DITAL DE PREGÃO PRESENCIAL
Nº 180/2017/FIESC
Entidade(s): FIESC/CIESC/SESI/SENAI/IEL
Modalidade: PREGÃO

N° 180/2017

Forma: PRESENCIAL

Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL (POR
LOTE)

Entrega (envelopes): 23/11/2017

Horário: até às 14h

Abertura (envelopes): 23/11/2017

Horário: 14h

Local (entrega e abertura dos envelopes): Rodovia Admar Gonzaga, 2765, Térreo, Itacorubi,
CEP: 88034-001, Florianópolis/SC – Sede FIESC
Será desclassificada a empresa que apresentar os envelopes após a data e horário
previstos acima
A FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA – FIESC, CNPJ n.º
83.873.877/0001-14, o SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA/Departamento Regional de Santa
Catarina – SESI/DR/SC, CNPJ n.º 03.777.341/0001-66, o SERVIÇO NACIONAL DE
APRENDIZAGEM INDUSTRIAL/Departamento Regional de Santa Catarina – SENAI/DR/SC,
CNPJ n.º 03.774.688/0001-55, o CENTRO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SANTA
CATARINA – CIESC/DR/SC, CNPJ n.º 83.931.113/0001-38 e o INSTITUTO EUVALDO LODI DE
SANTA CATARINA – IEL/SC, CNPJ n.º 83.843.912/0001-52, pessoas jurídicas de direito privado,
sem fins lucrativos, nomeadas FIESC e suas Entidades, com sede na Rodovia Admar Gonzaga
Nº 2.765, Itacorubi, Florianópolis – SC, por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna
público aos interessados que promoverá LICITAÇÃO, pela modalidade de PREGÃO, na forma
PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, POR LOTE que se regerá pelo Regulamento
de Licitações e Contratos do SESI e SENAI, devidamente publicado no D.O.U. de 16/09/1998,
com as posteriores alterações publicadas em 26/10/2001, 11/11/2002, 24/02/2006, 11/05/2011 e
23/12/2011, e demais disposições deste Edital e seus anexos.
Os documentos relacionados a seguir são partes integrantes deste Edital:
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
ANEXO II – MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO
ANEXO III – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL, ESTIMATIVAS DE CONSUMO E
LIMITADORES DE PREÇO
ANEXO IV – DECLARAÇÃO ESPECIAL
ANEXO V – MINUTA DO CONTRATO
1. DO OBJETO
1.1. A presente licitação tem como objeto a seleção de propostas para contratação de empresa
especializada para fornecimento de solução composta de softwares e tecnologias integradas
denominada neste documento como Suíte, a qual deverá ser fornecida na modalidade de
software como serviço (Software as a Service – SaaS), sendo a instalação e hospedagem
na infraestrutura das Entidades Licitantes para:
1.1.1. Gerenciamento do ciclo de vida de informações não estruturadas da FIESC e suas
Entidades (ECM- Enterprise Content Management) e Assinatura Digital de
documentos eletrônicos em conformidade com a ICP-Brasil;
1.1.2. Gestão de processos de negócios (BPM - Bussines Process Management);
1.1.3. Gestão de notas fiscais eletrônicas de produto (NFe) integrada a SEFAZ Nacional.
1.2. O FORNECEDOR deverá prestar também serviços especializados de suporte técnico,
suporte operacional, atualização tecnológica, consultoria, desenvolvimento de
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customizações/integrações e treinamento, conforme condições e exigências deste Edital e
seus anexos, visando atender as necessidades atuais e futuras da FIESC e suas Entidades.
2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
2.1. Respeitadas as normas vigentes e demais condições constantes deste Edital, poderá
participar da presente licitação o fornecedor que:
2.1.1. Apresentar na data e horário da abertura da proposta, cópias autenticadas ou
originais dos documentos exigidos neste instrumento e que atendam às exigências
deste Edital e seus anexos;
2.1.2. Esteja devidamente constituído em acordo com a atividade prevista no objeto deste
Edital;
2.1.3. Solicitar a inclusão no cadastro geral de fornecedores da Entidade Licitante, até 01
(um) dia útil antes da abertura deste pregão, por meio do site
www.sc.senai.br/fornecedor - seção “cadastre-se”.
2.2. O Edital e seus anexos, bem como seus esclarecimentos, erratas e prorrogações estarão
disponíveis na FIESC e suas Entidades por meio do site www.sc.senai.br/fornecedor, sendo
de responsabilidade do fornecedor o acompanhamento, no mesmo site, de alterações que
porventura ocorrerem;
2.3. Não poderá participar da presente licitação o fornecedor que:
2.3.1. Vencedor em licitação anterior esteja em atraso na entrega, total ou parcial, do
objeto que lhe foi adjudicado, bem como aquela que, adjudicada nos últimos dois
anos, não tenha cumprido o contrato, independente de qualquer modalidade de
aquisição ou de qualquer outra penalidade que lhe tenha sido aplicada pelas
Entidades Licitantes;
2.3.2. Tenha participação, seja a que título for, de dirigentes ou empregados das
Entidades Licitantes;
2.3.3. Esteja sob decretação de falência, dissolução ou liquidação;
2.3.4. Seja estrangeiro e não esteja legalmente estabelecido no Brasil;
2.3.5. Esteja inscrito no Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS).
3. DO CREDENCIAMENTO
3.1. Os fornecedores licitantes deverão se fazer presentes na sessão pública do Pregão, na data
e horário fixados no preâmbulo deste Edital, para o credenciamento;
3.2. Cada fornecedor apresentar-se-á com apenas um representante legal, que devidamente
munido de credenciais, como estabelece este item, será o único admitido a intervir nas
fases do procedimento licitatório, respondendo assim, por todos os efeitos devendo
ainda, no ato da abertura dos envelopes, identificar-se exibindo carteira de identidade, não
sendo admitida a participação de um mesmo representante para mais de um fornecedor
licitante.
3.2.1. Por credenciamento entende-se a apresentação conjunta – FORA DOS
ENVELOPES - dos seguintes documentos:
3.2.1.1. No caso do representante ser sócio-gerente ou diretor do fornecedor
licitante:
a) Cópia autenticada do documento oficial de identidade;
b) Cópia autenticada do documento de constituição da empresa, de
acordo com as exigências legais, pertinentes ao ramo de atividade
(contrato social, registro comercial, atos constitutivos, decreto de
autorização, etc.).
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3.2.1.2.

