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1. OBJETO 

Registro de Preços para contratação de serviços especia l izados em organização 

e preparação de acervos de documentos arquivíst icos e captura de conteúdo, 

conforme os requisi tos constantes desta Especif icação Técnica  e demais anexos 

deste Edital .  

1.1.  Os acervos a serem trabalhados são compostos de documentos em papel,  

ant igos e atuais . 

1.2.  As propostas serão para a total idade dos i tens não sendo aceitas propostas 

parciais.  

2. CONDIÇÕES GERAIS 

Esta seção apresenta as característ icas e os requisi tos gerais dos serviços a 

serem prestados. 

2.1.  Os serviços serão registrados por uma única PROPONENTE, doravante 

denominada CONTRATADA, que deverá atender a todos os i tens e a todas 

as condições especi f icadas neste Edital .  

2.1.1.  Os acervos documentais estarão disponíveis para a 

CONTRATADA nos locais  def inidos pela CONTRATANTE, onde 

serão prestados os serviços.  

2.1.2.  Serão registrados os serviços descr i tos na tabela abaixo ,  por 

i tem: 

 

Serviço 

 

I tem Detalhe do Serviço  

Quantidade de 

páginas, 

conforme 

especif icações 

deste edital  

1-Preparação e 

Organização de 

documentos com 

formato menor ou 

igual a A3 

 

 

1.1 

Acondic ionamento em 

caixas box de papelão e 

sacos de pol ipropi leno 

 

xxxxx 

1.2 Acondic ionamento em 

pastas suspensas e 

pastas intercaladoras  

xxxxx 
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1.3 Acondic ionamento em 

pastas pendulares e 

pastas intercaladoras para 

arquivos desl izantes  

xxxxx 

 

Serviço Item Detalhe do Serviço  

Quantidade de 

páginas, 

conforme 

especif icações 

deste edital .  

2-Preparação e 

Organização de 

documentos com 

formato maior que A3 

até A0 

 

2.1 

Acondic ionamento em 

caixas box de papelão e 

sacos de pol ipropi leno 

xxxxx 

2.2 Acondic ionamento em 

pastas suspensas e 

pastas intercaladoras  

xxxxx 

2.3 Acondic ionamento em 

pastas pendulares e 

pastas intercaladoras ,  

para arquivos desl izantes.  

xxxxx 

2.4 Acondic ionamento em 

tubos kraf t  

xxxxx 
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Serviço Item Detalhe do Serviço  

Quantidade de 

páginas, 

conforme 

especif icações 

deste edital  

3-Captura de papel 

com formato menor 

ou igual a A3, com 

reconhecimento ót ico 

de caracteres.  

 

3.1 Até 12 i tens documentais 

para def inir  o índice 

básico e até 5 metadados 

adicionais  

xxxxx 

3.2  Até 20 i tens documentais 

para def inir  o índice 

básico e até 5 metadados 

adicionais  

xxxxx 

3.3  Até 40 i tens documentais 

para def inir  o índice 

básico e até 5 metadados 

adicionais  

xxxxx 

3.4 Acima de 40 até  99 i tens 

documentais para def inir  o 

índice básico e até 5 

metadados adicionais  

xxxxx 
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Serviço Item Detalhe do Serviço  

Quantidade de 

páginas, 

conforme 

especif icações 

deste edital  

4-Captura de papel 

em formato maior que 

A3 até A0, com 

reconhecimento ót ico 

de caracteres.  

 

4.1 Até 12 i tens documentais 

para def inir  o índice 

básico e até 5 metadados 

adicionais  

xxxxx 

4.2  Até 20 i tens documentais 

para def inir  o índice 

básico e até 5 metadados 

adicionais  

xxxxx 

4.3  Até 40 i tens documentais 

para def inir  o índice 

básico e até 5 metadados 

adicionais  

xxxxx 

4.4 Acima de 40 até 99 i tens 

documentais para def inir  o 

índice básico e até 5 

metadados adicionais  

xxxxx 
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Serviço Item Detalhe do Serviço  

Quantidade de 

páginas, 

conforme 

especif icações 

deste edital  

 

 

 

 

5-Tecnologia de 

assinatura dig ital  dos 

documentos 

capturados 

 

5.1 Documentos assinados no 

formato PDF pesquisável 

com a assinatura dig ital  

encapsulada no própr io 

arquivo PDF pesquisável 

(padrão Adobe).   

xxxxx 

5.2 Documentos assinados no 

formato PDF/A 

pesquisáve l com a 

assinatura dig ital  

encapsulada no própr io 

arquivo PDF/A 

pesquisável (padrão 

Adobe).   

xxxxx 

5.3 Documentos assinados 

segundo os requisi tos 

para geração e ver i f icação 

de assinaturas dig itais do 

ICP Brasi l ,  com conteúdo 

e assinatura em arquivos 

dist intos.  

xxxxx 

2.2.  Formato das imagens dig itais .  

2.2.1.  Todas as páginas dig ital izadas deverão ser entregues ao 

CONTRATANTE nos t rês formatos abaixo relacionados:  

2.2.1.1.  Formato TIFF Grupo IV,  bi tonal,  resolução mínima de 

300 dpi.  

2.2.1.2.  Formato TIFF, 256 tons de cinza, resolução mínima 

de 300 dpi.  

2.2.1.3.  Formato JPEG, 256 tons de cinza, resolução mínima 

de 300 dpi.  
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2.2.2. Além dos formatos supracitados, quando a página for color ida,  a 

CONTRATADA também deverá entregar a imagem no formato 

JPEG, color ido com profundidade 24 b its  e resolução mínima de 

300 dpi.  

2.2.3.  Além dos formatos supracitados,  todos os documentos 

dig ital izados também devem ser exportados e entregues no 

formato PDF pesquisável ou PDF/A pesquisável .   

2.3.  Controle dos Serviços  

2.3.1.  A CONTRATANTE fará inspeções f ís icas nos locais de execução 

para ver i f icação do andamento dos serviços e cumprimento dos 

níveis de serviço def inidos neste Edital .   

2.4.  Inf raestrutura para execução dos serviços  

2.4.1.  A CONTRATANTE disponibi l izará o local para armazenamento 

dos documentos e o local para execução dos serviços  pela 

CONTRATADA, bem como a inf raestrutura elétr ica  e lógica, 

c l imat ização e mobi l iár io  (arquivos,  estantes ,  mesas, cadeiras) 

necessár ios.  

2.4.2.  Caberá à CONTRATADA o fornecimento d os equipamentos, 

sof twares,  disposit ivos de proteção individual ,  mater iais  de 

acondic ionamento e insumos que garantam a execução dos 

serviços contratados.  

2.4.3.  Caso seja necessár io t ransporte de volumes dentro das 

instalações providenciadas pela CONTRATANTE, caberá à 

CONTRATADA real izar este serviço sem custo adicional,  exceto 

se a distância for  super ior  a 50 (cinquenta) metros.  Neste caso, 

a responsabi l idade será da CONTRATANTE. 

2.4.4.  Os equipamentos da CONTRATADA que porventura est iverem 

alocados no espaço f ís ico d isponib i l izado pela  CONTRATANTE 

são de responsabi l idade da CONTRATADA, no que diz respeito à 

sua integr idade, ou seja,  conservação e prevenção de danos 

f ís icos.  Estes equipamentos deverão ser ut i l izados 

exc lusivamente para real ização dos serviços contratados .   

