Documentos. 

40 Regional A Regional é um agrupamento de Filial por região do país. 

41 SIAFEM Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e 
Municípios. 

42 SICON Atual Sistema de Contratos, que será substituído por módulo 
especifico da SOLUÇÃO. 

43 SIM2 Sistema Legado que controla o faturamento e a produção da 
Microfilmagem. 

44 SISLOC Atual Sistema de Locomoção (Viagens e deslocamentos), que 
será substituído por módulo específico da SOLUÇÃO. 

45 Solução Integrada de 
Gestão Empresarial 

Conjunto de Sistemas de Informação escopo do projeto de 
implantação, denominado SOLUÇÃO. 

46 Subinventário É um nível inferior de centro de estoque. Uma Organização de 
Inventário pode ter diversos subinventários associados. 

47 Transação 321 Módulo do sistema Cobra Image que permite a identificação dos 
envelopes que foram processados com transação incorreta. 
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48 WebConsulting Gerenciamento da Impressão via Web. 

49 X22 Relatório gerencial acessado pelo SISBB que informa o total de 
transações efetuadas pelo PEE e transmitidas pelo Cobra 
Image. 
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ANEXO II 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50-2015-04-30 
 
DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DOS TERMOS DO PREGÃO 
  
        (nome da empresa)                  ,  neste ato representada por      (nome do 
responsável)             , declara, para os devidos fins e efeitos legais, que se submete a 
todos os termos do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50-2015-04-30 da COBRA TECNOLOGIA 
S.A, informando que a proposta apresentada pela empresa supracitada obedeceu, 
considerou e aceitou todos os elementos mencionados no referido PREGÃO. 
 
 
 
 
 
Local e data: 
 
Assinatura: 
 
CPF nº: 
 
CI nº: 
 
Número do CNPJ: 
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ANEXO III 
                
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50-2015-04-30 
 
DECLARAÇÕES 
 
Empresa .........................................., inscrita no CNPJ n°................................., por 
intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da 
Carteira de Identidade n°............................ e do CPF no ........................., DECLARA sob 
as penas da Lei: 
 
1) ATENDIMENTO AO ART. 27, INCISO V da LEI 8666/93, acrescido pela Lei no 9.854, 
de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos; 
 
2) DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA A HABILITAÇÃO: que, até a 
presente data inexiste(m) fato(s) impeditivo(s) para a sua habilitação, estando ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 
 
3) CUMPRIMENTO DO ART. 4º, INCISO VII DA LEI 10.520/2002, sob pena de aplicação 
das penalidades legais cabíveis conforme previsto no Art. 7º da Lei nº 10.520/2002, que 
atende plenamente os requisitos de habilitação constantes do Edital; 
 
4) DE CONHECIMENTO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO: ter recebido todos os 
documentos e informações, conhecer e acatar as condições para o cumprimento das 
obrigações objeto da Licitação. 
 
 
(local e data)________, _____ de __ 
Nome e identificação do licitante 
 
 
 
OBS.: a presente declaração deverá ser assinada pelo licitante ou por representante 
legal da licitante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



COBRA TECNOLOGIA S.A - PREGÃO ELETRÔNICO- nº 50-2015-04-30 – Serviços especializados de instalação de 
software e implantação de Solução Integrada de Gestão Empresarial. Contratação também de serviço e implantação do 
Sistema de Operação de Serviços de Campo Oracle TOA Technologies para 1.700 usuários na modalidade SaaS (Software 
as a Service). 
www.licitacoes-e.com.br  

501 

ANEXO IV 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50-2015-04-30 
 
 
DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME OU EPP 
 
 
A empresa..........................................., inscrita no CNPJ sob o 
nº.........................................., por intermédio de seu representante legal Sr.(a) 
.........................................., portador do Documento de Identidade nº 
........................................., inscrito no CPF sob o nº ................................ DECLARA, sob 
as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para qualificação como 
................................  (incluir a condição da empresa: Micro Empresa (ME) ou Empresa de 
Pequeno Porte (EPP)), art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2006 e que não está sujeita a 
quaisquer dos impedimentos do § 4º deste artigo, estando apta a usufruir do tratamento 
favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da citada lei. 
 
 
Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e pretendemos 
utilizar o prazo previsto no art. 43, § 1º da Lei Complementar nº. 123/06, para 
regularização, estando ciente que, do contrário, decairá o direito à contratação, estando 
sujeita às sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
 
Local, ___ de _______________ de 2015. 
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ANEXO V 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50-2015-04-30 
 

MODELO DE ATESTADOS E DECLARAÇÕES 
 

ATESTADO DE COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA DO PROPONENTE PARA 
ATENDIMENTO AOS REQUISITOS MÍNIMOS OBRIGATÓRIOS 

 

Cada atestado de aptidão técnica e experiência deverá conter: 

i. Atestados, originais e em papel timbrado, deverão constar a Razão Social, 
CNPJ, endereço e telefone da empresa contratante, nome do responsável 
pelas informações e respectivo cargo, e-mail e telefone de contato, e 

assinatura do Representante Legal da Atestante ou outra forma que permita 

a COBRA TECNOLOGIA estabelecer contato com a empresa atestadora, 
se necessário. 

ii. Os atestados deverão ser emitidos por empresas privadas ou 

órgãos/entidades da administração direta ou indireta, com estrutura 

organizacional composta por um corpo funcional acima de 500 (quinhentos) 
empregados/servidores. 

iii. Não serão aceitos atestados de empresas localizadas fora do país. 

iv. Nos atestados deverão constar o nome do projeto, quantidade de horas 

empregadas e quantidade de profissionais envolvidos na execução do 
mesmo. 

v. Os atestados devem informar a quantidade de empregados da empresa 

atestadora. 

vi. Os atestados devem informar a descrição da solução implantada, em nível 

de detalhes que permita a sua perfeita identificação, que deverá conter 

necessariamente os produtos listados na SOLUÇÃO. 

vii. O total da carga horária do(s) atestado(s) deverá ser, de no mínimo, 4000 

(quatro mil) horas e proporcionais à complexidade e dimensão do escopo 
dos objetos licitados tanto em relação ao tempo estimado para a execução 

das atividades quanto ao quantitativo de profissionais envolvidos. 

viii. Apenas será admitido atestado emitido em que tenha sido a sociedade 

responsável pela prestação dos serviços de implementação e implantação 
de SOLUÇÃO. 
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OBSERVAÇÕES:  

2. Os atestados e declarações solicitados no presente EDITAL que não tiverem modelo 
definido neste ANEXO deverão ser elaborados em formato livre, devendo ser emitidos 

em papel timbrado (apenas preferencialmente, para o caso dos atestados), contendo 

a Razão Social, o CNPJ, o endereço, o responsável pelas informações e respectivo 
cargo, e-mail e telefone de contato, além do nome e assinatura do Representante 

Legal do PROPONENTE/Atestante.  

3. MODELO 1  

 
ATESTADO DE COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA DO PROPONENTE PARA 

ATENDIMENTO AOS REQUISITOS MÍNIMOS OBRIGATÓRIOS 
             
   A (nome da EMPRESA ATESTANTE) atesta, para fins de habilitação do Pregão 
Eletrônico COBRA TECNOLOGIA nº 50-2015-04-30, que a empresa (nome da EMPRESA 

PROPONENTE), realizou serviços relativos a: 

vi. Planejamento da implantação. 

vii. Serviços de instalação e configuração da SOLUÇÃO no ambiente 
computacional da ATESTANTE. 

viii. Serviços de transferência de conhecimento para a utilização de todos os 
módulos da SOLUÇÃO. 

ix. Serviços de suporte à implantação dos processos de negócios da 
ATESTANTE na SOLUÇÃO. 

x. Serviços de operação assistida da SOLUÇÃO no ambiente computacional 
da ATESTANTE. 

Tendo executado os serviços de acordo com as disposições contratadas e 
apresentando conformidade com a boa técnica exigida. 

1. Qualificação da Atestante: 

 Razão Social: 

 CNPJ: 
 Endereço: 

 Responsável pelas informações e cargo: 
 E-mail: 

 Telefone: 
 

2. Data do início e da conclusão do serviço (entre 2008 e 2014): 

 
3. Descrição da solução implantada, em nível de detalhes que permita a sua perfeita 
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identificação (descrever a relação dos produtos de software da Solução Integrada de 

Gestão Empresarial). 

 
4. Descrição sucinta dos serviços realizados: 

 

5. Quantitativo do quadro funcional (no ano base de 2014): 
 

 
(Local e Data) 

_____________________________________________ 

Nome e Assinatura do Representante Legal da Atestante 

R.G. nº.:  
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ANEXO VI 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50-2015-04-30 
 
PROPOSTA ECONÔMICA (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS) 
 
Prezados Senhores, 
 
 Ref.: Cobra Tecnologia S.A. – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50-2015-04-30 – 

Proposta Econômica de Prestação de Serviços. 
 
1. OBJETO: 
 
1.1 Apresentamos nossa Proposta Econômica para prestação dos serviços de 

........................., conforme discriminado no Anexo A do Edital que integra o 
instrumento convocatório da licitação em epígrafe. (Descrever o serviço 
detalhando, inclusive, condições específicas).  

   
1.2.  Apresentamos nossa Proposta Econômica para prestação dos serviços de 

........................., conforme discriminado no Anexo B do Edital que integra o 
instrumento convocatório da licitação em epígrafe. (Descrever o serviço 
detalhando, inclusive, condições específicas).  

 
2. CONDIÇÕES GERAIS 
 
2.1 O PROPONENTE declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege 

a presente licitação bem como o Contrato que o integra. 
 
2.2 As relações empregador/empregado, concernentes ao controle de freqüência, 

disciplina, folha de pagamento e demais obrigações de Lei serão sempre de inteira e 
exclusiva responsabilidade desta empresa. 

 
3. PREÇO DO SERVIÇO 
 
3.1 Pela prestação dos serviços discriminados Anexo A cobraremos, a importância de 

R$............. (........) (em algarismos e por extenso), conforme discriminada no 
orçamento de custos que integra, para todos os fins de direito, esta Proposta 
Econômica.  

 
3.2 Pela prestação dos serviços discriminados Anexo B cobraremos a importância de 

R$............. (........) (em algarismos e por extenso), conforme discriminada no 
orçamento de custos que integra, para todos os fins de direito, esta Proposta 
Econômica. 

 
3.3 A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da 

sessão pública do Pregão (salvo disposição específica do edital). 
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3.4 O preço proposto contempla todas as despesas necessárias à plena execução do 
serviço, tais como de pessoal, de administração e todos os encargos (obrigações 
sociais, impostos, taxas etc.) incidentes sobre o serviço.  

 
3.5 Preposto Administrativo.................................................................................................... 

3.6 Cargo:...............................................e-mail......................................Tel.: (xx).................. 

3.7  A Unidade da Federação na qual será emitida a Nota Fiscal é....................................... 

 
3.8 Desde já declaramo-nos cientes de que a Cobra Tecnologia S.A procederá à 

retenção de impostos nas hipóteses previstas em lei. 
 
Anexo: Demonstrativo de Orçamento de Custos ou Planilha de custas ou Formação de 

Preços. 
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ANEXO À PROPOSTA ECONÔMICA 
 

1. Modelo de Planilha de Preço 

O PROPONENTE deverá apresentar, sob pena de desclassificação: 

iv. O custo preenchido no Cronograma Físico-Financeiro (ANEXO VI - 
Cronograma Físico-Financeiro) separado por entregáveis. 

v. O detalhamento dos preços previstos por produto que compõe a SOLUÇÃO 
deverá ser apresentado no ANEXO VI - Cronograma Físico-Financeiro. 

vi. a consolidação dos custos no formato da Planilha de Preço sugerido abaixo 
deverão ser apresentados no ANEXO VI - Cronograma Físico-Financeiro. 