No caso do representante não ser sócio-gerente ou diretor do
fornecedor licitante:
a) Carta de credenciamento de acordo com o modelo do ANEXO II, que
integra este Edital ou procuração, que comprove a outorga de
representação, com poderes para formular ofertas e lances de preços e
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do
fornecedor licitante e com firma reconhecida;
b) Cópia autenticada do contrato social da empresa ou estatuto com ata
da assembleia que elegeu a atual diretoria, devidamente registrado na
Junta Comercial do Estado ou publicação da mesma em jornal de
grande circulação;
c) Cópia autenticada do documento oficial de identidade do outorgado.
3.3. A carta de credenciamento ou instrumento particular de procuração, emitido por pessoa
jurídica, somente será aceito acompanhado do documento de constituição da empresa,
onde conste a competência do titular para a prática desta outorga;
3.4. A não apresentação do credenciamento, a incorreção do documento credencial ou a
ausência do representante, não implicará na exclusão da proposta do certame nem em
inabilitação do fornecedor licitante, contudo, não serão aceitos lances verbais, nem
manifestação em nome do fornecedor licitante nesta licitação;
3.5. Para o credenciamento o fornecedor deverá, obrigatoriamente, apresentar os
documentos relacionados nos itens 3.2.1.1 ou 3.2.1.2, em original ou por cópia
autenticada e no caso de cópia simples, a Comissão Permanente de Licitação poderá
autenticar o documento apresentado pelo fornecedor, no dia da sessão de abertura dos
envelopes, desde que acompanhado do documento original, onde neste caso, a
autenticação só será válida para efeitos da presente licitação.
4. APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE PROPOSTA COMERCIAL E HABILITAÇÃO
4.1. No local, data e horário indicados no preâmbulo deste Edital, cada fornecedor licitante
deverá apresentar ao Pregoeiro, após o credenciamento, os documentos de proposta
comercial e de habilitação, em 02 (dois) envelopes lacrados, distintos e opacos,
denominados “envelope nº. 1” e “envelope nº. 2”, identificados em seu lado externo pelo
número da licitação, dados do fornecedor licitante, data e horário da abertura, conforme
padrão abaixo:

FIESC – GEADS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 180/2017 – FIESC
ENVELOPE N.º 01 - PROPOSTA COMERCIAL
RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR LICITANTE:
CNPJ:
FONE/FAX/ E-MAIL
ABERTURA: DIA 23/11/2017 às 9h30min

FIESC – GEADS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 180/2017 – FIESC
ENVELOPE N.º 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
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RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR LICITANTE:
CNPJ:
FONE/FAX/ E-MAIL
ABERTURA: DIA 23/11/2017 às 9h30min

4.2. Caso o fornecedor licitante deseje remeter os envelopes antecipadamente, deverá colocar
os 02 (dois) envelopes, nº. 1 e nº. 2, dentro de um terceiro, procedendo ao endereçamento
de postagem normal indicando os dados, com as informações citadas abaixo, sendo que é
de inteira responsabilidade do fornecedor participante a confirmação da chegada dos
envelopes dentro do tempo hábil;

FIESC – GEADS
Rodovia Admar Gonzaga Nº 2.765, Itacorubi, Florianópolis – SC - CEP 88.034-001Sede da FIESC.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 180/2017 – FIESC
ENVELOPES N.º 01 e 02
RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR LICITANTE:
CNPJ:
FONE/FAX/ E-MAIL
ENTREGA DOS ENVELOPES DIA 23/11/2017 às 9h30min
ABERTURA: DIA 23/11/2017 às 9h30min