2.4.5.  A CONTRATANTE não se responsabi l izará por quaisquer danos 

causados em máquinas ou equipamentos da CONTRATADA 

durante a execução dos serviços.  
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3. ESCOPO DOS SERVIÇOS –  ORGANIZAÇÃO E PREPARAÇÃO  

Esta seção apresenta as etapas e os requisi tos específ icos para o serviço de 

organização e preparação de documentos a ser executado pela CONTRATADA. 

 

Este serviço compreende as etapas de recebimento,  t ratamento ,  ordenação, 

ident i f icação, acondicionamento de documentos ,  aval iação e elaboração dos 

instrumentos de arquivo .  

 

A quant i f icação para organização e preparação de documentos em papel será 

fei ta pelo número de páginas t rabalhadas.  

 

Todo o mater ial  necessár io para execução deste serviço deverá ser fornecido 

pela CONTRATADA.  

3.1.  Recebimento  

3.1.1.  Recebimento dos documentos para execução dos serviços, 

dentro dos prazos,  volumes e per iodic idades estabelec idos  em 

contrato. 

3.2.  Tratamento  

3.2.1.  Deverá ser fei ta a separação de páginas e ret irada de capas, 

colchetes,  grampos, c l ipes ou outros objetos,  preservando a 

integr idade das páginas individuais.  Quando necessár io deverá 

ser fei ta a desencadernação de volumes (encadernação em 

brochura ou capa dura).  

3.2.1.1.  Em casos de volumes encadernados a CONTRATADA 

poderá ut i l izar  equipamentos que permitam 

dig ital izar as páginas sem necessidade da 

desencadernação dos volumes, ou mesmo, ut i l izar os 

dois processos simultaneamente:  digi tal ização de 

volumes encadernados e d ig ital ização de volumes 

desencadernados.  

3.2.2.  Deverá ser fei ta a hig ienização das páginas  e recuperação de 

partes rasgadas, além de desdobramento  e desamasse de 

folhas.  Em caso de necessidade de recuperação de partes 

rasgadas deverá ser ut i l izado mater ial  que garanta a 

preservação dos documentos.  

3.2.2.1.  Não será permit ida a f ixação de et iquetas ,  car imbos 

ou qualquer adesivo nas páginas organizadas.  
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3.3.  Ordenação e Ident if icação  

3.3.1.  Deverá ser fei ta a ordenação f ís ica dos documentos ,  segundo 

cr i tér io def inido pela CONTRATANTE, l imitada a t rês níveis.   

3.3.2.  Deverão ser empacotados, medidos e separados os documentos 

que não serão capturados .   

3.3.2.1.  Estes documentos somente poderão ser descartados 

após val idação formal da CONTRATANTE.  

3.4.  Acondic ionamento  

3.4.1.  A CONTRATADA deverá acondicionar os documentos 

organizados e ident i f icados segundo as especif icações e 

ut i l izando os mater iais  de acondicionamento def inidos pela 

CONTRATANTE e de acordo com esta Especif icação Técnica.  

3.4.2.  O mater ial  de acondicionamento deve atender aos seguintes 

requisi tos,  segundo tabela abaixo :  

 
I tem 

Tipo 
 
Descr ição 

 

 

1 

Caixa de arquivo 
(box) em papelão 
460grs 

Caixa-arquivo de cartão Kraf t  com 
no mínimo 460 gramas, 100% 
natural interno e externo, corte e 
vinco, dimensões 36x25x14cm, 
formato of íc io.  Tampa de abr ir ,  
testeiras l isas,  lapela interna 
para sustentação da tampa e 
t ravamento interno no 
fechamento,  sem impressão.  

 

 

2 

Et iqueta para 
caixas  

Et iqueta colante de papel para 
caixas,  dimensões mínimas 84,6 x 
101,6 mm.  

 

3 

Saco em 
pol ipropi leno com 
f i ta adesiva para 

fechamento 

Saco p lást ico em pol ipropi leno 
com espessura de 0,10 micras 
com f i ta autoadesiva com 
abertura 25 x 40 cm x 0,10 
micras,  sendo 21 + 4 de aba na 
largura. 

 

4 

Et iqueta para 
sacos plást icos  

Et iqueta colante de papel para 
sacos,  dimensões mínimas 33,9 x 
101,6 mm.  
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5 

Pasta suspensa 
em cartão t imbó 

Pasta suspensa, vareta plást ica,  
confeccionada em cartão  t imbó 
marmorizado 0,35,  dimensões 
24x36 cm, plast i f icada, completa 
(acetato,  et iqueta e prendedor  
mola espira l) ,  capacidade para 
até 500 folhas.  

6 

Pasta pendular  em 
cartão t imbó para 

arquivos 
desl izantes 

Pasta pendular,  confeccionada 
em cartão t imbó marmorizado 
0,35,  plast i f icada, com f ibra 
longa, com duas abas dobradas 
de 40mm para colocação de até 
dois prendedores internos,  
dotadas de cabides destacáveis  
em pol iest ireno de alto impacto,  
protegendo o cartão em toda a 
sua extensão, com duas posições 
de arquivamento p/varões 
medindo 25,5 x 37 cm, visor de 
acrí l ico t ransparente,  et iqueta 
branca, capacidade para até 500 
folhas. 

 

7 

 

Pasta 
intercaladora em 

cartão t imbó 

Pasta  intercaladora,  confeccionada 
em cartão t imbó marmorizado 0,35,  
plast i f icada,  dobrada e vincada. 
Com furos universais para 
prendedor.  Dimensões: 23x34cm. 
 

8 Grampo plást ico 

 
Grampo de plást ico p/  encadernação 
de processos. Macho e fêmea (duas 
peças),  em mater ial  plást ico 
f lexível,  de alta resistência,  na cor 
branca, com hastes na medida de  
9 cm, com encaixe sob pressão na 
base, com medida aproximada de 10  
cm e distância  entre furos de 8cm. 
 

9 Tubo kraf t  
Tubo ci l índr ico de papel Kraf t  
com tampa,  com 10 cm de 
diâmetro por 120 cm de altura.   

     

               
3.4.3.  Na et iqueta de cada caixa e pasta deverá constar  a informação 

da local ização f ís ica desta,  a ident i f icação do órgão gestor do 

documento,  conteúdo, data da organização e número de páginas 

armazenadas.  O número da caixa e pasta deve ser impresso em 

fonte 40 (quarenta).  As demais informações podem ser 

impressas em fonte 12 (doze)  ou super ior . 
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3.4.4. Na et iqueta de cada saco p lást ico,  dever á constar o número de 

páginas armazenadas e outras informações def inidas com o 

CONTRATANTE.   

3.5.  Aval iação  

3.5.1.  Consiste na ident i f icação dos i tens documentais constantes da 

Tabela de Temporal idade e Dest inação de Documentos de 

Arquivo (TTDD) ou relação de i tens documentais  disponib i l izados 

pela CONTRATANTE. 

3.6.  Instrumentos de arquivo  

3.6.1.  A CONTRATADA deverá e laborar:  

3.6.1.1.  Plano de Arquivamento dos documentos f ís icos que 

permanecerão em arquivo ,  com instrumentos de 

local ização dos mesmos e com recomendações da 

melhor forma de preservação,  consulta e recupera ção 

da informação,   

3.6.1.2.  Relação com a descr ição de cada i tem documental  e 

3.6.1.3.  Relação de índices  e metadados.   

3.6.2.  Estes instrumentos deverão ser  submet idos à aprovação da 

CONTRATANTE. 

3.7.  Reencadernação 

A CONTRATADA não será responsável  pela reencadernação dos volumes  

desencadernados.  

3.8.  Lotes e sublotes  

Ao f inal desta etapa todos documentos estarão organizados, preparados, 

ordenados e acond icionados em caixas e ou pastas,  que irão compor lotes 

e sublotes.  

