
  

1  
 

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC 
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL 

PREGÃO ELETRÔNICO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 41/2019 
 O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Distrito Federal, Senac-DF, 
torna público, para conhecimento dos interessados, a realização de licitação, na modalidade 
Pregão, em sua forma Eletrônica, do tipo menor valor global, regida pela Resolução Senac 
n.º 958/2012, publicada no D.O.U. nº 187, de 26/09/2012, obedecendo aos termos e às 
condições estabelecidas neste ato convocatório. 
1 - DA ABERTURA 
1.1 - A abertura do certame será no dia, hora e local abaixo indicado: 
DATA: 16/10/2019 
HORA: 10 horas 
LOCAL: Portal de compras do Governo Federal: www.comprasgovernamentais.gov.br 
CÓDIGO DA UASG: 926781 
2 - DO OBJETO 
2.1 -  A presente licitação tem por objeto o registro de preços para a contratação de empresa 
especializada para o fornecimento de serviços técnicos especializados no tratamento de 
conteúdo, informações e solução tecnológica para ged-ecm, contemplando instalação, 
treinamento e suporte técnico, para atender as necessidades deste Senac-DF, conforme 
especificações contidas neste Instrumento Convocatório e seus Anexos. 
2.2 - O Senac-DF não se obriga a adquirir o objeto desta licitação, podendo realizar 
contratação com terceiros sempre que se mostre mais vantajoso para a Entidade. 
2.3 - Integram este Edital os seguintes Anexos: 
a) Anexo I – Especificação dos Materiais e Serviços;  
b) Anexo II – Implementação de Processos na Solução;  
c) Anexo III – Determinações e Normativas MEC; 
d) Anexo IV – Itens para Avaliação na Prova de Conceito; 
e) Anexo V – Implantação da Solução; e 
f) Anexo VI – Minuta da Ata de Registro de Preços. 
2.4. O Edital e Anexos encontram-se disponíveis para conhecimento e obtenção pelos 
interessados, no site do Senac-DF, www.senacdf.com.br ou no portal de compras do Governo 
Federal, www.comprasgovernamentais.gov.br. 
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2.5. Todos os horários estabelecidos neste Edital, avisos e durante a Sessão Pública, 
obedecerão, para todos os efeitos, o horário oficial de Brasília – DF. 
2.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e endereço eletrônico, salvo comunicação do 
Pregoeiro em contrário. 
2.7. Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema do Comprasnet, 
a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do 
Senac-DF, aprovado pela Resolução Senac nº. 958/2012. 
2.8. Não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 
nº. 123/2006. 
2.8.1. Caso ocorra a convocação para lance de desempate, esta deverá ser 
desconsiderada. A referida convocação é automática, entretanto conforme subitem 
anterior, não se aplica à presente licitação, pelo motivo exposto o desempate não é 
aplicável e não será aceito, consequentemente as empresas que ofertarem lance de 
desempate não serão convocadas. 
3 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
3.1 - Poderão participar desta licitação os fornecedores que satisfaçam as condições e as 
exigências do presente Edital e seus Anexos, inclusive quanto à regularidade da 
documentação, e que estejam devidamente cadastradas junto ao Órgão Provedor do Sistema, 
e que: 
a) atenderem as condições deste Edital e seus Anexos; 
b) não tenham participação, seja a que título for, de dirigentes ou empregados do Sistema 
Fecomércio-DF; 
c) não sejam entidades estrangeiras ou sociedade que não funcionem no país; 
d) não estiverem sob decretação de falência, dissolução ou liquidação; e 
e) não estejam suspensos de licitar ou contratar com o Senac-DF. 
3.2. Como requisito para a participação neste Pregão, a licitante deverá manifestar, em campo 
próprio do Sistema Eletrônico, que: 
a) cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade 
com as exigências deste Edital e seus Anexos; e 
b) não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, 
nem menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a 
partir dos 14 (quatorze) anos, nos termos da Constituição da Republica Federativa do Brasil, 
Art.7º, Inciso XXXIII. 
4 - DO CREDENCIAMENTO 
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4.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados 
no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e perante o sistema 
eletrônico provido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério da 
Economia - SLTI, por meio do site www.comprasgovernamentais.gov.br. 
4.1.1. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão 
deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto à SLTI, onde também 
deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções 
detalhadas para sua correta utilização. 
4.2. O credenciamento junto ao provedor do Sistema implica a responsabilidade legal da 
licitante e de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização 
das transações inerentes a este Pregão Eletrônico. 
4.3. O uso da senha de acesso da licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo 
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor 
do Sistema ou ao Senac-DF, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido 
da senha, ainda que por terceiros. 
4.4. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao 
provedor do sistema para imediato bloqueio do acesso. 
4.5. O Senac-DF não é unidade cadastradora do Sistema Eletrônico. Os licitantes interessados 
em participar da licitação deverão verificar no site do Comprasnet, as unidades cadastradoras 
do sistema para a entrega da documentação pertinente. 
5. DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS 
5.1. A licitante deverá encaminhar Proposta Financeira, exclusivamente por meio do sistema 
eletrônico, no site www.comprasgovernamentais.gov.br, até a data e horário marcados para 
abertura da sessão, quando então encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de 
propostas. 
5.1.1. Até o horário marcado para abertura da sessão, as licitantes poderão retirar ou 
substituir as propostas apresentadas. 
5.2. A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 
sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os 
atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou 
ao Senac-DF responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, 
ainda que por terceiros. 
5.3. Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação das propostas financeiras 
serão de responsabilidade exclusiva da licitante, não cabendo qualquer responsabilidade ao 
Senac-DF, inclusive, pelas transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico 
ou de eventual desconexão. 
5.4. A apresentação da Proposta Financeira implicará em plena aceitação, por parte da 
licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 
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5.5. A elaboração da Proposta Financeira é de inteira responsabilidade da licitante, não lhe 
cabendo a desistência, sob pena de aplicação das sanções previstas neste Edital e seus Anexos 
ou na Resolução Senac n.º 958/2012. 
5.6. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e 
seus Anexos, que forem omissas ou apresentem irregularidades insanáveis. 
5.7. É facultado ao pregoeiro realizar diligências para sanar falhas formais da proposta a 
exemplo de: erros numéricos, erros de cálculo, divergência entre preços unitários, subtotais e 
final. 
5.8. Quaisquer inserções que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsão neste 
Edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se na proposta o que não for conflitante 
com as disposições aqui contidas. 
6. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema 
eletrônico, no site www.comprasgovernamentais.gov.br, na data, horário e local indicados 
neste Edital, por comando do Pregoeiro. 
6.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá 
exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico. 
6.3. Caberá a licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo 
licitatório, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 
inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão. 
7. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 
7.1. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não 
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. 
7.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
7.3. O Sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo Pregoeiro, sendo 
que somente estas participarão da fase de lances, dando início à fase competitiva. 
8. DA FORMULAÇÃO DE LANCES 
8.1. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes com as propostas aceitas poderão encaminhar 
lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do 
recebimento e do valor do lance. 
8.2. As licitantes poderão, durante o horário fixado para o recebimento de lances, oferecer 
lances sucessivos, com valores inferiores ao último por eles ofertados e registrados no 
sistema, observados o horário fixado para abertura da sessão e regras estabelecidas neste 
Edital. 
8.3. Os lances apresentados e levados em consideração, para efeito de julgamento, serão de 
exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer 
alteração. 
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8.4. Não serão aceitos 2 (dois) ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 
recebido e registrado primeiro. 
8.5. Durante o transcurso da sessão pública deste Pregão, as licitantes serão informadas, em 
tempo real, do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelas demais 
licitantes, vedada à identificação do detentor do lance. 
8.6. No caso de desconexão com o Pregoeiro no decorrer da sessão de lances do pregão, o 
sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a oferta dos lances. 
8.7. O pregoeiro, quando possível, dará continuidade a sua atuação no certame, sem prejuízo 
dos atos realizados. 
8.8. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão de lances 
do pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos 
participantes, no endereço eletrônico utilizado para divulgação. 
8.9. O encerramento da etapa de lances será decidido pelo pregoeiro, que informará, com 
antecedência de 1 a 60 minutos, o prazo de início do tempo de iminência. 
8.9.1. Decorrido o prazo fixado pelo pregoeiro, o sistema eletrônico encaminhará aviso de 
fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) 
minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual estará automaticamente 
encerrada a recepção de lances. 
8.10. Caso a licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na 
hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, 
para efeito de ordenação das propostas. 
9. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 
9.1. O julgamento da proposta será pelo menor valor global apresentado. 
9.2. Encerrada a etapa de lances o Pregoeiro examinará a proposta classificada em 1º 
(primeiro) lugar quanto ao preço, bem como quanto ao cumprimento das especificações do 
objeto. 
10. DA NEGOCIAÇÃO 
10.1. Após o encerramento da etapa de lances, o Pregoeiro poderá solicitar contraproposta 
diretamente à licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida 
melhor proposta, observando o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação, 
não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas no Edital. 
10.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas 
demais licitantes. 
11. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 
11.1. O Pregoeiro convocará a licitante classificada provisoriamente em 1º (primeiro) lugar 
para enviar os documentos exigidos para habilitação, conforme item 12 e a Proposta 
Financeira adequada ao último lance, por meio da funcionalidade "Enviar Anexo" do sistema 
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eletrônico, na extensão PDF, no prazo estabelecido de 2 (duas) horas, sob pena de não 
aceitação da proposta. 
11.1.1 Caso o licitante convocado enfrente dificuldade em atender a convocação, deverá 
informar, dentro do prazo previsto no item 11.1, deste edital, quando lhe será concedido um 
prazo adicional a critério do pregoeiro. 
11.1.2 Excepcionalmente, o pregoeiro poderá disponibilizar o e-mail institucional 
licitacao@df.senac.br caso o licitante tenha dificuldades em anexá-los ao sistema ou este não 
comporte o tamanho dos arquivos. 
11.1.3 Os demais licitantes participantes da sessão poderão solicitar ao pregoeiro vistas dos 
arquivos enviados nos termos do subitem anterior, somente pelo e-mail institucional 
licitacao@df.senac.br, no prazo máximo de 20 (vinte) minutos após encerrado o prazo de 
envio da documentação. 
11.1.4 Encerrado o prazo do subitem anterior, as vistas dos autos seguirão o descrito no item 
15.6 deste edital. 
11.2. A Proposta Financeira a ser encaminhada deverá conter as seguintes informações: 
11.2.1. Prazo de validade, não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 
apresentação; 
11.2.2. Preço unitário e total de cada item, de acordo com as quantidades e os lances 
ofertados, em algarismos e por extenso (total), expresso em moeda corrente nacional (R$); 
11.2.3. Declaração expressa de estarem inclusos nos preços propostos todos os custos 
operacionais, equipamentos, EPIs, transportes, encargos previdenciários, trabalhistas, 
tributários, comerciais, taxas, fretes, impostos e quaisquer outras despesas que incidam direta 
ou indiretamente ao objeto deste Edital. Na falta de tal declaração, serão consideradas inclusas 
nos preços todas e quaisquer despesas vinculadas ao objeto desta licitação; 
11.2.4. O número desta licitação, razão social da licitante, número de CNPJ, telefone, e-mail, 
se houver, e o respectivo endereço com CEP, dados bancários para fins de pagamento com a 
indicação do nome e número do banco, agência e conta corrente de titularidade da licitante, 
vinculada ao CNPJ constante da Proposta; 
11.2.5. Descrição detalhada de todas as características dos produtos ofertados, de acordo com 
as especificações contidas nos Anexos deste Edital; 
11.3. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues 
acompanhados da tradução para a língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado e 
também devidamente consularizados e registrados no Cartório de Títulos e Documentos. 
11.3.1. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também 
deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e 
Documentos. 
11.4. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal 
deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos 
somente em nome da matriz. 
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11.5. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que 
contenham as características do equipamento ofertado, tais como catálogos, folhetos, manuais 
ou prospectos, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo 
indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu posterior envio pelo sistema eletrônico, sob 
pena de não aceitação da proposta. 
11.6. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação exigida, será 
desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital. 
11.7. Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema eletrônico 
poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer momento, em prazo a 
ser estabelecido pelo Pregoeiro. 
11.7.1. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados 
à Comissão Permanente de Licitação - CPL, na Subsede do Senac-DF, localizada no SIA Trecho 
3 Lotes 945/955 – Brasília - DF, CEP 71.200-030. 
11.7.2. Os documentos emitidos por cartório on line poderão ser apresentados, desde que 
acompanhados de seus respectivos certificados digitais, para conferência do Pregoeiro. 
11.8. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e 
justificada da licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita 
pelo Pregoeiro. 
11.9. O Pregoeiro poderá solicitar parecer da área técnica ou de servidor que detenha 
conhecimento técnico do objeto, para orientar sua decisão. 
11.10. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preço 
estimado ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 
11.10.1. Considerar-se-á inexequível a proposta que não venha a ter demonstrada sua 
viabilidade por meio de documentação que comprove que os custos envolvidos na contratação 
são coerentes com os de mercado. 
11.10.2. Caso o pregoeiro entenda que o preço é inexequível, com base na realidade do 
mercado, deverá estabelecer prazo para que a licitante demonstre a exequibilidade de seu 
preço. 
11.11. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 
incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações 
de propriedade da própria licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da 
remuneração. 
11.12 - O percentual de desconto, ofertado sobre a proposta original antes da apresentação 
dos lances, deverá ser distribuído proporcionalmente sobre todos os preços cotados. 
11.13. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta 
ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 
11.14. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta à 
licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor 
preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 
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11.15. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta motivadamente e 
passar à subsequente, poderá negociar com a licitante para que seja obtido preço melhor. 
11.16. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas 
demais licitantes. 
11.17. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova 
data e horário para sua continuidade. 
11.18. Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital e declarada a licitante 
vencedora, o Pregoeiro consignará esta decisão em ata própria, que será disponibilizada no 
sistema eletrônico, encaminhando-se o processo à autoridade competente para homologação e 
adjudicação. 
12. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
12.1 - Para habilitação nesta licitação, a licitante deverá apresentar a seguinte documentação: 
12.1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA 
a) prova de registro, no órgão competente, no caso de empresário individual; 
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado no órgão 
competente; e 
c) ato de nomeação ou de eleição dos administradores, devidamente registrado no órgão 
competente, na hipótese de terem sido nomeados ou eleitos em separado. 
12.1.2 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
a) Apresentação de um ou mais atestado(s) de capacidade técnica, em nome da LICITANTE, 
em papel timbrado do atestante (cliente da LICITANTE), que a empresa executa ou executou 
os serviços compatíveis com o objeto da presente licitação; 
b) Para efeito de quantidades serão considerados atestados com um percentual mínimo de 
50% (cinquenta por cento) do quantitativo total de páginas do objeto licitado; 
c) Os atestados deverão comprovar a experiência da LICITANTE em prestar serviços de 
fornecimento e implantação de solução de GED-ECM;  
d) Também deverá constar nos atestados o nome do responsável pela declaração;  
e) Apresentar atestado de capacidade técnica em nome do profissional que será utilizado na 
contratação para desempenhar as funções de Supervisor Técnico responsável, devendo o 
atestado comprovar que o profissional foi responsável direto pela execução através da sua 
clara identificação; 
f) O atestado acima referenciado deverá estar acervado, ou seja, registrado no respectivo 
conselho de atuação do profissional, demonstrando que o mesmo atuou como responsável 
técnico direto em projeto que envolveu serviços similares a esta contratação. A documentação 
técnica relativa a este profissional deverá ser apresentada junto a documentação de 
habilitação; 
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g) A comprovação de vinculo profissional se dará logo após a assinatura do contrato e poderá 
se dar mediante contrato social, registro na carteira profissional, ficha de empregado ou 
contrato de trabalho, sendo possível a contratação de profissional autônomo que preencha os 
requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execução dos serviços; 
h) O profissional indicado para fins de comprovação da capacidade técnico profissional deverá 
participar dos serviços objeto desta licitação, admitindo-se a substituição, desde que 
devidamente justificada, por profissional de experiência equivalente ou superior e aprovada 
pelo CONTRATANTE. 
i) Apresentar certidão de registro e cadastro ativo, em vigência da empresa licitante no CRA 
(Conselho Regional de Administração) ou no CREA (Conselho Regional de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia). 
j) Declaração da empresa LICITANTE de que, se vencedora, garantirá o suporte e a 
manutenção do(s) software(s) e hardware(s) proposto(s) na prestação dos serviços. 
k) Declaração da empresa LICITANTE de que, se vencedora, disporá de infraestrutura e 
pessoal técnico especializado conforme previsto nesta Especificação dos Materiais e Serviços e, 
adequados para a realização do objeto ora licitado, de acordo com as exigências constantes 
deste edital, características e complexidade do escopo desta licitação. 
l) No caso de atestados emitidos por empresa da iniciativa privada, não serão considerados 
aqueles emitidos por empresa pertencente ao mesmo grupo empresarial da LICITANTE, sua 
subsidiária, controlada ou controladora e por empresa na qual haja pelo menos uma mesma 
pessoa física ou jurídica que seja sócio da empresa emitente e da LICITANTE. 
m) Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome e com CNPJ da 
matriz e/ou da(s) filial(ais) da LICITANTE. 
n) Quadro de profissionais: 
 Devido às peculiaridades técnicas do projeto, a LICITANTE deverá comprovar vínculo 

profissional com os responsáveis técnicos conforme perfis abaixo: 
a) Supervisor Técnico com experiência prévia na responsabilidade da execução em 

serviços relacionados comprovado através de atestado de capacidade técnica; 
b) Profissional com formação em Arquivologia; 
c) Profissional com formação superior e possuidor da certificação CompTia CDIA ou 

CDIA+; 
d) Profissional com formação superior especialista na soluções de GED-ECM ofertada. 

 A Declaração deverá ser assinada pelo representante da empresa e pelo profissional; 
 Para a comprovação do vínculo profissional do responsável técnico com a LICITANTE, 

deve-se admitir a apresentação de cópia da carteira de trabalho (CTPS), contrato social 
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do LICITANTE, contrato de prestação de serviço ou, ainda, de declaração de 
contratação futura do profissional, com indicação de seus dados e compromisso do 
mesmo a participar da execução do objeto caso a licitante vença o certame; 

 Até 5 (cinco) dias após a assinatura do contrato, a LICITANTE vencedora deverá 
apresentar os documentos relativos à contratação dos profissionais apresentados no 
momento da habilitação, por meio de apresentação de cópias autenticadas das 
Carteiras de Trabalho e Previdência Social – CTPS assinadas pela LICITANTE; ou do 
Livro de Registro de Empregados; ou de Contratos de Prestação de Serviços, assinados 
pela LICITANTE e pelos profissionais, cujas durações sejam, no mínimo, suficientes para 
a execução do objeto licitado; 

 A não apresentação dos profissionais no momento indicado ou a tentativa de 
substituição destes profissionais por outros com qualificações inferiores sujeitará a 
LICITANTE vencedora às sanções legais oriundas do entendimento de que foi falsa a 
declaração apresentada no momento da licitação e a rescisão contratual. 

12.1.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
a) Certidão de negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou 
de execução patrimonial. A certidão que não possuir prazo de validade não poderá ter sua 
emissão superior a 90 (noventa) dias da data de recebimento dos envelopes. 
12.1.4 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
(http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp);  
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual (http://www.sintegra.gov.br/) ou 
Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de 
atividade e compatível com o objeto da licitação; 
c) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, a Procuradoria – Geral da 
Fazenda Nacional e o Sistema de Seguridade Social (INSS), emitida pela Secretaria da Receita 
Federal, referente aos tributos e contribuições federais e a Dívida Ativa da União (Certidão 
Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos negativos), na forma 
da Lei e com prazo de validade em vigor, da sede ou domicílio da licitante, ou da filial quando 
esta for a Licitante; 
(http://www.receita.fazenda.gov.br/aplicacoes/ATSPO/certidao/CndconjuntaInter/InformaNICe
rtidao.asp?Tipo=1) 
 d) Certidão Negativa de Tributos Estaduais ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, 
expedida pela Fazenda Estadual para participação em Licitações Públicas, da sede ou domicílio 
da licitante, ou da filial quando esta for a Licitante, ou ainda, Certidão de não contribuinte; 
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e) Certidão Negativa de Tributos Municipais ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, 
expedida pela Fazenda Municipal, da sede ou domicílio da licitante, ou da filial quando esta for 
à Licitante, ou ainda, Certidão de não contribuinte; 
f) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, da sede da 
Licitante; (https://webp.caixa.gov.br/cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asp) 
g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho, 
com base no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas; (http://www.tst.gov.br/certidao) 
12.2. A documentação acima deverá ser apresentada na forma da lei vigente. 
12.3. O Pregoeiro poderá consultar as certidões a que se referem às alíneas c, d, e, f e g do 
subitem 12.1.4 no Sistema de Cadastro de Fornecedor - SICAF, para verificação das condições 
de habilitação das licitantes. 
12.3.1. Caso a licitante esteja com algum documento ou informação vencido ou não atualizado 
no SICAF, ser-lhe-á assegurado o direito de encaminhar, na própria sessão, a documentação 
atualizada. 
12.4. No caso de documentos extraídos da internet, será facultado ao Pregoeiro realizar 
pesquisa para efeito de confirmação da veracidade ou validade desses. 
12.5. A prova a que se refere às alíneas “a” e “b” do subitem 12.1.4 poderá ser feita por meio 
de documentos que os contenham. 
12.6. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição 
aos documentos requeridos neste Edital. 
12.7. É facultado ao pregoeiro realizar diligências para sanar falhas formais na documentação 
de habilitação. 
12.7.1. 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, 
desde que devidamente justificado. 
12.7.2. Quando do julgamento da habilitação, o pregoeiro poderá suprir a eventual omissão ou 
falha de documentos de regularidade fiscal, mediante consulta via internet em sites oficiais 
que emitam certidões on-line, registrando em ata a sua ocorrência, reconhecendo-lhes os 
efeitos para fins de habilitação. 
12.7.3. As diligências mencionadas no subitem 12.7 ficarão prejudicadas caso o acesso via 
internet esteja indisponível, por qualquer que seja a razão, ou as informações contidas nos 
referidos sites não sejam suficientes para atestar a regularidade fiscal da licitante, fato que 
ensejará a inabilitação da empresa. 
12.7.4. A apresentação de documentos com a validade expirada acarretará a inabilitação da 
licitante. 



  

12  
 

13 – DAS AMOSTRAS 
13.1 A LICITANTE que oferecer a melhor proposta na fase de lances, antes de ser 
homologada como vencedora, deverá demonstrar para uma Comissão Avaliadora designada 
pela CONTRATANTE de forma a comprovar que a solução ofertada atende aos requisitos 
descritos neste Termo de Referência.  
13.2 A Prova de Conceito (POC) representa a execução de um conjunto pré-definido de 
verificações quanto ao conhecimento dos serviços descritos nesta Especificação de Materiais e 
Serviços, com o objetivo de determinar o nível de conhecimento da LICITANTE; 
13.3 A solicitação de amostra na fase de classificação apenas a LICITANTE que se apresenta 
provisoriamente em primeiro lugar, visa demonstrar se a LICITANTE está preparada para 
firmar contrato com o CONTRATANTE e entregar o objeto licitado, não onera a LICITANTE, 
porquanto confirmada a propriedade do objeto, tem ele de estar preparado para entregá-lo, 
nem restringe a competitividade do certame, além de prevenir a ocorrência de inúmeros 
problemas para a administração, razão da qual exige-se a apresentação de amostras dos itens 
de maior relevância do objeto da contratação, em especial aqueles que envolvem tecnologia 
nos produtos que devem ser utilizados para a prestação dos serviços; 
13.4 Se a solução apresentada não for aprovada por desatender algum dos requisitos 
técnicos obrigatórios do edital, a LICITANTE será desclassificada e a autora da segunda melhor 
proposta classificada será submetida a uma nova Prova de Conceito, e assim sucessivamente, 
até a apuração de uma proposta que atenda às especificações do edital e seus anexos; 
13.5 A LICITANTE previamente classificada em primeiro lugar na fase de lances, após a sua 
habilitação técnica, deverá apresentar ao menos uma amostra dos softwares (módulo) exigidos 
na contratação, perfazendo: 

a) Uma mídia contendo uma versão de demonstração dos softwares/módulos abaixo 
relacionados acompanhados do manual ou outra referência técnica dos produtos indicando a 
respectiva página do manual onde se encontram cada uma das funcionalidades: 
 Software de Guarda de Documentos, no atendimento a todos os requisitos mínimos;  
 Software de Document Imaging, no atendimento a todos os requisitos mínimos;  
 Software de ECM, no atendimento a todos os requisitos mínimos. 