Nesta planilha deverá ser apresentada a composição de todos os custos envolvidos no 
contrato: preços, impostos, gastos totais e lucratividade prevista, para o cumprimento dos serviços 
contratados neste EDITAL de acordo com o Decreto 2.271/1997, art. 5º, caput. 

PLANILHA DE PREÇO (Em R$) - Total
(1) PREÇO 0,00
(2) IMPOSTOS SOBRE O SERVIÇO 0,00

(2.1) PIS 1,65% 0,00
(2.2) COFINS 7,60% 0,00
(2.3) ISS 5,00% 0,00

(3) GASTOS TOTAIS 0,00
(3.1) GASTOS COM PESSOAL 0,00

(3.1.1) SALÁRIOS
(3.1.2) HORAS EXTRAS
(3.1.3) ENCARGOS SOCIAS
(3.1.4) BENEFÍCIOS SOCIAIS
(3.1.5) DEMAIS GASTOS COM PESSOAL(1)

(3.2) GASTOS COM DESLOCAMENTOS(2)

(3.3) GASTOS INDIRETOS(3)

(4) LUCRATIVIDADE
(1)Adicionais, Gratificações, Auxílios, Previdência Complementar, etc.
(2)Passagens aéreas, táxis, pedágios, hospedagens, alimentação, etc.
(3)Materiais, equipamentos e outros gastos indiretos que se queria alocar.

Total estimado de horas -------------------------------------  
 

Explicações sobre totalizadores: 

Preço (1) = Impostos sobre o Serviço (2) + Gastos Totais (3) + Lucratividade (4). 
Impostos sobre o Serviço (2) = PIS (2.1) + COFINS (2.2) + ISS (2.3). 

PIS (2.1) = 1,65 % * Preço (1). 
COFINS (2.2) = 7,6% * Preço (1). 
ISS (2.3) = 5,00% * Preço (1). 
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Gastos Totais (3) = Gastos com Pessoal (3.1) + Gastos com Deslocamentos (3.2) + Gastos 
Indiretos (3.3). 
Gastos com Pessoal (3.1) = Salários (3.1.1) + Horas Extras (3.1.2) + Encargos Sociais (3.1.3) + 
Benefícios Sociais (3.1.4) + Demais Gastos com Pessoal (3.1.5). 
 

2. Restrições 

Serão desclassificadas as empresas que não atenderem a quaisquer das condições 
de preço, segundo modelo apresentado no item 1 deste anexo, descritas a seguir: 

 
A)  R$ 200,00/ hora < [ (1) / Total Estimado de Horas]  < R$ 400,00/hora 
 
B) [(3.2)+(3.3)+(4)] / [(2)+(3.1)] < 1 
[Gastos com Deslocamentos mais Gastos Indiretos mais Lucratividade] dividido por 
[Impostos sobre o Serviço mais Gastos com Pessoal] menor que o fator 1. 
 

 

O não aceite formal do plano P1: Plano de Implementação e Integração da 
SOLUÇÃO desenvolvido pelo PROPONENTE, em até 10 (dez) dias úteis após a apresentação, 
poderá gerar o cancelamento do contrato pela COBRA TECNOLOGIA, sem ônus de perdas e danos 
referentes à aplicação de multas/penalidades previstas na Legislação vigente. 
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ANEXO VII 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50-2015-04-30 
 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUALIDADE AMBIENTAL 

 
PROPONENTE 
 
(QUALIFICAÇÃO) 
 
 

Declaramos, sob as penas da Lei, na qualidade de proponente do processo 

licitatório, sob a modalidade de Pregão Eletrônico nº 50-2015-04-30, instaurado pela 

Cobra Tecnologia S.A., de que atendemos os critérios de qualidade ambiental e 

sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, 

conforme Instrução Normativa nº 01/2010 da Secretaria de Logística e Tecnologia de 

informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e o Decreto 7.746/2012. 

 

 

 

 

 

 

 

________________,__ de _____________ de 2015. 

_________________________________ 

Nome 
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ANEXO VIII – A  

================================================================ 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E OUTRAS AVENÇAS 

================================================================ 

 

DGCO n° XXXXXXXXX 

OC n° XXXXXXX 

 
COBRA TECNOLOGIA S.A., com sede na Estrada dos Bandeirantes, nº 7966 – 
Jacarepaguá, CEP: 22783-110 – Rio de Janeiro, RJ, inscrita no CNPJ nº 42.318.949/0001-
84, neste ato representada na forma de seus atos constitutivos pelo(s) seu(s) 
representante(s) legal(ais) ao final qualificado(s) e assinado(s), doravante denominada 
simplesmente CONTRATANTE, e a XXXXXXXXX, estabelecida na 
XXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ nº XXXXXXXXXXXX, doravante denominada 
CONTRATADA, neste ato representada na forma de atos seus constitutivos pelo(s) seu(s),  
representante(s) legal(ais) ao final qualificado(s) e assinado(s), têm entre si justo e 
contratado o presente Contrato de Serviços, que se regerá pelas cláusulas e condições a 
seguir estipuladas: 
 
O presente CONTRATO teve sua MINUTA-PADRÃO analisada pelo Parecer 
COJUR/CONTRATOS nº 0005 de 06 de janeiro de 2015. 
 
1. OBJETO 
 

1.1.  O presente contrato tem por objeto a prestação pela CONTRATADA à 
CONTRATANTE de prestação de serviços especializados de suporte consultivo 
para instalação de softwares, realização da implantação, desenho da solução, 
construção, testes, treinamento, transição, operação assistida e manutenção, 
assim como a integração dos processos de trabalho da BB TECNOLOGIA E 
SERVIÇOS, conforme Proposta Técnica e Comercial da CONTRATADA  nº 
XXXXXXXX, de XX de XXXXXXX de 2015, e nas características constantes do 
Anexo A do edital e deste contrato. 

 
1.2. O presente contrato poderá sofrer acréscimos ou reduções de até 25% (vinte e 

cinco por cento), a critério da CONTRATANTE e mediante aviso formal à 
CONTRATADA. Desde que acordado entre as partes, as supressões poderão 
exceder o percentual aqui estabelecido. 

 
1.3. Consideram-se integrantes do presente instrumento contratual, os termos do 

Edital do PE n° 50-2015-04-30, da Proposta da Contratada e demais documentos 
pertinentes, independentes de sua transcrição.  

 
2. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

2.1. A CONTRATADA obriga-se a executar os serviços, na forma e nas condições 
estabelecidas no Anexo A. 
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3. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

3.1. Constituem obrigações da CONTRATADA, além de outras estipuladas neste 
Contrato, no Edital, na Proposta da CONTRATADA e no Anexo A deste 
instrumento: 

 
3.1.1. Prestar os serviços objeto deste Contrato, mediante a utilização de uma 

equipe de trabalho plenamente capaz de desempenhar as atividades 
descritas no Edital, neste Contrato, Proposta da CONTRATADA, anexos e 
documentos aplicáveis, garantindo a qualidade dos mesmos, dentro dos 
prazos e condições estabelecidos neste instrumento, na Proposta da 
CONTRATADA e documentos aplicáveis; 

 
3.1.2. Responsabilizar-se pelos serviços prestados para a execução do objeto 

deste Contrato, obrigando-se a reparar exclusivamente às suas custas e 
dentro dos prazos estabelecidos, todos os defeitos, erros, falhas, 
omissões e quaisquer outras irregularidades verificadas na execução dos 
mesmos, que possam ser atribuídas exclusivamente por dolo ou culpa à 
CONTRATADA; 

 
3.1.3. Responsabilizar-se integralmente por multas e penalidades impostas pela 

fiscalização do Ministério do Trabalho e Previdência Social e/ou outros 
órgãos públicos federais, estaduais e/ou municipais a que der causa em 
razão deste Contrato e/ou de sua execução; 

 
3.1.4. Manter um arquivo completo de toda a documentação referente aos 

serviços objeto deste Contrato, durante a vigência deste instrumento, com 
o devido zelo, segurança e sigilo, bem como fornecer relatórios quando 
solicitado; 

 
3.1.5. Restituir, quando da extinção ou rescisão deste Contrato, todos os 

documentos recebidos da CONTRATANTE e/ou que contenham 
informações obtidas no período de vigência deste instrumento; 

 
3.1.6. Atender, na execução deste Contrato, o que determinam as Leis 

Federais, Estaduais e Municipais, relativas a trânsito, seguros, obrigações 
trabalhistas e previdenciárias, acidentes do trabalho, segurança e saúde 
ocupacional e as demais legislações aplicáveis (inclusive fornecendo os 
equipamentos de proteção individual que se fizerem necessários), 
correndo, por sua conta e responsabilidade exclusivas, todas as 
obrigações que estejam exclusivamente sob sua responsabilidade, 
inclusive fiscais ou parafiscais, daí decorrentes, desde que tenham como 
escopo este instrumento, ficando a CONTRATANTE isenta 
expressamente de quaisquer encargos e responsabilidades; 

 
3.1.7. Assumir, a título exclusivo, as condições de empregador, patrão ou 

empresário, no que diz respeito às pessoas que sejam contratadas para o 
cumprimento deste Contrato, não havendo vinculação de ordem 
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trabalhista entre os empregados ou prepostos da CONTRATADA com a 
CONTRATANTE; 

 
3.1.8. Excluir de imediato a CONTRATANTE de todo e qualquer processo 

judicial ou administrativo que seja ajuizado/instaurado por empregado ou 
quaisquer outros profissionais da CONTRATADA, terceiros ou órgão 
governamental em razão deste Contrato e/ou de sua execução, isentando 
a CONTRATANTE de qualquer ônus ou responsabilidade; 

 
3.1.9. A CONTRATADA será a única e exclusiva responsável pela integral 

execução do presente Contrato, perante a CONTRATANTE, 
independentemente da fiscalização exercida pela CONTRATANTE; 

 
3.1.10. Substituir de imediato, mediante solicitação da CONTRATANTE, o 

preposto cujo comportamento, a juízo da CONTRATANTE, mostrar-se 
inconveniente para a boa execução dos serviços; 

 
3.1.11. Fornecer, mensalmente, ou a critério da CONTRATANTE, em prazo 

inferior, relatórios detalhados a respeito dos serviços prestados à 
CONTRATANTE, conforme pedidos desta; 

 
3.1.12. Fazer que seus empregados ou prepostos quando a serviço nas 

dependências da CONTRATANTE ou nas de cliente desta, portem 
crachá de identificação. 

 
4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

4.1. Constituem obrigações da CONTRATANTE, além de outras estipuladas neste 
Contrato, na Proposta da CONTRATADA e no Anexo A deste instrumento: 

 
4.1.1. Fornecer todas as informações necessárias, dirimir dúvidas e orientar a 

CONTRATADA em todos os casos omissos, quando indispensáveis ao 
perfeito cumprimento deste Contrato; 

 
4.1.2. Pagar os valores devidos à CONTRATADA, em conformidade com as 

condições e critérios estabelecidos neste Contrato, desde que após a 
aferição do adimplemento contratual da CONTRATADA; 

 
4.1.3. Comunicar à CONTRATADA qualquer irregularidade na execução dos 

serviços objeto do presente Contrato. 
 
5. PRAZOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E HOMOLOGAÇÃO 
 

5.1. A CONTRATADA dará inicio na prestação dos serviços do objeto do presente 
contrato em até 7 (sete) dias corridos após a assinatura deste contrato. 
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6. PESSOAL 
 

6.1. Para realização dos serviços ajustados, a CONTRATADA designará profissionais, 
especializados e devidamente credenciados, assumindo total responsabilidade 
pelo controle de freqüência, disciplina e pelo cumprimento de todas as obrigações 
trabalhistas, fiscais e previdenciárias, inclusive as decorrentes de acidentes, 
indenizações, multas, seguros, pagamentos a fornecedores diretos, normas de 
saúde pública e regulamentadoras do trabalho, assim como pelo cumprimento de 
todas as demais obrigações atinentes ao presente contrato, não havendo 
vinculação de ordem empregatícia entre os profissionais da CONTRATADA com a 
CONTRATANTE. 

 
6.2. A CONTRATANTE poderá reter e ou descontar de todo e qualquer crédito da 

CONTRATADA o montante necessário para o cumprimento das obrigações 
previstas no item acima, se a CONTRATANTE for envolvida em alguma autuação 
ou processo concernente às mesmas. 

 
6.3. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos legais, não 

transfere para a CONTRATANTE a responsabilidade pelo seu pagamento. Caso 
venha a CONTRATANTE a satisfazê-los, ser-lhe-á assegurado o direito de 
regresso, sendo os valores pagos atualizados financeiramente, desde a data em 
que tiverem sido pagos pela CONTRATANTE até aquela em que ocorrer o 
ressarcimento pela CONTRATADA. 

 
6.4. A CONTRATADA se obriga a substituir, mediante solicitação formal e a critério da 

CONTRATANTE, qualquer dos seus profissionais designados para executar as 
tarefas correspondentes a este contrato, que não esteja correspondendo aos 
padrões estabelecidos pela CONTRATANTE.  A CONTRATADA terá o prazo 
máximo de 02 (dois) dias úteis, a contar da data da solicitação, para proceder à 
troca. 

 
7. PREÇO 
 

7.1. Pela prestação dos serviços descritos neste Contrato a CONTRATANTE pagará à 
CONTRATADA o valor total de R$ XXXXXXXX(XXXXXXXXXXXX),  assim 
distribuídos: 

 
7.1.1. XXXXXXXXXXXXXXX 
 
7.1.2. XXXXXXXXXXXXXXX 

 
7.2. Nos valores mencionados no item acima estão incluídas todas as despesas 

necessárias à plena execução dos serviços, tais como de fornecimento de 
materiais e equipamentos, de pessoal, de administração e todos os encargos 
(obrigações sociais, impostos, taxas, etc.) incidentes. 
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8. REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 
 

8.1. O preço estipulado poderá ser repactuado mediante acordo entre as partes, de 
acordo com a legislação vigente, adotando-se como parâmetros básicos a 
qualidade e os preços de mercado para a prestação dos serviços objeto deste 
Contrato. 

 
8.2. Será admitida a repactuação dos preços dos serviços contratados, desde que 

seja observado o interregno mínimo de um ano. 
 
8.3. O disposto nesta cláusula não impede a eventual concessão de reequilíbrio 

contratual, na forma do art. 65, inciso II, alínea “d”, da Lei 8.666/93. 
 
9. GARANTIA CONTRATUAL 
 

9.1. Como compromisso de integral cumprimento das obrigações contratuais 
assumidas, inclusive por multas eventualmente aplicadas, a CONTRATADA 
manterá garantia em favor da CONTRATANTE numa das modalidades previstas 
no artigo 56 da Lei nº 8.666/93, no valor de R$ XXXXXXXXXX 
(XXXXXXXXXXXXXXX), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor deste 
contrato, a ser entregue no prazo de até 30 (trinta) dias a contar da data de sua 
assinatura, prorrogáveis por igual período a critério da CONTRATANTE, a qual 
deverá ser válida durante todo o período de vigência contratual. 

 
9.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias na apresentação da garantia autoriza a 

CONTRATANTE a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou 
cumprimento irregular de suas cláusulas. 

 
9.3. A garantia eleita pela CONTRATADA deverá atender aos requisitos mínimos 

descritos a seguir: 
 

9.3.1. A caução em dinheiro deverá apresentar as seguintes características: 
 

a) O valor relativo à garantia entregue pela CONTRATADA à 
CONTRATANTE será administrado por meio de aplicação financeira 
capaz de assegurar a atualização monetária do dinheiro; 

 
b) A aplicação financeira será objeto de escolha conjunta entre a 

CONTRATADA e a CONTRATANTE. 
 
c) O montante aplicado permanecerá bloqueado para movimentação 

durante toda a vigência contratual, e será liberado, com a respectiva 
atualização monetária, somente depois que a CONTRATANTE puder 
assegurar que não existem pendências contratuais atribuíveis à 
CONTRATADA; e 

 
d) A CONTRATADA terá acesso, mediante solicitação prévia com 

antecedência de 03 (três) dias úteis, aos extratos relativos à conta de 
caução para mero acompanhamento; 
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9.3.2. Os títulos da dívida pública deverão: 
 

a) Ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema 
centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco 
Central do Brasil; e 

 
b) Ser avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo 

Ministério da Fazenda; 
 

9.3.3. A fiança bancária deverá atender aos seguintes requisitos mínimos: 
 

a) Expressa afirmação do fiador de que, como devedor solidário e 
principal pagador, quitará perante a CONTRATANTE eventuais 
débitos oriundos da execução contratual, inclusive os de natureza 
trabalhista e/ou previdenciária, até o valor da garantia fixado na carta 
fiança, independentemente de interpelação judicial, caso o afiançado 
não cumpra suas obrigações; 

 
b) Expressa renúncia do fiador ao “benefício de ordem” e; 
 
c) Cláusula que assegure a atualização do valor afiançado; 

 
9.3.4. A apólice do seguro garantia deverá atender no mínimo as seguintes 

exigências: 
 

a) Indicar a CONTRATANTE como beneficiária do seguro; 
 
b) Indicar que o seguro garante o fiel cumprimento das obrigações 

assumidas pelo fornecedor por meio do ajuste firmado, inclusive as de 
natureza trabalhista e/ou previdenciária, até o valor da garantia fixado 
na apólice; e 

 
c) Não exibir cláusula capaz de restringir a cobertura securitária relativa 

a eventuais descumprimentos pela CONTRATADA de seus deveres 
contratuais, cíveis, trabalhistas ou previdenciários pertinentes à 
execução do contrato. 

 
9.4. A CONTRATADA obriga-se a apresentar termo de quitação do seguro quando da 

apresentação da respectiva apólice. Caso o pagamento do prêmio tenha sido 
parcelado pela CONTRATADA, esta se obriga a apresentar mensalmente 
comprovante do referido pagamento. 

 
9.5. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá assegurar o 

pagamento de: 
 

9.5.1. Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não 
adimplemento das demais obrigações nele previstas; 

 



COBRA TECNOLOGIA S.A - PREGÃO ELETRÔNICO- nº 50-2015-04-30 – Serviços especializados de instalação de 
software e implantação de Solução Integrada de Gestão Empresarial. Contratação também de serviço e implantação do 
Sistema de Operação de Serviços de Campo Oracle TOA Technologies para 1.700 usuários na modalidade SaaS (Software 
as a Service). 
www.licitacoes-e.com.br  

516 

9.5.2. Prejuízos causados à CONTRATANTE ou a terceiro, decorrentes de culpa 
ou dolo durante a execução do contrato; 

 
9.5.3. Multas moratórias e punitivas aplicadas pela CONTRATANTE à 

CONTRATADA; e 
 
9.5.4. Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, 

não adimplidas pela CONTRATADA. 
 

9.6. A vigência da garantia deve ser compatibilizada com a nova vigência contratual, 
quando houver prorrogação do contrato. 

 
9.7. Havendo majoração do preço contratado, fica a critério da CONTRATANTE 

solicitar formalmente à CONTRATADA a integralização da garantia, limitada ao 
percentual estabelecido no item 9.1. No caso de supressão, a alteração na 
garantia para adequação ao novo valor ocorrerá mediante solicitação da 
CONTRATADA, respeitando-se também o mesmo percentual. 

 
9.8. Utilizada a garantia, a CONTRATADA obriga-se a integralizá-la no prazo de 5 

(cinco) dias úteis contados da data em que for notificada formalmente pela 
CONTRATANTE. 

 
9.9. O valor da garantia somente será liberado à CONTRATADA após a execução de 

todos os serviços contratados ou por ocasião da rescisão do contrato, desde que 
não possua obrigação ou dívida inadimplida com a CONTRATANTE, e mediante 
a comprovação do cumprimento de todas as obrigações de natureza trabalhista e 
previdenciária em relação aos seus empregados. 

 
9.10. Caso o pagamento das obrigações trabalhistas e previdenciárias não ocorra até 

o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, a garantia 
será utilizada para o pagamento dessas verbas diretamente pela 
CONTRATANTE. 

 
10. PAGAMENTO 
 

10.1. A CONTRATANTE efetuará o pagamento referente aos entregáveis (PRODUTOS 
e SERVIÇOS), através da atribuição de um valor por ENTREGA efetiva, conforme 

Cronograma Físico Financeiro, Anexo VI-A (ANEXO A) deste contrato, ao invés da 
modalidade de pagamento por simples consumo de horas, que não assegura à 
COBRA TECNOLOGIA a efetiva prestação dos serviços em conformidade com o 

cronograma definido. 

10.2. A COBRA TECNOLOGIA somente efetuará o pagamento para cada PRODUTO 

previsto mediante o seu respectivo Recebimento Definitivo, conforme item 3.6 do 

Projeto Básico (ANEXO A), associado à homologação e aceite dos serviços pela 
CONTRATANTE. 



COBRA TECNOLOGIA S.A - PREGÃO ELETRÔNICO- nº 50-2015-04-30 – Serviços especializados de instalação de 
software e implantação de Solução Integrada de Gestão Empresarial. Contratação também de serviço e implantação do 
Sistema de Operação de Serviços de Campo Oracle TOA Technologies para 1.700 usuários na modalidade SaaS (Software 
as a Service). 
www.licitacoes-e.com.br  

517 

10.3. O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias corridos do atesto da Nota 

Fiscal eletrônica (NF-e), que será apresentada de acordo com as etapas do 

Cronograma Físico-Financeiro. 

10.4. As notas fiscais indicarão o serviço a que se referem e o número do contrato, ou 
seja, o número de referência da CONTRATANTE, bem como os números de 
DGCO e OC constantes deste contrato e deverão ser entregues à 
CONTRATANTE no endereço mencionado no preâmbulo do presente contrato ou 
em outro local, desde que previamente indicado pela CONTRATANTE, em no 
máximo 05 (cinco) dias úteis após a sua emissão. 

 
10.5. As Notas Fiscais serão submetidas ao processo de ateste eletrônico pela 

CONTRATANTE, por intermédio do seu sistema. O ateste eletrônico será 
concluído no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da Nota 
Fiscal, e caso a Nota Fiscal esteja conforme, a CONTRATADA será comunicada 
por e-mail previamente cadastrado na CONTRATANTE. 