4.3. Os documentos relativos à habilitação deverão ser apresentados em original ou por
qualquer processo de cópia, devidamente autenticada por cartório competente;
4.4. No caso de cópia simples, a Comissão Permanente de Licitação poderá autenticar o
documento apresentado pelo fornecedor licitante, anteriormente ou no dia da sessão de
abertura dos envelopes, desde que acompanhado do documento original, onde a
autenticação só será válida para efeitos da presente licitação;
4.5. As certidões extraídas da internet, nos sites de órgãos públicos, ficarão condicionadas a
confirmação pela Comissão Permanente de Licitação de sua autenticidade e validade.
5. DA PROPOSTA COMERCIAL – ENVELOPE 1
5.1. A proposta comercial deverá ser apresentada digitada/impressa, em língua portuguesa, em
papel timbrado, ou com carimbo do fornecedor licitante, em 01 (uma) única via, sem rasuras,
emendas ou entrelinhas, com todas as suas folhas numeradas e rubricadas, sem cotações
alternativas, com o nome do representante, razão social do fornecedor licitante, número do
CNPJ, endereço completo, telefone/fax, e-mail, dados bancários, dados do responsável que
irá assinar o contrato, data e assinatura do representante devidamente identificado;
5.2. A proposta comercial apresentada conforme o ANEXO III – MODELO DE PROPOSTA
COMERCIAL) integrante deste Edital, formulada em moeda corrente nacional conterá
preços unitários e preço global, que não poderão ser superiores aos valores
apresentados no limitador de preço estabelecido no ANEXO III – MODELO DE
PROPOSTA COMERCIAL(ESTIMATIVA DE CONSUMO E LIMITADORES DE PREÇO)
deste instrumento;
5.3. Os preços propostos serão considerados completos devendo abranger todos os tributos
(impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), fornecimento de mãode-obra especializada, leis sociais, administração, lucros, equipamentos e ferramentais,
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5.4.
5.5.

5.6.

5.7.

5.8.
5.9.
5.10.

transporte de material e de pessoal e qualquer despesa, acessória e/ou necessária, não
especificada neste Edital;
Os preços propostos deverão ser limitados a duas casas decimais;
No(s) preço(s) cotado(s) pelo fornecedor licitante considerar-se-ão incluídos todos os custos
diretos e indiretos, necessários à completa e perfeita realização do objeto desta licitação,
tais como: despesas como mão de obra, administração, leis sociais, encargos de natureza
trabalhista, previdenciário, alimentação, hospedagem, transporte de material e de pessoal,
equipamentos e materiais, instalação, frete, seguros, embalagens, treinamentos, manuais,
garantias (quando aplicável), qualquer despesa acessória e/ou necessária não especificada
neste edital, os tributos(impostos, taxas, emolumentos), inclusive o diferencial do ICMS
de origem, nos casos de fornecimento de materiais oriundos de outro Estado que não
de Santa Catarina, contribuições fiscais e parafiscais, assim como o lucro, razão pela qual
não serão considerados pleitos de acréscimos após a abertura da proposta;
5.5.1. Caberá ao fornecedor licitante, na hipótese de faturamento em separado de
material, quando o fornecimento originado fora do Estado de Santa Catarina,
incluir no valor de sua proposta a diferença do ICMS de origem em relação ao
ICMS de Santa Catarina, para efeito de julgamento.
5.5.2. Caso seja vencedor, o fornecedor licitante deverá apresentar a nota fiscal com
valor total da proposta, incluindo este diferencial do ICMS já devidamente
destacado
As propostas comerciais deverão especificar claramente o prazo de sua validade não
podendo ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da abertura das mesmas, sendo
considerado este prazo na falta de especificação na proposta.;
Será aceita de cada fornecedor licitante, apenas uma cotação para o item solicitado e será
desclassificada a proposta que apresentar opções, assim como a que apresentar mais de
uma condição de pagamento para o item;
Em caso de divergência entre preços unitários e totais será considerado o primeiro, e, entre
expressos em algarismos e por extenso, prevalecerá o último;
Falta de data, assinatura e/ou rubrica da proposta poderá ser suprida pelo representante
legal presente à reunião de abertura dos envelopes, com poderes para esse fim;
Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente
de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
6. DA FASE COMPETITIVA DO CERTAME

6.1. Após o início da sessão e recebidos os envelopes, o Pregoeiro passará a abertura do
envelope n° 01 – DA PROPOSTA COMERCIAL, sendo feita a sua conferência e posterior
rubrica;
6.2. Não será permitido o ingresso de fornecedores retardatários após o início da sessão,
informada pelo Pregoeiro, salvo como ouvintes;
6.3. As propostas comerciais serão analisadas individualmente pelo Pregoeiro, que fará a leitura
em voz alta dos valores ofertados e procederá a classificação da proposta, de acordo com o
critério descrito no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA deste Edital;
6.4. Serão desclassificadas as propostas:
a) Com preços superiores aos estabelecidos no ANEXO III – MODELO DE PROPOSTA
COMERCIAL (estimativas de consumo e limitadores de preços);
b) Que não atendam às exigências deste Edital e seus anexos;
6.5. Não serão considerados motivos para desclassificação simples omissões ou irregularidades
formais na proposta, desde que sejam irrelevantes, não prejudiquem o processamento da
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6.6.