13.6 As "amostras" deverão ser fornecidas em até 5 (cinco) dias úteis após a habilitação do 
LICITANTE; 
13.7 As "amostras" deverão estar em estrita conformidade com a exigência técnica do edital; 
13.8 A LICITANTE deverá disponibilizar representante técnico qualificado para operar os 
aplicativos e realizar as operações demandadas pela Comissão Avaliadora, relativos à amostra; 
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13.9 A demonstração da solução deverá ser realizada em equipamentos da LICITANTE, que 
deverá disponibilizar massa de dados necessárias às comprovações dos atendimentos aos 
requisitos requeridos; 
13.10 A avaliação de amostra será realizada nas instalações da CONTRATANTE, em Brasília-
DF, deverá ser iniciada em até 5 (cinco) dias úteis após a convocação e terá duração máxima 
de 3 (três) dias úteis, sendo que durante este período a LICITANTE poderá proceder com a 
correção de funcionalidades que, porventura, apresentem erros durante sua demonstração; 
13.11 Não será permitido o uso de comunicação externa (internet) para a realização da prova 
de conceito requerida; 
13.12 A LICITANTE deverá evidenciar na demonstração que os módulos da solução estão 
sendo operados de maneira integrada, sobre uma única base de dados; 
13.13 Para cada requisito e funcionalidade expressa nesta Especificação de Materiais e 
Serviços, a LICITANTE deverá realizar operações completas (entrada de dados, gravação e 
consulta) na solução e demonstrar se os registros foram efetivamente armazenados, na data e 
hora da realização da prova; 
13.14 A LICITANTE deverá apresentar a relação de requisitos funcionais obrigatórios da 
solução que são aqueles de maior relevância e imprescindibilidade, com base na planilha 
modelo apresentada no Anexo C, assinalando os requisitos que a solução proposta atende. 
Essa planilha será verificada na demonstração; 
13.15 Será aceita a solução em cuja demonstração fique evidenciado o atendimento a, no 
mínimo, 100% dos requisitos funcionais definidos no Anexo C; 
13.16 Os requisitos completos que se encontram no Anexo C, contendo todas as 
funcionalidades requeridas pelo software e que não forem objeto de demonstração durante a 
Prova de Conceito deverão ser apresentados e/ou customizados e entregues ao Senac-DF ao 
longo do projeto contratado, sendo definido o cronograma de entregas no início do projeto; 
13.17 Os requisitos não funcionais deverão ser comprovados na entrega da solução no 
ambiente de homologação;  
13.18 Caso algum item obrigatório constante do Anexo C não seja apresentado ou não esteja 
funcionando e não atenda exatamente ao requisito do edital durante a POC, a proposta será 
recusada e a LICITANTE desclassificada, sendo convocado o segundo classificado no certame 
para a demonstração. E assim sucessivamente até que se conclua o final do processo de 
seleção, com a homologação pela Comissão. 
13.19 Para a proposta aceita, todos os itens do software constantes do Anexo C deverão ser 
implementados pela CONTRATADA até a entrada em produção da solução, sem ônus para a 
CONTRATANTE; 
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13.20 A LICITANTE deverá comunicar à CONTRATANTE, com pelo menos um dia útil de 
antecedência, o quantitativo e os dados funcionais (nome completo, identidade, matrícula, 
função) dos profissionais que alocará durante a realização da demonstração requerida; 
13.21 As demais LICITANTES participantes do procedimento licitatório, se julgarem oportuno, 
poderão acompanhar a realização da demonstração, observando aos seguintes critérios: 

13.21.1 Inscrição limitada a 1 (um) representante por LICITANTE, designada para 
acompanhamento da demonstração; 
13.21.2 Realização da inscrição junto à CONTRATANTE, por e-mail enviado à Comissão 
de Licitação, em até 2 (dois) dias úteis após a convocação pelo pregoeiro, para 
acompanharem a realização da avaliação da amostra;  
13.21.3 O acompanhamento aos trabalhos permitirá a formulação de questionamento 
escrito e entregue ao Coordenador da avaliação da amostra. 

13.22 Aplica-se à equipe da LICITANTE e aos inscritos o disposto na legislação de licitações 
quanto à participação nos trabalhos, de modo a evitar tumultos ou atrasos na realização da 
demonstração requerida; 
13.23 Será desclassificada a LICITANTE que deixar de comparecer a demonstração no local, 
data e hora agendadas, com tolerância de, no máximo, 30 (trinta) minutos. 
13.24 A LICITANTE deverá assumir os custos envolvidos com a elaboração de sua proposta 
para a participação no processo licitatório, inclusive para realização da avaliação da amostra, 
sem nenhum direito a indenização mesmo que venha a ser desclassificada do certame; 
13.25 Junto ao fornecimento das "amostras" dos softwares, em não sendo o LICITANTE o 
FABRICANTE dos produtos, o mesmo deverá apresentar documentação de que está apto a 
comercializar e prestar suporte/garantia sobre os mesmos sob pena de inabilitação; 
13.26 Caso alguma das "amostras" não sejam fornecidas no prazo determinado ou não 
estejam em acordo com os requisitos do edital, o LICITANTE será desclassificado, sendo 
convocado o LICITANTE imediatamente classificado na ordem do pregão para apresentação da 
documentação de habilitação e posterior fornecimento de amostras; 
13.27 O objetivo da avaliação das amostras é através de um método simples e objetivo de 
julgamento, avaliar se o LICITANTE possui de fato a capacidade técnica em atender ao menos 
os itens que envolvem o emprego de Tecnologia fundamental para a correta execução do 
objeto. Por se tratar de produtos com características bem definidas e julgamento objetivo, a 
aferição não poderá ser acompanhada por terceiros alheios a contratação e o relatório de 
aprovação/reprovação virá acompanhado de fotos, telas e demais documentação que 
demonstre o cumprimento ou não dos quesitos avaliados; 
13.28 Pelas "amostras" poderem conter elementos de propriedade intelectual/industrial de 
cada LICITANTE/FABRICANTE, as mesmas não estarão franqueadas para uso dos demais 
LICITANTES e serão devolvidas ao LICITANTE que a apresentou logo após a sua aferição. 
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13.29 Todos os custos necessários à apresentação da amostra serão de responsabilidade única 
da LICITANTE e pela sua simples apresentação não garantem direito qualquer à contratação ou 
ainda a reembolso; 
13.30 O SENAC-DF não terá nenhum ônus quanto às amostras, responsabilizando-se a 
LICITANTE por todos os custos de aquisição, entrega e retirada dos equipamentos; 
14 – DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 
14.1 - Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, 
qualquer licitante interessado poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o 
Edital do Pregão. 
14.1.1. Os pedidos de esclarecimentos e/ou impugnações deverão ser dirigidas ao Pregoeiro e 
encaminhados, na forma eletrônica, para o e-mail licitacao@df.senac.br, ou na impossibilidade, 
protocolados no Protocolo deste Senac-DF, no Setor de Indústria e Abastecimento – SIA 
Trecho 3 Lotes 945/955 – Brasília - DF, CEP 71.200-030, no horário de 8h30 às 17h30, de 
segunda a sexta-feira, em dias úteis. 
14.1.2. Os pedidos de esclarecimentos e/ou impugnações deverão ser enviados em papel 
timbrado da licitante e devidamente assinado, obedecendo ao horário estabelecido no subitem 
14.1.1. 
14.1.3. Em caso de impugnação interposta por Pessoa Jurídica deverá ser também digitalizado 
e juntado o instrumento de procuração ou contrato social, em original ou cópia autenticada, 
aptos a demonstrarem que o signatário das peças detém poderes para representar a licitante. 
14.2 - Caberá à CPL decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contados a 
partir do dia do seu recebimento, estendendo esse prazo conforme a complexidade da 
impugnação. 
14.3. O Senac-DF não se responsabiliza por e-mails que, por qualquer motivo, não forem 
recebidos em virtude de problemas no servidor ou navegador do emissor. 
14.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 
certame. 
14.5 - Acolhida a petição contra o Edital ou havendo necessidade de prazo maior para 
julgamento da questão, nova data será designada pelo Pregoeiro para a realização do certame, 
informando às licitantes por meio do sistema. 
14.6 – Os avisos, informações e convocações referentes ao processo licitatório 
(esclarecimento/impugnação, laudos técnicos, resultados e atas), serão divulgadas mediante 
publicação no site do Senac – DF, ficando as empresas interessadas em participar, obrigada a 
acessá-lo. 
15 - DOS RECURSOS 
15.1 - Somente caberá recurso da decisão que declarar a licitante vencedora, da qual caberá 
recurso da decisão que inabilitar a licitante. 



  

16  
 

15.2. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma 
imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer. 
15.2.1 - O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, 
rejeitando-a em campo próprio do Sistema. 
15.2.2 - A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá apresentar as razões de 
recurso, no prazo de 3 (três) dias úteis, ficando as demais licitantes, desde logo, intimados 
para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do 
término do prazo do recorrente, sendo lhes assegurada vista imediata aos elementos 
indispensáveis à defesa de seus interesses. 
15.3 - A falta de manifestação imediata e motivada da licitante quanto à intenção de recorrer, 
importará na decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a encaminhar o processo 
para adjudicação e homologação. 
15.4 - O acolhimento do recurso invalidará apenas os atos insuscetíveis de aproveitamento. 
15.5 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório. 
15.6 - Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais, bem 
como os que forem enviados por fax ou e-mail. 
15.7 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na Gerência 
de Logística e Suprimentos - GLS, no seguinte endereço: Setor de Indústria e Abastecimento – 
SIA, Trecho 03, Lotes 945/955, Brasília/DF, CEP: 71200-030, no horário de 8h30 às 17h30, de 
segunda a sexta-feira, em dias úteis 
15.8 - Caso a licitante classificada em primeiro lugar seja desclassificada, depois de julgados 
os recursos interpostos e até a homologação/adjudicação do processo licitatório, será 
procedida a chamada das licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para que a 
segunda classificada, que preencha as condições de habilitação, seja declarada vencedora, nas 
condições de sua Proposta Financeira. 
15.9 - Concluídos os procedimentos, inclusive com os resultados de eventuais recursos, a CPL 
encaminhará o processo à autoridade competente para homologação e adjudicação. 
16 - DAS SANÇÕES 
16.1 - Em caso de inexecução total, ou qualquer outra inadimplência, a licitante estará sujeita, 
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, no que couber garantida prévia defesa, as 
seguintes sanções: 
I – advertência; 
II – Multa: 
a) 10% (dez por cento), sobre o valor da compra/serviço, e cancelamento do pedido, quando 
decorridos 05 (cinco) dias de inadimplemento e caracterizada a recusa ou impossibilidade da 
CONTRATADA em prestar os serviços; 
b) 10% (dez por cento), sobre o valor da compra/serviço, quando a CONTRATADA recusar 
retirar ou aceitar a Ata de Registro de Preços; 
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c) 2% (dois por cento), acrescida de 0,3% (zero vírgula três por cento) ao dia, limitada ao 
valor da mesma, em caso de atraso na entrega. Após o terceiro dia útil e a critério da 
Administração do Senac-DF, no caso de entrega com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação 
do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem 
prejuízo da rescisão unilateral da avença; 
d) 20% (vinte por cento) sobre o valor contratado, em caso de atraso na entrega do objeto, 
por período superior ao previsto na alínea “c”, ou de inexecução parcial da obrigação 
assumida; 
e) 30% (trinta por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação 
assumida; 
III – Suspensão do direito de participar de licitações com o Senac-DF pelo prazo de até 02 
(dois) anos. 
16.2 - O valor da multa poderá ser realizado por pagamento espontâneo, descontado de 
eventuais pagamentos devidos pelo Senac-DF ou mediante cobrança judicial. 
16.3 – O inadimplemento total das obrigações contratuais assumidas, dará ao Senac-DF o 
direito de rescindir unilateralmente o contrato ou documento compatível, sem prejuízo de 
outras penalidades, inclusive a suspensão do direito de licitar ou contratar com o Senac-DF 
por prazo não superior a 2 (dois) anos, nos seguintes casos: 
I - cometer fraude fiscal; 
II - apresentar documento falso; 
III - fizer declaração falsa; 
IV - comportar-se de modo inidôneo; 
V - não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo de 5 (cinco) dias corridos, contados da  
notificação; 
VI - deixar de entregar a documentação exigida no certame; 
VII - não mantiver a proposta. 
17 - DO PAGAMENTO 
17.1 - A licitante vencedora apresentará Nota Fiscal de acordo com a entrega dos materiais, 
para liquidação e pagamento da despesa pelo Senac-DF, no prazo de até 10 (dez) dias úteis 
contados da apresentação dos documentos, devidamente atestados. 
17.2 - Para efetivação dos pagamentos, a contratada deverá demonstrar a devida 
comprovação de regularidade fiscal, por meio de apresentação das seguintes certidões: 
a) Prova de regularidade com a fazenda federal, estadual e municipal; 
b) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 
c) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 
17.3 – As Notas Fiscais deverão vir acompanhadas das certidões negativas exigidas, sob pena 
do pagamento ficar suspenso até o cumprimento da exigência em causa.  
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17.4 - Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendurar a liquidação de qualquer 
obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência. Sendo esse atraso 
decorrente do inadimplemento de obrigações acarretará perda do direito ao pleito de 
reajustamento de preços. 
17.5 - O pagamento será efetuado por intermédio de boleto ou ordem bancária, na conta 
corrente da CONTRATADA. 
17.6 - Somente será efetuado o pagamento dos materiais solicitados no Pedido de Compra, 
de acordo com as necessidades do Senac-DF. Fica expressamente estabelecido que os preços 
incluam todos os custos diretos e indiretos para o fornecimento dos materiais de acordo com 
as condições previstas neste Edital e nos demais documentos da licitação. 
18 – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
18.1 - Homologado o resultado da licitação será assinada a Ata de Registro de Preços nos 
termos da minuta constante do Anexo IV, que firmará o compromisso para eventual 
contratação, com o Fornecedor primeiro classificado e, se for o caso, com os 2º e 3º 
classificados que aceitarem fornecer pelo preço do vencedor, obedecida a ordem de 
classificação do Pregão. 
18.2 – Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, o Senac-DF não estará 
obrigado a adquirir os materiais registrados, exclusivamente, pelo Sistema de Registro de 
Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba 
recurso ou indenização de qualquer espécie ao Fornecedor, sendo, entretanto, assegurado ao 
beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. 
18.3 - O não comparecimento da adjudicatária para assinatura da Ata de Registro de Preço, 
implicará multa e perda do direito ao registro de preço. 
18.4 - O prazo de vigência da Ata de Registro de Preço será de 12 (doze) meses, a contar da 
data de sua assinatura, podendo ser prorrogada, no máximo, por igual período, desde que 
pesquisa de mercado demonstre que o preço se mantém vantajoso. 
18.5 - Os preços da licitante vencedora não serão registrados se esta não cumprir com as 
condições legais de documentação exigida, ou por motivo de força maior que inviabilize o 
fornecimento dos materiais. 
18.6 - É facultado à Administração do Senac-DF, convocar as outras licitantes remanescentes 
classificadas para procederem ao registro de preços, no prazo e nas mesmas condições 
financeiras constantes da proposta vencedora. 
18.7 - O Senac-DF poderá, até a assinatura da Ata de Registro de Preços, desclassificar o 
licitante vencedor, por despacho fundamentado, sem direito a indenização ou ressarcimento e 
sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se tiver informação fundada de qualquer fato ou 
circunstância, anterior ou posterior ao julgamento da licitação, que desabone a qualificação 
técnica, habilitação jurídica, qualificação econômico-financeira ou regularidade daquela 
licitante. 
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19 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
19.1 – O Senac-DF reserva-se o direito de cancelar a presente licitação na forma previstas no 
Art. 40, da Resolução Senac n.º 958/2012, sem que caiba à licitante, direito a indenização ou 
reclamação de qualquer espécie. 
19.2 - Eventuais omissões do presente Edital serão resolvidas pelo Pregoeiro e a CPL, com 
base nas normas específicas, vigentes e aplicáveis. 
19.3 -  As decisões referentes à este Pregão serão divulgados no site www.senacdf.com.br e 
no Comprasnet, sendo de inteira responsabilidade da licitante o acompanhamento da 
divulgação de cada fase. 
19.4 - Sem prejuízo do caráter público de todos os atos do procedimento licitatório, na sessão 
do pregão, a análise do processo ficará restrita ao Pregoeiro e à CPL. 
19.5 - A CPL, a qualquer tempo, antes da data da apresentação das propostas, poderá 
proceder a alterações concernentes a esta licitação, enviando o correspondente adendo às 
empresas que tenham retirado o Edital, sendo facultado à CPL, se for o caso, adiar a data da 
abertura da licitação. 
19.6 - Será facultado a CPL, em qualquer fase da Licitação, a promoção de diligência 
destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 
informação ou de documentos que deveriam constar originariamente da 
proposta/documentação. 
19.7 - Sob nenhum pretexto serão recebidas propostas em desacordo com o Edital e que não 
forem entregues conforme as normas de apresentação e prazos ali determinados. 
19.8 - Na contagem dos prazos estabelecidos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do 
vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos. 
19.9 - O Distrito Federal é o domicílio e foro competente para dirimir quaisquer dúvidas 
referentes à licitação e a procedimentos dela resultantes, renunciando as partes a qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 
19.10 - A participação nesta licitação implica em conhecimento e aceitação integral do Edital, 
seus anexos, bem como na observância de regulamentos, normas administrativas e técnicas 
aplicáveis. 
19.11 - A empresa que apresentar proposta estará vinculada a ela e se responsabilizará pelo 
fornecimento dos materiais nas condições oferecidas. 
19.12 - É facultado ao Pregoeiro suspender a sessão sempre que necessário 

Brasília,      de outrubro de 2019 
 
 

Antonio Julien Bertin Koffi N’Guessan Gerente de Serviços Senac – DF 
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PREGÃO ELETRÔNICO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 41/2019 
ANEXO I 

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS     A CONTRATADA deverá fornecer serviços e softwares, nos quantitativos a seguir detalhados, 
os quais deverão estar em conformidade com as especificações descritas nesta Especificação 
Técnica de Materiais e Serviços. 
 

Nº Descrição Unidade  Qtd. 
Valor Estimado (R$) 
Unt. Total 

1 

Tratamento arquivístico do acervo 
documental, contemplando a 
triagem, análise, higienização, 
classificação e cadastramento, 
obedecendo ao Código de 
Classificação de Documentos de 
Arquivo 

Metro 
Linear (*) 102m 427,15 43.569,30 

2 Transferência ordenada e 
planilhamento dos documentos Caixa-box 750 11,65 8.737,50 

3 Preparação e digitalização de 
documentos Página 

Até 
1.875.000 

0,26 483,75 

4 Reconhecimento Ótico de 
Caracteres (OCR) Página 0,18 345,00 

5 Serviços de assinatura Digital Página 0,18 333,75 
6 Serviços técnicos de Mapeamento 

e Otimização de processos (BPM) UST (***) 600 298,00 178.800,00 

7 
Licença de uso do ECM-Enterprise 
Content Management Licença 

(**) 
Min. Máx 

4.833,00  966.600,00 
30 200 

8 Garantia e Suporte Técnico do ECM  Mês 12 11.260,00 135.120,00 

9 
Serviços Técnicos de Implantação, 
Manutenção Evolutiva e 
Customização do ECM 

UST (***) 1.100 289,40 318.340,00 

Valor Estimado Total 1.652.329,30 
 

(*) O cálculo das medidas tomaram por base o Roteiro de Mensuração de Documentos Textuais do 
Arquivo Nacional (disponível  em:  
http://www.siga.arquivonacional.gov.br/images/mensuracao_instrumentos_tecnicos/manual
_mensura%C3%A7%C3%A3o%20_Vers%C3%A3o%20Minist%C3%A9rio%20da%20Justi%
C3%A7a.pdf) 
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(**) Caso o fabricante não possua esse tipo de licenciamento (por usuário nomeado), ele deverá declarar 
que a solução a ser fornecida garantirá acesso as quantidades de usuários mínima e máxima solicitadas 
nesse item; 
(***) USTs serão consumidas sob demanda, devendo esse consumo ser estimado com base na 
complexidade e esforço definidos pela CONTRANTE. Havendo necessidade de atendimento de demanda 
que exija consumo desse tipo de serviço deverão ser definidos cronogramas com prazos e entregáveis 
específicos para cada demanda a ser atendida.  

 
1. DA FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
Os serviços envolvem a preparação, digitalização, controle de qualidade, classificação e 
indexação das imagens, em seus respectivos formatos, em arquivos “.xml” ou pasta de rede, 
incluindo a disponibilização dos equipamentos de digitalização, insumos e fornecimento de 
profissionais para sua operação. 
A CONTRATADA deverá gerar relatórios com a quantidade e descrição dos documentos ou 
processos recebidos para a execução dos serviços, com a quantidade e descrição dos 
documentos ou processos já digitalizados, inclusive com a quantidade de páginas digitalizadas, 
que deverá ser entregue ao responsável da CONTRATANTE para controle. 
Para execução dos serviços os seguintes procedimentos deverão ser observados:  
RECEBIMENTO 
No momento do recebimento das caixas o colaborador da CONTRATADA acompanhado por 
servidor da CONTRATANTE deverá verificar seu conteúdo (processos, volumes, apensos e 
demais documentos), confrontando as informações com a guia de remessa, qualquer 
inconsistência deverá ser imediatamente comunicado ao servidor da CONTRANTE para 
checagem/correção; 
O recebimento das caixas para execução dos serviços deverá ser realizado mediante recibo a 
ser assinado e datado por colaborador da CONTRATADA. 
Deverá ser implementado controle sistêmico para localização das caixas, processos e volumes, 
com padrão a ser estabelecido em conjunto com a CONTRATANTE. 
No recebimento dos lotes de caixas para digitalização, devem ser executados os seguintes 
passos: 

a. A fase de recebimento e conferência dos documentos para digitalização será 
realizada pela CONTRATADA. 

b. Os documentos serão entregues à CONTRATADA, acompanhados de uma relação 
sequencial contendo o número e o conteúdo dos mesmos; 

c. Não havendo problemas durante a conferência, os documentos deverão ser 
encaminhados para a área de produção. Qualquer diferença existente nesta conferência 
deverá ser comunicada imediatamente ao responsável da CONTRATANTE para devidas 
providências; 

d. Todo o processamento deverá ser executado com o conceito de lotes, com objetivo 
de garantir a integridade de todo o processo. Os critérios de organização e criação dos 
lotes deverão ser definidos de comum acordo com a CONTRATANTE, observando as 
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características de indexação e composição dos documentos, desde que sejam atingidas 
as expectativas de processamento; 

e. Cada lote deverá receber uma identificação única durante todo o processo de 
conversão, e deverá obrigatoriamente conter atributos que facilitem sua identificação 
futura, tais como número da remessa, quantidade de documentos, responsáveis pelo 
processo, entre outros, garantindo a integridade do processo como um todo e criando 
um primeiro nível de informação de controle e auditoria sistêmica; 

f. Após os lotes terem sido devidamente cadastrados no sistema de captura, os itens 
documentais deverão ser digitalizados através de um módulo específico para esta 
finalidade. 

PREPARAÇÃO  
A preparação dos documentos envolve a retirada de grampos, colchetes, clipes, capas e 
demais materiais que possam prejudicar a captura de imagens. Na preparação deve-se 
verificar também a necessidade de limpeza dos documentos, bem como de pequenos reparos, 
em caso de folhas amassadas, rasgadas ou dobradas.  
Os documentos a serem preparados e digitalizados são constituídos, em sua maioria, de 
tamanho A4 e Ofício com gramatura 75 a 90g/m2 em suporte papel e deverão ser dispostos 
em ordem crescente da numeração das páginas e volumes. Caso seja verificada a ausência de 
alguma página a CONTRATADA deverá comunicar imediatamente ao fiscal. 
Após o processamento, o processo ou documento deverá ser remontado em sua configuração 
original, obedecendo-se a numeração das páginas em ordem crescente. 
A CONTRATADA não poderá eliminar páginas de nenhum processo ou dossiê.  
Em caso de danos permanentes a documentos, a empresa deverá notificar formalmente a 
CONTRATANTE em até 24 horas da ocorrência. 
Na higienização e organização do material a ser digitalizado, bem como definição das técnicas 
para recuperar os documentos a serem digitalizados seguindo criteriosamente os seguintes 
passos: 

a. Remoção do pó e demais sujidades a seco, utilizando-se de trinchas, escovas 
macias, pincel e flanelas de algodão; 

b. Remoção dos corpos estranhos aos documentos, tais como: prendedores metálicos 
ou grampos, clips, insetos, e outros agentes que provocam a deterioração dos 
documentos. Em sendo constatada a existência de fita adesiva em uma das folhas, 
deve-se observar a sua finalidade e somente digitalizar a página após a reprodução do 
original por fotocópia; 

c. Preparação dos documentos para o processo de digitalização, com a realização das 
tarefas tais como desencadernação, retirada de grampos, verificação de partes 
dobradas, amassadas, rasgadas e agrupamento destes; 



  

23  
 

d. Seleção das peças para digitalização e armazenamento em localização física 
adequada e previamente preparada para tal finalidade. 