 
10.6. Constatando a CONTRATANTE qualquer divergência ou irregularidade na nota 

fiscal /fatura, esta será devolvida à CONTRATADA em, no máximo, 05 (cinco) 
dias úteis a contar da data da conclusão do ateste referido na cláusula 10.3 
acima, acompanhada das informações correspondentes às irregularidades 
verificadas, para as devidas correções.  Neste caso, a CONTRATANTE terá o 
prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da data da reapresentação do 
documento, para efetuar novo processo de ateste eletrônico.  Enquanto a Nota 
Fiscal não for devidamente atestada pela CONTRATANTE, na forma ajustada 
neste contrato, o pagamento não será liberado. 

 
10.7. Caso até o dia ajustado para o pagamento, a Nota Fiscal não tenha sido 

atestada pela CONTRATANTE, na forma ajustada neste contrato, por culpa da 
CONTRATADA, o prazo para pagamento será prorrogado para até 05 (cinco) 
dias úteis após o ateste pela CONTRATANTE. 

 
10.8. Não serão aceitos pela CONTRATANTE, como documento hábil de cobrança, 

boletos bancários. 
 
10.9. Os pagamentos, quando aplicável, ficam condicionados à entrega dos serviços 

e aceitação dos mesmos pela CONTRATANTE. 
 
11. INSS/FGTS/TRIBUTOS 
 

11.1. A CONTRATADA destacará na nota fiscal de prestação de serviços, quando 
aplicável, o montante da retenção para a seguridade social, aplicando a alíquota 
de 11% (onze por cento) sobre o valor tributável da nota. Esse montante será 
retido pela CONTRATANTE que o recolherá ao INSS no prazo legal, em nome 
da CONTRATADA. A falta de destaque dos onze por cento na nota fiscal não 
impedirá a CONTRATANTE de fazer a retenção.  
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11.2. Caso a CONTRATADA não entregue a nota fiscal à CONTRATANTE, no prazo 
estipulado, constituirão ônus da CONTRATADA os encargos e penalidades 
incidentes sobre a contribuição previdenciária retida e recolhida com atraso ao 
INSS pela CONTRATANTE. 

 
11.3. A CONTRATADA optante pelo SIMPLES apresentará mensalmente, junto com 

cada fatura, cópia autenticada do DARF-SIMPLES pago, referente ao mês de 
competência anterior ao da fatura. 

 
11.4. A CONTRATADA, dentro dos cinco dias subsequentes ao vencimento do prazo 

legal para o recolhimento das contribuições ao FGTS, entregará à 
CONTRATANTE cópia autenticada da guia de recolhimento e da folha de 
pagamento. 

 
11.5. A CONTRATANTE poderá descontar de todo e qualquer crédito da 

CONTRATADA os encargos e penalidades, bem como poderá também reter 
qualquer pagamento devido à CONTRATADA enquanto esta não entregar o 
DARF-SIMPLES, e a guia de recolhimento do FGTS e a folha de pagamento. 

 
11.6. A CONTRATANTE efetuará a retenção e o recolhimento do Imposto Sobre 

Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, incidente sobre os serviços ora 
contratados, quando a legislação municipal assim o exigir, bem como serão 
retidos na fonte outros tributos e contribuições sobre os pagamentos efetuados, 
utilizando-se as alíquotas previstas para a execução dos serviços objeto deste 
contrato, de acordo com o determinado pela legislação vigente. 

 
12. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
 

12.1. Durante a vigência deste contrato e ao término do prazo de validade de cada 
certificado, a CONTRATADA se obriga a apresentar à CONTRATANTE os 
seguintes certificados devidamente atualizados: 

 
a) Certidão negativa com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal de sua 

sede, inclusive perante a divida ativa; 
 
b) Comprovante de regularidade de situação com o FGTS; 
 
c) Certidão negativa de débito com o INSS; 
 
d) Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT). 

 
12.2. A CONTRATADA estará dispensada de apresentar os documentos de que 

tratam as alíneas “a” a “c” da cláusula 12 acima, caso seja possível, à 
CONTRATANTE, verificar a regularidade da situação da CONTRATADA por 
meio de consulta on-line ao SICAF. 

 
12.3. A CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir administrativamente o 

contrato quando, por ocasião do pagamento, a CONTRATADA não comprovar 
sua regularidade fiscal na forma ajustada nas cláusulas acima. 
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13. PENALIDADES 
 

13.1. Sem prejuízo da possibilidade de rescisão do contrato pela CONTRATANTE, 
poderão ser aplicadas à CONTRATADA, pela inexecução total ou parcial do 
contrato, as seguintes sanções: 

 
a) A advertência; 
 
b) Multa conforme o previsto neste contrato; 
 
c) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento para 

contratar com a CONTRATANTE, por prazo não superior a dois anos; 
 
d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 
que seja promovida a reabilitação, na forma da lei, perante a autoridade que 
aplicou a penalidade. 

 
13.2. A penalidade estabelecida na alínea “b” poderá ser aplicada de forma isolada ou 

cumulativamente com qualquer das demais. 
 
13.3. Contra as decisões de que resulte a aplicação de penalidades, a CONTRATADA 

poderá apresentar defesa na forma da lei. 
 
13.4. A suspensão temporária poderá ser aplicada quando ocorrer: 

 
13.4.1. Apresentação de documentos falsos ou falsificados; 
 
13.4.2. Reincidência de execução insatisfatória dos serviços contratados; 
 
13.4.3. Atraso, injustificado, na execução/conclusão dos serviços, contrariando o 

disposto no Contrato; 
 
13.4.4. Reincidência na aplicação das penalidades de advertência ou multa; 
 
13.4.5. Irregularidades que ensejem a rescisão contratual; 
 
13.4.6. Condenação definitiva por praticar fraude fiscal no recolhimento de 

quaisquer tributos; 
 
13.4.7. Prática de atos ilícitos visando prejudicar a execução do contrato; 
 
13.4.8. Prática de atos ilícitos que demonstrem não possuir idoneidade para 

contratar com a CONTRATANTE; 
 
13.4.9. Descumprimento das obrigações deste Contrato, especialmente aquelas 

relativas às características dos serviços previstas na proposta e no 
Anexo A. 
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13.5. A declaração de inidoneidade poderá ser proposta ao Ministro da Fazenda 
quando constatada a má-fé, ação maliciosa e premeditada em prejuízo da 
CONTRATANTE, evidência de atuação com interesses escusos ou reincidência 
de faltas que acarretem prejuízo à CONTRATANTE ou aplicações sucessivas de 
outras penalidades. 

 
13.6. Em todas as hipóteses de aplicação das sanções administrativas constantes 

desta Cláusula, será assegurado à CONTRATADA, na forma da Lei, o exercício 
ao contraditório e a ampla defesa. 

 
14. MULTAS 
 

14.1. As clausulas de referentes à multa constam no Anexo A. 
 
15. RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 
 

15.1. A CONTRATADA será responsável por qualquer dano ou prejuízo causado por 
si ou por seus prepostos à CONTRATANTE, ou a terceiros, por ação ou 
omissão. Os danos, prejuízos, indenizações, inadimplementos contratuais, 
multas, ressarcimentos e quaisquer outros débitos da CONTRATADA poderão 
ser descontados de todo e qualquer crédito da CONTRATADA perante a 
CONTRATANTE, após apuração mediante procedimento administrativo onde 
será assegurado à CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa no prazo de 
05 (cinco) dias úteis contados da comunicação que será feita pela 
CONTRATANTE, por escrito. 

 
15.2. Nos termos da Lei 12.846/2013 estarão sujeitos à responsabilização objetiva e 

civil as pessoas jurídicas pela prática de atos lesivos previstos na referida lei 
contra a administração pública, nacional e estrangeira, praticados em seu 
interesse ou benefício, exclusivo ou não. 

 

16. SIGILO 
 

16.1. A CONTRATADA obriga-se por si, seus empregados, sócios, diretores e 
mandatários a manter total sigilo e confidencialidade sobre os serviços 
prestados, no que se refere a não divulgação, integral ou parcial, por qualquer 
forma, das informações ou dos documentos a eles relativos e decorrentes da 
execução dos serviços. 

 
16.2. A CONTRATADA obriga-se a tratar como matéria sigilosa, todos os pormenores 

técnicos e comerciais do presente contrato, informações comerciais, industriais e 
empresariais, bem como know-how e outros dados a que vier a ter acesso por 
força do mesmo, obrigando-se ainda a deles não se utilizar, nem possibilitar que 
terceiros deles tomem conhecimento ou se utilizem sem prévia e escrita 
aprovação pela CONTRATANTE. 

 
16.3. A CONTRATADA obriga-se a não fazer qualquer menção do nome da 

CONTRATANTE ou de cliente desta para fins de publicidade, nem divulgar os 
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termos deste contrato ou os fatos a ele relativos, sem a prévia e escrita aprovação 
pela CONTRATANTE. 

 
17. RESCISÃO 
 

17.1. Poderá a CONTRATANTE, independentemente de interpelação judicial ou 
extrajudicial, ou de ação judicial, e mediante simples comunicação escrita, 
rescindir o presente contrato se a CONTRATADA: 

 
17.1.1. Não cumprir ou cumprir irregularmente as cláusulas e os prazos 

contratuais; 
 
17.1.2. Atuar com lentidão na prestação dos serviços, impossibilitando a 

conclusão dos mesmos nos prazos estipulados; 
 
17.1.3. Atrasar injustificadamente o início da prestação dos serviços; 
 
17.1.4. Paralisar a prestação dos serviços, sem justa causa e prévia 

comunicação à CONTRATANTE; 
 
17.1.5. Ceder ou subcontratar total ou parcialmente o presente contrato sem 

prévia e escrita aprovação pela CONTRATANTE;  
 
17.1.6. Desatender as determinações regulares da fiscalização designada para 

acompanhar a execução do contrato; 
 
17.1.7. Fizer fusão, cisão ou incorporação ou for incorporada, que prejudique a 

execução do contrato; 
 
17.1.8. Cometer falhas reiteradas na execução do contrato; 
 
17.1.9. Promover alteração social ou modificação de finalidade ou estrutura que 

prejudique o cumprimento do contrato; 
 

17.1.10. Sofrer penalidade aplicada por órgãos da Administração Pública. 
 

17.2. Poderá a CONTRATADA, independentemente de interpelação judicial ou 
extrajudicial, ou de ação judicial, e mediante simples comunicação escrita, optar 
pela rescisão se a CONTRATANTE, por motivos cuja responsabilidade não seja 
imputável à CONTRATADA, atrasar por mais de 90 (noventa) dias os 
pagamentos devidos.  

 
17.3. Poderá qualquer das partes, independentemente de interpelação judicial ou 

extrajudicial, ou de ação judicial, e mediante simples comunicação escrita, optar 
pela rescisão se a outra parte: 

 
17.3.1. Tiver decretada a sua falência; 

 
17.3.2. For dissolvida. 
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18. FISCALIZAÇÃO 
 

18.1. A CONTRATANTE, mediante preposto seu especialmente designado, 
acompanhará e fiscalizará, na forma que julgar conveniente, a execução do 
serviço. Para tanto, caberá à CONTRATADA franquear acesso direto ao 
processo de execução do serviço, permitindo, inclusive, livre trânsito nas 
instalações onde ele esteja sendo realizado. 

 
18.2. A CONTRATANTE poderá sustar qualquer serviço em execução que 

comprovadamente não esteja sendo executado dentro dos padrões de qualidade 
definidos neste contrato e que ponha em risco o objeto do contrato, cabendo à 
CONTRATADA todos os ônus da paralisação e atraso de entrega do produto, 
pela inobservância das especificações das condições pactuadas e/ou 
desobediência às ordens ou instruções da fiscalização exercidas formalmente 
por escrito pela CONTRATANTE. 