6.7.

6.8.
6.9.

6.10.
6.11.

6.12.
6.13.
6.14.

6.15.
6.16.

6.17.

licitação, o entendimento da proposta e não firam os direitos dos demais fornecedores
licitantes;
Serão classificadas para a fase de lances verbais a proposta de menor preço e aquelas em
valores sucessivos e superiores em até 15% (quinze por cento), relativamente à de menor
preço, para que seus autores participem dos lances verbais;
6.6.1. Quando não forem classificadas, no mínimo, 3 (três) propostas escritas de preço,
conforme o subitem anterior, serão classificadas a de menor preço e as duas
melhores propostas de preço subsequentes, até o máximo de 3 (três), para que
seus autores participem dos lances verbais;
6.6.2. No caso de propostas escritas de preço empatadas, classificadas conforme o
disposto nos subitens anteriores serão todas admitidas para a fase de lances
verbais, independentemente do número de fornecedores licitantes;
6.6.3. A classificação de apenas duas propostas escritas de preço não inviabilizará a
realização da fase de lances verbais;
6.6.4. As propostas que, em razão dos critérios definidos nos subitens anteriores, não
integrarem a lista de classificadas para a fase de lances, serão consideradas
desclassificadas do certame.
Será facultado ao Pregoeiro a postergação da fase de lances, em face de eventuais
registros e/ou desclassificação de fornecedores licitantes que poderão realizar pedido de
reconsideração de sua proposta à própria Comissão Permanente de Licitação;
Realizada a classificação das propostas escritas, terá início a etapa de apresentação de
lances verbais, conforme os itens subsequentes;
O Pregoeiro convidará os representantes credenciados dos fornecedores classificados, a
apresentar, individualmente os lances, que deverão ser formulados de forma sucessiva, a
partir da proposta escrita classificada de maior preço, em valores distintos e decrescentes,
prosseguindo sequencialmente em ordem decrescente de valor;
6.9.1. No caso acima, se existirem propostas classificadas empatadas, o desempate se
fará por sorteio na própria sessão do Pregão, para se saber qual fornecedor poderá
apresentar seu lance primeiro.
O valor dos lances poderá ser fixado e alterado, pelo Pregoeiro, durante a sessão;
Havendo lance, o Pregoeiro realizará uma nova rodada, começando pelo autor que, no
momento, estiver com a proposta de maior preço (maior lance verbal), e assim,
sucessivamente, até que, numa rodada completa, não haja mais lance e se obtenha em
definitivo, a proposta de menor preço;
Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
apresentado em primeiro lugar;
Durante o transcurso da sessão pública, o Pregoeiro informará constantemente aos
fornecedores licitantes o valor do menor lance;
Somente serão considerados os lances inferiores ao menor preço obtido, ficando ainda
facultada ao Pregoeiro, em função da morosidade da sessão por lances irrisórios, a fixação
de lances mínimos;
O fornecedor licitante que não apresentar lance em uma rodada (se abstiver), não ficará
impedido de participar de nova rodada, caso ocorra;
O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocados pelo Pregoeiro, os
fornecedores licitantes deixarem de apresentar novos lances, quando será obtida a
classificação geral das propostas, exclusivamente pelo critério de menor preço;
Caso não se realize lance verbal ou encerrada a etapa competitiva, o Pregoeiro fará
solicitação ou contraproposta ao fornecedor licitante que tenha apresentado a proposta de
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6.18.
6.19.
6.20.

6.21.
6.22.

menor preço, para que seja obtida melhor proposta, observado os critérios de julgamento,
não sendo admitido negociar condições diferentes previstas neste edital;
O Pregoeiro, após declarar encerrada a fase de lances verbais, ordenará os lances em
ordem crescente de preços, indicando o fornecedor licitante classificado em primeiro lugar;
Não poderá haver desistência dos lances ofertados;
Será desclassificada a proposta que contiver o preço ou a entrega dos produtos
condicionados a prazos, descontos, vantagens de qualquer natureza não previstas neste
Pregão, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido;
Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na
proposta específica, prevalecerão as da proposta;
É facultado ao Pregoeiro, suspender a sessão quando necessário.
7. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

7.1. O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério do MENOR PREÇO
GLOBAL do somatório dos itens unitários, dentro do limitador estabelecido no
ANEXO III – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL;
7.2. O MENOR PREÇO GLOBAL será apurado da seguinte forma:
7.3. O Fornecedor Licitante ofertará seu lance, que será a soma dos Valores Unitários
Individuais de cada item – Planilha de Cálculos e Lances – ANEXO III, TABELA 5 MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL.
7.4. Cada item possui proporção percentual correspondente conforme a Tabela abaixo:

Item

Descrição do Objeto

Quantidade
Total Anual
Estimada

Valor Unitário
individual
Limitador

1

Horas de uso da Suíte ECMBPM-NFe (Perfil Completo)

120000

R$ 10,95

R$

958.392,18

0,01483%

2

Horas de uso da Suíte ECMBPM-NFe (Perfil Consulta)

108000

R$ 5,42

R$

445.114,25

0,00734%

3

Usuário nomeado Suíte ECMBPM-NFe (Perfil Completo)

1800

R$ 885,00

R$

796.500,00

1,19843%

4

Nota Fiscal Eletrônica de
Produto
(NFe)
Notas
Processadas

1200000

R$ 0,25

R$

165.000,00

0,00034%

5

Serviço de Instalação da Suíte
ECM/BPM/ASSINATURA
DIGITAL e NFe Integrada a
SEFAZ
Nacional,
incluindo
Capacitação
Técnica
e
Operacional

1

R$ 42.950,00

R$

42.950,00

58,16109%

6

Serviço de Desenvolvimento de
Customização
da
Suíte
ECM/BPM/ Nfe

600

R$ 175,00

R$

105.000,00

0,23698%

Valor Global
Limitador

Percentual
Unitário
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7

Serviço de Consultoria e
Capacitação
da
Suíte
ECM/BPM/NFe (Sem despesas
de deslocamento, hospedagem
e alimentação)

1200

R$ 220,00

R$

264.000,00

0,29791%

8

Serviço de Consultoria Mensal
(Pacote de 160 horas) da Suíte
ECM/BPM/NFe, (Sem despesas
de deslocamento, hospedagem
e alimentação)

24

R$ 29.600,00

R$

710.400,00

40,08308%

R$ 73.846,62

R$

3.487.356,43

Total

100%

7.5. Os Valores Unitários Individuais correspondentes ao lance ofertado será transportado para a
Tabela Planilha Global – Anexo VI - a qual representará todos os valores indicativos de cada
item/subitem – quando houver;
7.6. Cada item/subitem – quando houver, conforme a faixa, terão seus valores somados
(garantindo os valores de cada faixa, correspondentes às quantidades) os quais, conforme a
periodicidade/parcela estimada (unitário/mensal/sob demanda) haverão seu valor somado.
Por exemplo:
Se o valor ofertado pelo Fornecedor for de R$ 70.000,00, assim registrarão as Tabelas (para
melhor visualização vide arquivos do Anexo VI publicado em arquivo .xls):

Item

1

2

3

4

5

Descrição do
Objeto
Horas de uso
da Suíte ECMBPM-NFe
(Perfil
Completo)
Horas de uso
da Suíte ECMBPM-NFe
(Perfil
Consulta)
Usuário
nomeado Suíte
ECM-BPM-NFe
(Perfil
Completo)
Nota
Fiscal
Eletrônica
de
Produto (NFe) Notas
Processadas
Serviço
de
Instalação da
Suíte
ECM/BPM/ASS
INATURA
DIGITAL e NFe
Integrada
a
SEFAZ
Nacional,
incluindo
Capacitação
Técnica
e
Operacional

Quantidade
Total Anual
Estimada

Valor
Unitário
Limitador e
Critério de
Julgamento

Valor Global
Limitador

Percentual
Unitário

Valor Unitário
(Etapa de
Lances)

Valor Total
(Etapa de
Lances)

120000

R$ 10,95

R$ 958.392,18

0,01483%

R$ 10,38

R$ 908.470,19

108000

R$ 5,42

R$ 445.114,25

0,00734%

R$ 5,14

R$ 421.928,55

1800

R$ 885,00

R$ 796.500,00

1,19843%

R$ 838,90

R$ 755.010,86

1200000

R$ 0,25

R$ 165.000,00

0,00034%

R$ 0,24

R$ 156.405,26

1

R$ 42.950,00

R$ 42.950,00

58,16109%

R$ 40.712,76

R$ 40.712,76
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6

7

8

Serviço
de
Desenvolvimen
to
de
Customização
da
Suíte
ECM/BPM/ Nfe
Serviço
de
Consultoria e
Capacitação da
Suíte
ECM/BPM/NFe
(Sem despesas
de
deslocamento,
hospedagem e
alimentação)
Serviço
de
Consultoria
Mensal (Pacote
de 160 horas)
da
Suíte
ECM/BPM/NFe
,
(Sem
despesas
de
deslocamento,
hospedagem e
alimentação)

600

R$ 175,00

R$ 105.000,00

0,23698%

R$ 165,88

R$ 99.530,62

1200

R$ 220,00

R$ 264.000,00

0,29791%

R$ 208,54

R$ 250.248,42

24

R$ 29.600,00

R$ 710.400,00

40,08308%

R$ 28.058,16

R$ 673.395,75

R$
73.846,62

R$
3.487.356,43

100%

R$
70.000,00

R$
3.305.702,41

Total
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DESCRIÇÃO

FAIXA

Horas de uso da
Suíte ECM-BPM-Nfe
(Perfil Completo)