3.8.1.  Um lote pode ser  composto por um ou vár ios sublotes e representa 

o esforço de t rabalho real izado , no máximo,  em um mês. 

3.8.2.  Um sublote é composto por uma ou vár ias caixas ou pastas.  Um 

sublote representa o esforço de t rabalho real izado em um per íodo 

mínimo de um dia e no máximo de uma semana (7 dias corr idos).  
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4. ESCOPO DOS SERVIÇOS –  CAPTURA DE CONTEÚDO 

 

Esta seção apresenta as etapas e os requisi tos específ icos para o serviço de 

captura de conteúdo a ser executado pela CONTRATADA.  

 

Este serviço compreende as etapas de recebimento,  dig i tal ização, controle de 

qual idade, indexação, reconhecimento ót ico  de caracteres (OCR/ICR), 

cert i f icação dig ital ,  exportação das imagens dig ital izadas e devolução dos 

documentos f ís icos em papel.   

 

A quant if icação para captura de documentos  em papel será fei ta pelo número de 

páginas dig ital izadas, excluídas as páginas em branco.  

 

Todo o mater ial  necessár io para execução deste serviço deverá ser fornecido 

pela CONTRATADA.  

4.1.  Recebimento  

4.1.1.  Recebimento dos documentos em lotes,  devidamente preparados 

para dig ital ização,  para execução dos serviços,  dentro dos 

prazos,  volumes e per iodic idades estabelecidos em contrato.  

4.2.  Dig ital ização  

4.2.1.  Compreende a geração de arquivos d ig itais ( imagens) a part ir  

dos documentos em papel recebidos,  ut i l izando  equipamentos de 

dig ital ização (scanners)  apropr iados.   

4.2.2.  Deverá ser preservada a integr idade dos documentos f ís icos.  

4.2.3.  Caso não haja condição técnica para a dig ital ização de 

determinadas páginas caberá à CONTRATANTE disponib i l izar 

para a CONTRATADA páginas alternat ivas.   

4.3.  Controle de Qualidade Básico  

4.3.1.  Visa assegurar que nenhuma informação tenha sido perdida,  

al terada ou indevidamente incluída no processo de dig ital ização.  

Poderão ser ut i l izados os seguintes recursos:  

4.3.1.1.  Limpeza de ruídos nas imagens ( Despeckle ) ;   

4.3.1.2.  El iminação de bordas (CROP ) ;   

4.3.1.3.  Al inhamento de imagens (Deskew );  
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4.3.1.4.  Rotação de imagens;  

4.3.1.5.  El iminação de páginas em branco;  

4.3.1.6.  El iminação de páginas em dupl ic idade;  

4.3.1.7.  Conferência para prevenção de omissão de 

dig ital ização de páginas.  

4.3.2.  A CONTRATADA deverá val idar,  de forma eletrônica,  se a soma 

do número de páginas capturadas com o número de páginas em 

branco, é igual  ao número de páginas de cada caixa e pasta que 

compõe o sublote organizado e preparado. 

4.3.3.  A solução de sof tware ut i l izada pela CONTRATADA deverá gerar 

evidências sobre a real ização desta val idação e da conferência 

da mesma, registrando em um arquivo,  doravante denominado  

“LOG_DE_QUANTIDADE”,  o numero do lote /sublote,  o número da 

caixa/pasta,  o nome dos operadores e data e hora de cada 

evento.  

4.3.3.1.  Este arquivo será ut i l izado pela auditor ia da 

CONTRATANTE, conforme processo def inido na 

cláusula “RECEPÇÃO TÉCNICA”,  detalhada no anexo 

I IB,  deste Edital .  

4.4.  Indexação Básica  

4.4.1.  Compreende a indexação, por documento,  previamente def inida 

pelo CONTRATANTE gerando um índice composto pela combinação 

da ident i f icação do i tem documental  e até 5 (cinco)  metadados a 

ele associados.  

4.4.1.1.  A indexação do documento terá um máximo de 60 

(sessenta) caracteres,  não incluídos eventuais 

caracteres separadores. 

4.4.2.  As regras de indexação podem ser alteradas em função de acordo 

entre as partes, desde que atendidas às condições abaixo:  

4.4.2.1.  A CONTRATADA e a CONTRATANTE deverão 

concordar com as alterações.  

4.4.2.2.  A CONTRATANTE não terá ônus adicional.  

4.4.2.3.  As alterações deverão ser formalizadas através de 

acordo operacional.  
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4.4.3. A indexação deverá ser fei ta pela CONTRATADA ut i l izando 

técnicas como:  

4.4.3.1.  Leitura de código de barras  (ou qualquer código para 

lei tura eletrônica)  –  desde que não af ixados ou 

impressos nas páginas  documentais.   

4.4.3.2.  Captura de conteúdo através de reconhecimento 

ót ico de caracteres (ut i l izando ferramentas de 

OCR/ICR).  

4.4.3.3.  Dig itação através de reconhecimento visual  

(especif icamente deverá ser fei ta inspeção visual no  

documento para reconhecimento do i tem documental 

e dos metadados).   

4.4.4.  Cada documento dig ital izado deverá estar associado aos índices  

e metadados def inidos de forma a faci l i tar  a carga das imagens e 

sua indexação em qualquer sistema de gestão documental .      

4.4.4.1.  Cada página dig ital izada deverá  ser associada ao 

número da caixa/pasta ,  permit indo assim, tanto à 

CONTRATADA, quanto à CONTRATANTE, val idar se 

todas as páginas foram capturadas e indexadas 

conforme o número de páginas informado . 

4.4.4.2.  O serviço de indexação, cuja responsabi l idade é da 

CONTRATADA,  deverá ter  dupla d ig itação  (duas 

etapas de dig itação),  para todos dados que forem 

inser idos de forma manual ,  com conferência do 

serviço de dig itação e acerto do erro.  

4.4.4.3.  A solução de sof tware ut i l izada pela CONTRATADA 

deverá gerar evidências sobre a real ização desta 

dupla dig itação e da conferência dos mesmos, 

registrando em um arquivo ,  doravante denominado 

“LOG_DE_EVENTOS_DE_INDEXACAO” ,  numero do 

lote/sublote,  ca ixa/pasta,  nome do operador,  data e 

hora de cada evento,  erros ocorr idos e acertos 

real izados.   

4.4.4.4.  Este arquivo será ut i l izado pela auditor ia da 

CONTRATANTE, conforme processo def inido na 

cláusula “RECEPÇÃO TÉCNICA”,  detalhada no anexo 

I IB,  deste Edital .  

4.5.  Ut i l ização de ferramenta de OCR/ICR  
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4.5.1. Execução de procedimento de reconhecimento ót ico de 

caracteres (OCR/ICR) em todas as páginas dig ital izadas.  Cada 

página dig ital izada deverá estar associada aos textos or iundos 

do uso do OCR/ICR, de forma a faci l i tar  a carga das imagens e 

sua indexação em um sistema de gestão documental.  

4.6.  Cert i f icação dig ital   

4.6.1.  A implantação de tecnologia de cert i f icação dig ital  faz parte do 

serviço demandado.   

4.6.1.1.  É exigência para a implantação adequada o uso de 

cert i f icados dig itais,  para cada documento indexado.  

4.6.2.  A SOLUÇÃO da CONTRATADA deverá  disponib i l izar para a 

CONTRATANTE, sem custo adicional,  inf raestrutura 

(hardware/sof tware) que permita a assinatura dig ital ,  

individualmente e em lote,  das páginas capturadas, bem como 

para visual izar e ver i f icar  os arquivos gerados pelo processo de 

assinatura.  

