
 
 

 

ANEXO I 
 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. OBJETO 
 
1.1 Contratação de empresa especializada em tecnologia da informação, para fornecimento de 
licença de direito de uso de software em plataforma única de gestão eletrônica de documentos, 
contemplando módulo GED - Gestão Eletrônica de Documentos, módulo de Assinaturas Eletrônicas 
e Digitais, sendo estes módulos 100% WEB, incluso suporte técnico, manutenção, implantação, 
migração de dados, parametrização dos módulos, treinamento, armazenamento dos dados e locação 
dos scanners. 
 
2. JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO 
 
2.1 A devida contratação se faz necessário, devido a evolução da gestão pública nos dias atuais, 
onde todos documentos deverão estar em formato eletrônico, garantindo assim a integridade, 
economia em impressão de papeis, aquisição dos mesmos, celeridade em assinaturas de documentos 
e celeridade em processos eletrônicos dos mais diversos serviços sustentados pelo município, e com 
isto a implementação deste constitui uma grande tendência do mundo moderno cada dia mais 
afogado  nos  próprios  documentos  e  informações  que  produz. 
 
2.2 A Câmara Municipal de Rio Verde está empenhada em implantar melhores sistemas 
informatizados para um efetivo controle dos processos administrativos entre outros. A 
modernização administrativa requer, dentre outras coisas, um suporte técnico especializado, 
especialmente na área de informática, onde o ritmo de mudanças é constante e, cada vez mais, em 
menor tempo. A eficiência, além da melhoria dos processos administrativos, passa pela 
racionalização do gasto público municipal.  
 
3. JUSTIFICATIVA DO LOTE ÚNICO 
 
3.1 Inicialmente cumpre ressaltar que  os itens previstos nesta aquisição são inter-relacionados 
e compõem uma única solução para implantação e execução de Software em plataforma única 
de gestão eletrônica de documentos, contemplando módulo GED - Gestão Eletrônica de 
Documentos, módulo de Assinaturas Eletrônicas e Digitais, incluso suporte técnico, 
manutenção, implantação, migração de dados, parametrização dos Módulos, treinamento, 
armazenamento dos dados e locação dos scanners. 
 
3.2 Em nosso ordenamento jurídico a regra é o parcelamento das obras, serviços e compras, em 
quantas parcelas revelarem-se técnica e economicamente viáveis. 



 
 

 

3.3 Entretanto, temos que a obrigatoriedade do parcelamento pode ser afastada quando 
comprovada sua inviabilidade técnica e econômica. 
 
3.4 No presente caso, toda solução licitada será integrada, permitindo o compartilhamento de 
dados, assim como também está incluso todo o suporte técnico, manutenção, importação de 
dados, treinamento, e outras especificações que somente poderão ser prestados pela empresa 
ganhadora que desenvolveu o sistema de software. 
 
3.5 Destarte, caso houvesse a fragmentação, não haveria a integração de ferramentas, pois 
seriam  com tecnologias e plataformas distintas. Certamente haveria a perda da confiabilidade 
e integridade dos dados, implicando em grave retrocesso da infraestrutura de tecnologia. 
 
3.6 Permitir a adjudicação dos itens da licitação a diferentes empresas produz efeitos nocivos a 
execução contratual, nos termos delineados pelo Acórdão TCU 1946/2006 Plenário (Voto do 
Ministro Relator): 

 
(...) 
"Por pertinente, trago à baila escólio de Marçal 

Justen Filho: 'O fracionamento em lotes deve respeitar a 
integridade qualitativa do objeto a ser executado. Não é 
possível desnaturar um certo objeto, fragmentando-o em 
contratações diversas e que importam o risco de 
impossibilidade de execução satisfatória.' (Comentários à 
Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 10. Ed. São 
Paulo: Dialética, 2004. P. 209).” 

(...) 
3.7 Destarte, tendo em vista tratar-se de solução de TI que requer unicidade com relação ao 
todo a fim de evitar a desnaturação do objeto e garantir a eficiência operacional, o objeto 
deverá ser adjudicado de forma global para a licitante que apresentar a menor proposta.  
 