 
18.3. O atraso na entrega do objeto contratado, em decorrência da inobservância e/ou 

desobediência às ordens ou instruções da CONTRATANTE, de que trata o item 
anterior, ensejará multa e sanção administrativa, apuradas em processo 
administrativo, onde será assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

18.4. Todas as solicitações, reclamações, exigências ou observações relacionadas 
com a execução dos serviços, feitas por ocasião da fiscalização ou diretamente 
pela CONTRATANTE à CONTRATADA, serão feitas por escrito e entregues 
mediante protocolo. 

 
18.5. O não atendimento aos termos da reclamação a que alude esta cláusula, dentro 

de cinco dias úteis a contar da data da entrega da reclamação, facultará a 
rescisão contratual, sem prejuízo da aplicação das penalidades estabelecidas 
neste contrato e das perdas e danos apurados. 

 
19. RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL 
 

19.1. A CONTRATANTE institui uma Política de Responsabilidade Socioambiental e 
adota medidas voltadas ao desenvolvimento social e ambiental sustentável.  

 
19.2. A CONTRATADA deverá se comprometer a observar as Diretrizes e Princípios 

Gerais estabelecidas pela CONTRATANTE relacionados à Responsabilidade 
Socioambiental abaixo relacionadas: 

(i) respeito aos Direitos Humanos e ao meio ambiente; 
(ii) Defesa da equidade e respeito à diversidade; 
(iii) estímulo, difusão e implantação das melhores práticas de governança que 
levem em consideração as três dimensões da sustentabilidade no 
desenvolvimento organizacional: econômica, social e ambiental; 
(iv) ter, na transparência e na ética, parâmetros para as práticas administrativas e 
negociais da empresa; 
(v) aplicar e promover os princípios de justiça social e proteção ao meio ambiente; 
(vi) coibir preceitos e discriminações de gênero, orientação sexual, etnia, raça, 
credo ou de qualquer espécie; 
(vii) promover boas condições de trabalho, segurança e saúde de todo o corpo 
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funcional; 
(viii) zelar pela conformidade com as legislações vigentes; 
(ix) considerar em suas operações proteção ao ambiente, conservando recursos, 
reduzindo perdas e promovendo a reciclagem; 
(x) promover a utilização sustentável e consciente de recursos naturais; 
(xi) zelar pela conservação de recursos na produção e execução dos serviços 
prestados; 
(xii) pautar parcerias com fornecedores e terceiros que estejam alinhados aos 
princípios de responsabilidade socioambiental e promovam o desenvolvimento 
econômico e social; 
(xiii)  considerar a geração de resíduos no processo produtivo e planejar o seu 
desfazimento; 
(xiv) zelar pelos princípios da boa governança corporativa; 
(xv) não contratar mão de obra que envolva exploração de trabalhos forçados ou 
trabalho infantil; 
(xvi) não empregar trabalhadores menores de 16 (dezesseis) anos de idade, salvo 
na condição de aprendiz a partir dos 14 (quatorze) anos de idade, conforme 
estabelecido na Constituição Federal, artigo 7º, inciso XXXIII e na Lei nº 10.097, 
de 19.12.2000 e da Consolidação das Leis do Trabalho; 
 (xvii) não empregar adolescentes até 18 anos em locais prejudiciais à sua 
formação, ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social, bem como em 
locais e serviços perigosos ou insalubres, em horários que não permitam a 
freqüência à escola e, ainda, em horário noturno, considerado este o período 
compreendido entre as 22h e 5h; 
(xviii) não adotar práticas de discriminação negativa e limitativas ao acesso, ao 
emprego ou à sua manutenção;  
(xix) manter todas as instalações onde serão prestados os Serviços em 
conformidade com as exigências e padrões mínimos estabelecidos pela legislação 
brasileira. 
  
19.3. As partes se obrigam ainda a divulgar entre seus fornecedores, o 
compromisso assumido nesta cláusula, incentivando sempre a sua adoção. 
  
19.4 A CONTRATADA declara, ainda, conhecer e corroborar com os princípios 
constantes no Código de Ética da CONTRATANTE disponível na Internet, 
endereço: [http://www.bbtecno.com.br / empresa /Código de ética]. 

 
20. DA DECLARAÇÃO E GARANTIA ANTICORRUPÇÃO 
 

20.1. A CONTRATADA declara neste ato que está ciente, conhece e entende os 
termos da Lei Anticorrupção nº 12.846/2013 e, por si e por seus administradores, 
diretores, funcionários e agentes, bem como seus sócios que venham a agir em 
seu nome, se obriga a abster-se de qualquer atividade que constitua violação 
das disposições dos termos da lei mencionada. 

 
20.2. Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá ou se oferecer, dar 

ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a 
aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto através de 
outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou 
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não financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal 
ou de corrupção sob as leis de qualquer país, seja de forma direta ou indireta 
quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma que não relacionada a este 
contrato, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da 
mesma forma.  

 
21. PREPOSTOS 
 

21.1. As partes nomeiam, neste ato, para representá-la no cumprimento deste 
Contrato, os seus funcionários: 

 
Pela CONTRATANTE 

Nome:  

Cargo:  

E-mail:  

Telefone:  

Pela CONTRATADA 

Nome:  

Cargo:  

E-mail:  

Telefone:  

21.2. Todas as comunicações referentes aos serviços contratados serão 
encaminhadas a esses prepostos, que ficarão responsáveis diretamente pela 
solução das questões apresentadas ou por encaminhá-las para solução por 
quem de direito. 

 
21.3. Na ocorrência de substituição do preposto nomeado, a parte que realizar a 

substituição ficará obrigada a informar à outra parte, sempre por escrito, no 
prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a saída do preposto.  Neste mesmo 
prazo deverá ser informado, por escrito, o nome e qualificação do substituto. 

 
22. CONDIÇÕES GERAIS 
 

22.1. O presente contrato não poderá ser cedido nem subcontratado, total ou 
parcialmente, pela CONTRATADA, sem prévia e escrita aprovação pela 
CONTRATANTE, sob pena de nulidade da cessão ou da subcontratação. 

 
22.2. A omissão ou tolerância das partes em exigir o fiel cumprimento das disposições 

contratuais, não constituirá novação ou renúncia, nem lhes afetará o direito de 
exigir, a qualquer tempo, o fiel cumprimento do estabelecido. 

 
22.3. É vedado à CONTRATADA caucionar ou utilizar o presente contrato para 
qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da 
CONTRATANTE. 
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23. PRAZO DE VIGÊNCIA 
 

23.1. O presente contrato terá prazo de 29 (vinte e nove meses), contado a partir da 
data da sua assinatura, podendo ser renovado, mediante celebração de termo 
aditivo, até o limite máximo de 60 (sessenta) meses. 

 
23.2. A CONTRATANTE poderá resilir o presente contrato a qualquer tempo, 

mediante comunicação escrita feita com a antecedência de 60 (sessenta) dias. 
 
24. FORO 
 

24.1. As partes elegem o foro da Comarca do Rio de Janeiro - RJ para dirimir qualquer 
questão oriunda deste contrato, com exclusão de qualquer outro por mais 
privilegiado que se apresente. 

 
Assim justas e contratadas, assinam as partes o presente instrumento em duas vias, com as 
testemunhas abaixo. 
 
 

Rio de Janeiro, XX de XXXXXXXXX de 2015. 
 
 

COBRA TECNOLOGIA S.A. 
 
 

 
_________________________   ___________________________ 
Nome       Nome 
Cargo       Cargo 
CPF nº      CPF nº 
 
 

CONTRATADA 
 
 
 

_______________________________________ 
Nome 
Cargo 
CPF nº 

 
Testemunhas: 
 
 
 
____________________________ _____________________________ 
Nome      Nome 
CPF      CPF 
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ANEXO A 

 

CARACTERÍSTICAS DOS SERVIÇOS CONFORME ANEXO A DO EDITAL 
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ANEXO VIII – B 
 

================================================================ 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E OUTRAS AVENÇAS 

================================================================ 

 

DGCO n° XXXXXXXXX 

OC n° XXXXXXX 

 
COBRA TECNOLOGIA S.A., com sede na Estrada dos Bandeirantes, nº 7966 – 
Jacarepaguá, CEP: 22783-110 – Rio de Janeiro, RJ, inscrita no CNPJ nº 42.318.949/0001-
84, neste ato representada na forma de seus atos constitutivos pelo(s) seu(s) 
representante(s) legal(ais) ao final qualificado(s) e assinado(s), doravante denominada 
simplesmente CONTRATANTE, e a XXXXXXXXX, estabelecida na 
XXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ nº XXXXXXXXXXXX, doravante denominada 
CONTRATADA, neste ato representada na forma de atos seus constitutivos pelo(s) seu(s),  
representante(s) legal(ais) ao final qualificado(s) e assinado(s), têm entre si justo e 
contratado o presente Contrato de Serviços, que se regerá pelas cláusulas e condições a 
seguir estipuladas: 
 
O presente CONTRATO teve sua MINUTA-PADRÃO analisada pelo Parecer 
COJUR/CONTRATOS nº 0005 de 06 de janeiro de 2015. 
 
1. OBJETO 
 

1.1. O presente contrato tem por objeto a prestação pela CONTRATADA à 
CONTRATANTE de prestação de serviços especializados de suporte consultivo 
para instalação de softwares, realização da implantação, desenho da solução, 
construção, testes, treinamento, transição, operação assistida e manutenção, 
assim como a integração dos processos de trabalho da BB TECNOLOGIA E 
SERVIÇOS, conforme Proposta Técnica e Comercial da CONTRATADA  nº 
XXXXXXXX, de XX de XXXXXXX de 2015, e nas características constantes do 
ANEXO B (Projeto Básico/ Especificações Técnicas) do edital e deste contrato. 

 
1.2. O presente contrato poderá sofrer acréscimos ou reduções de até 25% (vinte e 

cinco por cento), a critério da CONTRATANTE e mediante aviso formal à 
CONTRATADA. Desde que acordado entre as partes, as supressões poderão 
exceder o percentual aqui estabelecido. 

 
1.3. Consideram-se integrantes do presente instrumento contratual, os termos do 

Edital do PE n° 50-2015-04-30, da Proposta da Contratada e demais documentos 
pertinentes, independentes de sua transcrição.  