DIGITALIZAÇÃO  
Para digitalização dos documentos deverão ser observados os seguintes requisitos:  

a. Digitalização em escala de cinza independentemente do tipo de documento a ser 
digitalizado;  

b. Qualidade mínima de 200 dpi; 
c. Reconhecimento óptico de caracteres (OCR); 
d. Geração de arquivos em PDF pesquisável (Portable Document Format - PDF/A 

(padrão ISO para PDF/A-1b); 
e. Arquivos digitais classificados em conformidade com as normativas 

regulamentadoras do MEC e do CONARQ; 
f. Cada processo deverá ser colocado em estrutura de pasta digital indicando o 

número do registro do aluno e sua classificação, para posterior migração ao GED-ECM; 
g. Possibilidade de digitalização de documentos em formatos e tamanho variados;  
h. Equipamento de captura com capacidade de operar automaticamente no modo 

simplex ou duplex (frente e verso) com leitura simultânea dos dois lados;  
i. Não serão objeto de digitalização e faturamento folhas em branco ou com o carimbo 

“em branco”. Tais páginas devem ser removidas do tratamento das imagens e não 
deverão constar nos objetos digitais resultantes da digitalização; 

j. Deverá prover suporte a scripts de verificação para os campos e texto reconhecidos 
na digitalização. 

k. Deverá permitir a captura dos metadados através da funcionalidade de OCR zonal. 
RECONHECIMENTO ÓTICO DE CARACTERES (OCR) 
Utilizando-se de infraestrutura própria, podendo constar inclusive de um módulo do software 
de Document Imaging a CONTRATADA deverá prestar serviços de conversão textual através de 
Reconhecimento Óptico de Caracteres, com a inclusão do recurso de pesquisa textual através 
de qualquer palavra, frase ou trecho de frase constante nas imagens digitalizadas. Para isso 
será necessária uma fase de reconhecimento textual, automatizada, através de um software de 
Reconhecimento Óptico de Caracteres (OCR), sendo que a solução deverá possuir 
obrigatoriamente as seguintes características técnicas: 

a. Reconhecimento exclusivo de caracteres impressos e manuscritos; 
b. Reconhecimento de cedilha e caracteres acentuados comuns à língua portuguesa 

(ç,á,à,ã,é,ê,í,ó,ô,õ,ú, entre outros); Funcionamento com múltiplas instâncias do 
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produto, em diferentes computadores conectados via rede local; Divisão balanceada da 
carga de imagens entre os diversos computadores envolvidos no processo; 

c. O reconhecimento deverá gerar um arquivo textual com o mesmo layout da 
imagem digitalizada, respeitando a disposição do texto em colunas e áreas existentes 
no original; 

d. Geração de arquivos no formato PDF/A, contendo a imagem digitalizada e os textos 
reconhecidos. O critério para a nomenclatura dos arquivos deverá ser o mesmo descrito 
neste Memorial; 

e. No arquivo PDF, diante da impossibilidade de reconhecimento de uma palavra, frase 
ou trecho de frase, esta deverá ser substituída pelo trecho da imagem correspondente, 
na exata posição onde deveria estar o texto reconhecido; 

f. Funcionamento de algoritmo de votação para no mínimo 2 (dois) engines, podendo 
chegar a 3 (três) dependendo do projeto; Suporte de reconhecimento para 3 (três) 
diferentes tipos de documentos: estruturados, semiestruturados e não-estruturados; 

g. Os arquivos gerados no formato PDF irão compor a base do aplicativo de pesquisa 
textual. Por conta disso, deverá ser desenvolvida uma interface para carga em lotes 
nessa base; 

h. Será realizada por amostragem a verificação para controle de qualidade do 
reconhecimento do OCR. A taxa de acerto deverá ser maior que 90% (noventa por 
cento) caso contrário, será necessária a correção do serviço; 

i. Nos casos onde fique comprovado que a taxa de reconhecimento ocorreu aquém do 
esperado em virtude de má qualidade do documento original, o responsável pelo 
arquivo poderá autorizar o aceite do serviço. 

SERVIÇOS DE ASSINATURA DIGITAL 
a. Assinatura Digital é a tecnologia que permite assegurar a integridade, autenticidade 

e confidencialidade de um documento eletrônico; 
b. O processo de assinatura digital deverá ser aplicado aos PDF’s gerados, sem 

alteração de seu formato, de modo que possam ser visualizados; 
c. A certificação realizada deverá ser compatível com o padrão PDF/A de modo que o 

visualizador possa mostrar a certificação e o certificado incluso além garantir a 
recuperação da informação após longos períodos de guarda; 

d. Cada arquivo gerado deverá ser certificado digitalmente com base em certificado 
digital emitido por entidade certificadora registrada junto ao ICP-Brasil; 

e. Os PDF’s deverão ser assinados eletronicamente com o e-CNPJ da instituição, 
previsto no Plano de Trabalho; 
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f. A CONTRATADA deverá prover ferramenta para que os servidores da CONTRATANTE 
possam também co-assinar os PDF’s em lotes. 

CONTROLE DE QUALIDADE  
No controle de qualidade das imagens geradas deverão ser observados os seguintes requisitos, 
para todos os documentos, considerando-se a frente e o verso de cada folha:  

a. Legibilidade da imagem capturada;  
b. Completude e fidedignidade da imagem capturada; 
c. Existência de imagens em branco, incluindo-se as páginas com aposição de carimbo 

“em branco”, as quais deverão ser retiradas do conjunto capturado e que não serão alvo 
de faturamento; 

d. Reconhecimento óptico de caracteres (OCR). 
REMONTAGEM DOS PROCESSOS E DOCUMENTOS 
Após a digitalização, a conferência do trabalho executado e da indexação, os processos e 
documentos físicos deverão ser remontados em sua configuração original, obedecendo-se a 
numeração das páginas e/ou caixas em ordem crescente, bem como os respectivos volumes, 
apensos e processos. 
DEVOLUÇÃO DAS CAIXAS/PASTAS 
A devolução das caixas e/ou pastas deverá seguir, preferencialmente, a ordem cronológica de 
recebimento, ou seja, a primeira caixa recebida deverá ser a primeira devolvida e assim 
sucessivamente. 
As caixas deverão ser devolvidas com o mesmo conteúdo inicial e deverão ser adotadas 
medidas para conservação dos documentos e da própria caixa durante o processo de 
digitalização. 
GARANTIA DE REVISÃO/ CORREÇÃO DAS IMAGENS  
Durante a vigência contratual, sempre que forem detectados problemas na digitalização de 
processos que demandem correção, deverá a CONTRATADA refazer os serviços, contudo, sem 
oferecer ônus adicional à CONTRATANTE. 
A CONTRATADA deverá estabelecer fluxo de trabalho apartado para os serviços de 
revisão/correção e realizá-los de forma prioritária. 
DO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS  
A CONTRATADA deverá disponibilizar no local indicado para prestação dos serviços, 
equipamentos, insumos e consumíveis adequados para atender aos requisitos de quantidade, 
prazo e qualidade de digitalizações e especificadas nesta Especificação de Materiais e Serviços, 
e que seja capaz de capturar diferentes tipos de documentos. Entende-se por insumos 
consumíveis o conjunto de elementos físicos e lógicos necessários ao pleno funcionamento dos 
equipamentos, tais como: cilindros, fusores, placa lógica, drivers dos equipamentos, cartuchos 
de tinta/tonner, e outros que estejam diretamente relacionados à prestação dos serviços.  
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Os equipamentos deverão ser acompanhados de todos os softwares necessários à 
implementação das possibilidades de digitalização descritas.  
A manutenção e reposição de insumos correrão por conta da CONTRATADA, sendo que os 
equipamentos que apresentarem defeitos ou mau funcionamento deverão ser substituídos ou 
reparados em até 48 horas, não sendo admitidas interrupções na prestação do serviço. 
Os equipamentos deverão, no mínimo, possuir seguintes as especificações:  

I. Possuir interface USB 2.0 ou superior;  
II. Possuir tecnologia de digitalização CCD (Charge Coupled Device) ou CIS (CMOS Image 

Sensor); 
III. Volume diário recomendado de processamento de, no mínimo, 15.000 (quinze mil) 

páginas;  
IV. Permitir digitalização de documentos com tamanhos variados;  
V. Possuir detecção de alimentação múltipla com tecnologia ultra-sônica; 
VI. Suportar as seguintes resoluções de saídas: 100 – 600 dpi;  
VII. Possuir tecnologia de iluminação LED;  
VIII. Suportar, no mínimo, os seguintes padrões: gramatura entre 41g/m² e 209 g/m²;  
IX. Suportar profundidade de saída em tons de cinza de, no mínimo, 8 bits (256 níveis);  
X. Suportar profundidade de captura em cores de, no mínimo, 24 bits; 
XI. Suportar profundidade de saída em cores de, no mínimo, 24 bits;  
XII. Suportar, no mínimo, os seguintes formatos de saída: TIFF, JPEG e PDF pesquisável; 
XIII. Possuir capacidade de detecção e exclusão automática de imagens em branco; 
XIV. Possuir Tecnologia OCR (Optical Character Recognition), para reconhecer caracteres a 

partir de um arquivo de imagem;  
XV. Possuir capacidade de digitalizar grandes formatos (até tamanho A0); 
XVI. Possuir suporte aos drivers ISIS e TWAIN;  
XVII. Totalmente compatível com Sistemas Operacionais Windows 10;  
XVIII. Alimentação elétrica bivolt 100-240 V automática; 
XIX. Velocidades mínimas de digitalização, no ADF, com orientação retrato, páginas A4 e 

com resolução de 200 dpi:  
– Preto e Branco simplex: 50 ppm;  
– Colorido Simplex: 50 ppm;  
– Preto e Branco duplex: 100 ipm;  
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– Colorido Duplex: 100 ipm;  
XX. Permitir a captura de imagens em preto e branco, tons de cinza e cores, nos modos 

simples e duplex;  
XXI. Permitir a captura de imagens duplex em uma única passagem;  
XXII. Ajuste automático da imagem do documento ao tamanho da tela;  
XXIII. Eliminação automática das bordas das imagens, permitindo a alimentação dos 

documentos de tamanhos variados;  
XXIV. Ajuste automático da orientação dos documentos;  
XXV. Permitir realizar autorrotação das imagens (90, 180, 270 graus), possibilitando a 

alimentação de documentos em diferentes posições;  
XXVI. Eliminação automática de páginas em branco durante o pós-processamento;  
XXVII. Permitir edição e manipulação de imagens, permitindo zoom, recortar, redigitalizar, 

incluir e excluir;  
XXVIII. Permitir a contagem de páginas digitalizadas, por dia.  

DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
A CONTRATADA deverá prever e disponibilizar todos os equipamentos e mão de obra 
necessária para garantir a perfeita execução dos serviços, atendendo aos requisitos de 
qualidade, prazo e quantidade. 
A CONTRATADA deverá garantir a produção das estimativas mensais, por tratar-se de serviço 
que deve cumprir rigoroso cronograma de execução, em razão dos prazos regulamentados pela 
portaria 315 do MEC. 
A condição não será aplicada ao primeiro mês de prestação de serviços, em decorrência do 
período de implantação. 
Os equipamentos necessários para a prestação de serviços de digitalização de documentos 
deverão ser acompanhados por insumos necessários ao seu perfeito funcionamento, bem como 
de cabos, adaptadores e demais acessórios necessários à instalação e ao perfeito desempenho 
das máquinas. 
Os equipamentos deverão estar em perfeitas condições de funcionamento e utilização, de 
modo que garantam o pleno atendimento aos serviços objeto da presente Especificação de 
Materiais e Serviços. 
Na presente contratação inclui-se o fornecimento de mão de obra pela CONTRATADA para 
operação dos equipamentos e execuções de todas as ações necessárias à execução dos 
serviços. 
A CONTRATADA será responsável pelo zelo, guarda e confidencialidade das informações 
públicas e sigilosas por ela manuseadas, em papel ou meio digital, sendo vedada à utilização, 
divulgação e reprodução, inclusive após o término da vigência contratual, sob pena de 
responsabilização cível e criminal.  
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A CONTRATADA responderá administrativa, civil e criminalmente por qualquer uso indevido da 
estrutura do Bureau, ainda que em equipamentos e recursos de sua propriedade, para a 
prática de atividades ilícitas ou não autorizadas pela CONTRATANTE. 
2. DOS PROFISSIONAIS QUE EXECUTARÃO OS SERVIÇOS 
2.1. A CONTRATADA deverá dispor de profissional especializado com formação superior e 

possuidor da certificação CompTia CDIA ou CDIA+, com experiência em gerenciamento 
de projeto de Digitalização de Documentos; 

2.2.  Além deste profissional a CONTRATADA deverá disponibilizar uma equipe técnica 
específica, capaz de executar os serviços de processamento de documentos em um 
ambiente de linha de produção. Deverão ser obrigatoriamente considerados os seguintes 
papéis com o perfil descrito abaixo dos profissionais que trabalharão diretamente na linha 
de produção: 

Profissional Responsabilidades Perfil 

Gerente de Projeto 

a) Liderança de toda a equipe alocada no projeto no âmbito da Contratante, controle dos cronogramas de atividades, dos indicadores de qualidade e da execução dos serviços. 
b) Supervisão geral, controle dos recursos, tarefas a serem executadas, realização de visitas de inspeção, acompanhamento e análise da produção e controle dos relatórios históricos e estatísticos. 

a) Formação superior em Administração de Empresas ou Tecnologia da Informação; 
b) Certificações CDIA ou CDIA+ e desejável PMP; 
c) Experiência mínima de dois anos em coordenação de projetos semelhantes; 
d) Conhecimento de sistemas de gestão de ambientes de produção de imagens e métodos e procedimentos adotados em linhas de produção de imagens. 

Supervisor de Produção 

a) Garantir o pleno funcionamento da linha de produção em seu respectivo turno de trabalho, disponibilizando para todo o pessoal de produção os recursos necessários para execução dos serviços, controlando a produtividade individual de cada profissional nas diversas etapas da linha de produção. 
b) Manter relatórios estatísticos de produção semanais atualizados para que as metas de produção sejam atingidas, e ainda 

a) Formação de nível técnico ou superior em Tecnologia da Informação, Administração de Empresas, Administração ou Engenharia; 
b) Experiência mínima de 2 anos em coordenação de equipe; 
c) Conhecimento do software de Captura do processo de conversão digital; 
d) Possuir registro ativo no Conselho de Classe profissional pertinente. 
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Profissional Responsabilidades Perfil 
atuar na substituição de pessoas ou máquinas quando necessário. 

Higienizador 

Garantir que os documentos estejam aptos a serem digitalizados, evitando que os mesmos estejam amassados, grampeados, rasgados ou com qualquer outra característica que prejudique a alimentação automática dos documentos. 

a) Nível de escolaridade mínima: ensino médio (antigo 2º grau); 
b) Experiência em microinformática no nível de usuário; 
c) Domínio dos procedimentos de organização e preparo do acervo documental. 

Operador de Scanner 
Execução da captura dos lotes preparados através dos scanners disponíveis na linha de produção.  

a) Nível de escolaridade mínima: ensino médio (antigo 2º grau); 
b) Experiência em microinformática no nível de usuário; 
c) Domínio na utilização do software de Captura e procedimentos de utilização de scanners de produção e de mesa. 

Validador 

Verificar e liberar os lotes digitalizados efetuando o controle de qualidade da captura de cada página digitalizada. Em certos casos, estarão aptos a re-digitalizar e reorganizar documentos que estejam fora de conformidade com os originais.  

a) Nível de escolaridade mínima: ensino médio (antigo 2º grau); 
b) Experiência em microinformática no nível de usuário; 
c) Domínio na utilização do software de Captura e procedimentos de utilização de scanners de produção e de mesa; 
d) Plenos conhecimentos dos critérios de avaliação de qualidade de documentos em termos de brilho, contraste, alinhamento e resolução. 

Técnico de Suporte 
Suporte à linha de produção, garantindo que todos os elementos de hardware e software estejam em perfeito funcionamento.  

a) Nível de escolaridade mínima: ensino médio (antigo 2º grau); 
b) Experiência de suporte em microinformática na plataforma Windows 10/Server 2016 e Redes Microsoft; 
c) Domínio na utilização do software de captura e procedimentos de utilização de scanners de produção e de mesa; 
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Profissional Responsabilidades Perfil 
d) Domínio nos procedimentos para manutenção de scanners de produção, no que tange a substituição de peças de desgaste natural, limpeza e/ou panes de operação. 

Especialista em Tratamento Arquivístico 
Orientação técnica quanto ao tratamento documental e manuseio adequado em todas as fases do processo de captura. 

a) Formação de nível superior em Arquivologia; 
b) Experiência mínima de 02 anos em gestão documental; 

Analista de Sistemas 
Deverá realizar o levantamento de requisitos, customização para integrações, codificação, testes, implantação, treinamento das soluções de software utilizadas. 

a) Formação superior em Tecnologia da Informação; 
b) Experiência de no mínimo 2 anos em desenvolvimento de linguagem compatível aos sistemas utilizados. 

3. DAS CARACTERÍSTICAS GERAIS DA SOLUÇÃO DE GED-ECM 
3.1 PREMISSAS: 
3.1.1 A Solução deverá permitir a integração com sistemas internos e externos, que poderão 
interagir com a Solução tendo acesso a toda a sua infraestrutura de tramitação de processos e 
gestão de documentos e legislações. Sistemas internos de suporte a atividades específicas 
dentro de cada processo de negócio poderão ser acionadas pela Solução quando um usuário for 
realizar uma tarefa relacionada àquela atividade e poderão ser utilizados para completar 
operações com fornecedores, clientes, alunos, etc.; 
3.1.2 Cabe destacar ainda, a Gestão de Usuários, responsável pelo gerenciamento de políticas 
de segurança para todo o sistema, com foco em perfis e correspondentes permissões de acesso 
e uso. Neste aspecto a solução também deverá interagir com outras plataformas utilizadas no 
Senac-DF (Base Única de Clientes, Service Desk, entre outras); 
3.1.3 O conjunto Barramento Corporativo de Serviços, voltado ao gerenciamento da 
integração entre aplicações, especialmente com sistemas externos, visa uma suíte de 
barramento corporativo de serviços, reconhecida no mercado como On-Premises Application 
Integration Suites, inclusive entre sistemas e aplicações externos, dentro do conceito de 
Arquitetura Orientada a Serviço – SOA. Por isso a solução deverá se amparar nesta tecnologia; 
3.1.4 A Solução ofertada pela Proponente, considerando-se o produto de software, deverá 
obrigatoriamente estar disponível comercialmente (“out-of-the-box”). Entende-se por “estar 
disponível comercialmente” o produto que seja vendido no mercado em versão/release 
publicada pelo seu FABRICANTE, a ser referida na proposta técnica da Proponente. A Solução 
poderá ser composta por um conjunto de produtos de software, que passam a ser 
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considerados como integrantes da mesma, que fica sujeita, em seu todo, à política de 
atualização compatível com o praticado no mercado de software (suporte técnico, correção, 
aperfeiçoamento de funcionalidades já existentes e inclusão de novas funcionalidades); 
3.1.5 Para fins de indicação de atendimento aos requisitos técnicos pela Proponente, serão 
considerados os produtos de software componentes da Solução ofertada, em seus níveis de 
atualização (versão/release) referidos na proposta técnica, ou seja, as características 
especificadas, conforme tabela adiante (Tabela de Requisitos Técnicos), para os requisitos 
indicados como atendidos pela Proponente, deverão estar presentes nessa versão/release do 
produto ofertado; 
3.1.6 Para aceitação da indicação de atendimento às necessidades relacionadas neste Edital, a 
condição será que o requisito técnico seja atendido em nível de parametrização, sem a 
necessidade de produção ou alteração de código-fonte do produto de software ou de 
desenvolvimento de novos módulos ou componentes; ou seja, o requisito está incorporado de 
forma nativa na Solução, podendo necessitar apenas de ajustes de parâmetros quando de sua 
implementação. Nesse nível referido, de parametrização, admite-se também o uso de scripts, 
desde que sejam atendidas todas as condições a seguir: 

3.1.6.1 A Solução provê funcionalidade nativa para uso dos scripts; 
3.1.6.2 A criação de um script não envolve qualquer edição sobre o código-fonte dos 

componentes da Solução; 
3.1.6.3 Os códigos dos scripts criados são inseridos na Solução em formato textual, por 

meio da sua digitação na interface gráfica da Solução ou por meio da importação ou 
referência a um arquivo em formato texto; 

3.1.6.4 A criação e execução de um script não poderá requer qualquer tipo de 
compilação de código pelo desenvolvedor do script; 

3.1.6.5 Todas as funcionalidades de interação do sistema com o usuário final devem 
estar disponíveis em interface gráfica no idioma Português do Brasil, inclusive nas 
mensagens e caixas de diálogo; 

3.1.6.6 Todos os produtos componentes da solução devem ser integrados, sem custos 
adicionais para o Senac-DF. 

3.2 CARACTERÍSTICAS GERAIS DA SOLUÇÃO – ARQUITETURA E PLATAFORMA 
A solução, em seu ambiente servidor, deve ter compatibilidade mínima com o seguinte cenário: 
3.2.1 Disponível nas arquiteturas 32 e 64 bits; 
3.2.2 Compatível com ambiente de execução Microsoft Windows Server 2016 ou superior; 
3.2.3 Compatibilidade com as principais plataformas de virtualização de mercado (Vmware, 

Xen Server e Microsoft HyperV); 
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3.2.4 Não poderá demandar instalações adicionais nas estações dos usuários, exceto nos 
casos de componentes instalados pelo navegador durante a execução da ferramenta; 

3.2.5 A Solução deverá ser compatível com banco de dados Oracle e/ou SQL Server 
(preferencial); 

3.2.6 A solução deverá ser homologada para os browsers Microsoft Internet Explorer, Edge, 
Google Chrome e Firefox ou similares em suas últimas versões de mercado; 

3.2.7 Possuir integração entre todos os módulos componentes, isto é, não ser necessária 
importação e exportação manuais (ou seja, com intervenção do usuário) de dados, uma 
vez que a integração deve garantir que uma única transação desencadeie todas as 
ações a ela pertinentes, tornando os processos de negócio totalmente integrados entre 
si; 

3.2.8 A solução deverá permitir trabalhar em cluster, permitir o balanceamento de carga, 
controlar a distribuição equilibrada do processamento; 

3.2.9 Prover um ambiente de desenvolvimento, incluindo frameworks e bibliotecas, integrado 
à Solução; 

3.2.10 Todo produto resultante de análise, código-fonte, documentação, objetos, bibliotecas, 
classes, rotinas e outros, serão de propriedade intelectual e exclusiva do Senac-DF, não 
podendo ser reproduzidos ou utilizados pela LICITANTE para quaisquer outras 
finalidades, sem anuência do Senac-DF; 

3.2.11 A solução somente será considerada como “em produção” com o “de acordo” das 
equipes do Senac-DF que prezarão por quesitos de segurança, acessibilidade, 
consistência, estabilidade e performance; 

3.2.12 Deverá implementar o conceito de arquitetura em 3 (três) camadas, onde a camada de 
apresentação, a lógica de negócio e a camada de persistência estejam logicamente 
separadas. 

3.3 CARACTERÍSTICAS GERAIS DA SOLUÇÃO – FORMULÁRIOS E INTERFACE WEB 
3.3.1 A solução deverá permitir a definição de processo de forma gráfica e amigável ao 

usuário. Facilidade de desenho através de interface gráfica com “Drag And Drop”, sem 
codificação; 

3.3.2 A solução deverá permitir minimamente campos de preenchimento obrigatório, 
opcional, oculto e somente leitura por atividade e sem codificação; 

3.3.3 A solução deverá permitir campos com indicação de valor padrão (default); 
3.3.4 A solução deverá possuir recurso de validação de campos; 
3.3.5 A solução deverá possuir máscaras de entrada de dados para campos; 
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3.3.6 A solução deverá permitir a extensão dos comportamentos nativos com código 
desenvolvido em linguagem JavaScript; 

3.3.7 A solução deverá permitir a adequação ao padrão visual definido pelo Senac-DF 
(logotipo e cores) nos formulários produzidos para as aplicações da Solução; 

3.3.8 A solução deverá permitir o design responsivo, adaptável a dispositivos com acesso à 
internet (desktop, notebook, tablet, smartphone) para a visualização de formulários 
criados para o fluxo do processo; 

3.3.9 A solução deverá permitir retornar um processo a uma versão anterior (Rollback para 
versão anterior), mantendo a versão atual; 

3.3.10 Deverá prover os tipos de campo: número inteiro, número decimal ou de ponto 
flutuante, data, string, lista, lista encadeada, checkbox, groupbox ou lista de checkbox, 
e campos para informações de utilizadas no backend; 

3.3.11 Deverá possuir interface WYSIWYG para a criação de formulários a serem utilizados na 
indexação de documentos e em tarefas de processos; 

3.3.12 Deverá possuir ferramenta de desenho WYSIWYG de formulários eletrônicos (e‐forms); 
3.3.13 Todos os documentos utilizados, anexados ou criados por meio de formulários 

eletrônicos, deverão permitir sua impressão. 
3.3.14 Deverá possuir a capacidade de personalização da interface do sistema com o Logotipo 

do Senac-DF e cores definidas para a apresentação da tela inicial; 
3.3.15 Deverá possuir um painel para acompanhamento do andamento de solicitações, o qual 

demonstre o status de cada ocorrência dentro do sistema. 
3.4 CARACTERÍSTICAS GERAIS DA SOLUÇÃO – SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 
3.4.1 A LICITANTE deverá seguir e acatar a política de segurança do Senac-DF durante a 

vigência do contrato, contendo o prazo de garantia da solução proposta, inclusive 
alterações no decorrer no período de instalação, manutenção e suporte; 

3.4.2 Toda a transmissão de dados em rede deverá ser feita de forma criptografada entre as 
sessões clientes e a infraestrutura servidora; 

3.4.3 A troca de informações para autenticação deverá ser realizada de acordo com o padrão 
SAML (Security Assertion Markup Language); 

3.4.4 Permitir a configuração de permissões de acesso às informações de qualquer nível ou 
criticidade para cada usuário cadastrado; 

3.4.5 A solução deverá configurar automaticamente a permissão de acesso básica ao perfil do 
usuário, baseando-se na sincronização dos usuários, grupos e hierarquias; 
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3.4.6 Definição de perfis de utilização individuais ou de grupos. Nesse caso, cada usuário ou 
grupo de usuários poderá ou não ter acesso a determinadas funções, sendo que cada 
página, tela ou campo do sistema é uma função autorizável ou não; 

3.4.7 Gravação automática de registros de auditoria e de controle, sem limite de tempo, para 
todas as funções/rotinas gerenciadas pela aplicação com identificação e registro de 
usuário, perfil, horário, ação e endereço IP em todos os sistemas que compõem a 
solução; 

3.4.8 Garantia do controle efetivo do uso do sistema, oferecendo total segurança contra 
violação dos dados ou acessos indevidos às informações, mediante uso de senhas que 
efetuem restrições por níveis de acesso por meio de usuários ou grupos; 

3.4.9 Não deverá haver transações de dados entre interfaces de usuários e banco de dados. 
Todo o tráfego de dados entre aplicação e servidor de banco de dados deverá ser 
centralizado por meio do protocolo nativo do serviço; 

3.4.10 As regras, parametrizações e configurações, deverão estar dentro das normas e 
tratativas pelas áreas e equipes do Senac-DF. Lembrando que, diante a uma análise de 
risco, caso o Senac-DF visualize potencial problema ou ameaça diante do cenário ou 
causa, as equipes poderão interagir imediatamente em quaisquer ambientes com 
objetivo de mitigar propagações de problemas pela rede local, Data center Corporativo, 
procurando sempre manter a integridade das partes ou serviços prestados; 

3.4.11 Todas as demandas deverão seguir um fluxo de trabalho/ processo, SLA e definição de 
responsabilidades, o qual deverá ser analisado pelas áreas e equipes do Senac-DF, em 
caso de problemas no âmbito de Segurança da Informação; 

3.4.12 A LICITANTE terá obrigação de informar o Senac-DF sobre qualquer alteração, 
manutenção ou indisponibilidade no contexto de Segurança da Informação; 

3.4.13 Todas as informações obtidas pela LICITANTE quando da execução dos serviços deverão 
ser tratadas como confidenciais, sendo vedada qualquer reprodução, utilização ou 
divulgação a terceiros, devendo zelar por seus representantes, empregados e 
subcontratados pela manutenção do sigilo absoluto de dados, informações, documentos 
e especificações técnicas, que tenham conhecimento em razão dos serviços executados, 
conforme previsto no Decreto nº 7.845, de 14 de novembro de 2012. 