 
4. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 
 
4.1 Os itens objeto desta contratação deverão observar rigorosamente as especificações constantes 
abaixo: 
 
 
 
 



 
 

 

 
LOTE ÚNICO  

     

Item Produto Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total 

1 
Implantação e Treinamento na operação 
do software. 

01 Serviço R$ 9.500,00 R$ 9.500,00 

2 

Serviço de sustentação, suporte, 
hospedagem e atualização de versão do 
software, com 10GB de armazenamento 
de acordo com os requisitos 
estabelecidos neste Termo de 
Referência. Com a disponibilização e 
manutenção de 01 Scanner Profissional 
que atinge velocidades de digitalização 
de 50 ppm / 100 ipm (600/600 dpi, 
retrato A4), carrega até 100 folhas por 
vez e vem equipado com capacidade de 
digitalização de até 8.000 folhas por 
dia. Duplex, Certificados de 
sustentabilidade ENERGY STAR, 
RoHS no regime comodato. 

09 meses R$ 9.333,33 R$ 84.900,00 

   
 
 
 
 
 
 

Item Produto 
QTD 
GB 

Valor GB 
Valor Total 

GB 
Qtd 

Meses 
Valor Total 

3 

Armazenamento adicional de 
1GB além do contratado no 
Item 2, com expansão mensal 
tarifado através de a cada 
GIGA adicional. 

2.048 R$ 12,33 R$ 25.258,67 9 R$ 227.328,000 



 
 

 

4.2 O Valor Estimado do presente objeto é de R$ 321.728,00 (trezentos e vinte e um mil, setecentos 
e vinte e oito reais) baseado na média aritmética dos orçamentos fornecidos por empresas que 
atuam no ramo pertinente;  
 
4.3 Entende-se por aplicação WEB, de uma forma geral, sistemas de informática projetados para 
utilização através de um navegador, por meio da intranet ou internet, de forma ágil e segura, sem a 
necessidade de instalação de ferramentas adicionais e/ou acessórias nas estações de trabalho ou lado 
cliente da aplicação. As características gerais dos softwares de gestão em plataforma única, assim 
como as especificações dos módulos solicitados estão descritos neste termo de referência e seus 
anexos. 
 
4.4 Por questões de compatibilidades os sistemas devem utilizar linguagem que possibilite a 
integração total dos módulos, trabalhando em plataforma única, bem como, outras relevâncias 
relacionadas à conveniência administrativa como a padronização e condições para implementações 
e implantações caso seja necessário. 
 
4.5 Por motivos de segurança de aplicações WEB, não será permitida a integração através de 
aplicações que utilizem o recurso NPAPI (Java Runtime, Silverlight ou outros plug-ins web), dos 
navegadores de internet. Não serão aceitos sistemas de plataforma desktop operando por meio de 
“emulador” em navegadores WEB. 
 
4.6 A empresa contratada deve ser capaz de atender a todos os aspectos legais que envolvem os 
processos na administração pública municipal. 
 
4.7 Treinamento: 
 

4.7.1 A empresa deverá ministrar treinamento em separado para os grupos de usuários de cada 
um dos sistemas fornecidos. Deverão ser utilizados dados reais da Câmara Municipal, como uma 
cópia dos dados obtidos após a migração dos dados, para realização do treinamento. 
 
4.7.2 O tempo total de treinamento deverá ser de no mínimo 40 (quarenta) horas, com no mínimo 
20 (vinte) dessas horas de acompanhamento de tarefas reais do usuário em seu local de trabalho, 
divididas por departamentos a critério da Câmara Municipal. 

 
4.7.3 O serviço de treinamento compreenderá a habilitação de profissionais usuários da 
plataforma única de gestão eletrônica de documentos para a operação, de forma a permitir a 
plena utilização dos recursos disponíveis. 
 