4.6.2.1.  A CONTRATADA não será responsável  por assinar 

dig i talmente os documentos.  

4.6.2.2.  A cert i f icação ut i l izada será compatível com o padrão 

do ICP Brasi l  

4.6.3.  A assinatura dig ital  dos documentos,  quando sol ic i tada, deverá 

ocorrer automat icamente após a captura e antes do 

armazenamento dos documentos d ig itais.  O processo será 

executado em lotes nos documentos em formato ou PDF e/ou 

PDF/A pesquisáve is  gerando: 

4.6.3.1.  Documentos assinados no formato PDF e/ou PDF/A 

pesquisáveis com a assinatura dig ital  encapsulada 

no própr io arquivo PDF pesquisável ou PDF/A 

pesquisável (padrão Adobe).   

4.6.3.2.  Documentos assinados segundo os requisi tos para 

geração e ver i f icação de assinaturas d ig i tais do ICP 

Brasi l ,  com conteúdo e ass inatura em arquivos 

dist intos.  

4.7.  Val idação do serviço  

4.7.1.  A CONTRATANTE fará a val idação do conteúdo dig ital izado por 

lote e/ou sublote,  no todo ou por  amostragem, conforme 

processo def inido na cláusula RECEPÇÃO TÉCNICA.  
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4.8.  Exportação do conteúdo dig ital   

4.8.1.  Compreende a disponib i l ização do conteúdo dig ital izado e 

indexado, seja para o processo de RECEPÇÃO TÉCNICA, (vide 

Anexo I IB),  como para o processo de entrega def ini t iva do 

serviço.  

4.8.2.  Os lotes CAPTURADOS serão entregues , nos formatos gráf icos 

def inidos no i tem 2 desta especif icação, em mídias de 

armazenamento fornecidas  pela CONTRATADA, sem custo 

adicional para a CONTRATANTE: 

4.8.2.1.  Duas cópias em DVD; 

4.8.2.2.  Uma cópia em HD externo ou pendr ive,  com conexão 

USB.  

4.9.  Devolução 

4.9.1.  Após a real ização dos serviços,  a documentação f ís ica recebida 

deverá ser devolvida à CONTRATANTE acompanhada do 

formulár io  de “Devolução de Documentos ”  em duas vias,  

assinadas pela CONTRATANTE. 

 

.  
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1. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

A CONTRATADA deverá apresentar na assinatura do contrato:   

1.1.  Catálogos, prospectos e outros documentos que contenham as 

especif icações técnicas relat ivas aos produtos que serão instalados n os 

locais de execução dos serviços .  

1.2.  Documentação com as característ icas dos equipamentos propostos para 

execução dos serviços e os requisi tos para sua instalação, contendo pelo 

menos:   

1.2.1.  Quant idade, d imensões e peso (est imat iva) .  

1.2.2.  Caracter íst icas elétr icas de funcionamento ( tensão, f requência,  

corrente e t ipo de conector) .  

1.2.3.  Especif icação do t ipo de ref r igeração, dissipação de calor,  vo lume 

de ar necessár io à refr igeração, temperatura de t rabalho e umidade 

relat iva do ar.  

1.2.4.  Área necessár ia para instalação e outros recursos especia is 

necessár ios (Ex. :  l inha telefônica,  acesso lógico,  rede).  

1.3.  Documentação com nome e curr ículo do Coordenador Técnico.  

1.3.1.  O Coordenador Técnico será o prof issional responsável pela 

or ientação técnica dos projetos, pela qual idade dos serviços,  pelos 

cumprimentos dos cronogramas e por representar a CONTRATADA 

perante a CONTRATANTE na solução de qualquer pendência 

técnica e/ou operacional.  

1.3.2.  O Coordenador Técnico deverá ser prof issional de nível médio ou 

super ior ,  que comprove exper iência mínima de 03 ( t rês) anos na 

coordenação de projetos de gestão de conteúdo. A formação 

deverá se comprovada por cert if icado de conclusão de curso e a 

exper iência do prof issional deverá ser descr i ta no curr ícu lo.   

1.3.3.  A subst i tuição do Coordenador Técnico indicado durante a 

execução dos contratos somente será permit ida por outro com as 

mesmas qual i f icações exig idas neste Edital  e desde que 

comprovadas perante a CONTRATANTE. 

1.4.  Documentação com nome e curr ículo do Supervisor.  
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1.4.1. O Supervisor será o prof issional responsável pela execução direta 

de um projeto  e pela supervisão das equipes no local de execução 

dos t rabalhos.  Este prof issional deverá acompanhar a equipe de 

execução durante todo o período de t rabalho,  est ipulado em 

contrato.  

1.4.2.  Deverá ser alocado um Supervisor para cada etapa do serviço,  ou 

seja,  um para organização e preparação e outro para capt ura de 

conteúdo para cada contrato, caso estes não sejam executados no 

mesmo local.  Caso estes sejam real izados no mesmo local  f ís ico 

poderá ser a locado apenas um prof issional para acompanhar as 

duas equipes.  

1.4.3.  O Supervisor deverá ser prof issional de nível m édio ou super ior , 

que comprove exper iência mínima de 02 (dois)  anos em projetos de 

gestão de conteúdo. A formação deverá se comprovada por 

cert i f icado de conclusão de curso e a exper iência do prof issional 

deverá ser descr i ta no curr ícu lo.   

1.4.4.  A subst i tuição do Supervisor indicado durante a execução dos 

contratos somente será permit ida por outro com as mesmas 

qual i f icações exig idas neste Edita l  e desde que comprovadas 

perante a CONTRATANTE.  

1.5.  A documentação sol ic i tada deverá ser  fornecida impressa ou em mídia 

dig ital  (DVD/CD, pendr ive) ,  em id ioma Português. Entregar pelo menos 

uma mídia d ig ital  ou documentação impressa por contrato efet ivado.  

2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

2.1.  Atender a todas as especif icações e or ientações constantes deste Edital .  

2.2.  Na assinatura do contrato,  apresentar os nomes do Coordenador Técnico 

e do Supervisor que serão a locados como responsáveis  pela coordenação 

técnica e supervisão dos t rabalhos,  conforme condições exig idas no 

Edital .  

2.2.1.  A subst i tuição dos prof issionais,  Coordenador Técnico e 

Supervisor de projeto,  somente será permit ida se mant idas as 

mesmas qual i f icações exig idas no Edital  e desde que 

comprovadas pela CONTRATANTE. 
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2.3.  Designar número suf ic iente de prof issionais qual i f icados para execução 

das tarefas,  garantindo a execução do contrato dentro do cronograma 

estabelecido.  

2.3.1.  A inobservância das exigências de apresentação e alocação da 

equipe técnica mínima será considerada inadimplência contratual,  

ensejando assim, as penal idades previstas na lei .   

2.4.  Arcar com todos os custos necessár ios ao bom andamento dos t rabalhos,  

como viagem, hospedagem e t ransporte dos seus empregados, e fornecer 

equipamentos de proteção individual,  bem como f iscal izar o seu uso 

adequado.  

2.4.1.  Arcar com todas as despesas e remuneração do pessoal 

envolvido na execução dos serviços,  cumprindo r igorosamente 

as exigências da legislação trabalhista,  previdenciár ia,  t r ibutár ia 

e f iscal,  de seguro, hig iene e segurança do t rabalho,  assumindo 

todas as obr igações e encargos legais inerentes e respondendo 

integralmente pelo ônus resultante das infrações comet idas.  

2.5.  Controlar  e acompanhar o cumprimento dos serviços contratados , segundo 

as especif icações do Edital .  