3.4.14 Permitir correlação de eventos de segurança relacionadas ao ambiente GED-ECM; 
3.4.15 Deverá suportar IPV4; 
3.4.16 Deverá analisar dinamicamente arquivos compactados (ZIP e RAR), binários PE de 32-

bits e de 64-bits, bibliotecas dinâmicas (DLL), rootkits e arquivos do Adobe Flash 
(SWF); 

3.4.17 Garantir possíveis integrações com os sistemas já existentes no Senac-DF; 
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3.4.18 Deverá exigir que o usuário esteja devidamente identificado e autenticado antes que 
este inicie qualquer operação no sistema; 

3.4.19 Deverá permitir que um usuário pertença a mais de um grupo. 
3.5 CARACTERÍSTICAS GERAIS DA SOLUÇÃO – ADMINISTRAÇÃO E 

GERENCIAMENTO 
3.5.1 Deverá restringir o acesso às funcionalidades administrativas e impossibilitar sua 

visualização pelo usuário final, conforme orientações do Senac-DF; 
3.5.2 Realizar automaticamente o encerramento da sessão do ambiente do usuário final 

(usuário de negócio) após um limite de tempo de inatividade; 
3.5.3 A Solução terá que se adequar ao tempo de disponibilidade estabelecido pelo Senac-DF; 
3.5.4 Deverá prover funcionalidades relacionadas ao gerenciamento do ciclo de vida das 

aplicações da Solução, contemplando a documentação, o controle de mudanças e 
testes, o versionamento e a instalação (deploy) que agregue automaticamente todos os 
componentes e dados necessários para transferência das aplicações, de forma 
controlada, entre os ambientes de Desenvolvimento, Homologação/Aceite e Produção; 

3.5.5 Disponibilizar um estado seguro de funcionamento, interrompendo completamente a 
interação com usuários comuns, no mínimo para quando ocorrer um dos erros a seguir: 

3.5.5.1 Falha de comunicação entre cliente e servidor; 
3.5.5.2 Perda de integridade das informações de controle de acesso; 
3.5.5.3 Falta de espaço para registro nas trilhas de auditoria. 

3.5.6 Possuir documentação técnica eletrônica referente a todos os componentes; 
3.5.7 Suportar mecanismos para balanceamento de carga dos servidores permitindo 

crescimento horizontal e vertical da solução sem necessidade de reinstalações do 
ambiente em que estiver em execução, permitindo trabalhar em cluster, tendo o 
balanceamento de carga, controle a distribuição equilibrada do processamento; 

3.5.8 Possuir mecanismos para detectar e identificar, de forma automática, paradas ou 
desconexões dos sistemas integrados; 

3.5.9 A solução deverá ser capaz de, após falha ou descontinuidade do sistema, garantir a 
recuperação de perdas ocorridas, inclusive dos documentos de transações mais 
recentes; 

3.5.10 Deverá implementar timeout de sessão configurável pelo administrador, caso não seja 
possível configurar esse recurso por meio de servidor de aplicação; 

3.5.11 Todas as configurações e parametrizações deverão ser feitas via interface gráfica ou 
arquivos de configuração da Suíte, sendo vedada a necessidade de edição manual de 
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arquivos de configuração do Sistema Operacional (Registro do Windows e outros 
aplicáveis). 

3.6 CARACTERÍSTICAS GERAIS DA SOLUÇÃO PARA SUPORTE TÉCNICO DURANTE A 
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 

3.6.1 O suporte contratual deverá garantir a atualização de novas versões do produto 
mediante o pagamento de manutenção de software; 

3.6.2 O FABRICANTE deverá possuir ferramentas de suporte remoto ONLINE, via canal seguro 
para, em caso de necessidade e somente com autorização do CLIENTE, acessar os 
servidores. Não deverá haver a instalação de software de acesso remoto NO CLIENTE 
para isso. Todos os componentes necessários para tal suporte deverão ser atualizados 
no momento do acesso ao site do Fornecedor; 

3.6.3 Suportar atualização massiva, ou seja, uma vez instalado no servidor central, o 
software deverá permitir que todas as configurações, perfis, fluxos de trabalho, 
permissões e scripts sejam definidos no servidor central e então poderão ser enviados 
automaticamente para todos os dispositivos remotos sem necessidade de instalação 
para atualização dos processos; 

3.6.4 Para todas as outras solicitações de suporte técnico, o tempo de 1º Atendimento deverá 
ser de até 6 horas, para solicitações da CONTRATANTE entre 9 e 22 horas, de Segunda 
à Sexta, exceto finais de semana e feriados; 

3.6.5 Poderão ser solicitados atendimentos presenciais (on-site) ou remotos, a critério da 
CONTRATANTE; 

3.6.6 Em caso de problemas técnicos detectados, sem solução encaminhada pela Solicitante, 
em um prazo máximo de até 15 (quinze) dias, a CONTRATANTE poderá, a seu critério, 
contratar serviços de manutenção e suporte de terceiros, deduzindo o valor despendido 
para tanto daqueles devidos à CONTRATADA, que está ciente e de acordo com esta 
condição; 

3.6.7 A CONTRATADA deverá, ao término da prestação de cada serviço de suporte técnico 
realizado, prover todas as informações sobre o atendimento efetuado em documento 
técnico encaminhado ao Senac-DF; 

3.6.8 A CONTRATADA deverá concordar, por meio de declaração na proposta técnica, o 
conhecimento dos níveis de serviço descritos acima sobre os horários e os tempos de 
atendimento de suporte técnico. 

3.7 REQUISITOS TÉCNICOS E FUNCIONAIS 
A solução deverá atender às seguintes funcionalidades: 
3.7.1 Possuir controle de acesso por usuário conforme perfil do login Senac; 
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3.7.2 Possuir gestão dos documentos físicos e eletrônicos dos alunos; 
3.7.3 Gerar os relatórios de descarte em conformidade com a tabela de temporalidade 

utilizada pelo Senac-DF; 
3.7.4 Possuir classificação documental conforme normativas e requisitos das portarias do 

MEC; 
3.7.5 Possuir auditoria nativa com a geração de relatórios e seus respectivos apontamentos 

tais como: documentos faltantes, falhas de captura, dentre outras inconsistências; 
3.7.6 Permitir a criação de fluxos de trabalho via ferramentas de Workflow; 
3.7.7 Digitalização na geração ou na entrada dos documentos de alunos e administrativos, de 

acordo com a tabela de temporalidade documental de acordo com a legislação vigente e 
estabelecida pelo Senac-DF; 

3.7.8 Possibilidade de integração entre documentos e com outros sistemas; 
3.7.9 Possuir recurso para Assinatura digital, certificado IPC Brasil. 
3.7.10 Gestão de usuários 
3.7.11 A solução deverá permitir usuários ilimitados para gravação e pesquisa; 
3.7.12 Deverá permitir o controle de acesso e auditoria de usuários, grupos e perfis; 
3.7.13 O acesso ao sistema deverá ser realizado de forma integrada e corporativa via Active 

Directory (LDAP); 
3.7.14 A ferramenta deverá disponibilizar, no mínimo, três opções de perfis:  
 Leitor: possui acesso somente de leitura nos níveis de guarda; 
 Colaborador: Pode ler, criar e editar documentos nos níveis de guarda; 
 Gestor: Gerencia completamente os níveis de guarda associados. 
3.7.15 A solução deverá contemplar um painel de pendências no qual os usuários possam gerir 

todas as suas atribuições, por exemplo: os documentos não lidos, documentos 
pendentes de aprovação, os documentos reprovados, os documentos gerados, 
recebidos, seus documentos favoritos e seus rascunhos; 

3.7.16 Deverá permitir que cada departamento possua suas próprias regras de negócio, 
cadastro de usuários, grupos, tipos de documentos (classificação), níveis de guarda, 
fluxos e sua própria lixeira; 

3.7.17 As permissões e características de acesso deverão respeitar as premissas do Senac-DF. 
3.7.18 CAPTURA E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS 
3.7.18.1 Permitir, de forma integrada ao sistema, a captura tanto em dispositivos 

multifuncionais, scanner de rede, scanner desktop, documentos eletrônicos e 
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dispositivos moveis (smartphones e tablets) diretamente na interface de trabalho, 
convertendo os documentos no formato desejado; 

3.7.18.2 Permitir a comunicação com scanners de alta produção por interface TWAIN; 
3.7.18.3 Permitir digitalização a partir do Navegador com tecnologia HTML 5 com conexão 

direta do navegador com o drive TWAIN de scanner mapeados nos Sistema; 
3.7.18.4 Permitir importação de imagens previamente escaneadas. 
3.7.18.5 A solução deverá ter de forma nativa OCR FULL sem custo adicional; 
3.7.18.6 A Solução deverá contemplar um motor de captura, com possibilidade de utilizar 

o nome do arquivo e o nome da pasta como indexadores do documento; 
3.7.18.7 Deverá efetuar a captura a partir dos seguintes locais: 
 Pastas (computador local ou endereço de rede); 
 Contas de email; 
 Desktop Windows; 
 Servidor FTP; 
 Dispositivos Móveis (smartphones e tablets) nos sistemas iOS e Android. 
3.7.18.8 Realizar o reconhecimento OCR (Optical Character Recognition) de caracteres em 

resolução de 300 DPI (ou maiores) a fim de obter-se melhor identificação dos caracteres 
e posterior armazenamento do documento em 200 DPI favorecendo a diminuição do 
tamanho e ocupação do espaço em disco; 

3.7.18.9 Deverá permitir digitalização em formato PDF pesquisável com aplicação de 
tecnologia de OCR (Optical Character Recognition) otimizados para língua portuguesa; 

3.7.18.10 Deverá reconhecer, diretamente no Navegador, códigos de barra em qualquer 
posição da página, estando torto, virado de cabeça para baixo ou em qualquer outra 
posição, a fim de ser identificado como metadados do documento digitalizado ou 
marcando folhas de separação de fases ou lotes de processo; 

3.7.18.11 Possibilitar recurso para melhorar a imagem e visualização do documento, 
quando a cópia não estiver legível; 

3.7.18.12 Possibilitar recurso de descarte de páginas “em branco”, evitando ocupação 
desnecessária de espaço. 

3.7.19 GERENCIAMENTO DO ACERVO FÍSICO E DIGITAL 
3.7.19.1 Contemplar a criação hierárquica dos níveis de classificação, permitindo a criação 

dos atributos (índices), modelos de documentos e a temporalidade, não permitindo que 
nenhuma informação ou documento seja publicado sem que seja informado ao sistema a 
natureza das informações, bem como suas características básicas; 
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3.7.19.2 Permitir que os administradores das unidades criem uma estrutura de níveis de 
guarda (pastas), onde usuários e grupos nos perfis suportados (leitor, colaborador e 
gestor) possam ser atribuídos, controlando assim o acesso e as atribuições de cada 
usuário nesses locais de guarda; 

3.7.19.3 Permitir buscas e pesquisas em todas partes dos registros, desde o título de um 
documento até o seu conteúdo, passando pelos atributos (indexadores), sempre 
respeitando os acessos definidos nos registros de informações e documentos, trazendo 
para o usuário o resultado desejado, mas dentro dos limites de acesso dados a ele, ou 
seja, o usuário só conseguirá encontrar o que foi definido pelos gestores dos níveis 
permissões; 

3.7.19.4 Deverá permitir a combinação das pesquisas por metadados e por conteúdo (full 
text retrieval) em uma mesma interface de usuário; 

3.7.19.5 Deverá permitir a reordenação ascendente e descendente dos itens do resultado 
da pesquisa por coluna; 

3.7.19.6 Deverá possuir interface web, bem como integração com MS OFFICE que esteja 
instalado no desktop do cliente seja através de plug-in ou não; 

3.7.19.7 Possuir pré-visualizador de documentos, que gere miniaturas (thumbnails), 
exibidos nas listagens dos documentos em formato de grade ou lista; 

3.7.19.8 Os documentos deverão ser lidos na íntegra e dentro do navegador sem a 
necessidade do uso de softwares específicos nas estações de, facilitando a 
navegação,característica obrigatória também para os dispositivos moveis; 

3.7.19.9 Os documentos deverão ser compartilhados internamente dentro da organização, 
bem como para usuários externos de forma segura e auditada; 

3.7.19.10 Permitir a anexação e o arquivamento de todos os tipos de extensões (inclusive 
Microsoft Office): 
EXTENSÃO FORMATO DE ARQUIVO 

.arj Formato de compressão 

.asf  Arquivo de áudio ou vídeo executável com o Windows Media Player 
.asp  Active Server Pages. Formato de páginas Web, capazes de gerar conteúdo de forma dinâmica 
.avi   Arquivo de vídeo 

.bmp  Arquivo de imagem, pode ser aberto em qualquer visualizador ou editor de imagens 
.bak  Cópia de segurança. Alguns programas, quando realizam modificações em arquivos do sistema, costumam guardar uma cópia do original com essa extensão 
.bat  É uma das extensões que junto à “.com” e “.exe” indica que esse é um arquivo executável em Windows 
.bin  

Pode ser um arquivo binário, de uso interno para algumas aplicações e, portanto, sem possibilidade de manipulação direta, ou de uma imagem de CD, mas nesse caso deve ir unida a outro arquivo com o mesmo nome mas com a extensão .cue 
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EXTENSÃO FORMATO DE ARQUIVO 
.cab  Formato de arquivo comprimido 
.cdi  Imagem de CD gerada por DiscJuggler 
.cfg  Tipo de arquivo que geralmente serve de apoio a outra aplicação 
.com  Arquivo executável em ambiente DOS 
.dat  Arquivo de dados. Normalmente armazena informações usadas de forma interna por um programa do qual depende 
.dll  Este tipo de arquivo é conhecido como biblioteca. Costuma ser utilizado pelo sistema operacional de forma interna, para, por exemplo, permitir a comunicação entre um modem e o computador (driver) 
.doc 

Arquivo de texto capaz de armazenar dados referentes ao formato do texto que contém. Para editá-lo é preciso ter o Microsoft Word ou a ferramenta de sistema Wordpad (bloco de notas), entre outros editores de texto 
.dxf  Arquivo importado pela maioria dos programas de modelagem 3D 
.exe  Arquivo executável 
.eps  Encapsulated Postscript. Arquivo de imagens exportadas por grande variedade de programas gráficos como Photoshop, QuarkXPress, Freehand e Illustrator 
.fhx  Arquivo de Freehand. O “x” indica a versão do programa que gerou o arquivo. Assim, a versão 9 do Macromedia Freehand geraria um arquivo.fh9 
.fla  Arquivo do Macromedia Flash 
.gif  Arquivo de imagem comprimido 

.html  Hiper Text Markup Language. Formato no qual se programam as páginas Web. É capaz de dar formato a texto, acrescentar vínculos a outras páginas, chamar imagens, sons e outros complementos 
.hlp  Arquivo de ajuda sobre os programas 
.ini  Guardam dados sobre a configuração de algum programa 
.ico  Arquivo de ícone do Windows 
.jpg  Arquivo de imagem comprimido, pode ser editado em qualquer editor de imagens 
.js  Arquivo que contém programação em JavaScript, utilizado em geral pelos navegadores e editável com qualquer editor de texto 
.log  Arquivo de texto que registra toda a atividade de um programa desde que o mesmo é aberto 
.lnk  Acesso direto a uma aplicação em Windows. Provém da palavra link (conexão) 
.max  Arquivo original do programa 3DstudioMax 
.mdb  Arquivo de base de dados geralmente gerada pelo Microsoft Access 
.mid  Arquivo de áudio relacionado com a tecnologia midi 
.mp3  Formato de áudio que aceita compressão em vários níveis 
.mpg  Arquivo de vídeo comprimido, visível em quase qualquer reprodutor, por exemplo, o Real One ou o Windows Media Player. É o formato para gravar filmes em formato VCD 
.mov  Arquivo de vídeo que pode ser transmitido pela Internet utilizando a tecnologia Apple Quicktime 
.nrg  Arquivo de imagem de diso geralmente gerada pelo software de gravação de CDs Nero Burning Rom 
.ogg  Formato de áudio comprimido de melhor qualidade que o mp3, e que pode ser reproduzido no Winamp a partir da versão 3 
.ole  Arquivo que aplica uma tecnologia própria da Microsoft para atualizar informações entre suas aplicações 
.pdf  Documento eletrônico visível com o programa Adobe Acrobat Reader e que conserva as mesmas propriedades de quando foi desenhado para sua publicação impressa 
.php  Arquivos de páginas Web dinâmicas 
.pic  Arquivo de imagem editável em qualquer editor de imagens 
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EXTENSÃO FORMATO DE ARQUIVO 
.png  Arquivo de imagem pensado para a Web 
.ppt  Arquivo do software de apresentações PowerPoint, da Microsoft 
.qxd  Arquivo do software de editoração QuarkXPress 
.rm  Arquivo de áudio do Real, codificado de forma especial para ser transmitido pela rede utilizando a tecnologia da Real Networks 
.rar  Formato de compressão de dados que pode ser manipulado pelo Winrar, entre outros 
.rtf   Rich Text Format, ou formato de texto enriquecido 
.reg  Arquivo que guarda informação relativa ao Registro do Windows 
.scr  Extensão dos protetores de tela que funcionam em Windows 
.swf  Shockwave Flash 
.txt  Arquivo de texto que se abre com qualquer editor de texto 
.ttf  True Type Font. Arquivo de fontes. Os tipos de letras (fontes) instalados no sistema utilizam principalmente esta extensão 
.tif  Arquivo de imagem sem compressão. Costuma ser usado para o armazenamento de imagens em alta resolução 

.tmp  Arquivos temporários 

.vob  Arquivos de vídeo de alta qualidade 
.wab  Arquivos nos quais o Microsoft Outlook guarda o caderno de endereços 
.wav  Arquivo de áudio sem compressão. Os sons produzidos pelo Windows costumam estar gravados neste formato 
.wri  Arquivo de texto com formato gerado pelo editor de texto do sistema, o WordPad 
.zip Formato de compressão 

3.7.19.11 Permitir a vizualização dos tipos de formatos de arquivos com as extensões 
abaixo: 

 .doc; 
 .docx; 
 .xls; 
 .xlsx; 
 .ppt; 
 .pptx; 
 .jpg; 
 .jpeg; 
 .bmp; 
 .gif; 
 .tif; 
 .png; 
 .txt; 
 .rtf; 
 .pdf; 
 .htm; 
 .html. 

3.7.19.12 O encaminhamento de documentos deverá ser realizado automaticamente, a 
partir de fluxo de negócio pré-configurado; 



  

42  
 

3.7.19.13 Permitir a visualização dos arquivos digitalizados no navegador e reposicionar 
páginas, girá-las e eliminá-las a critério do operador de digitalização e de controle de 
qualidade antes do armazenamento definitivo do documento; 

3.7.19.14 O versionamento dos documentos deverá contemplar auditoria; 
3.7.19.15 Deverá garantir a segurança e a rastreabilidade das informações, auditando 

100% da navegação e operações feitas pelos usuários, inclusive demonstrando as 
diferenças que ocorreram nas alterações de informações, sejam para documentos ou 
mesmo para as parametrizações do sistema; 

3.7.19.16 Deverá permitir a configuração para o armazenamento dos arquivos em 
computadores/storage do tipo NFS bem como possibilitar o armazenamento em algum 
provedor de nuvem, como por exemplo, no sistema de storage S3 da Amazon; 

3.7.19.17 Deverá permitir a configuração da cor e texto dos menus; 
3.7.19.18 Deverá ser possível a configuração dos campos que aparecem no resultado da 

pesquisa; 
3.7.19.19 Deverá permitir a criação de pastas virtuais, e nestas, deverá ser possível a 

atribuição de acesso através de grupos; 
3.7.19.20 Deverá ser possível efetuar operações como recortar, copiar e colar nos 

documentos existentes nas pastas virtuais; 
3.7.19.21 Deverá permitir, em seu repositório, o armazenamento de objetos de qualquer 

formato, tais como: vídeo, som, imagens, textos, planilhas, relatórios e outros arquivos, 
independentemente de seu conteúdo; 

3.7.19.22 Deverá permitir, em seu repositório, controle de versão de objetos, por meio de 
mecanismos de check‐in e check‐out, versionando os metadados em conjunto com o 
conteúdo; 

3.7.19.23 Deverá permitir a definição, por tipo de documento, e por documento específico, 
e quais usuários podem acessar versões anteriores desses documentos; 

3.7.19.24 Restringir a função de eliminação de documentos ou dossiês/processos somente 
a usuários autorizados; 

3.7.19.25 Deverá armazenar objetos/conteúdos mantendo o seu formato original sem 
alterações, baseado em estrutura de filesystem; 

3.7.19.26 Deverá permitir a atribuição de permissões de acesso para documentos de um 
determinado tipo, e permissões no nível de pastas, tipos de documentos. Contemplando 
no mínimo as seguintes permissões: Criação de documentos de um tipo documental; 
Leitura; Alteração; e Exclusão permanente e exclusão para a lixeira; 
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3.7.19.27 Possuir opção para habilitar a proteção dos conteúdos armazenados em file 
system, devendo os mesmos serem criptografados pelo sistema. 

3.7.20 INTEGRAÇÕES 
3.7.20.1 A solução de gestão eletrônica de documentos deverá permitir a integração com 

os sistemas pré-existentes das áreas administrativa e educacional do Senac-DF, 
devendo ser: 

 Totalmente aberta para integração com outros sistemas legados via APIs; 
 Integrada ao portal do Senac-DF, com autenticação do tipo single sign on 

garantindo a identificação transparente do usuário; 
 Permitir a geração automática de um protocolo quando do início de uma 

solicitação via portal. 
 Deverá possuir a funcionalidade de integração com web services. 

3.7.21 WORKFLOW 
3.7.21.1 Permitir a criação e edição de fluxos de trabalho (workflows) definidos pelas 

áreas Educacional e Administrativa; 
3.7.21.2 Deverá permitir a criação de diversos fluxos documentais, com a possibilidade de 

revisão dos documentos digitalizados e validação de metadados; 
3.7.21.3 A ferramenta de automatização de fluxos de trabalho deverá permitir o 

encadeamento de tarefas para pessoas ou grupos, definição de ações, roteamentos 
condicionais e notificações personalizadas, além da conversão de documentos, 
assinatura eletrônica e compartilhamento dos documentos. Permitir que o desenho, 
configuração e parametrização dos fluxos seja feita de forma gráfica e dinâmica, ou seja, 
que os usuários consigam, sem conhecimento de programação definir novos fluxos de 
negócio com ou sem customização ou desenvolvimento; 

3.7.21.4 A interface deverá ser totalmente gráfica e intuitiva para a construção do fluxo 
do processo. Os elementos que forem utilizados na construção do fluxo precisam ter 
aderência ao padrão BPMN 2.0. Este módulo de construção de processo deverá ser 
totalmente web e acessível por diferentes browsers sem necessidade de plugin; 

3.7.21.5 O módulo de construção deverá gerenciar versões de processos; 
3.7.21.6 O módulo de construção deverá poder criar subprocessos e reutilizá-los em mais 

de um processo; 
3.7.21.7 Deverá permitir a execução de processos sem documentos anexados; 
3.7.21.8 Deverá permitir a visualização e o acompanhamento de processos e de 

subprocessos em todo o seu ciclo de vida (incluindo as instâncias já finalizadas); 
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3.7.21.9 Deverá disponibilizar a funcionalidade de Workflow integrada nativamente com 
os outros módulos do sistema; 

3.7.21.10 Deverá permitir enviar comentários para os próximos usuários ou grupos de 
usuários num fluxo de trabalho; 

3.7.21.11 Deverá permitir ao sistema enviar e‐mails automáticos em qualquer etapa do 
fluxo de trabalho; 

3.7.21.12 Deverá permitir redirecionar uma tarefa para outros usuários ou grupos de 
usuários em qualquer momento do fluxo de trabalho estejam os prazos expirados ou 
não; 

3.7.21.13 Deverá permitir a criação e definição de fluxos de trabalho modelos, de forma 
gráfica, sem a necessidade de uso de programação ou codificação. Cada fluxo de 
trabalho deverá conter, ao menos, uma etapa inicial, uma ou mais etapas 
intermediárias e uma etapa final; 

3.7.21.14 Deverá permitir definir, em cada etapa do fluxo de trabalho, o tempo destinado 
para execução da tarefa; 

3.7.21.15 Deverá permitir a criação e definição de fluxos de trabalho ad‐hoc, isto é, fluxos 
que não tem etapas definidas; 

3.7.21.16 Deverá permitir a assinatura digital no padrão ICP-Brasil de um documento em 
uma etapa do fluxo de trabalho; 

3.7.21.17 Cada atividade de usuário do workflow deverá permitir a configuração de tempo 
para duração bem como para emissão de alerta, aviso. Os processos já com prazo de 
duração expirado e aqueles com aviso de vencimento, deverão ser exibidos em cores 
diferentes no grid de pendências de modo a permitir sua fácil identificação; 

3.7.21.18 Cada atividade de usuário do workflow deverá permitir configurar quais os 
campos que irão compor o grid de pendências onde os usuários irão trabalhar em cada 
atividade. Isso se faz necessário para facilitar a visualização das pendências conforme a 
necessidade de trabalho de cada grupo de usuários; 

3.7.21.19 Na atividade de usuário do workflow, deverá ser possível determinar saídas 
conforme o grupo em que o usuário pertence, ou seja, um grupo de usuários poderá por 
exemplo enviar um processo para a saída A e B e outro grupo apenas para a saída B; 

3.7.21.20 Deverá ser possível a criação de scripts nas atividades de usuário do workflow 
para efetuar uma pré-validação de informações; 

3.7.21.21 Deverá ser possível a criação de mensagens de confirmação nas atividades de 
usuário, e nestas mensagens a configuração de obrigatoriedade da digitação de alguma 
informação que o usuário tenha que efetuar; 
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3.7.21.22 Deverá demostrar a possibilidade de aprovação em lote de processos nas 
atividades do tipo de usuários; 

3.7.21.23 Na tela onde os usuários visualizam suas atividades (processos pendentes), 
deverá ser possível realizar a exportação dos itens no mínimo nos formatos PDF, Excel e 
CSV. 