4.7.4 Os procedimentos de treinamento de usuários deverão ser prestados da seguinte maneira: 
 



 
 

 

a) Durante a implantação deverá ser ministrado os treinamentos em paralelo nas dependências da 
CONTRATANTE. 
b) Os serviços de treinamento deverão ser prestados nas dependências da sede da 
CONTRATANTE e quando possível ou necessário, também nas dependências da LICITANTE 
VENCEDORA, sempre por técnicos do quadro da LICITANTE VENCEDORA e sob 
acompanhamento do fiscal do contrato designado pela CONTRATANTE. 
c) A LICITANTE VENCEDORA deverá realizar treinamento e capacitação plenas aos 
servidores designados pela CONTRATANTE, envolvidos com a área objeto deste contrato, tanto 
nas rotinas manuais quanto nas de uso dos meios computacionais. 
d) Durante o período de vigência do contrato, todas as adaptações que forem implantadas 
deverão ser precedidas de treinamento e capacitação necessários ao bom uso das ferramentas. 
Sendo estes treinamentos podendo ser facultados às ferramentas de Webinar, seminário online 
em vídeo, gravado ou ao vivo com interação em chat ou vídeo. 
 
4.7.5 Do Suporte: 
 
a) O suporte aos sistemas poderá ser feito através de atendimento telefônico, remoto ou in loco 
em caso de alta demanda ou novas funcionalidades especificas, sendo que quando este for 
solicitado in loco o mesmo deverá ser feito no prazo máximo de até 72 horas, cujas despesas de 
estadia e alimentação correrão inteiramente por conta da LICITANTE VENCEDORA, sem 
qualquer ônus da CONTRATANTE. 
 
4.7.6 Das Manutenções do Sistema: 
a) Atualizações: 
o Pela manutenção/atualização ora contratadas, obriga-se a LICITANTE VENCEDORA a 
manter os softwares tecnicamente atualizados, fornecendo as novas versões que venham a ser 
liberadas, desde que contenham alterações, acréscimos de rotina ou melhoria de desempenho. 
Todas as versões liberadas pela LICITANTE VENCEDORA, mencionadas acima, serão 
colocadas à disposição sem ônus adicional; 
o A LICITANTE VENCEDORA ainda se obriga alterar os softwares, durante a vigência do 
contrato, com relação às variáveis normalmente alteradas por legislação, ou quaisquer outras 
causas externas que decorram de determinação governamental, desde que, em tempo hábil, a 
CONTRATANTE comunique, por escrito, à LICITANTE VENCEDORA, da necessidade de tais 
atualizações, assim como envie à mesma a legislação que servirá de base às atualizações 
eventualmente solicitadas. 
 

5. DOS REQUISITOS 
 
5.1 Requisitos não funcionais e obrigatórios: 
 
o O acesso ao sistema deve ser realizado exclusivamente via HTTPS; 



 
 

 

o O sistema deve possibilitar processamentos em background; 
o Possibilitar emitir certificado digital A1 avançado com certificadora própria do software 
(Certificadora Privada); 
o Possibilitar login no sistema com certificado digital do tipo A1, este sendo público ou 
privado do software; 
o Permitir o upload do Certificado A1 ICP Brasil, individual, como opcional, para os usuários 
efetuarem login e assinatura através de certificado digital público pelo sistema; 
o O sistema deve comportar o trabalho simultâneo de todos os usuários de todos os 
Departamentos; 
o O sistema deve ser baseado em Banco de Dados Relacional, padrão SQL, utilizando SGBD 
de código livre sem ônus de licenciamento; 
o Possuir Processos Digital (no-paper) com a possibilidade de assinatura por Certificado 
Digital A1 ICP Brasil, ou assinatura avançada própria do sistema; 
o Permitir cadastramento de usuários com controle de nível/perfil/papel de acesso, podendo ser 
configurado para inclusão, alteração, consulta e exclusão; 
o Permitir nível de controles de acesso e permissionamentos individuais por usuário; 
o Possuir cadastro ilimitado de nível / papel / perfil de acesso de usuários; 
o Permitir ativar ou desativar, usuário ou nível / papel / perfil; 
o Permitir relacionar um único usuário com múltiplos Departamentos; 
o Permitir personalizar logomarca, bem como dados cadastrais da CONTRATANTE; 
o Permitir alterar o formato padrão de visualização do ambiente de trabalho entre os 3 
formatos disponíveis, sendo GED e Assinatura, para todos usuários cadastrados; 
o Permitir ativar ou desativar a conversão automática para PDF/A 3B em conformidade com a 
ISO 19005-3, de documentos; 
o Permitir ativar ou desativar extração automática de textos OCR de documentos; 
o Permitir ativar ou desativar a organização de documentos físicos por cadastro de localidades, 
corredores, prateleiras e caixas; 
o Armazenamento dos arquivos digitalizados na LICITANTE VENCEDORA, com backup 
total dos arquivos 