Faixa01
Faixa02
Faixa03
Faixa04
Faixa05
Faixa06
Faixa07
Faixa08
Faixa09
Faixa10

DESCRIÇÃO

FAIXA

Horas de uso da
Suíte ECM-BPM-Nfe
(Perfil Consulta)

Faixa01
Faixa02
Faixa03
Faixa04
Faixa05
Faixa06
Faixa07
Faixa08
Faixa09
Faixa10

DESCRIÇÃO

FAIXA

Usuário nomeado
Suíte ECM-BPMNFe (Perfil
Completo)

Faixa01
Faixa02
Faixa03
Faixa04
Faixa05

DE...
1
1001
2001
3001
4001
5001
6001
7001
8001
9001
DE...
1
501
1001
2001
3001
4001
5001
6001
7001
8001
DE...
1
11
21
31
41

ATÉ...
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
ATÉ...
500
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
10000
ATÉ...
10
20
30
40
50

VALOR
HORA

VALOR
HORA COM
DESCONTO

0%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%

R$
10,38

R$ 10,38
R$ 9,34
R$ 8,82
R$ 8,30
R$ 7,78
R$ 7,27
R$ 6,75
R$ 6,23
R$ 5,71
R$ 5,19

DESCONTO

VALOR
HORA

VALOR
HORA COM
DESCONTO

DESCONTO

0%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%

R$
5,14

DESCONTO

VALOR
MÊS

0%
10%
15%
20%
25%

R$
838,90

R$ 5,14
R$ 4,62
R$ 4,37
R$ 4,11
R$ 3,85
R$ 3,60
R$ 3,34
R$ 3,08
R$ 2,83
R$ 2,57
VALOR
USUÁRIO
COM
DESCONTO
R$ 838,90
R$ 755,01
R$ 713,07
R$ 671,12
R$ 629,18

VALOR
FAIXA HORA
COM
DESCONTO
R$ 10.379,62
R$ 9.332,32
R$ 8.813,86
R$ 8.295,39
R$ 7.776,93
R$ 7.258,47
R$ 6.740,01
R$ 6.221,55
R$ 5.703,08
R$ 5.184,62
VALOR
FAIXA HORA
COM
DESCONTO
R$ 2.568,84
R$ 2.307,33
R$ 4.362,66
R$ 4.106,03
R$ 3.849,40
R$ 3.592,78
R$ 3.336,15
R$ 3.079,52
R$ 2.822,90
R$ 5.135,11
VALOR FAIXA
USUÁRIO COM
DESCONTO

R$ 8.389,01
R$ 15.100,22
R$ 21.391,97
R$ 26.844,83
R$ 31.458,79

QUANTIDADE MÁXIMA
MENSAL

QUANTIDADE
MÁXIMA ANUAL

TOTAL

120.000

R$ 908.470,19

QUANTIDADE
MÁXIMA ANUAL

TOTAL

120.000

R$ 421.928,55

QUANTIDADE MÁXIMA
MENSAL

QUANTIDADE
MÁXIMA ANUAL

TOTAL

SALDO CORPORATIVO
(FIESC/CIESC/SESI/SENAI/IEL)

1.800

SALDO CORPORATIVO
(FIESC/CIESC/SESI/SENAI/IEL)

10.000

QUANTIDADE MÁXIMA
MENSAL
SALDO CORPORATIVO
(FIESC/CIESC/SESI/SENAI/IEL)

10.000

R$
755.010,86

150
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Faixa06
Faixa07
Faixa08
Faixa09
Faixa10
DESCRIÇÃO

Nota Fiscal
Eletrônica de
Produto (NFe) Notas Processadas

51
61
71
81
91

60
70
80
90
150

30%
35%
40%
45%
50%

FAIXA

DE...

ATÉ...

DESCONTO

Faixa01
Faixa02
Faixa03
Faixa04
Faixa05

1
5001
10001
25001
50001

5000
10000
25000
50000
100000

0%
15%
25%
35%
45%

DESCRIÇÃO

R$ 587,23
R$ 35.233,84
R$ 545,29
R$ 38.169,99
R$ 503,34
R$ 40.267,25
R$ 461,40
R$ 41.525,60
R$ 419,45
R$ 62.917,57
VALOR
VALOR
VALOR
NOTA
POR NOTA FAIXA NOTA
PROCE
COM
COM
SSADA
DESCONTO DESCONTO
R$ 0,24
R$ 1.184,89
R$ 0,20
R$ 2.014,31
R$
R$ 0,18
R$ 4.443,33
0,24
R$ 0,15
R$ 7.701,77
R$ 0,13
R$ 13.033,77
VALOR DA INSTALAÇÃO
CORPORATIVA DA SUITE