3.7.21.24 Deverá demostrar a possibilidade de aprovação em lote de processos nas 
atividades do tipo de usuários. 

3.7.22 RELATÓRIOS 
3.7.22.1 Deverá fornecer relatórios estatísticos relativos aos fluxos ou filas de digitalização 

de modo a permitir determinar os gargalos no processo de digitalização; 
3.7.22.2 Deverá fornecer um relatório que demonstre os status do documento; 
3.7.22.3 Deverá fornecer um relatório dos documentos passíveis de expurgo; 
3.7.22.4 Deverá permitir a geração de relatórios extraindo e manipulando informações 

sobre processos, apresentando os dados em forma de tabelas e gráficos; 
3.7.22.5 Deverá permitir a criação de relatórios analíticos através de comando SQL. 
3.7.23 INFRAESTRUTURA DE TI E SLA 
3.7.23.1 A CONTRATADA deverá efetuar todo mapeamento necessário do ambiente do 

Senac-DF, com objetivo de dimensionar corretamente, com margem de evolução de 
pelo menos 5 anos, para que o Senac-DF possa garantir o parque tecnológico a ser 
utilizado; 

3.7.23.2 O software deverá permitir a possibilidade de controlar assinatura eletrônica e 
certificado digital; 

3.7.23.3 A CONTRATADA deverá garantir o SLA de serviços, conforme abaixo: 

PRIORIDADE TIPO 
SLA  
DE ATENDIMENTO 

SLA DE RESOLUÇÃO 

TEMPO TOTAL ENTRE ATENDIMENTO E RESOLUÇÃO 

Crítica 

Incidente, solicitação ou dúvida que causa interrupção no sistema impossibilitando a utilização por parte do usuário. Geralmente estes problemas estão relacionados a infraestrutura, mas não exclusivamente. 

2 horas 4 horas 6 horas 
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PRIORIDADE TIPO 
SLA  
DE ATENDIMENTO 

SLA DE RESOLUÇÃO 

TEMPO TOTAL ENTRE ATENDIMENTO E RESOLUÇÃO 

Alta 

Incidente, solicitação ou dúvida que impedem o usuário de executar determinadas tarefas comprometendo seu trabalho como um todo devido a erro sistêmico. Ex.: Erro ao salvar um formulário. 

2 horas 6 horas 8 horas 

Média 

Incidente, solicitação ou dúvida que não impedem o usuário de continuar trabalhando no sistema, mas atrapalham o mesmo de efetuar seu trabalho de forma efetiva. Ex.: o serviço de notificação não está funcionando. 

2 horas 8 horas 10 horas 

Baixa 

Incidente, solicitação ou dúvida não contemplados nos itens anteriores, são situações que não impedem o usuário de continuar executando seu trabalho. Ex. O relatório demora muito para carregar. 

2 horas 10 horas 12 horas 

3.7.24 MONITORAMENTO DE INTEGRIDADE 
3.7.24.1 Possuir capacidade de criação de regras de monitoramento em chaves de 

registro, diretórios e subdiretórios e customização de XML para criação de regras 
avançadas; 

3.7.24.2 Contemplar alerta toda vez que uma modificação ocorrer; 
3.7.24.3 Deverá logar e colocar em relatório todas as modificações que ocorram; 
3.7.24.4 As regras de monitoramento de integridade deverão ser atualizadas pelo 

FABRICANTE ou melhoradas de forma automática; 
3.7.24.5 O módulo de monitoramento deverá gerar gráficos em vários formatos bem 

como acompanhar um processo passo a passo identificando as atividades executadas e 
as que estão por ocorrer. 

3.7.25 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO NA SOLUÇÃO 
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3.7.25.1 Será solicitado aos funcionários e terceirizados, envolvidos no projeto, assinatura 
de termo de confidencialidade; 

3.7.25.2 A CONTRATADA deverá seguir e acatar a política de segurança do Senac-DF 
durante a vigência do contrato, contendo o prazo de garantia da solução proposta, 
inclusive alterações no decorrer no período de instalação, manutenção e suporte; 

3.7.25.3 Toda a transmissão de dados em rede deverá ser feita de forma criptografada 
entre as sessões clientes e a infraestrutura servidora. A troca de informações para 
autenticação deverá ser realizada de acordo com o padrão SAML (Security Assertion 
Markup Language); 

3.7.25.4 O atual projeto, deverá ser submetido ao processo de classificação da informação 
com objetivo de integrar as futuras tecnologias e regras de DLP (Data Loss Prevention) 
que será aplicada no ambiente do Senac-DF; 

3.7.25.5 Permitir a configuração de permissões de acesso às informações de qualquer 
nível ou criticidade para cada usuário cadastrado. A solução deverá configurar 
automaticamente a permissão de acesso básica ao perfil do usuário, baseando-se na 
sincronização dos usuários, grupos e hierarquias; 

3.7.25.6 Definição de perfis de utilização individuais ou de grupos. Nesse caso, cada 
usuário ou grupo de usuários poderá ou não ter acesso a determinadas funções, sendo 
que cada página, tela ou campo do sistema é uma função autorizável ou não; 

3.7.25.7 Gravação automática de registros de auditoria e de controle, sem limite de 
tempo, para todas as funções/rotinas gerenciadas pela aplicação com identificação e 
registro de usuário, perfil, horário, ação e endereço IP em todos os sistemas que 
compõem a solução; 

3.7.25.8 Garantia do controle efetivo do uso do sistema, oferecendo total segurança 
contra violação dos dados ou acessos indevidos às informações, mediante uso de 
senhas que efetuem restrições por níveis de acesso por meio de usuários ou grupos. Não 
deverá haver transações de dados entre interfaces de usuários e banco de dados. Todo 
o tráfego de dados entre aplicação e servidor de banco de dados deve ser centralizado 
por meio do protocolo nativo do serviço; 

3.7.25.9 Todas as demandas deverão seguir um fluxo de trabalho/processo, SLA e 
definição de responsabilidades, o qual deverá ser analisado pelas áreas e equipes do 
Senac-DF, em caso de problemas no âmbito de Segurança da Informação; 

3.7.25.10 Deverá possuir mecanismos para a realização de buscas nos eventos das trilhas 
de auditoria. Para facilidade de relatório, os resultados poderão ser apresentados 
ordenados, mas essa ordenação não poderá alterar os dados contidos na trilha; 

3.7.25.11 Deverá ser capaz de impedir qualquer modificação da trilha de auditoria.  
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3.7.26 MÓDULO DE GUARDA E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS 
3.7.26.1 O módulo de guarda de documentos deverá permitir o gerenciamento dos 

documentos físicos, digitalizados ou digitais da CONTRATANTE; 
3.7.26.2 Permissões ilimitadas de usuários, mediante senha e login; 
3.7.26.3 Cadastrar ilimitadamente filiais, departamentos, tipos e subtipos documentais; 
3.7.26.4 Cadastrar campos customizados para cada tipo documental, sempre que 

necessário; 
3.7.26.5 Cadastrar, controlar e gerenciar os documentos físicos, digitalizados e digitais: 

Indexação dos materiais conforme as planilhas elaboradas e os campos customizados de 
que trata a alínea anterior, com identificação da forma de entrada (física ou eletrônica); 

3.7.26.6 Possibilitar a obrigatoriedade da indexação de determinados metadados, 
conforme a classificação do documento; 

3.7.26.7 Possibilitar a obrigatoriedade da dupla digitação de determinados metadados 
para assegurar a veracidade da informação; 

3.7.26.8 Possibilitar o compartilhamento de campos de indexação em diversos níveis da 
classificação documental; 

3.7.26.9 Possibilitar o download dos documentos eletrônicos ou digitalizados (de 
quaisquer extensões) de forma unitária; 

3.7.26.10 Possibilitar o download dos documentos eletrônicos ou digitalizados (de 
quaisquer extensões) em lote agrupados em um arquivo zip; 

3.7.26.11 Possibilitar o download e o agrupamento de vários arquivos PDF em um único 
arquivo PDF; 

3.7.26.12 Definir de forma automática o local de armazenamento dos Documentos, Caixas 
e mídias especiais; 

3.7.26.13 Possibilitar o upload e download de arquivos eletrônicos em quaisquer extensões; 
3.7.26.14 Manter, em um único registro do banco de dados, as informações dos 

documentos físicos, digitais ou digitalizados; 
3.7.26.15 Possibilitar a pesquisa do material armazenado, físico, digital ou digitalizado, 

mediante os campos padrão do software ou campos customizados para cada tipo 
documental; 

3.7.26.16 Possibilitar a visualização instantânea e simplificada dos documentos digitais ou 
digitalizados, conforme parâmetros da consulta; 
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3.7.26.17 Possuir ferramenta de solicitação de digitalização imediata dos documentos 
pesquisados, e inserção destes no software, para visualização das imagens nos padrões 
da alínea anterior; 

3.7.26.18 Possuir ferramenta de solicitação de entrega dos documentos físicos na sede da 
CONTRATANTE, possibilitando o agendamento da entrega de documentos, de acordo 
com a necessidade do usuário, determinação do endereço de entrega, departamento e 
usuário solicitante; 

3.7.26.19 Possuir ferramenta de solicitação de recolhimento de novos documentos ou de 
documentos consultados, possibilitando o agendamento da coleta dos documentos, de 
acordo com a necessidade do usuário, determinação do endereço de busca, 
departamento e usuário solicitante; 

3.7.26.20 Gerenciar a entrada e saída dos materiais e responsáveis por estes, e emissão de 
relatórios dos eventos, para possibilitar a rastreabilidade dos documentos, caixas e 
mídias especiais; 

3.7.26.21 Controlar a temporalidade documental e emissão de relatório para análise da 
CONTRATANTE; 

3.7.26.22 Possuir emissão de relatório em formato CSV onde a CONTRATANTE poderá 
exportar todos os dados cadastrados no sistema utilizando filtros para cada série de 
dados; 

3.7.26.23 Administrar os arquivos internos da CONTRATANTE, com os seguintes recursos 
mínimos: 

 Criar a diagramação do layout do arquivo interno da CONTRATANTE 
(Descrição e definição de endereços nas estantes, armários e demais 
móveis existentes para o armazenamento dos documentos ativos, 
podendo ser parametrizada conforme localização física e geográfica). 

 Definir de forma automática o local de armazenamento da caixa ou pasta; 
 Controlar entrada e saída e a localização e armazenamento dos 

documentos no arquivo da CONTRATANTE; 
 Emitir rótulos de caixas, com a localização e descrição do conteúdo; 
 Emitir guia de busca dos documentos para localização do mesmo no 

arquivo; 
 Controlar solicitações e entregas das consultas dos documentos ou caixas; 
 Controlar devoluções dos documentos e caixas; 
 Controlar status dos documentos, conforme sua localização; 
 Disponibilizar histórico de consultas e devoluções dos documentos; 
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 Emitir protocolos de consultas e devoluções; 
 Relatórios customizáveis, conforme necessidade da CONTRATANTE. 

3.7.26.24 Permitir durante o processo de solicitação de um documento em Guarda 
Terceirizada, escolher as formas de entrega: físico, digital ou cópia; 

3.7.26.25 Permitir na entrega de uma solicitação de um documento for física, o usuário 
poderá escolher um endereço de entrega previamente cadastrado; 

3.7.26.26 Permitir a devolução de um documento físico em Guarda Terceirizada; 
3.7.26.27 O software deve controlar o SLA (Service Level Agreement) de solicitações 

acordados com a Guarda Terceirizada: 
 No SLA deve controlar prazos distintos para o atendimento de uma 

solicitação de documento físico, digital ou cópia; 
 No SLA deve definir o limite de volume de solicitação diária; 
 No SLA deve calcular o prazo de entrega baseado em um horário 

comercial ou horas corridas e uteis; 
 No SLA deve controlar um prazo distinto para solicitações onde são 

entregues documentos ou o repositório inteiro de um documento (caixa 
ou pasta). 

3.7.26.28 Deverá possibilitar a definição um dia fixo da semana para as entregas das 
solicitações ocorrerem. 

3.7.27 MÓDULO DE CAPTURA E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS: 
3.7.27.1 O módulo de Captura e Digitalização deverá permitir o escaneamento, indexação 

e envio destes e de arquivos eletrônicos para o software GED-ECM juntamente com os 
metadados; 

3.7.27.2 Carregar de forma automática todas as configurações como filiais, 
departamentos, tipos, subtipos e campos customizados parametrizados no Módulo GED-
ECM; 

3.7.27.3 Configurar a qualidade do documento a ser gerado na digitalização; 
3.7.27.4 A seleção do driver Twain do scanner que estiver conectado na máquina no 

momento; 
3.7.27.5 Definição e inserção de metadados (dados de indexação) dos documentos; 
3.7.27.6 Visualizar as páginas que estão sendo digitalizadas; 
3.7.27.7 Excluir páginas digitalizadas; 
3.7.27.8 Rotacionar páginas digitalizadas; 
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3.7.27.9 Redigitalizar páginas que ficaram ilegíveis, possibilitando inserção das mesmas 
na tela; 

3.7.27.10 Multipaginar documentos digitalizados e gerar arquivos PDF; 
3.7.27.11 Enviar documentos digitalizados ou arquivos eletrônicos com seus metadados 

automaticamente para o software GED-ECM; 
3.7.27.12 Digitalizar e inserir as páginas atuais em arquivos PDF já armazenados no GED-

ECM, no início ou fim do (arquivo PDF) documento: 
 Digitalizar e inserir um novo arquivo em um registro já existente no GED-

ECM; 
 Pesquisar documentos já disponíveis no software GED-ECM; 
 Fazer download de documentos do GED-ECM; 
 Possuir automação para certificar digitalmente os documentos a 

serem digitalizados; 
 Permitir que na categoria “A”, todos os tipos de certificado digital sejam 

aceitos nos formatos A1 e A3, no mínimo. 
Conceitos: 
 A1 e S1: geração das chaves é feita por software; chaves de 

tamanho mínimo de 1024 bits; armazenamento em dispositivo de 
armazenamento (como um HD); validade máxima de um ano; 

 A3 e S3: geração das chaves é feita por hardware; chaves de 
tamanho mínimo de 1024 bits; armazenamento em cartão inteligente 
ou token; validade máxima de três anos. 

3.7.27.13 Deverá permitir definir a obrigatoriedade do upload de um arquivo eletrônico em 
determinada tarefa/decisão; 

3.7.27.14 Deverá permitir definir a obrigatoriedade do cadastro/associação de um 
documento ao processo durante a execução do fluxograma; 

3.7.27.15 Deverá permitir definir a obrigatoriedade do uso da assinatura digital nos 
arquivos eletrônicos inseridos durante a execução do fluxograma; 

3.7.27.16 Deverá permitir definir a obrigatoriedade do uso da assinatura digital nos 
arquivos eletrônicos inseridos no documento relacionado ao fluxograma; 

3.7.27.17 Deverá permitir definir a obrigatoriedade do uso da assinatura digital para se 
concluir uma tarefa/decisão; 

3.7.27.18 Deverá permitir associar um documento existente na solução a determinado 
processo em execução; 
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3.7.27.19 Deverá permitir indexar (cadastrar) um documento já associando o mesmo ao 
processo em execução; 

3.7.27.20 Deverá permitir usar os dados inseridos no formulário como metadados para 
cadastro do documento associado; 

3.7.27.21 Deverá permitir realizar upload de arquivos na tarefa/decisão sob 
responsabilidade do usuário logado ou sob responsabilidade de sua equipe; 

3.7.27.22 Deverá permitir realizar o upload de arquivos no documento associado ao 
processo em execução; 

3.7.27.23 Deverá permitir assinar PDFs associados a etapa/decisão usando o e-CNPJ ou e-
CPF; 

3.7.27.24 Deverá permitir assinar PDFs associados ao documento do processo usando o e-
CNPJ ou e-CPF; 

3.7.27.25 Deverá permitir concluir uma etapa/decisão usando o e- CNPJ ou e-CPF; 
3.7.27.26 Possibilitar a captura de documentos em papel através de scanners ou 

multifuncionais; 
3.7.27.27 O fluxo de controle de captura deverá prever digitalização descentralizada, isto é, 

estações dispersas geograficamente e transferir para o sistema central via web; 
3.7.27.28 Deverá prover recursos de definição de brilho e contraste da imagem e definição 

da resolução (DPI) para digitalização de documentos; 
3.7.27.29 Deverá estar integrado ao módulo de captura de tal maneira que a entrada de 

um documento digitalizado ou mesmo eletrônico possa dar início automático a um fluxo 
de processos mantendo este documento armazenado no repositório, numa pasta digital; 

3.7.27.30 Deverá permitir a captura/importação automática de documentos eletrônicos 
através de monitoramento de pastas em file system. 

3.7.28 HOMOLOGAÇÃO E TESTES 
3.7.28.1 A CONTRATADA, durante sua fase de homologação e testes, deverá realizar de 

acordo com as definições das Áreas Educacional e Administrativa: 
● Testes e ajustes das funcionalidades desenvolvidas. 
● Manutenção, calibragem e refatoração dos códigos desenvolvidos durante 

todo processo. 
3.7.29 AUDITORIA 
A solução deverá prever um módulo para auditoria dos documentos: 
3.7.29.1 Este módulo deverá permitir a auditoria dos documentos faltantes para a gestão 

de documentos específicos. Baseado em regras de auditorias; 
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3.7.29.2 Este módulo deverá funcionar no mesmo banco de dados do Software, de forma 
a evitar informações duplicadas de documentos; 

3.7.29.3 Este módulo deverá ser totalmente WEB; 
3.7.29.4 As características mínimas do módulo para auditoria de documentos serão as 

seguintes: 
 Permitir a definição dos documentos que devem ser esperados 

periodicamente; 
 O módulo deverá comparar a lista dos documentos esperados com os 

documentos existentes na solução e gerar uma listagem dos documentos 
faltantes para que o Senac-DF possa regularizar; 

 A lista de documentos faltantes deve ser atualizada dinamicamente, de 
forma a apresentar os documentos que faltam no momento; 

 Permitir a pesquisa dos documentos de departamentos que estão 
cadastrados na solução; 

 Permitir o download da imagem dos documentos cadastrados na solução; 
 Permitir o download de várias imagens (gerando um único arquivo ou 

vários arquivos separados por tipo documental) dos documentos 
cadastrados na solução; 

 O usuário de login do módulo de auditoria de documentos deverá ser o 
mesmo utilizado para logar na solução. 

4 DILIGÊNCIAS 
4.1 O Senac-DF a seu critério, e para dirimir eventuais dúvidas, poderá diligenciar as 
instalações das licitantes ou de clientes indicados em atestados técnicos, além de requerer 
confirmações junto a fabricantes, para a comprovação de quaisquer características, 
declarações e documentos exigidos neste Instrumento, principalmente aqueles referentes a 
atestados e comprovações técnicas dos serviços, garantias, ativos e softwares ofertados; 
4.2 As diligências poderão ocorrer a qualquer tempo durante a licitação e/ou da vigência do 
contrato; 
4.3 O Senac-DF documentará a diligência de forma a gerar provas de atendimento a este 
Instrumento ou a desclassificação da LICITANTE; 
4.4 O impedimento de diligência, ou o fornecimento de informações divergentes ao 
declarado, eliminará automaticamente o LICITANTE do certame, ocorrendo o distrato quando 
da vigência do contrato; 
4.5 Em caso de diligências que necessitem de deslocamentos com distâncias superiores a 
400 Km (quatrocentos quilômetros), a LICITANTE deverá custear as despesas com 
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deslocamento (aéreo), hospedagem e alimentação de 1 (um) funcionário designado pelo 
CONTRATANTE para sua realização no local onde a solução esteja implantada (Sede da 
LICITANTE ou cliente da LICITANTE). 
5 DAS CONDIÇÕES GERAIS 
5.1 As partes obrigam-se a dar mútua e recíproca colaboração técnica e comercial, trocando 
informações que se fizerem necessárias ao fiel desempenho das tarefas atribuídas a cada uma, 
dentro dos prazos determinados nesta Especificação de Materiais e Serviços. 
5.2 As partes obrigam-se, incondicionalmente, a manter sigilo sobre toda e qualquer 
informação obtida uma da outra, direta ou indiretamente, decorrente da execução do descrito 
nesta Especificação dos Materiais e Serviços, agindo com diligência para evitar sua divulgação 
verbal ou escrita, ou permitir o acesso, seja por ação ou omissão a qualquer terceiro, não 
podendo revelar a estranhos, sob qualquer hipótese; 
5.3 Cada parte continuará proprietária de suas marcas, patentes, produtos, serviços, 
metodologias, programas (softwares), copyright e direitos autorais e de propriedade industrial 
e/ou intelectual; 
5.4 A tolerância de uma parte para com a outra, relativamente ao descumprimento de 
qualquer das obrigações ora assumidas, não será considerada moratória, novação ou renúncia 
a qualquer direito constituindo mera liberalidade, que não impedirá a parte tolerante de exigir 
da outra parte seu fiel cumprimento deste Contrato, a qualquer tempo.  
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PREGÃO ELETRÔNICO N.º 41/2019 
ANEXO II 

IMPLEMENTAÇÃO DE PROCESSOS NA SOLUÇÃO 
 
A CONTRATADA, além da instalação e treinamento da solução GED-ECM, será responsável pelo 
mapeamento, parametrização, modelagem, desenvolvimento, construção de workflows, 
integrações com os ERP’s, soluções e sistemas internos; testes, homologação e implementação 
de Digitalização de Documentos – prontuário do aluno, descritos na sequência. 
 
PROCESSO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS – PRONTUÁRIO DO ALUNO 
1. Processo de digitalização - prontuário de alunos 
Objetivo: Promover a guarda dos documentos que compõem o prontuário do aluno no formato 
digital. 
Requisitos gerais: 
– Acessibilidade do documento na rede; 
– Compor em prontuário único todos os documentos da vida escolar do aluno, 
independentemente do nível de ensino; 
– Rapidez e facilidade na busca dos documentos; 
– Agilidade no atendimento; 
– Garantir a segurança da informação; 
– Garantir a interface dos processos de matrículas, processo seletivo dos documentos 
pendentes que não constam no prontuário do aluno. Avisar (aluno/equipe de relacionamento). 
– Documentos preparados para certificação digital – Portaria MEC 330 de 05/04/2018; 
– Sistema deverá estar apto para receber todos os documentos que compõem o prontuário 
do aluno (integração); 
– O processo não desconsiderará os procedimentos atuais; e, 
– Infraestrutura adequada para apoiar o processo. 
Responsável: DEP / SECRETARIA ACADÊMICA DA FACULDADE SENAC. 
1.1 Materiais de apoio 
O quadro abaixo apresenta os documentos, materiais e informações que apoiam a execução do 
processo. 

PROCESSO FORNECEDORES ENTRADAS 
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PROCESSO FORNECEDORES ENTRADAS 

Digitalização - prontuário de alunos 

MEC 

- Tabela de documentos (portaria MEC nº 1.224 de 18/12/2013) 
- Tabela de Temporalidade Documental 
- Decreto nº 9235 de 15/12/2017 
- Portaria Mec nº 315 de 04/04/2018 

SIGA - Sistema de gestão de documentos de arquivo da administração pública federal 

Código de classificação de documentos de arquivo relativos às atividades-fim das instituições federais do Ensino Superior (Educação Básica e Profissional)  

 SIGA - Sistema de gestão de documentos de arquivo da administração pública federal 

Tabela de classificação temporal dos documentos 

1.2 Entradas do processo 
O quadro abaixo apresenta os documentos, materiais e informações que são insumos para a 
realização do processo. Deve haver controle dessas entradas, para que não se corra o risco da 
utilização de documentos obsoletos, garantindo a interface com o processo seletivo, processo 
de matricula e renovação de matricula. 
 