2.6.  Entregar, nos prazos acordados, os serviços def inidos neste contrato.  

2.7.  Fornecer garant ia por 06 (seis)  meses, a part ir  do aceite da 

CONTRATANTE para acertos de problemas ident i f icados na execução dos 

serviços pela CONTRATADA.  

2.8.  Entregar,  no momento da rescisão do Contrato,  toda a documentação e 

mater ial  de propr iedade da CONTRATANTE, caso em seu poder.  

2.9.  Manter a qualquer época, inclus ive após o término dos t rabalhos,  

completo sig i lo sobre dados e informações fornecidas pela 

CONTRATANTE, bem como sobre as demandas, não os divulgando, 

usando ou fornecendo a terceiros,  sem a prévia e expressa autor ização da 

CONTRATANTE. 

2.10.  Part ic ipar de reuniões com a CONTRATANTE para esclarecimentos 

adicionais acerca dos serviços contratados. Essas reuniões serão 

agendadas sempre que a CONTRATANTE julgar necessár io,  sem l imite de 

quant idade, sem f requência predef inida e,  preferencialmente,  no ambiente 

de execução dos serviços contratados.  
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2.11.  Cuidar,  r igorosamente,  dos aspectos de segurança def inidos neste 

contrato.  

2.12.  Informar através de relatór io as sol ic i tações com relação ao andamento do 

projeto fei tas pela CONTRATANTE. A per iodic idade destas informações 

será def inida pela CONTRATANTE podendo ser diár ia,  semanal ou 

mensal.  

2.13.  Real izar todos os serviços em conformidade co m as especif icações 

técnicas,  pelo preço contratado, no prazo acordado, fornecendo todos os 

recursos mater iais e humanos para a completa e qual i f icada execução da 

demanda.  

2.14.  Arcar com os custos de aquisição e montagem de todos os recursos e 

inf raestrutura (hardware e sof tware) necessár ios para os serviços 

contratados.  

2.15.  Executar a entrega dos equipamentos  necessár ios para execução dos 

serviços:  

2.15.1.  Efetuar vis i ta técnica prévia ao local de entrega, para def inição 

de toda a logíst ica de t ransporte e instalação.  

2.15.2.  Acondic ionar e t ransportar  os recursos,  em embalagem 

apropr iada para o t ransporte, de acordo com as melhores 

prát icas do mercado e recomendações do fabr icante.  A 

embalagem deve ser indelevelmente ident i f icada com, no 

mínimo, as seguintes informações:  

2.15.2.1.  Nome do produto.  

2.15.2.2.  Posição de t ranspor te e instruções de manuseio.  

2.15.2.3.  Massa total do volume em qui logramas.  

2.15.3.  Entregar os equipamentos,  em local determinado pela 

CONTRATANTE, nos per íodos e d ias acordados com a 

CONTRATANTE, com agendamento prévio de,  no mínimo, 48 

horas.  

2.15.4.  Executar os serviços nos locais def inidos pela CONTRATANTE.  

2.15.4.1.  Os serviços serão real izados na região metropol i tana 

de Belo Hor izonte (MG).  
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2.15.4.2.  O endereço do local de execução dos serviços será 

determinado pela CONTRATANTE na assinatura d e 

cada contrato.  

2.15.4.3.  O municíp io de execução dos serviços pode ser 

alterado em função de acordo entre as partes,  desde 

que atendidas às condições abaixo:  

a)  A CONTRATADA e a CONTRATANTE deverão 

concordar com as alterações.  

b)  A CONTRATANTE não terá ônus adicional.  

c)  As alterações deverão ser formalizadas através 

de acordo operacional.  

2.15.5.  Exig ir  que seus prof issionais,  durante o per íodo em que 

permanecerem nas dependências da CONTRATANTE, portem 

crachá de ident i f icação.  

2.15.6.  Efetuar a instalação dos equipamentos  e sof tware.  

2.15.6.1.  São de responsabi l idade da CONTRATADA os 

serviços de instalação, conf iguração, customização e 

conexão dos equipamentos fornecidos, 

compreendendo: instalar  f is icamente todos os 

equipamentos e conf igurá - los logicamente.  

2.15.6.2.  A insta lação poderá ocorrer em dia út i l  ou não e em 

horár io comercia l ou não, sem ônus adicionais  e a 

cr i tér io da CONTRATANTE. 

2.16.  Correção de erros  

2.16.1.  Os erros ident i f icados e relacionados no relatór io de auditor ia do 

processo de RECEPÇÃO TÉCNICA dos lotes preparados pela 

CONTRATADA deverão ser corr ig idos a part ir  de sua 

comunicação pela CONTRATANTE, considerando regime de 

atendimento 5x8, num prazo de 05 (cinco) dias úteis.  

2.16.2.  A correção de erros em um prazo super ior  ao est ipulado est ará 

sujeita à apl icação de multa conforme est ipulado no indicador de 

qual idade “CORREÇÃO DE ERROS”, def inido na  c láusula 

“ INDICADORES DE QUALIDADE ”  deste anexo. 
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3. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

3.1.  Acompanhar a CONTRATADA durante a instalação da inf raestrutura 

entregue e execução dos serviços contratados.  

3.2.  Emit ir  laudo técnico de aceite dos serviços contratados ,  conforme cláusula 

de RECEPÇÃO TÉCNICA.  

4. RECEPÇÃO TÉCNICA 

Esta cláusula t rata das condições de aceite na recepção técnica dos 

serviços de ORGANIZAÇÃO e CAPTURA de páginas,  pois os serviços 

real izados pela CONTRATADA serão obr igator iamente auditados pela 

CONTRATANTE antes de sua l iberação para faturamento.  

4.1.  A l iberação de qualquer lote para faturamento somente será possível a 

part ir  do aceite formal  da CONTRATANTE, conforme documento def inido 

no anexo I IE –  Modelos de documentos.  

4.1.1.  Na organização serão ver i f icados se os documentos estão 

rasgados e não foram colados, ou amassados e não foram 

desamassados ou desdobrados, se exis te algum t ipo de grampo, 

cl ips ou colchetes e af ins e não foram ret irados .  

4.1.2.  Na captura,  serão ut i l izados os seguintes cr i tér ios par a 

desaprovação dos sublotes:  

4.1.2.1.  Bordas não el iminadas;  

4.1.2.2.  Imagens desal inhadas ou não rotacionadas;  

4.1.2.3.  Páginas em branco;  

4.1.2.4.  Imagens em desacordo com as característ icas 
def inidas no Edital ;  

4.1.2.5.  Imagens com ruídos (as imagens i legíveis serão 
val idadas com os or ig inais) ;  

4.1.2.6.  Imagens dupl icadas;   

4.1.2.7.  Imagens seccionadas;  

4.1.2.8.  Omissão de imagens;  
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4.1.2.9.  Indexação errada;  

4.1.3.  Cada sublote referente ao processo de CAPTURA deverá ser 

entregue em mídia e letrônica  para auditor ia do serviço real izado,  

conforme def inido nos requisi tos técnicos deste Edital .  

4.1.3.1.  Junto com o sublote,  a CONTRATADA deverá 

encaminhar,  também em mídia elet rônica,  para 

auditor ia do serviço real izado, os arquivos 

“LOG_DE_EVENTOS_DE_INDEXACAO”  e 

“LOG_DE_QUANTIDADE ” ,  cr iados durante o 

processo de dig ital ização, conforme def inido no 

anexo I IA deste Edital .  

4.1.4.  A volumetr ia e o t ipo de mídia eletrônica  podem ser alterados em 

função de acordo entre as partes,  desde que atendidas às 

condições abaixo:  

4.1.4.1.  A CONTRATADA e a CONTRATANTE deverão 

concordar com as alterações.  