Serviço de Instalação da Suíte ECM/BPM/ASSINATURA DIGITAL
e NFe Integrada a SEFAZ Nacional, incluindo Capacitação Técnica
e Operacional

R$ 40.712,76

DESCRIÇÃO

VALOR HORA

Serviço de Desenvolvimento de Customização da Suíte
ECM/BPM/ASSINATURA DIGITAL e NFe

DESCRIÇÃO

Serviço de Consultoria e Capacitação da Suíte ECM/BPM/NFe,
SSINATURA DIGITAL (Sem despesas de deslocamento,
hospedagem e alimentação)

DESCRIÇÃO

R$ 165,88

QUANTIDADE MÁXIMA
MENSAL

QUANTIDADE
MÁXIMA ANUAL

TOTAL

1.200.000

R$
156.405,26

QUANTIDADE
MÁXIMA ANUAL

TOTAL

1

R$ 40.712,76

QUANTIDADE
MÁXIMA ANUAL

TOTAL

600

R$
99.530,62

SALDO CORPORATIVO
(FIESC/CIESC/SESI/SENAI/IEL)
100.000
QUANTIDADE MÁXIMA
MENSAL
FIESC
1
QUANTIDADE MÁXIMA
MENSAL
SALDO CORPORATIVO
(FIESC/CIESC/SESI/SENAI/IEL)
50

VALOR HORA

R$ 208,54

QUANTIDADE
QUANTIDADE MÁXIMA HORAS
MÁXIMA HORAS
MENSAIS
ANUAIS
SALDO CORPORATIVO
(FIESC/CIESC/SESI/SENAI/IEL)

1200

R$
250.248,42

QUANTIDADE
MÁXIMA DE
PACOTES
ANUAIS

TOTAL

100

VALOR MÊS por Consultor

QUANTIDADE MÁXIMA DE
PACOTES MENSAIS
(Consultores)

TOTAL
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Serviço de Consultoria Mensal (Pacote de 160 horas) da Suíte
ECM/BPM/Nfe, ASSINATURA DIGITAL (Sem despesas de
deslocamento, hospedagem e alimentação). Correspondente a
prestação de serviços por um consultor