 
5.2 Requisitos Operacionais 
 

5.2.1 Não é obrigatório aos LICITANTES possuírem módulos com os nomes indicados neste 
termo, nem distribuídos na forma abaixo especificada, entretanto, os programas ou módulos 
apresentados pelos proponentes deverão atender todas as exigências especificadas nos itens que 
compõem esta parte, inclusive a sua total integração e plataforma única. Para atender as 
necessidades deste, os módulos deverão contemplar no mínimo os seguintes acessos e requisitos: 

 
 

 DESCRIÇÃO DO SOFTWARE 
1 Módulo GED - Gestão Eletrônica de Documentos 



 
 

 

2 Módulo de Assinaturas Eletrônicas e Digitais 
 
 

 MÓDULO GED - GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS   
 

O Módulo GED, tem como objetivo apresentar as seguintes características ou possibilidades: 
 
 
 o Possuir cadastro de localidades; 
 o Possuir cadastro de corredores; 
 o Possuir cadastro de prateleiras; 
 o Possuir cadastro de caixas-arquivo com numeração customizada; 
 o Possuir cadastro de departamentos; 
 o Permitir bloquear upload de documentos  em departamento; 
 o Permitir bloquear acesso público em departamento; 
 o Possuir cadastro de tipos de pasta digitalizada; 
 o Possuir cadastro de subtipos de pasta digitalizada; 
 o Permitir relacionar tipos de pastas com departamento; 
 o Permitir relacionar documento ao departamento e caixa-arquivo; 
 o Permitir o upload de múltiplos documentos em um único cadastro; 
 o Permitir troca de caixa-arquivo por documento; 
 o Permitir o download de múltiplos arquivos simultâneos; 
 o Possuir extração automática de OCR dos documentos; 
 o Possuir conversão automática para PDF/A 3B em conformidade com a ISO 19005-3; 
 o Possuir o cadastro de pasta digitalizada com as seguintes características: 
o Situação Atual; 
o Resumo / Descrição; 
o Mínimo de 4 identificadores / indexadores para pesquisas; 
o Senha de acesso público quando necessário; 
o Geração de link url, para acesso externo; 

 o Emissão de relatórios de gestão como exemplo, de produtividade de digitalizações por 
departamento, número de páginas, espaço em disco utilizado da nuvem, dentre outros; 

 
 

 MÓDULO ASSINATURAS ELETRÔNICAS E DIGITAIS   
 

O Módulo Assinaturas Eletrônica e Digitais, tem como objetivo assinar eletronicamente os 
documentos, devendo apresentar as seguintes características ou possibilidades: 

 

 o Possuir cadastro de documento; 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. DA PROVA DE CONCEITO 
 
6.1 A prova de conceito do software se faz necessária para Administração verificar a 
compatibilidade entre o serviço ofertado pela licitante e a solução pretendida pela Administração 
para suas necessidades.  
 