4.1.4.2.  A CONTRATANTE não terá ônus adicional.  

4.1.4.3.  As alterações deverão ser formalizadas através de 

acordo operacional .  

4.2.  O pagamento dos lotes entregues estará sujeito a penal idades, conforme 

especif icado no indicador de qual idade “EFICI ÊNCIA NA 

PRODUTIVIDADE”,  def inido na cláusula INDICADORES DE QUALIDADE 

deste anexo.  

4.2.1.  Sublotes devolvidos durante o processo de recepção técnica 

somente serão l iberados para faturamento a part ir  do aceite da 

CONTRATANTE. 

4.2.2.  A CONTRATANTE terá,  no máximo, 10 (dez) dias úteis para 

val idar ou recusar um sublote entregue.  

4.2.3.  Após a auditor ia,  a CONTRATANTE irá emit ir  um laudo técnico,  

conforme modelo de documento detalhado no anexo I IE, 

relacionando as não conformidades para correção, ou l iberando 

o sublote para faturamento.  
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5. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

Deverão ser observados os seguintes prazos na elaboração do cronograma para 

execução dos serviços contratados.  

5.1.  O cronograma de execução será ajustado entre as partes em reunião de 

planejamento de projeto,  que deverá ocorrer até o 10 º (décimo) dia corr ido 

contado a part ir  da data de assinatura do contrato . 

5.2.  O cronograma deverá def inir  quando e quantos documentos serão 

ORGANIZADOS e CAPTURADOS por mês, tendo como premissas:  

5.2.1.  Obr igator iedade da entrega do pr imeiro lote até 2 (dois)  meses 

corr idos a part ir  da assinatura do contrato . 

5.2.2.  Nenhum lote (exceto os dois pr imeiros e o últ imo)  poderá ter  

volumes infer iores a  500.000 (quinhentas mil )  páginas,  

contabi l izando neste total as páginas organizadas (selecionadas 

para captura e descartadas)  e as paginas capturadas.  

5.2.3.  O número máximo de lotes permit idos para def inição do 

cronograma será l imitado pela equação abaixo,  sendo a f ração 

da divisão arredondada para cima: 

NML =  (  TPcO + TPcC )  /  500.000,   

onde,  

NML = Número máximo de lotes permit idos  

TPcO = Total de páginas contratadas para ORGANIZAÇÃO  

TPcC = Total de páginas contratadas para CAPTURA  

5.2.4.  O prazo máximo para execução do contrato,  em meses corr idos, 

será igual ao Número Máximo de Lotes + 3. 

5.2.5.  O cronograma, a volumetr ia mensal de entregas e o prazo de 

val idação pela CONTRATANTE poderão ser alterados em função 

de acordo entre as partes,  desde que atend idas as condições  

abaixo:  

5.2.5.1.  A CONTRATADA e a CONTRATANTE deverão 

concordar com as alterações.  
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5.2.5.2.  A CONTRATANTE não terá ônus adicional.  

5.2.5.3.  As alterações deverão ser formalizadas através de 

acordo operacional .  

6. PAGAMENTO 

6.1.  O faturamento dos serviços contratados será escalonado em lotes,  

consecut ivos,  mensais:  

6.1.1.  Na fase de ORGANIZAÇÃO serão contabi l izadas todas as 

páginas Organizadas  pela CONTRATADA, selec ionadas para 

captura bem como as páginas selecionadas para descarte.  

6.1.2.  Na fase de CAPTURA somente serão contabi l izadas as p áginas 

dig ital izadas e indexadas.  

6.2.  O faturamento somente poderá contemplar os lotes de documentos 

devidamente aud itados e l iberados para faturamento,  conforme laudo 

técnico de aceite emit ido pela CONTRATANTE dos serviços real izados no 

mês anter ior ,  conforme descr i to na cláusula RECEPÇÃO TÉCNICA.  

6.2.1.  A CONTRATADA deverá emit ir  mensalmente um relatór io 

contendo:  

6.2.1.1.  Quant idade de página organizada para captura,  até o 

momento,  segmentado por mês de entrega, 

considerando apenas os lotes l iberados pela 

CONTRATANTE, conforme def inido na cláusula 

RECEPÇÃO TÉCNICA, deste anexo.  

6.2.1.2.  Quant idade de página organizada para descarte,  até 

o momento, segmentado por mês de entrega.  

6.2.1.3.  Quant idade de página capturada e indexada até o 

momento,  segmentado por mês de entrega.  

6.2.1.4.  A CONTRATADA deverá considerar apenas os lotes 

l iberados pela CONTRATANTE, conforme def inido na 

cláusula RECEPÇÃO TÉCNICA.  

6.2.1.5.  Quant idade de lotes e páginas em processo de 

revisão pela CONTRATADA, conforme def inido no 

processo de RECEPÇÃO TÉCNICA.  
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6.2.2. A últ ima parcela prevista no cronograma somente poderá ser 

faturada caso todas as pendências e entregas tenham sido 

objetos de aceite por parte da CONTRATANTE.  

7. INDICADORES DE QUALIDADE 

Seguem abaixo os indicadores de qual idade que serão acompanhados durante a 

execução dos serviços e as penal idades pelo descumprimento  dos mesmos. 

7.1.  A soma das multas não poderá ult rapassar a 20% (vinte por cento) do 

valor da fatura mensal.  

7.2.  Os indicadores serão apurados mensalmente em relatór io encaminhado 

pela CONTRATADA, de acordo com modelo def inido neste Edital .  

7.3.  Indicadores.   

7.3.1.  Correção de erro  

IECE – Índice de eficácia na correção de erros  

Atributo Valor 

Descrição 
Eficácia na correção de erros auditados pela CONTRATANTE durante a 

etapa de recepção técnica dos serviços entregues pela CONTRATADA. 

Objetivo 

Medir se a CONTRATADA corrige as não conformidades apontadas no 

laudo técnico de auditoria, elaborada pela CONTRATANTE, durante a 

etapa de recepção técnica dos serviços, no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis.  

Meta 90% 

Periodicidade  Mensal 

Unidade de 

Representação 

Representação 

Valor percentual 

Forma de Cálculo 

IECE = ( TLC /  TLR ) x 100  

onde:  

TLC = Total de lotes invalidados na RECEPÇÃO TÉCNICA, /pela 

CONTRATANTE, mas corrigidos no prazo contratual, pela 

CONTRATADA, no período de apuração mensal. 

TLC = Total de lotes invalidados na RECEPÇÃO TÉCNICA, pela 
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IECE – Índice de eficácia na correção de erros  

Atributo Valor 

CONTRATANTE, no período de apuração mensal. 

 

Mecanismo de 

Medição e Gestão  

O mecanismo de medição e a forma de gestão deste indicador estão 

descritos na cláusula RECEPÇÃO TÉCNICA deste anexo. 

Proporcionalização 

do Pagamento 

Será aplicado um desconto no pagamento à CONTRATADA, no caso de 

descumprimento da meta, no valor de 5% da fatura mensal.  

Este desconto não limita o direito da CONTRATANTE de aplicar outras 

penalidades previstas na legislação vigente. 

Observação Não se aplica. 

 

 

7.3.2.  Produt ividade  

IPOC – Índice de produtividade de Organização e Captura de páginas  

Atributo Valor 

Descrição 
Quantidade de páginas ORGANIZADAS e CAPTURADAS  até um 

determinado mês de apuração 

Objetivo 

Medir a eficiência acumulada do processo de ORGANIZAÇÃO e 

CAPTURA de documentos desde o início do projeto até a data de 

apuração mensal. 