FLUXO FORNECEDORES ENTRADAS 

Recebimento de documentação 
 

Alunos Unidades/Campi 
Documentos para digitalização do processo seletivo, matrícula, em curso e de regularização dependências 

Recebimento de documentação (físicos –tratamento do legado) 

 
Unidades/Campi Prontuário físico (tratamento do legado) 

Busca de prontuário digital 
 

Unidades/Campi Dados do aluno 

Busca de prontuário digital – matrícula web para o curso superior 
Campi Dados do aluno 
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Digitalização de documentos Unidades/Campi Documentos para digitalização 

1.3 Fluxos 
1.3.1 Fluxo do processo de recebimento de documentos para digitalização. 

 
Figura 01: recebimentos de documentos para digitalização 

1.3.2 Requisitos do processo de digitalização de documentos 
T.1 Receber a documentação 
 Alunos com número de identificação registrada (ID) no Sistema Acadêmico. 
T.2 Possui prontuário? 
 Sistema deve estar apto para receber todos os documentos que compõem o prontuário 
do aluno (integração); 
 Duas rotas são abertas: 
o T3 – Que tipo de documento, caso já exista um prontuário; e 
o T2.1 – Fazer identificação dos documentos, caso não exista prontuário. 
T.2.1 Fazer a identificação do documento no check-list do Sistema Acadêmico 
 Apresentar a relação de pré-requisitos: plano de curso; 
 Documento deve ser identificado pelo Nº da classificação conforme Tabela de 
documentos (portaria MEC nº 1.224/2013); 
 Vincular a digitalização dos documentos ao check list do Sistema Acadêmico; e 
 Perfil de acesso ao prontuário de acordo com política de segurança. 
T.3 Qual o tipo de documento 
 Duas rotas são abertas: 
o T.4 – Verificar se já existem documentos no prontuário; e 
o T.5 – Fazer a identificação do ID e programa. 
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T.4 Documentos existentes no prontuário? 
 Duas rotas são abertas: 
o T2.1 – Fazer identificação dos documentos, caso não exista prontuário; e 
o T.5 – Fazer a identificação do ID e programa. 
T.5 Fazer a identificação do ID e programa 
 Confirmação do ID/aluno; 
 Perfil de acesso ao prontuário de acordo com política de segurança. 
T.6 Fazer a identificação do documento de vida escolar 
 Orientações e procedimentos educacionais para cada nível/modalidade de ensino; e 
 Documento deve ser identificado pelo Nº da classificação conforme Tabela de 
documentos (portaria MEC nº 1.224/2013). 
1.3.3 Fluxo do processo de recebimento de documentos para digitalização (físicos – 
tratamento do legado) 

 
Figura 02: digitalização de recebimento de documentos para digitalização (físicos - tratamento do legado) 

1.3.4 Requisitos do recebimento de documentos para digitalização (físicos) 
T.1 Buscar no prontuário físico/Arquivo 
 Todos os documentos do prontuário; e 
 ID no Sistema Acadêmico. 
T.2 Possui prontuário? 
 Duas rotas são abertas: 
o T2.1 – Fazer identificação dos documentos, caso não exista prontuário; e 
o T3 – Documentos existe no prontuário, caso não exista documentos no prontuário. 
T2.1 - Fazer a identificação do documento no check-list do Sistema Acadêmico 
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 Apresentar a relação de pré-requisitos: plano de curso; 
 Documento deve ser identificado pelo Nº da classificação conforme Tabela de 
documentos (portaria MEC nº 1.224/2013); 
 Vincular a digitalização dos documentos ao check list do Sistema Acadêmico; e 
 Perfil de acesso ao prontuário de acordo com política de segurança. 
T.3 Documentos existentes no prontuário? 
 Duas rotas são abertas: 
o T2.1 – Fazer identificação dos documentos, caso não exista prontuário; e 
o T.4 – Buscar no documento físico/Arquivo, caso exista o documento. 
T.4 Buscar no prontuário físico/Arquivo 
 Realizar a busca do documento no prontuário físico já existente. 
T.5 Fazer a identificação do ID e programa 
 Confirmação do ID/aluno; 
Documento deve ser identificado pelo Nº da classificação conforme Tabela de documentos 
(portaria MEC nº 1.224/2013) 
1.3.5 Fluxo do processo de busca de prontuário digital 

 
Figura 03: busca de prontuário digital 

1.3.6 Requisitos da busca de prontuário digital 
T.1 Recepção do aluno 
 Recepcionar o aluno. 
T.2 Abrir o CRM 
 Consultar se o aluno está cadastrado na base do CRM. 
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T.3 Verificar se já foi cliente do Senac 
 Duas rotas são abertas: 
o T3.1 – caso negativo, encaminhar documento para o processo de recebimento de 
documentos; e 
o T4 – em caso positivo, abrir sistema de prontuário digital e consultar se existe 
prontuário. 
T3.1 Processo de recebimento de documentos 
 Chamar o processo de recebimento de documentos para casos em que não haja o 
cliente na base do CRM. 
T.4 Abrir sistema de prontuário digital e consultar se existe prontuário 
 Realizar a pesquisa no sistema de todos os documentos do prontuário por ID/CPF. 
T.5 Verificar se possui prontuário digital 
 Duas rotas são abertas: 
o T5.1 – caso negativo, encaminhar documento para o processo de digitalização; e 
o T6 – em caso positivo, buscar prontuário do aluno. 
T5.1 Processo de recebimento de documentos 
 Chamar o processo de recebimento de documentos para criação de prontuário digital. 
T.6 Buscar no prontuário do aluno 
 A busca do prontuário do aluno é feita no sistema por ID/CPF. 
T.7 Verificar se os documentos que contêm no prontuário digital atendem ao 
Check-list do programa/curso desejado 
 Duas rotas são abertas: 
o T7.1 – caso negativo, encaminhar documento para o processo de digitalização; e 
o T6 – em caso positivo, finalizar o processo. 
T7.1 – Encaminhar documento para o processo de digitalização 
o Caso não existam documentos que não atendam o check-list, os documentos devem ser 
digitalizados. 
1.3.7 Fluxo do processo de digitalização de documentos 
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Figura 04: digitalização de digitalização de documento. 

1.3.8 Requisitos da digitalização de documentos 
T.1 Digitalizar o documento 
 Ter o check-list; 
 Outros documentos de vida escolar; 
 Fazer o upload de um documento por vez, para cada item no check list, no caso da 
documentação exigida para ingresso no curso; 
 Considerar digitalização frente e verso dos documentos; e 
 Possibilitar a digitalização de RG, CPF, RG/CPF. 
T.2 Visualizar a qualidade do documento 
 Possibilitar a visualização do arquivo digitalizado antes de salvá-lo no prontuário, para 
assegurar sua qualidade. 
T.3 Salvar 
 Salvar o prontuário digital. 
T.4 Prontuário foi criado com sucesso 
 Sistema precisará verificar se o prontuário foi criado e emitir uma mensagem de 
confirmação. 
T.4.1 Aplicar plano de contingência 
 Processo de orientação enviado à unidade assim que implantar o sistema; e 
 Tirar uma fotocópia do documento e anexar no prontuário físico para posterior 
regularização no sistema. 
1.4 Saídas do processo 
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O quadro abaixo apresenta os registros (informações, relatórios, etc.), que comprovam a 
realização do processo. Esses registros devem ser identificados, armazenados, mantidos, 
recuperados e descartados, quando necessário. 

Fluxo Clientes Saídas 
Ativo Inativo 

Local de Guarda 
Tempo de Guarda 

Local de Guarda 
Tempo de Guarda/Descarte 

Recebimento de documentação 
Atendimento/Secretaria/Processo Seletivo 

Documentos para digitalização     
Recebimento de documentação (físicos) 

Secretaria Documentos para digitalização     

Busca de prontuário digital 
Atendimento/Secretaria 

Prontuário digital do aluno     

Digitalização de documentos Secretaria Prontuário Digital do Aluno 
Banco de dados Permanente Banco de dados Permanente 

Digitalização de documentos Secretaria 
Documentos para certificação digital 

    

1.5 Monitoramento do processo 
O quadro abaixo apresenta os indicadores que evidenciam se os objetivos e as metas do 
processo foram atingidos. 

Indicadores Detalhamento da forma de medição 
Frequência de interrupção da internet/não finalização do processo Qtde. de quedas/lentidão por semana 

Perda do arquivo Qtde. de arquivos perdidos no mês 

Digitalização indevida 
Qtde de transferência de documentos por período 
Qtde de prontuários excluídos por período 

Documentos não pertencentes ao aluno 
Lista de alunos com documentos que não pertencem a ele 
Qtde. de alunos com documentos divergentes 

Documentos que não estejam dentro da classificação correta 
Lista de documentos que está com a classificação incorreta 
Qtde. de documentos com classificação incorreta 

Documento vencidos 
Qtde. de documentos vencidos  
Lista de documentos vencidos por aluno 

Prontuário vazio Matrícula sem “nenhum” documento vinculado por ID, por check-list e por programa 
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Indicadores Detalhamento da forma de medição 
Duplicidade de prontuários Lista de duplicidades de ID para o mesmo CPF 

Alunos sem prontuários Qtde de ID sem prontuário 
Lista de ID sem prontuários 

Integração com outras aplicações Qtde de falhas de integração 
1.6 Riscos  
O quadro abaixo apresenta os riscos que a Organização corre no caso do não cumprimento do 
processo. Apresenta também as ações para o controle dos riscos. 

Riscos Identificados Ação para controle do risco 
Velocidade da internet (Frequência de interrupção da internet/não finalização do processo) Infraestrutura 

Equipamento depreciado Manutenção e atualização periódica 
Tempo de digitalização Treinamento de Equipes 
Qualidade de imagem Treinamento Operacional 

Digitalização indevida Validação e verificação das imagens pelo setor competente 
Perda do histórico do aluno por ID duplicado Integração/unificação de ID 

Classificação Indevida Atualização e monitoramento da classificação 
Perda de prontuário Backup individual 
Perda do documento Backup individual 

Check-list não vinculados por matrícula/programa Fazer busca de alunos matriculados que não possuem check-list vinculados ao programa 

Falta de integração com outras aplicações Estabelecer procedimentos de contingência manuais até a normalização do serviço 
1.7 Complemento de regras para o processo 
Gerenciamento 
 Permitir realizar auditorias gerando relatórios referente a Gestão da Documentação (Tabela de Temporalidade Documental) e documentos pendentes, atendendo as exigências da Instituição e do MEC; 
 Garantir um Workflow entre os sistemas integradas no GED-ECM: 
 Pendência de documentos; 
 Rotinas de verificação do documento; 
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 Inclusão/exclusão de documentos: acesso restrito; 
 Visualização de documentos: todos os envolvimentos no processo; 
 Acompanhar/auditar movimentação no prontuário (visualização total); e, 
 Possibilitar/liberar acessos para consulta em situações pontuais (auditorias, comissões). 
Armazenamento 
 Cada aluno deverá ter seu prontuário digital, identificado pelo ID; 
 Prontuários não poderão ser excluídos (somente inativados); 
 Documentos poderão ser inativados (somente pela Secretaria); 
 Assegurar que a documentação pessoal seja única para todos os níveis de ensino, evitando duplicidade de documentos no prontuário; e, 
 Documentos devem ser guardados ad eternum. 
Proteção 
 Segurança da informação; 
 Garantir a guarda e veracidade das informações; 
 Backup; e, 
 Opção de inativar o usuário/prontuário (não excluir). 
Permissões de acesso 

Perfis Tipo de acesso Observações 

Secretaria Acesso total 

– Incluir, transferir, excluir, corrigir e 
– Visualizar documentos 
– Inativar prontuários 
– Acompanhar movimentação dos prontuários 

Atendimento Acesso restrito – Incluir, corrigir e visualizar documentos 
Demais envolvidos (setor técnico, administrativo, coordenação e jurídico, gerentes e diretores) 

Acesso restrito – Visualizar documentos 

Alunos Acesso restrito – Visualização e upload (?) 
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PREGÃO ELETRÔNICO N.º 41/2019 
ANEXO III 

DETERMINAÇÕES E NORMATIVAS MEC 
 

A solução CONTRATADA deverá submeter-se e não estar em conflito com o estabelecido nas 
Portarias: 
 Portaria MEC nº 1.224, de 18/12/2013, que institui normas sobre a manutenção e guarda do 

Acervo Acadêmico das Instituições de Educação Superior (IES) pertencentes ao sistema 
federal de ensino. No anexo da referida portaria consta a Tabela de Temporalidade e 
destinação de documentos de arquivo relativos as atividades –fim das instituições de ensino 
superior. 
Link: https://abmes.org.br/arquivos/legislacoes/Port-1224-2013-12-18.pdf 

 Decreto nº 9.235, de 15/12/2017, que dispõe sobre o exercício das funções de regulação, 
supervisão e avaliação das instituições de educação superior e dos cursos superiores de 
graduação e de pós-graduação no sistema federal de ensino. (Referência - Artigo 104) 
Link: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015- 2018/2017/Decreto/D9235.htm 

 Portaria MEC nº 315, de 4/4/2018, que dispõe sobre os procedimentos de supervisão e 
monitoramento de instituições de educação superior integrantes do sistema federal de ensino 
e de cursos superiores de graduação e de pós-graduação lato sensu, nas modalidades 
presencial e a distância. (Referência - Seção VIII – Do Acervo Acadêmico) 
Link: https://abmes.org.br/arquivos/legislacoes/Port-MEC-315-2018-04-04.pdf 
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PREGÃO ELETRÔNICO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 41/2019 
ANEXO IV 

ITENS PARA AVALIAÇÃO NA PROVA DE CONCEITO 
 

Item REQUISITO 
ATENDE (Sim/Não/Parcialmente/Não Evidenciado) 

CARACTERÍSTICAS GERAIS DA SOLUÇÃO – ARQUITETURA E PLATAFORMA 
1. Demonstrar as compatibilidade com as arquiteturas 32 e 64 bits;  

2. Demonstrar evidências da compatibilidade com ambiente de execução Microsoft Windows Server 2016 ou superior;  

3. Demonstrar evidências da compatibilidade com as principais plataformas de virtualização de mercado (Vmware, Xen Server e Microsoft HyperV);  

4. Demonstrar independência de instalações adicionais nas estações dos usuários, exceto nos casos de componentes instalados pelo navegador durante a execução da ferramenta; 
 

5. Demonstrar a compatibilidade com banco de dados Oracle e/ou SQL Server (preferencial);  

6. Demonstrar evidências da compatibilidade com os browsers Microsoft Internet Explorer, Edge, Google Chrome e Firefox ou similares em suas últimas versões de mercado; 
 

7. Demonstrar arquitetura que comprove possuir integração entre todos os módulos componentes, isto é, não ser necessária importação e exportação manuais (ou seja, com intervenção do usuário) de dados, uma vez que a integração deve garantir que uma única transação desencadeie todas as ações a ela pertinentes, tornando os processos de negócio totalmente integrados entre si; 

 

8. A solução deverá permitir trabalhar em cluster, permitir o balanceamento de carga, controlar a distribuição equilibrada do processamento;  

9. Demonstrar evidência que comprove a arquitetura da solução  implementando o conceito de arquitetura em 3 (três) camadas, onde a camada de apresentação, a lógica de negócio e a camada de persistência estejam logicamente separadas. 

 

CARACTERÍSTICAS GERAIS DA SOLUÇÃO – FORMULÁRIOS E INTERFACE WEB 
10. Demonstrar que a solução deverá permite a definição de processo de forma gráfica e amigável ao usuário. Facilidade de desenho através de interface gráfica com “Drag And Drop”, sem codificação; 

 

11. Demonstrar que a solução permite minimamente campos de preenchimento obrigatório, opcional, oculto e somente leitura por atividade e sem codificação; 
 

12. Demonstrar que a solução permite campos com indicação de valor padrão (default);  

13. Demonstrar que a solução possui recurso de validação de campos;  

14. Demonstrar que a solução possui máscaras de entrada de dados para campos;  

15. Demonstrar que a solução permite a extensão dos comportamentos nativos com código desenvolvido em linguagem JavaScript;  

16. Demonstrar que a solução permite a adequação ao padrão visual definido pelo Senac-DF (logotipo e cores) nos formulários produzidos para as aplicações da Solução; 
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Item REQUISITO 
ATENDE (Sim/Não/Parcialmente/Não Evidenciado) 

17. Demonstrar que a solução permite o design responsivo, adaptável a dispositivos com acesso à internet (desktop, notebook, tablet, smartphone) para a visualização de formulários criados para o fluxo do processo; 

 

18. Demonstrar que a solução permite retornar um processo a uma versão anterior (Rollback para versão anterior), mantendo a versão atual;  

19. Demonstrar que a solução possui os tipos de campo: número inteiro, número decimal ou de ponto flutuante, data, string, lista, lista encadeada, checkbox, groupbox ou lista de checkbox, e campos para informações de utilizadas no backend; 

 

20. Demonstrar que a solução possui interface WYSIWYG para a criação de formulários a serem utilizados na indexação de documentos e em tarefas de processos; 
 

21. Demonstrar que a solução possui ferramenta de desenho WYSIWYG de formulários eletrônicos (e‐forms);  

22. Demonstrar que todos os documentos utilizados, anexados ou criados por meio de formulários eletrônicos, permitem sua impressão.  

23. Demonstrar que a solução possui capacidade de personalização da interface do sistema com o Logotipo do Senac-DF e cores definidas para a apresentação da tela inicial; 
 

24. Demonstrar que a solução possui um painel para acompanhamento do andamento de solicitações, o qual demonstre o status de cada ocorrência dentro do sistema. 
 

CARACTERÍSTICAS GERAIS DA SOLUÇÃO – SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 
25. Demonstrar que toda a transmissão de dados em rede é feita de forma criptografada entre as sessões clientes e a infraestrutura servidora;  

26. Demonstrar que a troca de informações para autenticação é realizada de acordo com o padrão SAML (Security Assertion Markup Language);  

27. Demonstrar que a solução permite a configuração de permissões de acesso às informações de qualquer nível ou criticidade para cada usuário cadastrado; 
 

28. Demonstrar que a solução permite configurar automaticamente a permissão de acesso básica ao perfil do usuário, baseando-se na sincronização dos usuários, grupos e hierarquias; 
 

29. Demonstrar que a solução possui definição de perfis de utilização individuais ou de grupos. Nesse caso, cada usuário ou grupo de usuários poderá ou não ter acesso a determinadas funções, sendo que cada página, tela ou campo do sistema é uma função autorizável ou não; 

 

30. Demonstrar a gravação automática de registros de auditoria e de controle, sem limite de tempo, para todas as funções/rotinas gerenciadas pela aplicação com identificação e registro de usuário, perfil, horário, ação e endereço IP em todos os sistemas que compõem a solução; 

 

31. Demonstrar recurso que garante o controle efetivo do uso do sistema, oferecendo total segurança contra violação dos dados ou acessos indevidos às informações, mediante uso de senhas que efetuem restrições por níveis de acesso por meio de usuários ou grupos; 

 

32. Demonstrar evidências que não é possível executar transações de dados entre interfaces de usuários e banco de dados. Todo o tráfego de dados entre aplicação e servidor de banco de dados deverá ser centralizado por meio do protocolo nativo do serviço; 

 

33. Demonstrar recurso que analisa dinamicamente arquivos compactados (ZIP e RAR), binários PE de 32-bits e de 64-bits, bibliotecas dinâmicas (DLL), rootkits e arquivos do Adobe Flash (SWF); 
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Item REQUISITO 
ATENDE (Sim/Não/Parcialmente/Não Evidenciado) 

34. Demonstrar que não é possível que um usuário inicie qualquer operação se não estiver devidamente identificado e autenticado;  

35. Demonstrar que é possível permitir que um usuário pertença a mais de um grupo.  
CARACTERÍSTICAS GERAIS DA SOLUÇÃO – ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO 
36. Demonstrar que é possível restringir o acesso às funcionalidades administrativas e impossibilitar sua visualização pelo usuário final, conforme orientações do Senac-DF; 

 

37. Demonstrar o recurso que permite realizar automaticamente o encerramento da sessão do ambiente do usuário final (usuário de negócio) após um limite de tempo de inatividade; 
 

38. Demonstrar as funcionalidades relacionadas ao gerenciamento do ciclo de vida das aplicações da Solução, contemplando a documentação, o controle de mudanças e testes, o versionamento e a instalação (deploy) que agregue automaticamente todos os componentes e dados necessários para transferência das aplicações, de forma controlada, entre os ambientes de Desenvolvimento, Homologação/Aceite e Produção; 

 

39. Demonstrar a simulação de um estado seguro de funcionamento, interrompendo completamente a interação com usuários comuns, no mínimo para quando ocorrer um dos erros a seguir: 
 

40. Falha de comunicação entre cliente e servidor;  

41. Perda de integridade das informações de controle de acesso;  

42. Falta de espaço para registro nas trilhas de auditoria.  

43. Apresentar a documentação técnica eletrônica referente a todos os componentes;  

44. Demonstrar que a solução possui mecanismos para detectar e identificar, de forma automática, paradas ou desconexões dos sistemas integrados;  

45. Demonstrar a capacidade de, após falha ou descontinuidade do sistema, garantir a recuperação de perdas ocorridas, inclusive dos documentos de transações mais recentes; 
 

46. Demonstrar a implementação de timeout de sessão configurável pelo administrador, caso não seja possível configurar esse recurso por meio de servidor de aplicação; 
 

47. Demonstrar como são feitas as configurações e parametrizações são feitas via interface gráfica ou arquivos de configuração da Suíte, sendo vedada a necessidade de edição manual de arquivos de configuração do Sistema Operacional (Registro do Windows e outros aplicáveis). 

 

REQUISITOS TÉCNICOS E FUNCIONAIS 
48. A solução deverá atender às seguintes funcionalidades:  

49. Demonstrar que possui controle de acesso por usuário conforme perfil do login Senac;  

50. Demonstrar que possui gestão dos documentos físicos e eletrônicos dos alunos;  

51. Demonstrar geração dos relatórios de descarte em conformidade com a tabela de temporalidade utilizada pelo Senac-DF;  

52. Demonstrar que possui classificação documental conforme normativas e requisitos das portarias do MEC;  

53. Demonstrar que possui auditoria nativa com a geração de relatórios e seus respectivos apontamentos tais como: documentos faltantes, falhas de  
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Item REQUISITO 
ATENDE (Sim/Não/Parcialmente/Não Evidenciado) 

captura, dentre outras inconsistências; 
54. Demonstrar que permite a criação de fluxos de trabalho via ferramentas de Workflow;  

55. Demonstrar digitalização na geração ou na entrada dos documentos de alunos e administrativos, de acordo com a tabela de temporalidade documental de acordo com a legislação vigente e estabelecida pelo Senac-DF; 

 

56. Demonstrar que possui recurso para Assinatura digital, certificado IPC Brasil.  
GESTÃO DE USUÁRIOS 
57. Demonstrar que a solução deverá permite usuários ilimitados para gravação e pesquisa;  

58. Demonstrar que permite o controle de acesso e auditoria de usuários, grupos e perfis;  

59. Demonstrar integração com Active Directory (LDAP);  

60. Demonstrar que possui no mínimo, três opções de perfis:   

61. Leitor: possui acesso somente de leitura nos níveis de guarda;  

62. Colaborador: Pode ler, criar e editar documentos nos níveis de guarda;  

63. Gestor: Gerencia completamente os níveis de guarda associados.  

64. Demonstrar que a solução possui um painel de pendências no qual os usuários podem gerir todas as suas atribuições, por exemplo: os documentos não lidos, documentos pendentes de aprovação, os documentos reprovados, os documentos gerados, recebidos, seus documentos favoritos e seus rascunhos; 

 

65. Demonstrar que permite que cada departamento possua suas próprias regras de negócio, cadastro de usuários, grupos, tipos de documentos (classificação), níveis de guarda, fluxos e sua própria lixeira; 
 

CAPTURA E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS 
66. Demonstrar que permite, de forma integrada ao sistema, a captura tanto em dispositivos multifuncionais, scanner de rede, scanner desktop, documentos eletrônicos e dispositivos moveis (smartphones e tablets) diretamente na interface de trabalho, convertendo os documentos no formato desejado; 

 

67. Demonstrar que permite a comunicação com scanners de alta produção por interface TWAIN;  

68. Demonstrar que permite a digitalização a partir do Navegador com tecnologia HTML 5 com conexão direta do navegador com o drive TWAIN de scanner mapeados nos Sistema; 
 

69. Demonstrar que permite a importação de imagens previamente escaneadas.  

70. Demonstrar o recurso nativo de OCR FULL;  

71. Demonstrar o funcionamento do motor de captura, com possibilidade de utilizar o nome do arquivo e o nome da pasta como indexadores do documento; 
 

72. Efetuar a captura a partir dos seguintes locais:  
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Item REQUISITO 
ATENDE (Sim/Não/Parcialmente/Não Evidenciado) 

73. Pastas (computador local ou endereço de rede);  

74. Contas de email;  

75. Desktop Windows;  

76. Servidor FTP;  

77. Dispositivos Móveis (smartphones e tablets) nos sistemas iOS e Android.  

78. Realizar o reconhecimento OCR (Optical Character Recognition) de caracteres em resolução de 300 DPI (ou maiores) a fim de obter-se melhor identificação dos caracteres e posterior armazenamento do documento em 200 DPI favorecendo a diminuição do tamanho e ocupação do espaço em disco; 

 

79. Demonstrar a digitalização em formato PDF pesquisável com aplicação de tecnologia de OCR (Optical Character Recognition) otimizados para língua portuguesa; 
 

80. Demonstrar que reconhece, diretamente no Navegador, códigos de barra em qualquer posição da página, estando torto, virado de cabeça para baixo ou em qualquer outra posição, a fim de ser identificado como metadados do documento digitalizado ou marcando folhas de separação de fases ou lotes de processo; 

 

81. Demonstrar recurso para melhorar a imagem e visualização do documento, quando a cópia não estiver legível;  

82. Demonstrar recurso de descarte de páginas “em branco”, evitando ocupação desnecessária de espaço.  
GERENCIAMENTO DO ACERVO FÍSICO E DIGITAL 
83. Demonstrar recurso para a criação hierárquica dos níveis de classificação, permitindo a criação dos atributos (índices), modelos de documentos e a temporalidade, não permitindo que nenhuma informação ou documento seja publicado sem que seja informado ao sistema a natureza das informações, bem como suas características básicas; 

 

84. Demonstrar que permite que os administradores das unidades criem uma estrutura de níveis de guarda (pastas), onde usuários e grupos nos perfis suportados (leitor, colaborador e gestor) possam ser atribuídos, controlando assim o acesso e as atribuições de cada usuário nesses locais de guarda; 

 

85. Demonstrar que permite buscas e pesquisas em todas partes dos registros, desde o título de um documento até o seu conteúdo, passando pelos atributos (indexadores), sempre respeitando os acessos definidos nos registros de informações e documentos, trazendo para o usuário o resultado desejado, mas dentro dos limites de acesso dados a ele, ou seja, o usuário só conseguirá encontrar o que foi definido pelos gestores dos níveis permissões; 

 

86. Demonstrar que permite a combinação das pesquisas por metadados e por conteúdo (full text retrieval) em uma mesma interface de usuário;  

87. Demonstrar que permite a reordenação ascendente e descendente dos itens do resultado da pesquisa por coluna;  

88. Demonstrar que possui interface web, bem como integração com MS OFFICE que esteja instalado no desktop do cliente seja através de plug-in ou não; 
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Item REQUISITO 
ATENDE (Sim/Não/Parcialmente/Não Evidenciado) 

89. Demonstrar que possui pré-visualizador de documentos, que gere miniaturas (thumbnails), exibidos nas listagens dos documentos em formato de grade ou lista; 
 

90. Demonstrar que os documentos podem ser lidos na íntegra e dentro do navegador sem a necessidade do uso de softwares específicos nas estações de, facilitando a navegação,característica obrigatória também para os dispositivos moveis; 

 

91. Demonstrar possibilidade de os documentos serem compartilhados internamente dentro da organização, bem como para usuários externos de forma segura e auditada; 
 

92. Demonstrar que permite a anexação e o arquivamento de todos os tipos de extensões (inclusive Microsoft Office): arj, .asf, .asp, .avi,.bmp, .bak,.bat, .bin,.cab, .cdi,.cfg, .com, .dat, .dll,.doc, .dxf, .exe,  .eps, .fhx, .fla, .gif, .html,.hlp, .ini, .ico, .jpg, .js, .log, .lnk, .max, .mdb, .mid, .mp3, .mpg, .mov, .nrg, .ogg, .ole,.pdf, .php, .pic, .png,.ppt, .qxd, .rm, .rar, .rtf, .reg, .scr, .swf, .txt, .ttf, .tif, .tmp, .vob, .wab, .wav, .wri, .zip 

 

93. Demonstrar que permite a vizualização dos tipos de formatos de arquivos com as extensões:.doc,.docx,.xls,.xlsx,.ppt,.pptx,.jpg,.jpeg,.bmp,.gif,.tif,.png,.txt,.rtf,.pdf,.htm,.html. 