 
2. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

2.1. A CONTRATADA obriga-se a executar os serviços, na forma e nas condições 
estabelecidas no ANEXO B (Projeto Básico/ Especificações Técnicas). 
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3. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

3.1. Constituem obrigações da CONTRATADA, além de outras estipuladas neste 
Contrato, no Edital, na Proposta da CONTRATADA e no ANEXO B (Projeto 
Básico/ Especificações Técnicas) deste instrumento: 

 
3.1.1. Prestar os serviços objeto deste Contrato, mediante a utilização de uma 

equipe de trabalho plenamente capaz de desempenhar as atividades 
descritas no Edital, neste Contrato, Proposta da CONTRATADA, anexos e 
documentos aplicáveis, garantindo a qualidade dos mesmos, dentro dos 
prazos e condições estabelecidos neste instrumento, na Proposta da 
CONTRATADA e documentos aplicáveis; 

 
3.1.2. Responsabilizar-se pelos serviços prestados para a execução do objeto 

deste Contrato, obrigando-se a reparar exclusivamente às suas custas e 
dentro dos prazos estabelecidos, todos os defeitos, erros, falhas, 
omissões e quaisquer outras irregularidades verificadas na execução dos 
mesmos, que possam ser atribuídas exclusivamente por dolo ou culpa à 
CONTRATADA; 

 
3.1.3. Responsabilizar-se integralmente por multas e penalidades impostas pela 

fiscalização do Ministério do Trabalho e Previdência Social e/ou outros 
órgãos públicos federais, estaduais e/ou municipais a que der causa em 
razão deste Contrato e/ou de sua execução; 

 
3.1.4. Manter um arquivo completo de toda a documentação referente aos 

serviços objeto deste Contrato, durante a vigência deste instrumento, com 
o devido zelo, segurança e sigilo, bem como fornecer relatórios quando 
solicitado; 

 
3.1.5. Restituir, quando da extinção ou rescisão deste Contrato, todos os 

documentos recebidos da CONTRATANTE e/ou que contenham 
informações obtidas no período de vigência deste instrumento; 

 
3.1.6. Atender, na execução deste Contrato, o que determinam as Leis 

Federais, Estaduais e Municipais, relativas a trânsito, seguros, obrigações 
trabalhistas e previdenciárias, acidentes do trabalho, segurança e saúde 
ocupacional e as demais legislações aplicáveis (inclusive fornecendo os 
equipamentos de proteção individual que se fizerem necessários), 
correndo, por sua conta e responsabilidade exclusivas, todas as 
obrigações que estejam exclusivamente sob sua responsabilidade, 
inclusive fiscais ou parafiscais, daí decorrentes, desde que tenham como 
escopo este instrumento, ficando a CONTRATANTE isenta 
expressamente de quaisquer encargos e responsabilidades; 

 
3.1.7. Assumir, a título exclusivo, as condições de empregador, patrão ou 

empresário, no que diz respeito às pessoas que sejam contratadas para o 
cumprimento deste Contrato, não havendo vinculação de ordem 
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trabalhista entre os empregados ou prepostos da CONTRATADA com a 
CONTRATANTE; 

 
3.1.8. Excluir de imediato a CONTRATANTE de todo e qualquer processo 

judicial ou administrativo que seja ajuizado/instaurado por empregado ou 
quaisquer outros profissionais da CONTRATADA, terceiros ou órgão 
governamental em razão deste Contrato e/ou de sua execução, isentando 
a CONTRATANTE de qualquer ônus ou responsabilidade; 

 
3.1.9. A CONTRATADA será a única e exclusiva responsável pela integral 

execução do presente Contrato, perante a CONTRATANTE, 
independentemente da fiscalização exercida pela CONTRATANTE; 

 
3.1.10. Substituir de imediato, mediante solicitação da CONTRATANTE, o 

preposto cujo comportamento, a juízo da CONTRATANTE, mostrar-se 
inconveniente para a boa execução dos serviços; 

 
3.1.11. Fornecer, mensalmente, ou a critério da CONTRATANTE, em prazo 

inferior, relatórios detalhados a respeito dos serviços prestados à 
CONTRATANTE, conforme pedidos desta; 

 
3.1.12. Fazer que seus empregados ou prepostos quando a serviço nas 

dependências da CONTRATANTE ou nas de cliente desta, portem 
crachá de identificação. 

 
4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

4.1. Constituem obrigações da CONTRATANTE, além de outras estipuladas neste 
Contrato, na Proposta da CONTRATADA e no ANEXO B (Projeto Básico/ 
Especificações Técnicas) deste instrumento: 

 
4.1.1. Fornecer todas as informações necessárias, dirimir dúvidas e orientar a 

CONTRATADA em todos os casos omissos, quando indispensáveis ao 
perfeito cumprimento deste Contrato; 

 
4.1.2. Pagar os valores devidos à CONTRATADA, em conformidade com as 

condições e critérios estabelecidos neste Contrato, desde que após a 
aferição do adimplemento contratual da CONTRATADA; 

 
4.1.3. Comunicar à CONTRATADA qualquer irregularidade na execução dos 

serviços objeto do presente Contrato. 
 
5. PRAZOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E HOMOLOGAÇÃO 
 

5.1. A CONTRATADA dará inicio na prestação dos serviços do objeto do presente 
contrato em até XXXXXXXX dias após a assinatura deste contrato. 
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6. PESSOAL 
 

6.1. Para realização dos serviços ajustados, a CONTRATADA designará profissionais, 
especializados e devidamente credenciados, assumindo total responsabilidade 
pelo controle de freqüência, disciplina e pelo cumprimento de todas as obrigações 
trabalhistas, fiscais e previdenciárias, inclusive as decorrentes de acidentes, 
indenizações, multas, seguros, pagamentos a fornecedores diretos, normas de 
saúde pública e regulamentadoras do trabalho, assim como pelo cumprimento de 
todas as demais obrigações atinentes ao presente contrato, não havendo 
vinculação de ordem empregatícia entre os profissionais da CONTRATADA com a 
CONTRATANTE. 

 
6.2. A CONTRATANTE poderá reter e ou descontar de todo e qualquer crédito da 

CONTRATADA o montante necessário para o cumprimento das obrigações 
previstas no item acima, se a CONTRATANTE for envolvida em alguma autuação 
ou processo concernente às mesmas. 

 
6.3. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos legais, não 

transfere para a CONTRATANTE a responsabilidade pelo seu pagamento. Caso 
venha a CONTRATANTE a satisfazê-los, ser-lhe-á assegurado o direito de 
regresso, sendo os valores pagos atualizados financeiramente, desde a data em 
que tiverem sido pagos pela CONTRATANTE até aquela em que ocorrer o 
ressarcimento pela CONTRATADA. 

 
6.4. A CONTRATADA se obriga a substituir, mediante solicitação formal e a critério da 

CONTRATANTE, qualquer dos seus profissionais designados para executar as 
tarefas correspondentes a este contrato, que não esteja correspondendo aos 
padrões estabelecidos pela CONTRATANTE.  A CONTRATADA terá o prazo 
máximo de 02 (dois) dias úteis, a contar da data da solicitação, para proceder à 
troca. 

 
7. PREÇO 
 

7.1. Pela prestação dos serviços descritos neste Contrato a CONTRATANTE pagará à 
CONTRATADA o valor total de R$ XXXXXXXX(XXXXXXXXXXXX), assim 
distribuídos: 

 
7.1.1. XXXXXXXXXXXXXXX 
 
7.1.2. XXXXXXXXXXXXXXX 

 
7.2. Nos valores mencionados no item acima estão incluídas todas as despesas 

necessárias à plena execução dos serviços, tais como de fornecimento de 
materiais e equipamentos, de pessoal, de administração e todos os encargos 
(obrigações sociais, impostos, taxas, etc.) incidentes. 
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8. REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 
 

8.1. O preço estipulado poderá ser repactuado mediante acordo entre as partes, de 
acordo com a legislação vigente, adotando-se como parâmetros básicos a 
qualidade e os preços de mercado para a prestação dos serviços objeto deste 
Contrato. 

 
8.2. Será admitida a repactuação dos preços dos serviços contratados, desde que 

seja observado o interregno mínimo de um ano. 
 
8.3. O disposto nesta cláusula não impede a eventual concessão de reequilíbrio 

contratual, na forma do art. 65, inciso II, alínea “d”, da Lei 8.666/93. 
 
9. GARANTIA CONTRATUAL 
 

9.1. Como compromisso de integral cumprimento das obrigações contratuais 
assumidas, inclusive por multas eventualmente aplicadas, a CONTRATADA 
manterá garantia em favor da CONTRATANTE numa das modalidades previstas 
no artigo 56 da Lei nº 8.666/93, no valor de R$ XXXXXXXXXX 
(XXXXXXXXXXXXXXX), correspondente a 1% (um por cento) do valor deste 
contrato, a ser entregue no prazo de até 10 (dez) dias úteis a contar da data de 
sua assinatura, prorrogáveis por igual período a critério da CONTRATANTE, a 
qual deverá ser válida durante todo o período de vigência contratual. 

 
9.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias na apresentação da garantia autoriza a 

CONTRATANTE a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou 
cumprimento irregular de suas cláusulas. 

 
9.3. A garantia eleita pela CONTRATADA deverá atender aos requisitos mínimos 

descritos a seguir: 
 

9.3.1. A caução em dinheiro deverá apresentar as seguintes características: 
 

a) O valor relativo à garantia entregue pela CONTRATADA à CONTRATANTE será 
administrado por meio de aplicação financeira capaz de assegurar a atualização 
monetária do dinheiro; 

 
b) A aplicação financeira será objeto de escolha conjunta entre a CONTRATADA e a 

CONTRATANTE. 
c) O montante aplicado permanecerá bloqueado para movimentação durante toda a 

vigência contratual, e será liberado, com a respectiva atualização monetária, somente 
depois que a CONTRATANTE puder assegurar que não existem pendências 
contratuais atribuíveis à CONTRATADA; e 

 
d) A CONTRATADA terá acesso, mediante solicitação prévia com antecedência de 03 

(três) dias úteis, aos extratos relativos à conta de caução para mero 
acompanhamento; 

 
9.3.2. Os títulos da dívida pública deverão: 
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a) Ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de 
liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil; e 

 
b) Ser avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da 

Fazenda; 
 

9.3.3. A fiança bancária deverá atender aos seguintes requisitos mínimos: 
 

a) Expressa afirmação do fiador de que, como devedor solidário e principal pagador, 
quitará perante a CONTRATANTE eventuais débitos oriundos da execução 
contratual, inclusive os de natureza trabalhista e/ou previdenciária, até o valor da 
garantia fixado na carta fiança, independentemente de interpelação judicial, caso o 
afiançado não cumpra suas obrigações; 

 
b) Expressa renúncia do fiador ao “benefício de ordem” e; 

 
c) Cláusula que assegure a atualização do valor afiançado; 

 
9.3.4. A apólice do seguro garantia deverá atender no mínimo as seguintes 

exigências: 
 

a) Indicar a CONTRATANTE como beneficiária do seguro; 
 

b) Indicar que o seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo 
fornecedor por meio do ajuste firmado, inclusive as de natureza trabalhista e/ou 
previdenciária, até o valor da garantia fixado na apólice; e 

 
c) Não exibir cláusula capaz de restringir a cobertura securitária relativa a eventuais 

descumprimentos pela CONTRATADA de seus deveres contratuais, cíveis, 
trabalhistas ou previdenciários pertinentes à execução do contrato. 

 
9.4. A CONTRATADA obriga-se a apresentar termo de quitação do seguro quando da 

apresentação da respectiva apólice. Caso o pagamento do prêmio tenha sido 
parcelado pela CONTRATADA, esta se obriga a apresentar mensalmente 
comprovante do referido pagamento. 

 
9.5. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá assegurar o 

pagamento de: 
 

9.5.1. Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não 
adimplemento das demais obrigações nele previstas; 

 
9.5.2. Prejuízos causados à CONTRATANTE ou a terceiro, decorrentes de culpa 

ou dolo durante a execução do contrato; 
 
9.5.3. Multas moratórias e punitivas aplicadas pela CONTRATANTE à 

CONTRATADA; e 
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9.5.4. Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, 
não adimplidas pela CONTRATADA. 

 
9.6. A vigência da garantia deve ser compatibilizada com a nova vigência contratual, 

quando houver prorrogação do contrato. 
 
9.7. Havendo majoração do preço contratado, fica a critério da CONTRATANTE 

solicitar formalmente à CONTRATADA a integralização da garantia, limitada ao 
percentual estabelecido no item 9.1. No caso de supressão, a alteração na 
garantia para adequação ao novo valor ocorrerá mediante solicitação da 
CONTRATADA, respeitando-se também o mesmo percentual. 