Meta 90% 

Periodicidade  Mensal 

Unidade de 

Representação 
Valor percentual 

Forma de Cálculo 

IPOC = ( ( TPs + TPd + TPc ) /  ( TPpO + TPpC ) x 100  

onde:  

TPS = Total de páginas efetivamente organizadas e selecionadas para 

captura, acumuladas, do início do projeto até a data de apuração mensal. 

TPd = Total de páginas efetivamente organizadas e descartadas, 

acumuladas, do início do projeto até a data de apuração mensal. 
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IPOC – Índice de produtividade de Organização e Captura de páginas  

Atributo Valor 

TPc = Total de páginas efetivamente capturadas, acumuladas, do início do 

projeto até a data de apuração mensal. 

TPpO = Total de páginas PLANEJADAS para entrega, acumuladas, do 

início do projeto até o período de apuração, conforme cronograma, no 

processo de ORGANIZAÇÃO. 

TPpC= Total de páginas PLANEJADAS para entrega, acumuladas, do 

início do projeto até o período de apuração, conforme cronograma, no 

processo de CAPTURA. 

Mecanismo de 

Medição e Gestão  

O mecanismo de medição e a forma de gestão deste indicador estão 

descritos na cláusula RECEPÇÃO TÉCNICA deste anexo. 

Proporcionalização 

do Pagamento 

Será aplicado um desconto no pagamento à CONTRATADA, no caso de 

descumprimento da meta, no valor de 5% da fatura mensal.  

Este desconto não limita o direito da CONTRATANTE de aplicar outras 

penalidades previstas na legislação vigente. 

Observação 

Uma página somente será considerada efetivamente ORGANIZADA ou 

CAPTURADA após o aceite formal da CONTRATANTE, conforme descrito 

na cláusula RECEPÇÃO TÉCNICA deste anexo. 

 

8. GESTÃO DE CHAMADOS 

8.1.  Pelo menos um dos seguintes mecanismos deve ser disponibi l izado pela 

CONTRATADA para ABERTURA (REGISTRO) de CHAMADOS: telefone, 

mensagem eletrônica (e -mail) ,  sít io na Internet.  

8.1.1.  No caso de l igações telefônicas,  o número para contato para a 

abertura/registro de CHAMADOS deverá ser único para todos os 

módulos,  componentes ,  serviços e funcional idades da 

SOLUÇÃO. 

8.2.  Na ABERTURA (REGISTRO) dos CHAMADOS, a CONTRATANTE irá 

comunicar,  v ia mensagem eletrônica (e -mail) ,  à CONTRATADA as 

seguintes informações:  

8.2.1.  Data e hora de abertura do CHAMADO.  

8.2.2.  Código alfanumérico de ident i f icação do CHAMADO.  
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8.2.3. Descr ição do CHAMADO.  

8.2.4.  Ident i f icação (nome completo e matr ícula)  do sol ic i tante da 

CONTRATANTE. 

8.2.5.  Ident i f icação do atendente da CONTRATADA.  

8.3.  Caso o CHAMADO tenha sido aberto via l igação telefônica,  a 

CONTRATADA deverá conf irmar,  via mensagem eletrôn ica (e-mail) ,  a 

ABERTURA (REGISTRO) do CHAMADO, inc luindo as seguintes 

informações:  

8.3.1.  Código alfanumérico de ident i f icação do CHAMADO.  

8.3.2.  Data e hora de início do ATENDIMENTO.  

8.3.3.  Descr ição do serviço a executar.  

8.3.4.  Ident i f icação do responsável pelo serviço a execut ar.  

8.4.  O CONTIGENCIAMENTO do CHAMADO será conf irmado através do aceite 

pela CONTRATANTE na ordem de serviço (OS) correspondente,  desde que 

incluso as seguintes informações:  

8.4.1.  Código alfanumérico de ident i f icação do CHAMADO.  

8.4.2.  Data e hora de conclusão do cont ingen ciamento.  

8.4.3.  Descr ição detalhada do serviço executado.  

8.5.  A CONCLUSÃO def ini t iva do CHAMADO será conf irmada através do aceite 

pela CONTRATANTE na ordem de serviço (OS) correspondente,  desde que 

incluso as seguintes informações:  

8.5.1.  Código alfanumérico de ident i f icaç ão do CHAMADO.  

8.5.2.  Data e hora de conclusão do serviço executado.  

8.5.3.  Descr ição detalhada do serviço executado.  
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1. DOCUMENTAÇÃO PARA ADJUDICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO 

              A PROPONENTE classif icada em pr imeiro lugar no processo l ic i tatór io deverá 

apresentar,  para fechamento da sessão do pregão, as informações abaixo 

relacionadas, para homologação do processo:  

1.1.  Um ou mais atestados emit idos por ent idade públ ica ou pr ivada declarando 

que a PROPONENTE já forneceu serviços compatíveis com o objeto desse 

Edital :  

1.1.1.  Organização e preparação de documentos de no mínimo 

3.000.000 ( t rês milhões) de páginas documentais  em papel em 

formato A4 ou superior .   

1.1.2.  Captura de conteúdo de no mínimo 2.000.000 (dois milhões) de 

páginas em papel no formato até A3, com ut i l ização de OCR.  

1.1.3.  Captura de conteúdo de no mínimo 10.000 (dez mil)  páginas em 

papel,  formato igual ou super ior  a A1. 

1.1.4.  Os atestados, emit idos em português,  deverão conter:   

1.1.4.1.  Nome da ent idade que está emit indo o atestado;  

1.1.4.2.  Quant idade de páginas documentais t rabalhadas;  

1.1.4.3.  Qual idade do serviço prestado;  

1.1.4.4.  Data da emissão do atestado;  

1.1.4.5.  Nome do responsável pela assinatura do atestado e 

o cargo do mesmo na ent idade atestante.  

1.2.  Declaração concordando com todos os requisi tos def inidos para este 

Edital .  

1.3.  Declaração informando que durante o per íodo de prestação dos serviços , 

a assistência técnica dos equipamentos  e sof twares instalados nas 

dependências do CONTRATANTE será de sua inteira responsabi l idade, 

inclu indo todos os custos correspondentes.   

1.4.  Declaração informando que o projeto de gestão de conteúdo terá um 

Coordenador Técnico .  



           Anexo IIC- ADJUDICAÇÃO 

 

 

Anexo IIC 3  

 
 

1.4.1. O coordenador será responsável pela or ientação técnica dos 

projetos,  pela qual idade dos serv iços,  pelos cumprimentos dos 

cronogramas e por representar a CONTRATADA perante a 

CONTRATANTE na solução de qualquer pendência técnica e/ou 

operacional.  

1.5.  Declaração informando que o projeto terá a presença de um Supervisor,  

no local de execução dos serviços,  nas instalações da INSTITUIÇÃO.  

1.5.1.  O Supervisor será o prof issional responsável pela execução 

direta de um projeto,  pela coordenação das equipes no local de 

execução dos t rabalhos.  Este prof issional deverá acompanhar a 

equipe de execução durante todo o per íodo de t rabalho,  

est ipulado em contrato.  