 

94. Demonstrar que permite o encaminhamento de documentos automaticamente, a partir de fluxo de negócio pré-configurado;  

95. Demonstrar que permite a visualização dos arquivos digitalizados no navegador e reposicionar páginas, girá-las e eliminá-las a critério do operador de digitalização e de controle de qualidade antes do armazenamento definitivo do documento; 

 

96. Demonstrar que o versionamento dos documentos contempla auditoria;  

97. Demonstrar que permite a segurança e a rastreabilidade das informações, auditando 100% da navegação e operações feitas pelos usuários, inclusive demonstrando as diferenças que ocorreram nas alterações de informações, sejam para documentos ou mesmo para as parametrizações do sistema; 

 

98. Demonstrar que permite a configuração para o armazenamento dos arquivos em computadores/storage do tipo NFS bem como possibilitar o armazenamento em algum provedor de nuvem, como por exemplo, no sistema de storage S3 da Amazon; 

 

99. Demonstrar que permite a configuração da cor e texto dos menus;  

100. Demonstrar que permite a configuração dos campos que aparecem no resultado da pesquisa;  

101. Demonstrar que permite a criação de pastas virtuais, e nestas, sendo possível a atribuição de acesso através de grupos;  

102. Demonstrar que permite efetuar operações como recortar, copiar e colar nos documentos existentes nas pastas virtuais;  

103. Demonstrar que permite, em seu repositório, o armazenamento de objetos de qualquer formato, tais como: vídeo, som, imagens, textos, planilhas, relatórios e outros arquivos, independentemente de seu conteúdo; 
 

104. Demonstrar que permite, em seu repositório, controle de versão de objetos, por meio de mecanismos de check‐in e check‐out, versionando os 
metadados em conjunto com o conteúdo; 

 

105. Demonstrar que permite a definição, por tipo de documento, e por documento específico, e quais usuários podem acessar versões anteriores desses documentos; 
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Item REQUISITO 
ATENDE (Sim/Não/Parcialmente/Não Evidenciado) 

106. Demonstrar que permite restringir a função de eliminação de documentos ou dossiês/processos somente a usuários autorizados;  

107. Demonstrar que permite armazenar objetos/conteúdos mantendo o seu formato original sem alterações, baseado em estrutura de filesystem;  

108. Demonstrar que permite a atribuição de permissões de acesso para documentos de um determinado tipo, e permissões no nível de pastas, tipos de documentos. Contemplando no mínimo as seguintes permissões: Criação de documentos de um tipo documental; Leitura; Alteração; e Exclusão permanente e exclusão para a lixeira; 

 

109. Demonstrar que possui opção para habilitar a proteção dos conteúdos armazenados em file system, devendo os mesmos serem criptografados pelo sistema. 
 

INTEGRAÇÕES 
110. Demonstrar que permite a integração com os sistemas pré-existentes das áreas administrativa e educacional do Senac-DF, devendo ser:  

111. É totalmente aberto para integração com outros sistemas legados via APIs;  

112. É iIntegrada ao portal do Senac-DF, com autenticação do tipo single sign on garantindo a identificação transparente do usuário;  

113. Permite a geração automática de um protocolo quando do início de uma solicitação via portal.  

114. Possui a funcionalidade de integração com web services.  
WORKFLOW 
115. Demonstrar que permite a criação e edição de fluxos de trabalho (workflows) definidos pelas áreas Educacional e Administrativa;  

116. Demonstrar que permite a criação de diversos fluxos documentais, com a possibilidade de revisão dos documentos digitalizados e validação de metadados; 
 

117. Demonstrar que a ferramenta de automatização de fluxos de trabalho permite o encadeamento de tarefas para pessoas ou grupos, definição de ações, roteamentos condicionais e notificações personalizadas, além da conversão de documentos, assinatura eletrônica e compartilhamento dos documentos. Permitir que o desenho, configuração e parametrização dos fluxos seja feita de forma gráfica e dinâmica, ou seja, que os usuários consigam, sem conhecimento de programação definir novos fluxos de negócio com ou sem customização ou desenvolvimento; 

 

118. Demonstrar que a interface é totalmente gráfica e intuitiva para a construção do fluxo do processo. Os elementos que forem utilizados na construção do fluxo são aderentes ao padrão BPMN 2.0, e que este módulo de construção de processo é totalmente web e acessível por diferentes browsers sem necessidade de plugin; 

 

119. Demonstrar que o módulo de construção consegue gerenciar versões de processos;  

120. Demonstrar que o módulo de construção consegue criar subprocessos e reutilizá-los em mais de um processo;  

121. Demonstrar que permite a execução de processos sem documentos anexados;  

122. Demonstrar que permite a visualização e o acompanhamento de processos e de subprocessos em todo o seu ciclo de vida (incluindo as instâncias já finalizadas); 
 

123. Demonstrar que a funcionalidade de Workflow é integrada nativamente com os outros módulos do sistema;  
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Item REQUISITO 
ATENDE (Sim/Não/Parcialmente/Não Evidenciado) 

124. Demonstrar que permite enviar comentários para os próximos usuários ou grupos de usuários num fluxo de trabalho;  

125. Demonstrar que permite ao sistema enviar e‐mails automáticos em qualquer etapa do fluxo de trabalho;  

126. Demonstrar que permite redirecionar uma tarefa para outros usuários ou grupos de usuários em qualquer momento do fluxo de trabalho estejam os prazos expirados ou não; 
 

127. Demonstrar que permite a criação e definição de fluxos de trabalho modelos, de forma gráfica, sem a necessidade de uso de programação ou codificação. Cada fluxo de trabalho devendo conter, ao menos, uma etapa inicial, uma ou mais etapas intermediárias e uma etapa final; 

 

128. Demonstrar que permite definir, em cada etapa do fluxo de trabalho, o tempo destinado para execução da tarefa;  

129. Demonstrar que permite a criação e definição de fluxos de trabalho ad‐hoc, isto é, fluxos que não tem etapas definidas;  

130. Demonstrar que permite a assinatura digital no padrão ICP-Brasil de um documento em uma etapa do fluxo de trabalho;  

131. Demonstrar que para cada atividade de usuário do workflow é permitida a configuração de tempo para duração bem como para emissão de alerta, aviso. Os processos já com prazo de duração expirado e aqueles com aviso de vencimento, serão exibidos em cores diferentes no grid de pendências de modo a permitir sua fácil identificação; 

 

132. Demonstrar que para cada atividade de usuário do workflow é permitido configurar quais os campos que irão compor o grid de pendências onde os usuários irão trabalhar em cada atividade. Isso se faz necessário para facilitar a visualização das pendências conforme a necessidade de trabalho de cada grupo de usuários; 

 

133. Demonstrar que na atividade de usuário do workflow, será possível determinar saídas conforme o grupo em que o usuário pertence, ou seja, um grupo de usuários poderá por exemplo enviar um processo para a saída A e B e outro grupo apenas para a saída B; 

 

134. Demonstrar que será possível a criação de scripts nas atividades de usuário do workflow para efetuar uma pré-validação de informações;  

135. Demonstrar que será possível a criação de mensagens de confirmação nas atividades de usuário, e nestas mensagens a configuração de obrigatoriedade da digitação de alguma informação que o usuário tenha que efetuar; 

 

136. Demostrar a possibilidade de aprovação em lote de processos nas atividades do tipo de usuários;  

137. Demonstrar na tela onde os usuários visualizam suas atividades (processos pendentes), que será possível realizar a exportação dos itens no mínimo nos formatos PDF, Excel e CSV. 
 

138. Demonstrar a possibilidade de aprovação em lote de processos nas atividades do tipo de usuários.  
RELATÓRIOS 
139. Demonstrar relatórios estatísticos relativos aos fluxos ou filas de digitalização de modo a permitir determinar os gargalos no processo de digitalização; 

 

140. Demonstrar relatório que apresente os status do documento;  

141. Demonstrar relatório dos documentos passíveis de expurgo;  
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Item REQUISITO 
ATENDE (Sim/Não/Parcialmente/Não Evidenciado) 

142. Demonstrar que permite a geração de relatórios extraindo e manipulando informações sobre processos, apresentando os dados em forma de tabelas e gráficos; 
 

143. Demonstrar que permite a criação de relatórios analíticos através de comando SQL.  
MONITORAMENTO DE INTEGRIDADE 
144. Demonstrar que possui capacidade de criação de regras de monitoramento em chaves de registro, diretórios e subdiretórios e customização de XML para criação de regras avançadas; 

 

145. Demonstrar que possui alerta toda vez que uma modificação ocorrer;  

146. Demonstrar que efetua o log e registra em relatório todas as modificações que ocorram;  

147. Demonstrar que o módulo de monitoramento permite gerar gráficos em vários formatos bem como acompanhar um processo passo a passo identificando as atividades executadas e as que estão por ocorrer. 
 

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO NA SOLUÇÃO 
148. Demonstrar que toda a transmissão de dados em rede é feita de forma criptografada entre as sessões clientes e a infraestrutura servidora. A troca de informações para autenticação é realizada de acordo com o padrão SAML (Security Assertion Markup Language); 

 

149. Demonstrar que permite a configuração de permissões de acesso às informações de qualquer nível ou criticidade para cada usuário cadastrado. A solução deverá configurar automaticamente a permissão de acesso básica ao perfil do usuário, baseando-se na sincronização dos usuários, grupos e hierarquias; 

 

150. Demonstrar o recurso para a definição de perfis de utilização individuais ou de grupos. Nesse caso, cada usuário ou grupo de usuários poderá ou não ter acesso a determinadas funções, sendo que cada página, tela ou campo do sistema é uma função autorizável ou não; 

 

151. Demonstrar a gravação automática de registros de auditoria e de controle, sem limite de tempo, para todas as funções/rotinas gerenciadas pela aplicação com identificação e registro de usuário, perfil, horário, ação e endereço IP em todos os sistemas que compõem a solução; 

 

152. Demonstrar recursos que garantam o controle efetivo do uso do sistema, oferecendo total segurança contra violação dos dados ou acessos indevidos às informações, mediante uso de senhas que efetuem restrições por níveis de acesso por meio de usuários ou grupos. Não deverá haver transações de dados entre interfaces de usuários e banco de dados. Todo o tráfego de dados entre aplicação e servidor de banco de dados deve ser centralizado por meio do protocolo nativo do serviço; 

 

153. Demonstrar que possui mecanismos para a realização de buscas nos eventos das trilhas de auditoria. Para facilidade de relatório, os resultados deverão ser apresentados ordenados, mas essa ordenação não poderá alterar os dados contidos na trilha; 

 

154. Demonstrar que é capaz de impedir qualquer modificação da trilha de auditoria.   
MÓDULO DE GUARDA E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS 
155. Demonstrar que permite o gerenciamento dos documentos físicos, digitalizados ou digitais da CONTRATANTE;  

156. Demonstrar que possui permissões ilimitadas de usuários, mediante senha e login;  
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Item REQUISITO 
ATENDE (Sim/Não/Parcialmente/Não Evidenciado) 

157. Demonstrar que possui cadastro ilimitado de filiais, departamentos, tipos e subtipos documentais;  

158. Demonstrar cadastramento de campos customizados para cada tipo documental, sempre que necessário;  

159. Demonstrar que é possível cadastrar, controlar e gerenciar os documentos físicos, digitalizados e digitais: Indexação dos materiais conforme as planilhas elaboradas e os campos customizados de que trata a alínea anterior, com identificação da forma de entrada (física ou eletrônica); 

 

160. Demonstrar que é possível definir a obrigatoriedade da indexação de determinados metadados, conforme a classificação do documento;  

161. Demonstrar que é possível definir a obrigatoriedade da dupla digitação de determinados metadados para assegurar a veracidade da informação;  

162. Demonstrar que é possível executar o compartilhamento de campos de indexação em diversos níveis da classificação documental;  

163. Demonstrar que é possível executar o download dos documentos eletrônicos ou digitalizados (de quaisquer extensões) de forma unitária;  

164. Demonstrar que é possível executar o download dos documentos eletrônicos ou digitalizados (de quaisquer extensões) em lote agrupados em um arquivo zip; 
 

165. Demonstrar que é possível definir o download e o agrupamento de vários  arquivos PDF em um único arquivo PDF;  

166. Demonstrar que é possível definir de forma automática o local de armazenamento dos Documentos, Caixas e mídias especiais;  

167. Demonstrar que é possível executar o upload e download de arquivos eletrônicos em quaisquer extensões;  

168. Demonstrar que é mantido, em um único registro do banco de dados, as informações dos documentos físicos, digitais ou digitalizados;  

169. Demonstrar que é possível executar a pesquisa do material armazenado, físico, digital ou digitalizado, mediante os campos padrão do software ou campos customizados para cada tipo documental; 
 

170. Demonstrar que é possível a visualização instantânea e simplificada dos documentos digitais ou digitalizados, conforme parâmetros da consulta;  

171. Demonstrar que possui ferramenta de solicitação de digitalização imediata dos documentos pesquisados, e inserção destes no software, para visualização das imagens nos padrões da alínea anterior; 
 

172. Demonstrar que possui ferramenta de solicitação de entrega dos documentos físicos na sede da CONTRATANTE, possibilitando o agendamento da entrega de documentos, de acordo com a necessidade do usuário, determinação do endereço de entrega, departamento e usuário solicitante; 

 

173. Demonstrar que possui ferramenta de solicitação de recolhimento de novos documentos ou de documentos consultados, possibilitando o agendamento da coleta dos documentos, de acordo com a necessidade do usuário, determinação do endereço de busca, departamento e usuário solicitante; 

 

174. Demonstrar que é possível gerenciar a entrada e saída dos materiais e responsáveis por estes, e emissão de relatórios dos eventos, para possibilitar a rastreabilidade dos documentos, caixas e mídias especiais; 
 

175. Demonstrar que é possível controlar a temporalidade documental e emissão de relatório para análise da CONTRATANTE;  

176. Demonstrar que permite a emissão de relatório em formato CSV onde a CONTRATANTE poderá exportar todos os dados cadastrados no sistema utilizando filtros para cada série de dados; 
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Item REQUISITO 
ATENDE (Sim/Não/Parcialmente/Não Evidenciado) 

177. Demonstrar que possui recursos para administrar os arquivos internos da CONTRATANTE, com os seguintes recursos mínimos:  

178. Criação a diagramação do layout do arquivo interno da CONTRATANTE (Descrição e definição de endereços nas estantes, armários e demais móveis existentes para o armazenamento dos documentos ativos, podendo ser parametrizada conforme localização física e geográfica). 

 

179. Definição de forma automática o local de armazenamento da caixa ou pasta;  

180. Controle de entrada e saída e a localização e armazenamento dos documentos no arquivo da CONTRATANTE;  

181. Emissão de rótulos de caixas, com a localização e descrição do conteúdo;  

182. Emissão de guia de busca dos documentos para localização do mesmo no arquivo;  

183. Controle de solicitações e entregas das consultas dos documentos ou caixas;  

184. Controle de devoluções dos documentos e caixas;  

185. Controle de status dos documentos, conforme sua localização;  

186. Disponibilização de histórico de consultas e devoluções dos documentos;  

187. Emissão protocolos de consultas e devoluções;  

188. Demonstrar relatórios customizáveis, conforme necessidade da CONTRATANTE.  

189. Demonstrar que permite durante o processo de solicitação de um documento em Guarda Terceirizada, escolher as formas de entrega: físico, digital ou cópia; 
 

190. Demonstrar que permite na entrega de uma solicitação de um documento for física, o usuário poderá escolher um endereço de entrega previamente cadastrado; 
 

191. Demonstrar que permite a devolução de um documento físico em Guarda Terceirizada;  

192. Demonstrar que o software controla o SLA (Service Level Agreement) de solicitações acordados com a Guarda Terceirizada:  

193. No SLA permite controla prazos distintos para o atendimento de uma solicitação de documento físico, digital ou cópia;  

194. No SLA permite definir o limite de volume de solicitação diária;  

195. No SLA permite calcular o prazo de entrega baseado em um horário comercial ou horas corridas e uteis;  

196. No SLA permite controlar um prazo distinto para solicitações onde são entregues documentos ou o repositório inteiro de um documento (caixa ou pasta). 
 

197. Demonstrar que é possível definir um dia fixo da semana para as entregas das solicitações ocorrerem.  
MÓDULO DE CAPTURA E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS: 
198. Demonstrar no módulo de Captura e Digitalização que é permitido o escaneamento, indexação e envio destes e de arquivos eletrônicos para o software GED-ECM juntamente com os metadados; 
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Item REQUISITO 
ATENDE (Sim/Não/Parcialmente/Não Evidenciado) 

199. Demonstrar que é possível carregar de forma automática todas as configurações como filiais, departamentos, tipos, subtipos e campos customizados parametrizados no Módulo GED-ECM; 
 

200. Demonstrar que é possível configurar a qualidade do documento a ser gerado na digitalização;  

201. Demonstrar que é possível selecionar o driver Twain do scanner que estiver conectado na máquina no momento;  

202. Demonstrar que é possível a definição e inserção de metadados (dados de indexação) dos documentos;  

203. Demonstrar que é possível visualizar as páginas que estão sendo digitalizadas;  

204. Demonstrar que é possível excluir páginas digitalizadas;  

205. Demonstrar que é possível rotacionar páginas digitalizadas;  

206. Demonstrar que é possível redigitalizar páginas que ficaram ilegíveis, possibilitando inserção das mesmas na tela;  

207. Demonstrar que é possível multipaginar documentos digitalizados e gerar arquivos PDF;  

208. Demonstrar que é possível enviar documentos digitalizados ou arquivos eletrônicos com seus metadados automaticamente para o software GED-ECM; 
 

209. Demonstrar que é possível digitalizar e inserir as páginas atuais em arquivos PDF já armazenados no GED-ECM, no início ou fim do (arquivo PDF) documento: 
 

210. Digitalizar e inserir um novo arquivo em um registro já existente no GED-ECM;  

211. Pesquisar documentos já disponíveis no software GED-ECM;  

212. Fazer download de documentos do GED-ECM;  

213. Demonstrar que possui automação para certificar digitalmente os documentos a serem digitalizados;  

214. Demonstrar que permite que na categoria “A”, todos os tipos de certificado digital sejam aceitos nos formatos A1 e A3, no mínimo.  

215. Demonstrar que permite definir a obrigatoriedade do upload de um arquivo eletrônico em determinada tarefa/decisão;  

216. Demonstrar que permite definir a obrigatoriedade do cadastro/associação de um documento ao processo durante a execução do fluxograma;  

217. Demonstrar que permite definir a obrigatoriedade do uso da assinatura digital nos arquivos eletrônicos inseridos durante a execução do fluxograma; 
 

218. Demonstrar que permite definir a obrigatoriedade do uso da assinatura digital nos arquivos eletrônicos inseridos no documento relacionado ao fluxograma; 
 

219. Demonstrar que permite definir a obrigatoriedade do uso da assinatura digital para se concluir uma tarefa/decisão;  

220. Demonstrar que permite associar um documento existente na solução a determinado processo em execução;  

221. Demonstrar que permite indexar (cadastrar) um documento já associando o mesmo ao processo em execução;  
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Item REQUISITO 
ATENDE (Sim/Não/Parcialmente/Não Evidenciado) 

222. Demonstrar que permite usar os dados inseridos no formulário como metadados para cadastro do documento associado;  

223. Demonstrar que permite realizar upload de arquivos na tarefa/decisão sob responsabilidade do usuário logado ou sob responsabilidade de sua equipe; 
 

224. Demonstrar que permite realizar o upload de arquivos no documento associado ao processo em execução;  

225. Demonstrar que permite assinar PDFs associados a etapa/decisão usando o e-CNPJ ou e-CPF;  

226. Demonstrar que permite assinar PDFs associados ao documento do processo usando o e-CNPJ ou e-CPF;  

227. Demonstrar que permite concluir uma etapa/decisão usando o e- CNPJ ou e-CPF;  

228. Demonstrar que permite a captura de documentos em papel através de scanners ou multifuncionais;  

229. Demonstrar que o fluxo de controle de captura prevê a digitalização descentralizada, isto é, estações dispersas geograficamente e transferir para o sistema central via web; 
 

230. Demonstrar que provê recursos de definição de brilho e contraste da imagem e definição da resolução (DPI) para digitalização de documentos;  

231. Demonstrar que está integrado ao módulo de captura de tal maneira que a entrada de um documento digitalizado ou mesmo eletrônico dá início automático a um fluxo de processo mantendo este documento armazenado no repositório, numa pasta digital; 

 

232. Demonstrar que permite a captura/importação automática de documentos eletrônicos através de monitoramento de pastas em file system.  
AUDITORIA 
233. Demonstrar que o módulo permite a auditoria dos documentos faltantes para a gestão de documentos específicos. Baseado em regras de auditorias; 

 

234. Demonstrar que o módulo funciona no mesmo banco de dados do Software, de forma a evitar informações duplicadas de documentos;  

235. Demonstrar que este módulo é totalmente WEB;  

236. Demonstrar as características mínimas do módulo para auditoria de documentos sendo as seguintes:  

237. Definir os documentos que devem ser esperados periodicamente;  

238. Comparar a lista dos documentos esperados com os documentos existentes na solução e gerar uma listagem dos documentos faltantes para que o Senac-DF possa regularizar; 
 

239. Atualizar dinamicamente a lista de documentos faltantes, de forma a apresentar os documentos que faltam no momento;  

240. Permitir a pesquisa dos documentos de departamentos que estão cadastrados na solução;  

241. Permitir o download da imagem dos documentos cadastrados na solução;  

242. Permitir o download de várias imagens (gerando um único arquivo ou vários arquivos separados por tipo documental) dos documentos cadastrados na solução; 
 

243. O usuário de login do módulo de auditoria de documentos deverá ser o mesmo utilizado para logar na solução.  



 
                            

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 
Departamento Regional do Distrito Federal  
SIA Trecho 3 Lotes 945/955 – Brasília-DF – CEP 71.200-030 

                 Tel.: 61 3214-3035    www.senacdf.com.br 79 

PREGÃO ELETRÔNICO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 41/2019 
ANEXO V 

IMPLANTAÇÃO DA SOLUÇÃO 
 

A LICITANTE deverá incluir em sua proposta de Solução, os serviços de processamento técnico 
do acervo, o fornecimento, a instalação e a configuração dos componentes da suíte e dos demais 
componentes da solução, para que os mesmos interoperem adequadamente.  
1. Descrição dos serviços de implantação da SOLUÇÃO: 
A disponibilização da solução, bem como o processo de implementação e implantação dos 
projetos listados neste Edital deverão seguir a ordem abaixo: 

Item Descrição Pré-requisito Prazo 

1 Estruturação e Planejamento do Projeto com Apresentação de cronograma detalhado para a disponibilização da plataforma “on premise” - 5 dias 

2 Disponibilização da plataforma completa. 1 10 dias 
3 Trabalho de processamento técnico 1  
4 Início do suporte na plataforma 2 60 meses 
5 Treinamento específico para utilização da solução  2 A definir (*) 

6 Consultoria para desenvolvimento do projeto "Processo de digitalização de documentos – prontuário do aluno" 2 A definir (*) 

7 Produção assistida 6 A definir (*) 

(*) Os prazos que carecem de definição deverão ser definidos pela CONTATRADA através 
de cronograma do projeto. Nesse caso, deverão ser respeitados os prazos legais 
especificados pelo MEC. 