6.1.1 Convocação, fiscalização e julgamento:  
6.1.1.1 Convocação: ao final da fase de lances, a pregoeira convocará os licitantes para a 
sessão pública de demonstração, com a data definida a critério da Administração, na qual 
será realizado o teste de conformidade do sistema da licitante provisoriamente classificada em 
primeiro lugar com os requisitos especificados neste Termo de Referência.  
6.1.1.2 Demonstrante: O licitante demonstrante poderá indicar profissional técnico 
especializado para realizar a apresentação dos sistemas.  
6.1.1.3 Fiscalização: Os demais licitantes poderão indicar 01 (um) fiscal para participação 
nos testes de conformidade, o quais não poderão se manifestar durante a demonstração.  
6.1.1.4  Comissão Técnica de Avaliação: será criada exclusivamente para esta finalidade, 
com membros escolhidos livremente e designados pela Câmara Municipal.  
 

6.2 Sessão pública de demonstração 
 

 o Permitir o upload de múltiplos documentos em um único cadastro; 
 o Permitir assinatura digital individual com certificado digital A1 Público ICP Brasil; 
 o Possuir assinatura eletrônica de documentos; 
 o Permitir adicionar número ilimitados de assinantes; 
 o Permitir determinar nome e e-mail dos assinantes; 
 o Possuir capacidade de ordenação das assinaturas dos assinantes; 
 o Somente concluir a solicitação inicial das assinaturas, quando o os dados do último 

assinante da lista forem validados; 
 o Enviar via e-mail a solicitação, utilizando os servidores de envio de e-mail da 

LICITANTE VENCEDORA; 
 o Permitir acompanhar o andamento das solicitações das assinaturas; 
 o Gerar Token/Hash único individual por assinante com no mínimo 40 caracteres; 
 o Gerar Hash de criptografia SHA256 individual por documento; 
 o Gerar Hash de criptografia ao final das assinaturas de todos os assinantes; 
 o Gerar comprovante de conclusão das assinaturas eletrônicas contendo informações 

técnicas que comprovem a autenticidade e validade jurídica do documento; 
 o Assinar o documento final e comprovante, com certificado digital A1 Público da 

LICITANTE VENCEDORA, como garantia de originalidade e confiabilidade do 
processo de assinatura eletrônica do documento; 



 
 

 

6.2.1 A demonstrante deverá se cadastrar junto à Comissão Técnica de Avaliação no início da 
sessão pública, assim como os fiscais que assistirão à demonstração em silêncio, sem 
manifestação. 
6.2.2 A Administração disponibilizará mesas, cadeiras, tomadas de energia e link de internet, 
bem como as informações necessárias à demonstração. 
6.2.3 A Demonstrante disporá de 30 minutos para preparar o ambiente para a demonstração.  
6.2.4 A demonstração ocorrerá na sequência indicada pela Comissão Técnica de Avaliação, com 
os devidos esclarecimentos solicitados pela referida Comissão, podendo ser realizado por 
AMOSTRAGEM. 
6.2.5 Encerrada a reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, assinada pelo pregoeiro, pela 
Comissão Técnica de Avaliação, pelos fiscais, pelo profissional técnico demonstrante e pela 
equipe de apoio.  
 

6.3 Do julgamento 
 
6.3.1 A licitante classificada em primeiro lugar na fase de lances e habilitada, será convocada 
para a demonstração e deverá atingir o mínimo de 100% (cem  por cento) de conformidade nos 
requisitos mínimos obrigatórios conforme Item 5 - Dos requisitos deste Termo de Referência. 

 
7. FORMA E PRAZO DE ENTREGA 
 
7.1 A sistema será implantado na sede da Câmara Municipal, no prazo de até 10 (dez) dias úteis 
após a realização da prova de conceito, constante no item 6 deste Termo de Referência.  
 
7.2 O treinamento na operação do software será realizado na sede da Câmara Municipal e ocorrerá 
logo após a implantação do sistema. Os dias e horários para o treinamento serão definidos pela 
Câmara Municipal de Rio Verde – GO, de acordo com item 4.7 deste Termo de Referência. 
 
