ANEXO XVIII – MODELOS E FORMULÁRIOS
Este documento descrevem alguns modelos, formulários e termos de aceite previstos no Termo
de Referência e demais anexos do Edital. Estes devem ser utilizados apenas como referência
pois podem sofrer modificações no decorrer da execução contratual.
1.

Modelo de Formulário de Avaliação dos Requisitos na PoC

Prova de Conceito
Licitante:
Período de Avaliação:
Macroprocesso/Cenário

Cód.
Descrição do Requisito
Requisito

PoC ? (Sim ou
Imprescindível)

Atendimento
(Sim|Não|N/A)

Justificativa (Se Atendimento = Não ou N/A)

Declaramos que a PoC foi realizada e avaliada dentro do rigor correspondente às
exigências contidas no Edital e seus Anexos.
__________________________________
Assinatura do representante
legal da empresa
______________________________________
Assinatura do avaliador1 do BNB
____________________________________
Local e data

______________________________________
Assinatura do avaliador2 do BNB

2.

Modelo de Termo de Aceitação Definitiva do Planejamento (TADP):

Identificação: Termo de Aceitação Definitiva do Planejamento (TADP)
Contrato:

Número da OS:

Objeto:
Processo/Serviço:
Observações:
Gestor do
Contrato:

Representante da
CONTRATADA:

Por este instrumento, os servidores acima identificados atestam, para fins de cumprimento
do disposto no subitem 2.4.3 do Anexo II, que o(s) serviço(s) ou bem(ns) integrantes da
Ordem de Serviço acima identificada possui(em) qualidade compatível com a especificada
no Termo de Referência do Contrato supracitado.
Ressaltamos que o recebimento definitivo destes serviços não isenta cobrança de SLA, que
será apurado durante os próximos xx dias, sendo por problemas técnicos ou divergências
quanto às especificações constantes do Termo de Referência do Contrato supracitado.
De acordo em _________________________________ (local e data)
____________________________________
Gestor do Contrato
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__________________________________
Representante legal da empresa
1

3.

Modelo do Termo de Aceitação da Fase (TAF):
Identificação: Termo de Aceitação da Fase (TAF)
Contrato:

Número da OS:

Objeto:
Processo/Serviço:
Por este instrumento, atestamos, para fins de cumprimento do disposto no subitem 7.6 do
anexo II, que o serviço relacionado na O.S. acima identificada, foi objeto de avaliação e foi
recebido quanto à conformidade de qualidade, de acordo com os Critérios de Aceitação
previamente definidos pelo BNB.
Ressaltamos que o recebimento definitivo destes serviços não isenta cobrança de SLA, que
será apurado durante os próximos xx dias, sendo por problemas técnicos ou divergências
quanto às especificações constantes do Termo de Referência correspondente ao Contrato
supracitado.
De acordo em _________________________________ (local e data)
____________________________________
Gestor do Contrato

4.

__________________________________
Representante legal da empresa

Modelo do Termo de Aceitação Definitiva do Ciclo (TADC):

Identificação: Termo de Aceitação Definitiva do Ciclo (TADC)
Contrato:

Número da OS:

Objeto:
Processo/Serviço:
Por este instrumento, atestamos, para fins de cumprimento do disposto no subitem 7.7 do
anexo II, que o serviço relacionado na O.S. acima identificada, foi objeto de avaliação e foi
recebido quanto à conformidade de qualidade, de acordo com os Critérios de Aceitação
previamente definidos pelo BNB.
Ressaltamos que o recebimento definitivo destes serviços não isenta cobrança de SLA, que
será apurado durante os próximos xx dias, sendo por problemas técnicos ou divergências
quanto às especificações constantes do Termo de Referência correspondente ao Contrato
supracitado.
De acordo em _________________________________ (local e data)
____________________________________
Gestor do Contrato
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__________________________________
Representante legal da empresa
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5.

Modelo de Termo de Aceitação Definitiva da SOLUÇÃO (TADS):
Identificação: Termo de Aceitação Definitiva da SOLUÇÃO (TADS)
Contrato:

Número da OS:

Objeto:
Processo/Serviço:
Por este instrumento, atestamos, para fins de cumprimento do disposto no subitem 7.7 do
anexo II, que o serviço relacionado na O.S. acima identificada, foi objeto de avaliação e foi
recebido quanto à conformidade de qualidade, de acordo com os Critérios de Aceitação
previamente definidos pelo BNB.
Ressaltamos que o recebimento definitivo destes serviços não isenta cobrança de SLA, que
será apurado durante os próximos xx dias, sendo por problemas técnicos ou divergências
quanto às especificações constantes do Termo de Referência correspondente ao Contrato
supracitado.
De acordo em _________________________________ (local e data)
____________________________________
Gestor do Contrato
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__________________________________
Representante legal da empresa
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