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TERMO DE REFERÊNCIA  

ANEXO 1-E – CRONOGRAMA 

 

1  CRONOGRAMA DE CONTRATO 

1.1. Sistema de Crédito  

1.1.1 O macrocronograma abaixo define apenas os maiores itens, devendo os 
fornecedores de cada lote, em comum acordo com a AgeRio, detalhar esses itens até 
o nível de atividades, na fase de planejamento. 

1.1.2 Estão consideradas duas etapas para os lotes 1 e 2 e uma etapa para o lote 3, 
conforme definido no item Estratégia de Implantação do Termo de Referência. 

1.1.2.1 A primeira etapa de todos os lotes tem o mesmo prazo (nove meses) e tem 
como objetivo garantir a implementação do escopo funcional da solução atual, 
permitindo sua desativação. 

1.1.2.2 A segunda etapa dos lotes 1 e 2 tem duração de 4 meses. 

1.1.2.3 Para que essa desativação ocorra como planejado todos os envolvidos 
devem trabalhar com a visão de implantação em produção no mesmo momento, com 
funcionamento integrado. 

1.1.2.4 Os ajustes de prazos e acordos sobre formatos de interfaces e outros pontos 
de interdependência necessários para esse objetivo devem ser promovidos por acordo 
entre os fornecedores, com participação e anuência da AgeRio, ainda na fase de 
planejamento. 
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1.2. Sistema ERP 

1.2.1 O macrocronograma abaixo define apenas os maiores itens, devendo os 
fornecedores de cada lote, em comum acordo com a AgeRio, detalhar esses itens até 
o nível de atividades, na fase de planejamento. 

1.2.2 Estão consideradas duas etapas para os lotes 1 e 2 e uma etapa para o lote 3, 
conforme definido no item Estratégia de Implantação do Termo de Referência. 

1.2.2.1 A primeira etapa de todos os lotes tem o mesmo prazo (nove meses) e tem 
como objetivo garantir a implementação do escopo funcional da solução atual, 
permitindo sua desativação. 

1.2.2.2 A segunda etapa dos lotes 1 e 2 tem duração de 4 meses. 

1.2.2.3 Para que essa desativação ocorra como planejado todos os envolvidos devem 
trabalhar com a visão de implantação em produção no mesmo momento, com 
funcionamento integrado. 

1.2.2.4 Os ajustes de prazos e acordos sobre formatos de interfaces e outros pontos 
de interdependência necessários para esse objetivo devem ser promovidos por acordo 
entre os fornecedores, com participação e anuência da AgeRio, ainda na fase de 
planejamento. 
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1.3. Sistema de Risco 

1.3.1 O macrocronograma abaixo define apenas os maiores itens, devendo os 
fornecedores de cada lote, em comum acordo com a AgeRio, detalhar esses itens até 
o nível de atividades, na fase de planejamento. 

1.4. Estão consideradas duas etapas para os lotes 1 e 2 e uma etapa para o lote 3, 
conforme definido no item Estratégia de Implantação do Termo de Referência. 

1.4.1.1. A primeira etapa de todos os lotes tem o mesmo prazo (nove meses) e 
tem como objetivo garantir a implementação do escopo funcional da solução atual, 
permitindo sua desativação. 

1.4.1.2. A segunda etapa dos lotes 1 e 2 tem duração de 4 meses. 

1.4.1.3. Para que essa desativação ocorra como planejado todos os envolvidos 
devem trabalhar com a visão de implantação em produção no mesmo momento, com 
funcionamento integrado. 

1.4.1.4. Os ajustes de prazos e acordos sobre formatos de interfaces e outros 
pontos de interdependência necessários para esse objetivo devem ser promovidos por 
acordo entre os fornecedores, com participação e anuência da AgeRio, ainda na fase 
de planejamento. 
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