 
9.8. Utilizada a garantia, a CONTRATADA obriga-se a integralizá-la no prazo de 5 

(cinco) dias úteis contados da data em que for notificada formalmente pela 
CONTRATANTE. 

 
9.9. O valor da garantia somente será liberado à CONTRATADA após a execução de 

todos os serviços contratados ou por ocasião da rescisão do contrato, desde que 
não possua obrigação ou dívida inadimplida com a CONTRATANTE, e mediante 
a comprovação do cumprimento de todas as obrigações de natureza trabalhista e 
previdenciária em relação aos seus empregados. 

 
9.10. Caso o pagamento das obrigações trabalhistas e previdenciárias não ocorra até 

o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, a garantia 
será utilizada para o pagamento dessas verbas diretamente pela 
CONTRATANTE. 

 
10. PAGAMENTO 
 

10.1.  A CONTRATANTE efetuará o pagamento referente aos entregáveis 

(PRODUTOS e SERVIÇOS), através da atribuição de um valor por ENTREGA 

efetiva, conforme Cronograma Físico Financeiro, Anexo IV-B (ANEXO I-B-β) 
deste contrato, ao invés da modalidade de pagamento por simples consumo de 

horas, que não assegura à COBRA TECNOLOGIAa efetiva prestação dos 

serviços em conformidade com o cronograma definido. 

10.2. As notas fiscais indicarão o serviço a que se referem e o número do contrato, 
ou seja, o número de referência da CONTRATANTE, bem como os números de 
DGCO e OC constantes deste contrato e deverão ser entregues à 
CONTRATANTE no endereço mencionado no preâmbulo do presente contrato 
ou em outro local, desde que previamente indicado pela CONTRATANTE, em 
no máximo 05 (cinco) dias úteis após a sua emissão. 

 
10.3. As Notas Fiscais serão submetidas ao processo de ateste eletrônico pela 

CONTRATANTE, por intermédio do seu sistema. O ateste eletrônico será 
concluído no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da Nota 
Fiscal, e caso a Nota Fiscal esteja conforme, a CONTRATADA será 
comunicada por e-mail previamente cadastrado na CONTRATANTE. 
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10.4. Constatando a CONTRATANTE qualquer divergência ou irregularidade na nota 
fiscal /fatura, esta será devolvida à CONTRATADA em, no máximo, 05 (cinco) 
dias úteis a contar da data da conclusão do ateste referido na cláusula 10.3 
acima, acompanhada das informações correspondentes às irregularidades 
verificadas, para as devidas correções.  Neste caso, a CONTRATANTE terá o 
prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da data da reapresentação do 
documento, para efetuar novo processo de ateste eletrônico.  Enquanto a Nota 
Fiscal não for devidamente atestada pela CONTRATANTE, na forma ajustada 
neste contrato, o pagamento não será liberado. 

 
10.5. Caso até o dia ajustado para o pagamento, a Nota Fiscal não tenha sido 

atestada pela CONTRATANTE, na forma ajustada neste contrato, por culpa da 
CONTRATADA, o prazo para pagamento será prorrogado para até 05 (cinco) 
dias úteis após o ateste pela CONTRATANTE. 

 
10.6. Não serão aceitos pela CONTRATANTE, como documento hábil de cobrança, 

boletos bancários. 
 
10.7. Os pagamentos, quando aplicável, ficam condicionados à entrega dos serviços 

e aceitação dos mesmos pela CONTRATANTE. 
 
11. INSS/FGTS/TRIBUTOS 
 

11.1. A CONTRATADA destacará na nota fiscal de prestação de serviços, quando 
aplicável, o montante da retenção para a seguridade social, aplicando a alíquota 
de 11% (onze por cento) sobre o valor tributável da nota. Esse montante será 
retido pela CONTRATANTE que o recolherá ao INSS no prazo legal, em nome 
da CONTRATADA. A falta de destaque dos onze por cento na nota fiscal não 
impedirá a CONTRATANTE de fazer a retenção.  

 
11.2. Caso a CONTRATADA não entregue a nota fiscal à CONTRATANTE, no prazo 

estipulado, constituirão ônus da CONTRATADA os encargos e penalidades 
incidentes sobre a contribuição previdenciária retida e recolhida com atraso ao 
INSS pela CONTRATANTE. 

 
11.3. A CONTRATADA optante pelo SIMPLES apresentará mensalmente, junto com 

cada fatura, cópia autenticada do DARF-SIMPLES pago, referente ao mês de 
competência anterior ao da fatura. 

 
11.4. A CONTRATADA, dentro dos cinco dias subsequentes ao vencimento do prazo 

legal para o recolhimento das contribuições ao FGTS, entregará à 
CONTRATANTE cópia autenticada da guia de recolhimento e da folha de 
pagamento. 

 
11.5. A CONTRATANTE poderá descontar de todo e qualquer crédito da 

CONTRATADA os encargos e penalidades, bem como poderá também reter 
qualquer pagamento devido à CONTRATADA enquanto esta não entregar o 
DARF-SIMPLES, e a guia de recolhimento do FGTS e a folha de pagamento. 

 



COBRA TECNOLOGIA S.A - PREGÃO ELETRÔNICO- nº 50-2015-04-30 – Serviços especializados de instalação de 
software e implantação de Solução Integrada de Gestão Empresarial. Contratação também de serviço e implantação do 
Sistema de Operação de Serviços de Campo Oracle TOA Technologies para 1.700 usuários na modalidade SaaS (Software 
as a Service). 
www.licitacoes-e.com.br  

535 

11.6. A CONTRATANTE efetuará a retenção e o recolhimento do Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, incidente sobre os serviços ora 
contratados, quando a legislação municipal assim o exigir, bem como serão 
retidos na fonte outros tributos e contribuições sobre os pagamentos efetuados, 
utilizando-se as alíquotas previstas para a execução dos serviços objeto deste 
contrato, de acordo com o determinado pela legislação vigente. 

 
12. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
 

12.1. Durante a vigência deste contrato e ao término do prazo de validade de cada 
certificado, a CONTRATADA se obriga a apresentar à CONTRATANTE os 
seguintes certificados devidamente atualizados: 

 
e) Certidão negativa com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal de sua 

sede, inclusive perante a divida ativa; 
 
f) Comprovante de regularidade de situação com o FGTS; 
 
g) Certidão negativa de débito com o INSS; 
 
h) Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT). 

 
12.2. A CONTRATADA estará dispensada de apresentar os documentos de que 

tratam as alíneas “a” a “c” da cláusula 12 acima, caso seja possível, à 
CONTRATANTE, verificar a regularidade da situação da CONTRATADA por 
meio de consulta on-line ao SICAF. 

 
12.3. A CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir administrativamente o 

contrato quando, por ocasião do pagamento, a CONTRATADA não comprovar 
sua regularidade fiscal na forma ajustada nas cláusulas acima. 

 
13. PENALIDADES 
 

13.1. Sem prejuízo da possibilidade de rescisão do contrato pela CONTRATANTE, 
poderão ser aplicadas à CONTRATADA, pela inexecução total ou parcial do 
contrato, as seguintes sanções: 

 
e) A advertência; 
 
f) Multa conforme o previsto neste contrato; 
 
g) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento para 

contratar com a CONTRATANTE, por prazo não superior a dois anos; 
 
h) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 
que seja promovida a reabilitação, na forma da lei, perante a autoridade que 
aplicou a penalidade. 
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13.2. A penalidade estabelecida na alínea “b” poderá ser aplicada de forma isolada ou 
cumulativamente com qualquer das demais. 

 
13.3. Contra as decisões de que resulte a aplicação de penalidades, a CONTRATADA 

poderá apresentar defesa na forma da lei. 
 
13.4. A suspensão temporária poderá ser aplicada quando ocorrer: 

 
13.4.1. Apresentação de documentos falsos ou falsificados; 
 
13.4.2. Reincidência de execução insatisfatória dos serviços contratados; 
 
13.4.3. Atraso, injustificado, na execução/conclusão dos serviços, contrariando o 

disposto no Contrato; 
 
13.4.4. Reincidência na aplicação das penalidades de advertência ou multa; 
 
13.4.5. Irregularidades que ensejem a rescisão contratual; 
 
13.4.6. Condenação definitiva por praticar fraude fiscal no recolhimento de 

quaisquer tributos; 
 
13.4.7. Prática de atos ilícitos visando prejudicar a execução do contrato; 
 
13.4.8. Prática de atos ilícitos que demonstrem não possuir idoneidade para 

contratar com a CONTRATANTE; 
 
13.4.9. Descumprimento das obrigações deste Contrato, especialmente aquelas 

relativas às características dos serviços previstas na proposta e no 
ANEXO I-B-β (Projeto Básico/ Especificações Técnicas). 

 
13.5. A declaração de inidoneidade poderá ser proposta ao Ministro da Fazenda 

quando constatada a má-fé, ação maliciosa e premeditada em prejuízo da 
CONTRATANTE, evidência de atuação com interesses escusos ou reincidência 
de faltas que acarretem prejuízo à CONTRATANTE ou aplicações sucessivas de 
outras penalidades. 

 
13.6. Em todas as hipóteses de aplicação das sanções administrativas constantes 

desta Cláusula, será assegurado à CONTRATADA, na forma da Lei, o exercício 
ao contraditório e a ampla defesa. 

 
14. MULTAS 
 

14.1. As clausulas de referentes à multa constam no Anexo B. 
 
 
 
 



COBRA TECNOLOGIA S.A - PREGÃO ELETRÔNICO- nº 50-2015-04-30 – Serviços especializados de instalação de 
software e implantação de Solução Integrada de Gestão Empresarial. Contratação também de serviço e implantação do 
Sistema de Operação de Serviços de Campo Oracle TOA Technologies para 1.700 usuários na modalidade SaaS (Software 
as a Service). 
www.licitacoes-e.com.br  

537 

15. RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 
 

15.1. A CONTRATADA será responsável por qualquer dano ou prejuízo causado por 
si ou por seus prepostos à CONTRATANTE, ou a terceiros, por ação ou 
omissão. Os danos, prejuízos, indenizações, inadimplementos contratuais, 
multas, ressarcimentos e quaisquer outros débitos da CONTRATADA poderão 
ser descontados de todo e qualquer crédito da CONTRATADA perante a 
CONTRATANTE, após apuração mediante procedimento administrativo onde 
será assegurado à CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa no prazo de 
05 (cinco) dias úteis contados da comunicação que será feita pela 
CONTRATANTE, por escrito. 

 
15.2. Nos termos da Lei 12.846/2013 estarão sujeitos à responsabilização objetiva e 

civil as pessoas jurídicas pela prática de atos lesivos previstos na referida lei 
contra a administração pública, nacional e estrangeira, praticados em seu 
interesse ou benefício, exclusivo ou não. 

 
16. SIGILO 
 

16.1. A CONTRATADA obriga-se por si, seus empregados, sócios, diretores e 
mandatários a manter total sigilo e confidencialidade sobre os serviços 
prestados, no que se refere a não divulgação, integral ou parcial, por qualquer 
forma, das informações ou dos documentos a eles relativos e decorrentes da 
execução dos serviços. 

 
16.2. A CONTRATADA obriga-se a tratar como matéria sigilosa, todos os pormenores 

técnicos e comerciais do presente contrato, informações comerciais, industriais e 
empresariais, bem como know-how e outros dados a que vier a ter acesso por 
força do mesmo, obrigando-se ainda a deles não se utilizar, nem possibilitar que 
terceiros deles tomem conhecimento ou se utilizem sem prévia e escrita 
aprovação pela CONTRATANTE. 