1.5.2.  Deverá ser alocado um Supervisor para cada etapa do serviço,  

ou seja,  um para organização e preparação e outro para captura 

de conteúdo para cada contrato,  caso estes não sejam 

executados no mesmo local.  Caso estes  sejam real izados no 

mesmo espaço f ís ico poderá ser alocado apenas um prof issional 

para acompanhar as duas equipes.  
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1. PRECIFICAÇÃO 

A PROPONENTE deverá apresentar  os custos,  para registro de preço , segmentados conforme tabela abaixo:  

Serviço  

 

 

 

I tem 
Deta lhe  do Serviço  

 

Quant idade de  

páginas,  

conforme 

especi f icações 

deste  edi ta l  

 

Preço Uni tár io  

(R$)  

 

Preço 

Tota l   

(R$)  

1-Preparação e 

Organização  de 

documentos com 

formato até A3  

 

1 .1  

Em ca ixas  box de  pape lão  e  

sacos  de  po l ip rop i leno  
 

  

 

1 .2  

Em pas tas  suspensas  e  pas tas  

in te rca ladoras  
 

  

1 .3  Em pas tas  pendu la res  e pas tas  

in te rca ladoras  para  a rqu ivos  

des l i zan tes  
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Serviço Item Detalhe do Serviço  

Quantidade de 

páginas, 

conforme 

especif icações 

deste edital  

 

 

Preço Uni tár io  

(R$)  Preço 

Tota l   

(R$)  

2-Preparação e 

Organização de 

documentos com 

formato maior que A3 

até A0 

 

2.1 

Acond ic ionamento  em ca ixas  

box de  pape lão  e  sacos  de  

po l ip rop i leno  

   

2.2 Acond ic ionamento  em pas tas  

suspensas  e  pas tas  

in te rca ladoras  

   

2.3 Acond ic ionamento  em pas tas  

pendu la res  e  pas tas  

in te rca ladoras  para  a rqu ivos  

des l i zan tes  

   

2.4 Acond ic ionamento  em tubos  

Kra f t  
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Serviço  

 

I tem 

 

Deta lhe  do Serviço  

Quant idade de  

páginas,  

conforme 

especi f icações 

deste  edi ta l  

 

Preço Uni tár io  

(R$)  

 

Preço 

Tota l  

(R$)  

3 -Captura  de  papel  com 

formato menor  ou igual  

a  A3,  com 

reconhecimento ót ico 

de  caracteres  

 

3 .1  Até  12  i tens  documenta is  para  

de f in i r  o  índ ice  bás ico  e a té  5  

metadados   

 

  

3 .2  De 13  a  20  i tens  documenta is  

para  de f in i r  o  índ ice  bás ico  a té  

5  metadados  

   

3 .3  De 21  a  40  i tens  documenta is  

para  de f in i r  o  índ ice  bás ico  a té  

5  metadados  

   

3 .4  De 41  a  99  i tens  documenta is  

para  de f in i r  o  índ ice  bás ico  a té  

5  metadados  
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Serviço  

 

I tem 

 

Deta lhe  do Serviço  

Quant idade de  

páginas,  

conforme 

especi f icações 

deste  edi ta l  

 

Preço Uni tár io  

(R$)  

 

Preço 

Tota l  

(R$)  

4 -Captura  de  papel  em 

formato maior  que A3 

até  A0,  com 

reconhecimento ót ico 

de  caracteres  

 

4 .1  Até  12  i tens  documenta is  para  

de f in i r  o  índ ice  bás ico  até  5  

metadados  

 

  

4 .2  De 13  a  20  i tens  documenta is  

para  de f in i r  o  índ ice  bás ico  a té  

5  metadados  

   

4 .3  De 21  a  40  i tens  documenta is  

para  de f in i r  o  índ ice  bás ico  a té  

5  metadados  

   

4 .4  De 41  a  99  i tens  documenta is  

para  de f in i r  o  índ ice  bás ico  a té  

5  metadados  
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Serviço  

 

I tem 

 

Deta lhe  do Serviço  

Quant idade de  

páginas,  

conforme 

especi f icações 

deste  edi ta l  

 

Preço Uni tár io  

(R$)  

 

Preço 

Tota l  

(R$)  

 

 

 

 

5 -Tecno log ia  de  

ass ina tu ra  d ig i ta l  dos  

documentos  cap tu rados  

 

5 .1  Documentos  ass inados  no  

fo rmato  PDF pesqu isáve l  com 

a  ass ina tu ra  d ig i ta l  

encapsu lada  no  p rópr io  

a rqu ivo  PDF pesqu isáve l  

(padrão  Adobe) .   

 

  

5 .2  Documentos  ass inados  no  

fo rmato  PDF/A pesqu isáve is  

com a  ass ina tu ra  d ig i ta l  

encapsu lada  no  p rópr io  

a rqu ivo  PDF/A pesqu isáve l  

(padrão  Adobe) .   

 

  

5 .3  Documentos  ass inados  

segundo os  requ is i tos  para  

geração  e  ver i f i cação  de  

ass ina tu ras  d ig i ta is  do  ICP 

Bras i l ,  com con teúdo e  

ass ina tu ra  em arqu ivos  

d is t in tos .  

   

Valor total do registro de Preço  R$ 
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1. MODELOS DE DOCUMENTOS 

1.1.  Modelo de documento para apuração de níveis de serviço  

1.1.1. Este modelo é uma referência e poderá ser a lterado com a 

concordância das partes,  CONTRATADA e CONTRATANTE, desde 

que registrado em acordo operacional .  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO DE APURAÇÃO DE NÍVEIS DE SERVIÇO 

 
Identif icação do Contrato  

Contrato:  __________     Data de Emissão: 
___/___/___ 

Indicadores de Qualidade 

Código do Indicador: _____________ 

Nome: ________________________________________________________ 

Período de Apuração: ___ /___ /___ a ___ /___ /___ 

Valor Apurado: ______ 

Desconto no Pagamento: (__) sem desconto (meta atingida) 

(__) desconto de R$______ 

(_________________________________) na parcela devida no 

mês ou na garantia contratual, conforme estipulado no contrato 

correspondente a este serviço. 

Chamados no Período 

Código do 

Chamado 

Abertura Encerramento 

Data Hora Data Hora 

     

     

     

     

.   
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1.2.  Modelo de TERMO DE ACEITE 

1.2.1. Este modelo é uma referência e poderá ser a lterado com a 

concordância das partes,  CONTRATADA e CONTRATANTE, desde 

que formalizado em acordo operacional.  

 

 

 

TERMO DE ACEITE 

 

 

Declaro que os serviços do lote (ou sublote) XX, referentes à prestação de 

serviços do Contrato xxxx/xx, firmado entre XXXXXXXX e XXX estão em 

conformidade com os níveis de serviços estipulados. 

 

xxxxxxxx, xx de xxxxxxxxxxxxxx de 20xx. 

 

 

 

__________________________________________ 

Nome 

Cargo 
Matrícula 

 

 

 

 

 

 

 



                                                   Anexo IIE- MODELOS DE DOCUMENTOS 

 

Anexo IIE 4  

 
 

 

 

1.3.  Modelo de TERMO DE NÃO CONFORMIDADE 

1.3.1. Este modelo é uma referência e poderá ser a lterado com a 

concordância das partes,  CONTRATADA e CONTRATANTE  desde que 

formalizado em acordo operacional .  

 

 

 

TERMO DE NÃO CONFORMIDADE 

 

 

Declaro que os serviços do lote (ou sublote) XX, referentes à prestação 

de serviços do Contrato xxxx/xx, firmado entre XXXXXX e XXX NÃO 

ESTÃO em conformidade com os níveis de serviços estipulados. 

Portanto, este lote (ou sublote) não será recebido pela CONTRATANTE 

até que as não conformidades sejam sanadas. 

O prazo para resolução dos problemas é de xx (xxxxx) dias úteis a 

contar da data desta comunicação. 

 

xxxxxxxxx, xx de xxxxxxxxxxxxxx de 20xx. 

 

 

 

__________________________________________ 

Nome 
Cargo 

Matrícula 
 