2. Profissionais Apresentados 
2.1. Qualificação dos profissionais apresentados para os serviços 
2.1.1 A LICITANTE deverá apresentar para a prestação dos serviços equipe de profissionais 
que, no seu conjunto, tenham domínio sobre todos os componentes da Solução ofertada. Deverá 
haver coerência entre a natureza da atividade e a especialidade e perfil do profissional alocado 
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para a sua execução, sendo que essa coerência, incluindo o volume de horas e duração, poderá 
ser avaliada, questionada e rejeitada pelo Senac-DF; 
2.1.2 O profissional qualificado na proposta técnica que porventura deixar de compor a equipe 
da LICITANTE deverá ser substituído por profissional que comprove igual ou superior 
qualificação do substituído; 
2.1.3 As equipes do LICITANTE poderão estar localizadas em seus escritórios próprios. O 
Senac-DF poderá a seu critério, solicitar a presença física de profissionais do LICITANTE em 
suas instalações (Senac-DF), visando a agilidade, ou melhor prestação dos serviços; 
2.1.4 A CONTRATADA deverá dispor de pelo menos um gerente de projetos dedicado 
integralmente, desde o início do projeto e durante todo tempo de projeto, o que inclui o efetivo 
acompanhamento das atividades relacionadas no Edital. 
3. Necessidade de substituição ou inclusão de profissional durante a execução do 

contrato 
3.1. Havendo necessidade de a LICITANTE substituir algum dos profissionais apresentados na 
proposta técnica, ou incluir novo, após justificativa apresentada ao Senac-DF e por este aceita, 
o novo profissional deverá atender a todos os requisitos obrigatórios para o bom andamento do 
processo. 
4. Produção 
O Senac-DF somente considerará a solução “em produção” após Termo de Aceite a ser emitido 
pela Assessoria de Tecnologia e Segurança da Informação do Senac, que levará em conta: 
4.1 Que a estabilidade, consistência e performance sejam consideradas satisfatórias. 
4.2 Que o processo de “produção assistida”, suporte e repasse de conhecimento ao Senac-
DF esteja planejado e acordado entre as partes. 
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PREGÃO ELETRÔNICO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 41/2019 

ANEXO VI 
MINUTA DA ATA DE REGISTROS DE PREÇOS 

 O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, Senac - DF. Endereço: SIA Sul, 
Trecho 03, Lotes 625/695, Ed. SIA Centro Empresarial, Cobertura “C”. Cidade: Brasília, 
ESTADO: DF, CEP: 71.200-030 CNPJ/MF: 03.296.968/0001-03. TELEFONE: (61) 3313-8811. 
Representado pelo Presidente do Conselho Regional do Senac - DF, resolvem em face da 
classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Sistema de Registro 
de Preços n.º 41/2019, registrar os preços para a eventual contratação de empresa 
especializada para o fornecimento de serviços técnicos especializados no tratamento de 
conteúdo, informações e solução tecnológica para ged-ecm, contemplando instalação, 
treinamento e suporte técnico, da empresa cujos itens foram homologados e adjudicados, 
doravante designado FORNECEDOR(A), em conformidade com o Edital, seus anexos e com as 
cláusulas e condições que seguem. 
1 - OBJETO 
1.1 - A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a contratação de empresa 
especializada para o fornecimento de serviços técnicos especializados no tratamento de 
conteúdo, informações e solução tecnológica para ged-ecm, contemplando instalação, 
treinamento e suporte técnico, para atender as necessidades deste Senac-DF, a seguir Preços 
Registrados e Empresa Fornecedora: 
2 - FORNECEDOR 
1) ................., com sede na ........, inscrita no CNPJ n.º............, neste ato representada pelo 
Sr. ........., portador da Carteira de Identidade n.º ......, e do CPF n.º ........ 

Nº DESCRIÇÃO QTD VALOR UNITÁRIO 
    
    
3 - VALIDADE DOS PREÇOS 
3.1 - Esta Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data de sua 
assinatura, podendo ser prorrogada, no máximo, por igual período, desde que pesquisa de 
mercado demonstre que o preço se mantém vantajoso. 
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3.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Senac-DF não estará 
obrigado a adquirir os materiais, exclusivamente, pelo Sistema de Registro de Preços, podendo 
fazê-lo por meio de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou 
indenização de qualquer espécie ao Fornecedor, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário 
do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. 
3.3 - A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços, o Fornecedor assume o compromisso 
de atender durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados e se obriga a cumprir, na 
íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente 
cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas. 
3.4 - A contratação decorrente desta Ata será formalizada pela emissão do Pedido de 
Compra, emitido pela Diretoria de Operações - DOP, a qual deverá ser retirada pelo 
Fornecedor. 
4 - CONTROLE E ALTERAÇÃO DE PREÇOS 
4.1 - O preço registrado poderá ser revisto em face de eventual redução daqueles praticados no 
mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados. 
4.2 - Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao 
preço praticado no mercado, o Senac-DF convocará o Fornecedor visando à negociação para 
redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado. 
4.3 - Frustrada a negociação, o Fornecedor será liberado do compromisso assumido, podendo 
nesta hipótese o Senac-DF convocar os demais Fornecedores, visando igual oportunidade de 
negociação. 
4.4 - Quando o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o Fornecedor, 
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o 
Senac-DF poderá: 
I – liberar o Fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando 
a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, se a comunicação ocorrer antes do 
pedido de fornecimento; 
II - convocar os demais Fornecedores visando igual oportunidade de negociação. Não havendo 
êxito nas negociações, o Senac-DF procederá à revogação da Ata de Registro de Preços, 
adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 
5 - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E PAGAMENTO 
5.1 - Os materiais/serviços deverão ser entregues na totalidade do Pedido de Compra, 
rigorosamente dentro das condições previstas no edital e seus anexos. 
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5.2 – O pagamento ocorrerá em até 10 (dez) dias úteis, contados da apresentação da Nota 
Fiscal de acordo com a entrega dos materiais/serviços. 
5.3 - Para efetivação dos pagamentos, a contratada deverá demonstrar a devida comprovação 
de regularidade fiscal, por meio de apresentação das seguintes certidões: 
d) Prova de regularidade com a fazenda federal, estadual e municipal; 
e) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 
f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 
5.4 – As Notas Fiscais deverão vir acompanhadas das certidões negativas exigidas, sob pena do 
pagamento ficar suspenso até o cumprimento da exigência em causa.  
5.5 - O pagamento será efetuado por intermédio de boleto ou ordem bancária, na conta 
corrente da CONTRATADA. 
5.6 - Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendurar a liquidação de qualquer obrigação 
que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência. Sendo esse atraso decorrente 
do inadimplemento de obrigações acarretará perda do direito ao pleito de reajustamento de 
preços. 
5.7 - Somente será efetuado o pagamento dos serviços prestados no Pedido de Compra, de 
acordo com as necessidades do Senac-DF. Fica expressamente estabelecido que os preços 
incluam todos os custos diretos e indiretos para o fornecimento dos materiais de acordo com as 
condições previstas neste Edital e nos demais documentos da licitação. 
6- OBRIGAÇÕES DO SENAC-DF 
6.1 - Prover, dar suporte e garantir o funcionamento de links de dados e voz, necessários para 
atendimento das necessidades do Fornecedor, no que diz respeito a atividades de suporte 
remoto e registro de ocorrências;  
6.3 - Vistoriar ou fiscalizar a prestação dos serviços realizados pelo Fornecedor;  
6.4 - Permitir, durante a vigência da Ata, o acesso dos representantes e/ou empregados do 
Fornecedor ao local de prestação dos serviços, desde que devidamente identificados;  
6.5 - Fornecer condições adequadas de trabalho para a execução dos serviços, disponibilizando 
ambientes, mobiliários, equipamentos, softwares e outras ferramentas necessárias em 
qualidade e tempo hábil para a plena execução dos serviços;  
6.6 - O Fiscal da Ata de Registro de Preços, designado pelo SENAC-DF, terá as seguintes 
atribuições: 
a) Expedir ordem de serviço para a execução das atividades; 
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b) Verificar a execução dos serviços objetivando garantir a qualidade desejada; 
c) Comunicar ao representante do Fornecedor sobre descumprimento das cláusulas da 

presente Ata e indicar os procedimentos necessários ao seu correto cumprimento; 
d) Solicitar à Administração a aplicação de penalidades por descumprimento de cláusula 

contratual;  
e) Atestar a execução do objeto conforme o edital e seus anexos. 
7 - OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 
7.1 - Entregar em sua totalidade a quantidade dos materiais solicitados no Pedido de Compra, 
de acordo com a necessidade do Senac-DF, bem como a Nota Fiscal, na data em horários 
indicados no item 5.2, desta Ata de Registro de Preços. 
7.2 - Responsabilizar-se pelos prejuízos financeiros decorrentes da não entrega dos materiais 
solicitados. 
7.3 - Manter os preços dos materiais durante a vigência da presente Ata, conforme proposta de 
preços apresentada, parte integrante do processo licitatório. 
7.4 - Os impostos, taxas e fretes e outras despesas oriundas do fornecimento, correrão por 
conta do Fornecedor. 
7.5 - O não cumprimento do prazo de entrega que gerar prejuízos ao Senac-DF poderá 
acarretar responsabilidade do Fornecedor. 
7.6 - Responsabilizar-se pela quantidade de materiais a ser fornecido ao Senac-DF. 
7.7 - Prestar os serviços de acordo com as condições e Níveis de Serviço, descritos na presente 
Ata, Especificação dos Materiais e Serviços e seus anexos;  
7.8 - Fornecer, em qualquer época, os esclarecimentos e informações técnicas que venham a 
ser solicitadas pelo SENAC-DF sobre os serviços realizados;  
7.9 - Disponibilizar meios para que o SENAC-DF possa, quando julgar necessário, vistoriar e 
fiscalizar os serviços executados pelo Fornecedor. Tal vistoria deve compreender a possibilidade 
do SENAC-DF assistir aos procedimentos de atendimento e controle dos incidentes;  
7.11 - Considerar que a ação da fiscalização do SENAC-DF não exonera o Fornecedor de suas 
responsabilidades contratuais;  
7.12 - Assumir inteira responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços de 
manutenção e suporte que efetuar, assim como pelos danos decorrentes da realização dos 
mesmos;  
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7.13 - Assumir inteira responsabilidade por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais, comerciais e resultantes de acidentes de trabalho que venham a sofrer seu pessoal 
envolvido na execução dos serviços oriundos da presente Ata de Registro de Preços.  
7.14 - Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente ao SENAC-DF, ou a 
terceiros, em virtude de culpa ou dolo na execução da Ata de Registro de Preços, desde que 
comprovadamente advindos da atividade do Fornecedor ou seus subcontratados;  
7.15 - Indicar, desde o início da prestação dos serviços, o preposto e o seu substituto imediato 
que representarão a empresa perante o SENAC-DF;  
7.16 - Designar um Gestor do Contrato, no decorrer da garantia, onde o mesmo deverá ter as 
seguintes atribuições: 
a) Manutenção periódica dos níveis de serviço contratados; 
b) Ponto de contato focal do Senac-DF; 
c) Auditoria e acompanhamento constante dos serviços de manutenção efetuados.  
7.17 - Criar e manter um número único de 0800 (ou DDG), ou número com custo de ligação 
local, para abertura de ocorrências e contato com a Central de Serviços;  
7.18 - Enviar, desembalar e instalar os equipamentos necessários à prestação de serviços 
objeto desta Ata de Registro de Preços, nos locais indicados no Pedido de Compra;  
7.19 - Manter sigilo sobre as informações recebidas do SENAC-DF em decorrência dos serviços 
prestados, não as divulgando de qualquer forma, sob qualquer pretexto, senão, a seus 
funcionários que tenham necessidade da informação para a execução dos serviços contratados 
pelo SENAC-DF, sob pena de responderem por perdas e danos, sem prejuízo da apuração da 
responsabilidade penal de seus representantes legais e funcionários. 
7.20 - Prestar os serviços de acordo com as especificações constantes na Especificação dos 
Materiais e Serviços, além da obrigação de observância ao prescrito na Legislação Arquivística 
Brasileira e recomendações técnicas, em especial ao estabelecido na Lei Nº 8.159, de 
08/01/1991, que dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados e dá outras 
providências; Resolução CONARQ Nº 31, de 28/04/2010, que dispõe sobre a adoção das 
Recomendações para Digitalização de Documentos Arquivísticos Permanentes; Resolução 
CONARQ Nº 20 , de 16/07/2004, que dispõe sobre a inserção dos documentos digitais em 
programas de gestão Arquivística de documentos dos órgãos e entidades integrantes do 
Sistema Nacional de Arquivos; Resolução CONARQ Nº 25 , de 27/04/2007, que dispõe sobre a 
adoção do Modelo de Requisitos para Sistemas Informatizados de Gestão Arquivística de 
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Documentos - e-ARQ Brasil pelos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de 
Arquivos – SINAR;  
7.21 - Os serviços contratados serão realizados nas dependências do Senac-DF ou em outros 
ambientes que esta julgar necessários. Para isso, é necessário que o Fornecedor disponha de 
local para execução dos serviços descritos na Especificação dos Materiais Serviços; 
7.22 - Manter o sigilo de dados e informações dos documentos a serem digitalizados, ficando 
expressamente vedada a retirada de qualquer material ou documento do ambiente de trabalho, 
por força das obrigações a que estará vinculada, sob pena de responsabilidade civil e criminal, 
na forma da lei; 
7.23 - Acatar as decisões e observações feitas pela fiscalização e/ou preposto do Senac-DF, 
relativamente à prestação dos serviços; 
7.24 - Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação durante 
toda a execução do contrato; 
7.25 - Apresentar ao responsável pela fiscalização do contrato em até 48 (quarenta e oito) 
horas após o início dos serviços, ficha individual com a identificação dos empregados, mantendo 
nas dependências do Senac-DF o cadastro atualizado desses profissionais, de forma que o 
Senac-Df possa verificar, em qualquer tempo, a conformidade dos requisitos exigidos, 
procedendo da mesma forma quanto aos eventuais substitutos; 
7.26 - Não transferir a terceiro, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, o presente 
contrato, nem subcontratar a prestação a que está obrigada; 
7.27 - Acatar, cumprir e fazer cumprir por parte de seus empregados, as disposições contidas 
na legislação específica do trabalho; 
7.28 - Substituir, sempre que exigido pelo Senac-DF e independentemente de justificação por 
parte desta, qualquer empregado cuja atuação, produtividade, permanência e/ou 
comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina da 
instituição; 
7.29 - Atender de imediato as solicitações quanto às substituições da mão de obra não 
qualificada ou entendida como inadequada para a prestação dos serviços, bem como a retirada 
do local o empregado do Fornecedor que estiver sem identificação, que embaraçar ou dificultar 
a realização dos trabalhos; 
7.30 - Instruir a mão de obra quanto à necessidade de acatar as orientações do preposto do 
Senac-DF, inclusive quanto ao cumprimento de Normas Internas e de Segurança e Medicina do 
Trabalho; 
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7.31 - Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações 
estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrências da 
espécie, forem vítimas seus empregados no desempenho dos serviços ou em conexão ou 
contingência; 
7.32 - Obedecer às normas de segurança e medicina do trabalho para esse tipo de atividade, 
devendo fiscalizar e exigir a utilização por seus empregados dos Equipamentos de Proteção 
Individual – EPI, adequados e aprovados pela legislação em vigor, ficando por sua conta seu 
fornecimento e o treinamento para o uso correto, antes do início da execução dos serviços; 
7.33 - Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionadas 
aos serviços, originalmente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência; 
7.34 - Ser responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 
decorrente de culpa ou dolo, seu ou de seus funcionários, quando da prestação dos serviços, 
não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade o acompanhamento pela Administração; 
7.35 - Em, no máximo, 7 (sete) dias consecutivos após a assinatura da Ata de Registro de 
Preços, o Fornecedor deverá agendar reunião junto aos responsáveis técnicos do Senac-DF, 
objetivando dar início aos procedimentos técnicos e administrativos tendo em vista o 
acompanhamento da execução da Ata de Registro de Preços. Nesta oportunidade a 
CONTRATADA deverá apresentar seu Gerente do Projeto; 
7.36 - Caberá ao Gerente do Projeto, coordenar e orientar a execução de todos os serviços, 
respeitando os prazos estabelecidos, atestando a qualidade dos produtos entregues e dos 
serviços executados; 
7.37 - A contar da 1ª reunião do projeto, a cada 30 (trinta) dias, deverão ser executadas 
reuniões de “Ponto de Controle”, entre as equipes técnicas envolvidas no Projeto e onde o 
Gerente do Projeto posicionará os responsáveis do Senac-DF, sobre o andamento do projeto e 
apresentando os documentos pertinentes. A critério do Senac-DF, e em sendo identificada a 
necessidade, estas reuniões de “Ponto de Controle” poderão ser realizadas conforme a 
demanda; 
7.38 - Todas as reuniões do projeto deverão ser registradas em “Ata”, a qual será de inteira 
responsabilidade do Gerente do Projeto. As atas deverão ser entregues em, no máximo, 48 
(quarenta e oito) horas, após a realização da reunião e, depois de revisadas por todos que 
participaram da reunião, ser assinadas. Estas atas farão parte da “Documentação do Projeto”; 
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7.39 - O Gerente do Projeto será responsável por consolidar toda a “Documentação do Projeto“ 
e entregá-la em CD-ROM (em duas vias) e os originais assinados, no encerramento do 
Cronograma de Execução do Projeto; 
7.40 - Esta documentação estará sujeita à revisão e aprovação dos representantes técnicos do 
Senac-DF. O item a seguir considera como “Documentação do Projeto“, para efeito de 
conferência e verificação de conformidade; 
7.41 - Serão considerados como documentação do projeto: 
a) Plano de Trabalho; 
b) Plano de Acompanhamento e Avaliação; 
c) Plano de Logística e Transferência; 
d) Cronograma detalhado de Execução do Projeto; 
e) Atas de reunião; 
f) Relatório demonstrativo da execução do cronograma de atividades; 
g) Relatório de controle de qualidades das atividades realizadas; e 
h) Outros documentos porventura gerados da execução do Projeto. 
7.42 - Treinar, orientar e fiscalizar seus funcionários quanto ao uso e/ou utilização de produtos 
e/ou equipamentos que possam causar riscos pessoais, danos à saúde ou integridade física dos 
seus empregados; 
7.43 - Indicar ao Senac-DF o nome, telefone e e-mail de seu preposto ou empregado com 
competência para manter entendimentos e receber comunicações ou transmiti-las ao 
responsável pela gestão/fiscalização da Ata de Registro de Preços; 
7.44 - Apresentar, mensalmente, juntamente com a(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s), os 
comprovantes de recolhimento do FGTS, INSS, referentes aos seus empregados, no que 
couber, sem os quais não serão liberados os pagamentos das faturas apresentadas; 
7.45 - Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, desde que 
praticada pelos seus empregados quando da prestação dos serviços; 
7.46 – O Fornecedor ficará obrigada a refazer, às suas expensas, o serviço que vier a ser 
recusado, ficando ciente de que o ato do recebimento não importará sua aceitação; 
7.47 - O Fornecedor deverá fazer relatório mensal com a descrição e quantitativo de todos os 
serviços executados, entregue em papel e em mídia digital (CD, DVD ou Pen-drive), assinado 
pelo Supervisor do Fornecedor e atestado pelo Gestor/Fiscal do Contrato; 
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7.48 - Ao final da Ata de Registro de Preços, tanto por final de sua vigência, como por interesse 
de alguma das partes, o Fornecedor deverá disponibilizar ao Senac-DF todos os arquivos 
armazenados por sua solução. Esses arquivos deverão possuir os nomes e formatos originais, 
não sendo aceitos arquivos criptografados ou com nomes não inteligíveis; 
7.49 - Capacitar toda a equipe do Senac-DF envolvida nos trabalhos das áreas finalística, 
suporte técnico e demais envolvidos, para utilizar todos os recursos da solução de software, 
além de todos os processos implementados para atender ao objeto desta licitação. 
8 – OBRIGAÇÕES GERAIS DAS PARTES 
8.1 - As partes obrigam-se a dar mútua e recíproca colaboração técnica e comercial, trocando 
informações que se fizerem necessárias ao fiel desempenho das tarefas atribuídas a cada uma, 
dentro dos prazos determinados nesta Ata de Registro de Preços; 
8.2 - A tolerância de uma parte para com a outra, relativamente ao descumprimento de 
qualquer das obrigações ora assumidas, não será considerada moratória, novação ou renúncia 
a qualquer direito constituindo mera liberalidade, que não impedirá a parte tolerante de exigir 
da outra parte seu fiel cumprimento desta Ata de Registro de Preços, a qualquer tempo; 
8.3 - As partes obrigam-se, incondicionalmente, a manter sigilo sobre toda e qualquer 
informação obtida uma da outra, direta ou indiretamente, decorrente da execução desta Ata de 
Registro de Preços, agindo com diligência para evitar sua divulgação verbal ou escrita, ou 
permitir o acesso, seja por ação ou omissão a qualquer terceiro, não podendo revelar a 
estranhos, sob qualquer hipótese; 
8.4 - As partes reconhecem e concordam que cada uma detém e manterá todos os direitos de 
propriedade intelectual sobre toda e qualquer obra ou produto Tecnológico na sua área de 
tecnologia da informação, pré-existente à prestação dos serviços previstos nesta Ata de 
Registro de Preços, assim como sobre todos os aperfeiçoamentos, as modificações e/ou 
derivações dos mesmos; 
8.5 - Cada parte assegurará, no tocante ao seu fornecimento e serviços prestados, a plena e 
total responsabilidade por qualquer eventual infração aos direitos de terceiros. Esses direitos 
estão relacionados a patentes, propriedade industrial e/ou intelectual; 
8.6 - Cada parte continuará proprietária de suas marcas, patentes, produtos, serviços, 
metodologias, programas (softwares), copyright e direitos autorais e de propriedade industrial 
e/ou intelectual; 
8.7 - A CONTRATADA declara que os softwares e sistemas que utilizar para a execução dos 
serviços objeto desta Ata de Registro de Preços são de sua propriedade ou por ela 
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regularmente contratados/adquiridos, e que não infringem quaisquer patentes ou direitos 
autorais; responsabilizando-se, individualmente, pelas perdas e danos e lucros cessantes 
resultantes, inclusive honorários advocatícios, custos e despesas processuais, juros moratórios, 
ou quaisquer outras despesas decorrentes de qualquer ação judicial por acusação da espécie. 
9 - SANÇÕES 
9.1 - Em caso de inexecução total, ou qualquer outra inadimplência, a licitante estará sujeito, 
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, no que couber garantida prévia defesa, às 
seguintes sanções: 
I – advertência; 
II – Multa: 
a) 10% (dez por cento), sobre o valor da compra/serviço, e cancelamento da Ata de Registro 
de Preços, quando decorridos 05 (cinco) dias de inadimplemento e caracterizada a recusa ou 
impossibilidade da CONTRATADA em prestar os serviços; 
b) 10% (dez por cento), sobre o valor da compra/serviço, quando a CONTRATADA recusar 
retirar ou aceitar a Ata de Registro de Preços; 
c) 2% (dois por cento), acrescida de 0,3% (zero vírgula três por cento) ao dia, limitada ao 
valor da mesma, em caso de atraso na entrega. Após o terceiro dia útil e a critério da 
Administração do Senac-DF, no caso de entrega com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do 
objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem 
prejuízo da rescisão unilateral da avença; 
d) 20% (vinte por cento) sobre o valor contratado, em caso de atraso na entrega do objeto, por 
período superior ao previsto na alínea “c”, ou de inexecução parcial da obrigação assumida; 
e) 30% (trinta por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação 
assumida; 
III – Suspensão do direito de participar de licitações com o Senac-DF pelo prazo de até 02 
(dois) anos. 
9.2 - O valor da multa poderá ser realizado por pagamento espontâneo, descontado de 
eventuais pagamentos devidos pelo Senac-DF ou mediante cobrança judicial. 
9.3 – O inadimplemento total das obrigações contratuais assumidas, dará ao Senac-DF o direito 
de rescindir unilateralmente o contrato ou documento compatível, sem prejuízo de outras 
penalidades, inclusive a suspensão do direito de licitar ou contratar com o Senac-DF por prazo 
não superior a 2 (dois) anos, nos seguintes casos: 



 
                            

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 
Departamento Regional do Distrito Federal  
SIA Trecho 3 Lotes 945/955 – Brasília-DF – CEP 71.200-030 

                 Tel.: 61 3214-3035    www.senacdf.com.br 91 

I - cometer fraude fiscal; 
II - apresentar documento falso; 
III - fizer declaração falsa; 
IV - comportar-se de modo inidôneo; 
V - não assinar o contrato ou documento compatível no prazo de 5 (cinco) dias corridos, 
contados da notificação; 
VI - deixar de entregar a documentação exigida no certame; 
VII - não mantiver a proposta. 
10 - USUÁRIOS PARTICIPANTES 
10.1 - Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços as entidades do Sistema S, mediante 
prévia consulta ao Senac-DF, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos 
preços a serem praticados, obedecidas a ordem de classificação. 
10.2 - Caberá ao Fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as 
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente 
dos quantitativos registrados na Ata, desde que este fornecimento não prejudique as 
obrigações assumidas com o Senac-DF. 
10.3 - As aquisições ou contratações adicionais por outros Departamentos não poderão 
exceder, ao quíntuplo da quantidade registrada na presente Ata de Registro de Preços. As 
contratações de cada entidade aderente não poderão exceder, individualmente, a 100% (cem 
por cento) dos quantitativos dos itens registrados. 
11 - CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
11.1 - O FORNECEDOR terá seu registro cancelado quando: 
I - descumprir as condições assumidas nesta Ata de Registro de Preços; 
II - não entregar os materiais em sua totalidade no prazo estabelecido pelo Senac-DF, sem 
justificativa aceitável e devidamente formalizada; 
III - não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles 
praticados no mercado; 
IV – quando, justificadamente, não for mais do interesse do Senac-DF. 
11.2 - O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a 
ampla defesa, serão formalizados por despacho da autoridade competente do Senac-DF. 
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11.3 - O Fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preços na ocorrência de 
fato superveniente que venha a comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de 
caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado. 

Brasília,...... de .................... de 2019 
  Diretor Regional  Senac-DF 

  Presidente do Conselho Regional Senac-DF  
 
 
FORNECEDOR(ES) 
 
Testemunhas: 
1ª. __________________________ 
2ª. __________________________ 
 

 
  