 
16.3. A CONTRATADA obriga-se a não fazer qualquer menção do nome da 

CONTRATANTE ou de cliente desta para fins de publicidade, nem divulgar os 
termos deste contrato ou os fatos a ele relativos, sem a prévia e escrita aprovação 
pela CONTRATANTE. 

 
17. RESCISÃO 
 

17.1. Poderá a CONTRATANTE, independentemente de interpelação judicial ou 
extrajudicial, ou de ação judicial, e mediante simples comunicação escrita, 
rescindir o presente contrato se a CONTRATADA: 

 
17.1.1. Não cumprir ou cumprir irregularmente as cláusulas e os prazos 

contratuais; 
 
17.1.2. Atuar com lentidão na prestação dos serviços, impossibilitando a 

conclusão dos mesmos nos prazos estipulados; 
 



COBRA TECNOLOGIA S.A - PREGÃO ELETRÔNICO- nº 50-2015-04-30 – Serviços especializados de instalação de 
software e implantação de Solução Integrada de Gestão Empresarial. Contratação também de serviço e implantação do 
Sistema de Operação de Serviços de Campo Oracle TOA Technologies para 1.700 usuários na modalidade SaaS (Software 
as a Service). 
www.licitacoes-e.com.br  

538 

17.1.3. Atrasar injustificadamente o início da prestação dos serviços; 
 
17.1.4. Paralisar a prestação dos serviços, sem justa causa e prévia 

comunicação à CONTRATANTE; 
 
17.1.5. Ceder ou subcontratar total ou parcialmente o presente contrato sem 

prévia e escrita aprovação pela CONTRATANTE; 
  

17.1.6. Desatender as determinações regulares da fiscalização designada para 
acompanhar a execução do contrato; 

 
17.1.7. Fizer fusão, cisão ou incorporação ou for incorporada, que prejudique a 

execução do contrato; 
 
17.1.8. Cometer falhas reiteradas na execução do contrato; 
 
17.1.9. Promover alteração social ou modificação de finalidade ou estrutura que 

prejudique o cumprimento do contrato; 
 

17.1.10. Sofrer penalidade aplicada por órgãos da Administração Pública. 
 

17.2. Poderá a CONTRATADA, independentemente de interpelação judicial ou 
extrajudicial, ou de ação judicial, e mediante simples comunicação escrita, optar 
pela rescisão se a CONTRATANTE, por motivos cuja responsabilidade não seja 
imputável à CONTRATADA, atrasar por mais de 90 (noventa) dias os 
pagamentos devidos.  

 
17.3. Poderá qualquer das partes, independentemente de interpelação judicial ou 

extrajudicial, ou de ação judicial, e mediante simples comunicação escrita, optar 
pela rescisão se a outra parte: 

 
17.3.1. Tiver decretada a sua falência; 

 
17.3.2. For dissolvida. 

 
18. FISCALIZAÇÃO 
 

18.1. A CONTRATANTE, mediante preposto seu especialmente designado, 
acompanhará e fiscalizará, na forma que julgar conveniente, a execução do 
serviço. Para tanto, caberá à CONTRATADA franquear acesso direto ao 
processo de execução do serviço, permitindo, inclusive, livre trânsito nas 
instalações onde ele esteja sendo realizado. 

 
18.2. A CONTRATANTE poderá sustar qualquer serviço em execução que 

comprovadamente não esteja sendo executado dentro dos padrões de qualidade 
definidos neste contrato e que ponha em risco o objeto do contrato, cabendo à 
CONTRATADA todos os ônus da paralisação e atraso de entrega do produto, 
pela inobservância das especificações das condições pactuadas e/ou 
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desobediência às ordens ou instruções da fiscalização exercidas formalmente 
por escrito pela CONTRATANTE. 

 
18.3. O atraso na entrega do objeto contratado, em decorrência da inobservância e/ou 

desobediência às ordens ou instruções da CONTRATANTE, de que trata o item 
anterior, ensejará multa e sanção administrativa, apuradas em processo 
administrativo, onde será assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 
18.4. Todas as solicitações, reclamações, exigências ou observações relacionadas 

com a execução dos serviços, feitas por ocasião da fiscalização ou diretamente 
pela CONTRATANTE à CONTRATADA, serão feitas por escrito e entregues 
mediante protocolo. 

 
18.5. O não atendimento aos termos da reclamação a que alude esta cláusula, dentro 

de cinco dias úteis a contar da data da entrega da reclamação, facultará a 
rescisão contratual, sem prejuízo da aplicação das penalidades estabelecidas 
neste contrato e das perdas e danos apurados. 

 
19. RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL 
 

19.1. A CONTRATANTE institui uma Política de Responsabilidade Socioambiental e 
adota medidas voltadas ao desenvolvimento social e ambiental sustentável.  

 
19.2. A CONTRATADA deverá se comprometer a observar as Diretrizes e Princípios 

Gerais estabelecidas pela CONTRATANTE relacionados à Responsabilidade 
Socioambiental abaixo relacionadas: 

 

(i) respeito aos Direitos Humanos e ao meio ambiente; 

(ii) Defesa da equidade e respeito à diversidade; 

(iii) estímulo, difusão e implantação das melhores práticas de governança que 

levem em consideração as três dimensões da sustentabilidade no 

desenvolvimento organizacional: econômica, social e ambiental; 

(iv) ter, na transparência e na ética, parâmetros para as práticas administrativas e 

negociais da empresa; 

(v) aplicar e promover os princípios de justiça social e proteção ao meio ambiente; 

(vi) coibir preceitos e discriminações de gênero, orientação sexual, etnia, raça, 

credo ou de qualquer espécie; 

(vii) promover boas condições de trabalho, segurança e saúde de todo o corpo 

funcional; 

(viii) zelar pela conformidade com as legislações vigentes; 

(ix) considerar em suas operações proteção ao ambiente, conservando recursos, 

reduzindo perdas e promovendo a reciclagem; 
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(x) promover a utilização sustentável e consciente de recursos naturais; 

(xi) zelar pela conservação de recursos na produção e execução dos serviços 

prestados; 

(xii) pautar parcerias com fornecedores e terceiros que estejam alinhados aos 

princípios de responsabilidade socioambiental e promovam o desenvolvimento 

econômico e social; 

(xiii)  considerar a geração de resíduos no processo produtivo e planejar o seu 

desfazimento; 

(xiv) zelar pelos princípios da boa governança corporativa; 

(xv) não contratar mão de obra que envolva exploração de trabalhos forçados ou 

trabalho infantil; 

(xvi) não empregar trabalhadores menores de 16 (dezesseis) anos de idade, salvo 

na condição de aprendiz a partir dos 14 (quatorze) anos de idade, conforme 

estabelecido na Constituição Federal, artigo 7º, inciso XXXIII e na Lei nº 10.097, 

de 19.12.2000 e da Consolidação das Leis do Trabalho; 

 (xvii) não empregar adolescentes até 18 anos em locais prejudiciais à sua 

formação, ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social, bem como em 

locais e serviços perigosos ou insalubres, em horários que não permitam a 

freqüência à escola e, ainda, em horário noturno, considerado este o período 

compreendido entre as 22h e 5h; 

(xviii) não adotar práticas de discriminação negativa e limitativas ao acesso, ao 

emprego ou à sua manutenção;  

(xix) manter todas as instalações onde serão prestados os Serviços em 

conformidade com as exigências e padrões mínimos estabelecidos pela legislação 

brasileira. 

19.3. As partes se obrigam ainda a divulgar entre seus fornecedores, o compromisso 
assumido nesta cláusula, incentivando sempre a sua adoção. 

19.4. A CONTRATADA declara, ainda, conhecer e corroborar com os princípios 
constantes no Código de Ética da CONTRATANTE disponível na Internet, 
endereço: [http://www.bbtecno.com.br / empresa /Código de ética]. 

 
20. DA DECLARAÇÃO E GARANTIA ANTICORRUPÇÃO 
 

20.1. A CONTRATADA declara neste ato que está ciente, conhece e entende os 
termos da Lei Anticorrupção nº 12.846/2013 e, por si e por seus administradores, 
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diretores, funcionários e agentes, bem como seus sócios que venham a agir em 
seu nome, se obriga a abster-se de qualquer atividade que constitua violação 
das disposições dos termos da lei mencionada. 

 
20.2. Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá ou se oferecer, dar 

ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a 
aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto através de 
outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou 
não financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal 
ou de corrupção sob as leis de qualquer país, seja de forma direta ou indireta 
quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma que não relacionada a este 
contrato, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da 
mesma forma.  

21. PREPOSTOS 
 

21.1. As partes nomeiam, neste ato, para representá-la no cumprimento deste 
Contrato, os seus funcionários: 

 
Pela CONTRATANTE 
Nome:  
Cargo:  
E-mail:  
Telefone:  
 
Pela CONTRATADA 
Nome:  
Cargo:  
E-mail:  
Telefone:  
 

21.2. Todas as comunicações referentes aos serviços contratados serão 
encaminhadas a esses prepostos, que ficarão responsáveis diretamente pela 
solução das questões apresentadas ou por encaminhá-las para solução por 
quem de direito. 

 
21.3. Na ocorrência de substituição do preposto nomeado, a parte que realizar a 

substituição ficará obrigada a informar à outra parte, sempre por escrito, no 
prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a saída do preposto.  Neste mesmo 
prazo deverá ser informado, por escrito, o nome e qualificação do substituto. 

 
22. CONDIÇÕES GERAIS 
 

22.1. O presente contrato não poderá ser cedido nem subcontratado, total ou 
parcialmente, pela CONTRATADA, sem prévia e escrita aprovação pela 
CONTRATANTE, sob pena de nulidade da cessão ou da subcontratação. 

 
22.2. A omissão ou tolerância das partes em exigir o fiel cumprimento das disposições 

contratuais, não constituirá novação ou renúncia, nem lhes afetará o direito de 
exigir, a qualquer tempo, o fiel cumprimento do estabelecido. 
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22.3. É vedado à CONTRATADA caucionar ou utilizar o presente contrato para 
qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da 
CONTRATANTE. 

 
23. PRAZO DE VIGÊNCIA 
 

23.1. O presente contrato terá prazo de 60 (sessenta meses), contado a partir da data 
da sua assinatura. 

 
23.2. A CONTRATANTE poderá resilir o presente contrato a qualquer tempo, 

mediante comunicação escrita feita com a antecedência de 60 (sessenta) dias. 
 
24. FORO 
 

24.1. As partes elegem o foro da Comarca do Rio de Janeiro - RJ para dirimir qualquer 
questão oriunda deste contrato, com exclusão de qualquer outro por mais 
privilegiado que se apresente. 

 
Assim justas e contratadas, assinam as partes o presente instrumento em duas vias, com as 
testemunhas abaixo. 
 

Rio de Janeiro, XX de XXXXXXXXX de 2015. 
 

COBRA TECNOLOGIA S.A. 
 

 
 
_________________________   ___________________________ 
Nome       Nome 
Cargo       Cargo 
CPF nº      CPF nº 
 
 

CONTRATADA 
 
 

_______________________________________ 
Nome 
Cargo 
CPF nº 

 
Testemunhas: 
 
 
 
 
____________________________ _____________________________ 
Nome      Nome 
CPF      CPF 
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ANEXO I 

 

CARACTERÍSTICAS DOS SERVIÇOS CONFORME ANEXO B DO EDITAL 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