7.3 Os serviços e armazenamento deverão estar em funcionamento logo após a implantação do 
sistema. 
 
8. LOCAL DE ENTREGA 
 
8.1 A entrega dos serviços deverá ser efetuada em dias úteis, no horário de expediente 
compreendido entre 07h30min às 11h e 13h às 17h30min, na Sede da Câmara Municipal de Rio 
Verde, situado à Avenida José Walter Quadra 24, Residencial Interlagos, telefone (64) 3611-5900, e 
será acompanhada e fiscalizada por representante da CONTRATANTE, com vistas à verificação da 
conformidade dos bens com as especificações constantes neste instrumento. 
 
9.  RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 
 



 
 

 

9.1 O recebimento e a aceitação dos serviços estarão condicionados à observância de suas 
descrições, cabendo à verificação e avaliação, sendo atestados, mediante avaliação técnica favorável 
pelo responsável fiscal. 
 
9.2 O objeto desta licitação será recebido por servidor designado ou comissão, na forma do art. 15, 
§8º, da Lei Federal nº 8.666/93, nos prazos e nos termos estabelecidos neste Termo de Referência 
– Anexo I, sendo atestados, mediante termo circunstanciado, e serão recebidos: 
 
a) Provisoriamente: no ato da entrega, para posterior verificação da conformidade do produto, 
com as especificações contidas neste Termo, mediante a emissão do Termo de Recebimento 
Provisório; 
 
b) Definitivamente: no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da assinatura 
do Termo de Recebimento Provisório e após a verificação de sua compatibilidade com as 
especificações do objeto desta licitação, mediante a emissão de Termo de Recebimento Definitivo 
assinado pelas partes. 
 
9.3 O recebimento definitivo não exclui as responsabilidades civil e penal da ADJUDICATÁRIA. 
 
9.4 Caberá ao servidor designado rejeitar totalmente ou em parte, qualquer objeto que não esteja de 
acordo com as exigências, ou aquele que não seja comprovadamente de boa qualidade, bem como 
determinar prazo para substituição do  objeto eventualmente fora de especificação. 
 
9.5 A Câmara Municipal reserva para si o direito de não aceitar/receber os serviços em desacordo 
com o previsto no edital, contrato e seus anexos ou em desconformidade com as normas legais ou 
técnicas pertinentes ao seu objeto, podendo rescindir o contrato nos termos do previsto no artigo 78 
da Lei nº 8.666/93. 
 
10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 
 
10.1 As obrigações da Contratante e Contratada são as estabelecidas no Edital. 
 
11. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
 
11.1 O Critério de julgamento será os definidos no procedimento da Modalidade de Licitação 
definida para esta contratação. 
 
12. DA DESCRIÇÃO E DO ORÇAMENTO 
 
12.1 O valor estimado para contratação é de: R$ 321.728,00 (trezentos e vinte e um mil, setecentos 
e vinte e oito reais), conforme cotação e/ou justificativa apresentada. 



 
 

 

 
12.2 As despesas decorrentes da contratação, objeto desta modalidade de licitação correrão a conta 
dos recursos destinados no Orçamento deste Poder Legislativo para este exercício financeiro sob a 
rubrica: 
 
o 01.01.01.031.6042.2191.3.3.90.40 – Apoio Administrativo – Serviços de Tecnologia da 
Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica – ficha 14. 
 
13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
13.1 A aplicação das sanções administrativas será disciplinada em ato próprio na modalidade de 
licitação, contrato, Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, etc. 
 
14. DO PAGAMENTO 
 
14.1 O pagamento será o definido no procedimento da Modalidade de Licitação definida para esta 
contratação. 
 
15. DAS OMISSÕES 
 
15.1 Os casos omissos serão resolvidos de acordo com os interesses das partes, obedecidas as regras 
do Direito Público e Privado vigentes. 
 

 
Rio Verde - Goiás, 23 de fevereiro de 2023. 

 
 
 

FÁTIMA GOMES DE FARIA 
Pregoeira 