R$ 28.058,16

SALDO CORPORATIVO
(FIESC/CIESC/SESI/SENAI/IEL)
24

R$
673.395,75

TOTAL GLOBAL

R$ 3.305.702,41

2
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7.7. O fornecedor licitante classificado em primeiro lugar deverá imediatamente após a etapa de
lances apresentar a amostra técnica (item 5.5.10 do Anexo I).
7.8. O Fornecedor Licitante aprovado na amostra técnica (item 5.5.10 do Anexo I) deverá
apresentar proposta comercial atualizada, escrita e assinada nos moldes do ANEXO III –
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL), com o preço unitário de cada item e o preço
global do vencedor do lance, após o encerramento da licitação;
7.8.1. A proposta atualizada não poderá implicar aumento de seu preço global, onde o
fornecedor licitante será desclassificado em caso de não correção ou de não
justificar eventuais falhas apontadas pelo Pregoeiro;
7.8.2. O Pregoeiro observará a exequibilidade da proposta atualizada. Serão
desclassificadas as propostas, cujos preços sejam manifestamente inexequíveis.
8. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE 02
8.1. Efetuados os procedimentos de classificação de preços deste Edital, sendo aceitável a
proposta classificada em primeiro lugar e aprovada mediante avaliação técnica dos
requisitos, a Comissão Permanente de Licitação promoverá a abertura do envelope n° 02,
referente aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO deste fornecedor, que deverão ser
apresentados da seguinte forma:
8.1.1. Documentos relativos à habilitação jurídica:
8.1.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual; ou
8.1.1.2. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de
prova da diretoria em exercício; ou
8.1.1.3. Cópia autenticada do contrato social do fornecedor ou estatuto com ata da
assembleia que elegeu a atual diretoria, devidamente registrado na Junta
Comercial do Estado ou publicação da mesma em jornal de grande
circulação; ou
8.1.1.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira, em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização
para funcionamento, expedido pelo órgão competente, quando a atividade
assim o exigir.
8.1.2. Documentos relativos à qualificação técnica:
8.1.2.1. Declaração do FABRICANTE, caso não seja o DESENVOLVEDOR Suíte
ofertada, conforme especificado no item 5.4.2 do ANEXO I deste Edital;
8.1.2.2. Atestado (s) de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito
público ou privado que comprove a aptidão do fornecedor licitante para o
desempenho de atividade pertinente e compatível ao objeto especificado no
item 5.4.3 do ANEXO I deste Edital;
8.1.2.2.1. O(s) atestado(s) deverá(ão) ser apresentado(s) em papel
timbrado original ou cópia reprográfica autenticada, assinados
por autoridades ou representante de quem o expediu, com a
devida identificação (Não será aceito atestado apresentado no
papel timbrado do fornecedor licitante);
8.1.2.3. Comprovação de que possui em seu quadro de funcionários profissionais
certificados de acordo com os requisitos especificados nos itens 5.4.4, 5.4.5
e 5.4.6 do ANEXO I deste Edital.
8.1.2.4. Declaração especial preenchida conforme ANEXO IV deste Edital.
8.1.3. Documentos relativos à qualificação econômico-financeira:
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8.1.3.1. Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da
sede do fornecedor licitante;
8.1.3.2. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do Exercício Social de
2016, já exigíveis e apresentados na forma da lei. Entende-se por
Demonstrações Contábeis apresentadas na forma da Lei o seguinte:
8.1.3.2.1. Deverá apresentar as Demonstrações Contábeis assinadas
pelas pessoas físicas a quem os atos constitutivos ou atos
específicos atribuírem tal poder e pelo contador ou técnico em
contabilidade legalmente habilitado;
8.1.3.2.2. Em se tratando de empresas que não se enquadrem na
Instrução Normativa RFB nº 1594 de 01 de dezembro de 2015,
deverão apresentar as demonstrações acompanhadas do Termo
de Abertura e de Encerramento devidamente autenticadas na
Junta Comercial do Estado ou Cartório pertinente, com as
respectivas folhas numeradas, em sequência, ou seja, cópia fiel
do Livro Diário;
8.1.3.2.3. Em se tratando de empresas que se enquadrem na Instrução
Normativa RFB nº 1594 de 01 de dezembro de 2015, deverão
apresentar as demonstrações na forma da Escrituração Contábil
Digital (ECD) transmitida ao Sistema Público de Escrituração
Digital (SPED), por meio do Recibo de Entrega de Livro Digital,
Termo de Abertura e Encerramento e Termo de Abertura e
Encerramento (assinaturas por meio de certificado digital);
8.1.3.2.4. As empresas constituídas no exercício em curso (com menos de
um ano de existência) deverão apresentar o Balanço de
Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicílio do fornecedor licitante.
8.1.3.3. Com
base
nas
informações
constantes
das
demonstrações
contábeis/financeiras, os fornecedores licitantes serão avaliados quanto ao
seu grau de solvência. Para isso serão utilizadas as seguintes definições e
formulações:
8.1.3.3.1. Comprovação de boa situação financeira da empresa, baseada
na obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez
Corrente (LC) e Solvência Geral (SG), obtidos a partir dos dados
resultantes da aplicação das formulas abaixo, cujos dados serão
extraídos das informações do balanço da empresa, relativo ao
último exercício, exigíveis na forma da lei:
Liquidez Geral - LG: Indica a capacidade financeira de a empresa liquidar
suas obrigações de curto e longo prazo:
ATIVO
ATIVO REALIZÁVEL
CIRCULANTE + A LONGO PRAZO
LG = -------------------------------------------------------------PASSIVO + PASSÍVEL EXIGÍVEL
CIRCULANTE
A LONGO PRAZO
Liquidez Corrente - LC: Indica a capacidade de a empresa saldar seus
compromissos de curto prazo (menos de 365 dias):
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ATIVO CIRCULANTE
LC = -------------------------------------------------------------PASSIVO CIRCULANTE
Solvência Geral – SG: capacidade de a empresa liquidar todos seus
compromissos de curto e longo prazo com a realização de seus ativos totais:
ATIVO TOTAL
SG = -------------------------------------------------------------PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
8.1.3.3.2. A empresa que apresentar resultado igual ou menor que 01 (um)
em qualquer dos índices relativos à Liquidez Geral (LG),
Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG) deverá
comprovar possuir patrimônio líquido não inferior a R$
300.000,00 (trezentos mil reais).
Patrimônio Líquido - PL: diferença entre o ativo e o passivo da empresa
em um determinado instante, representa o somatório dos bens e direitos que
restariam à empresa, uma vez liquidados todos os compromissos contraídos
com terceiros:
PL = A - P
Onde:
 A = ATIVO = ATIVO CIRCULANTE + ATIVO REALIZÁVEL A LONGO
PRAZO + ATIVO PERMANENTE
 P = PASSIVO = PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO A LONGO
PRAZO
8.1.4. Documentos relativos à regularidade fiscal:
8.1.4.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ),
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado;
8.1.4.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se
houver, relativo ao domicilio ou sede do fornecedor licitante, pertinente ao
seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
8.1.4.3. Prova de regularidade com a fazenda federal, por meio da certidão negativa
de débito ou positiva com efeitos de negativa, prevista na Portaria MF 358,
de 5 de setembro de 2014, sendo válida simples cópia reprográfica de
consulta na internet, que comprove a inexistência de débito, que poderá ser
obtida junto ao site www.receita.fazenda.gov.br;
8.1.4.4. Prova de regularidade com tributos estaduais, através de certidão negativa
expedida pela unidade federativa da sede do fornecedor licitante;
8.1.4.5. Prova de regularidade com tributos municipais, através de certidão negativa
expedida pelo município sede do fornecedor licitante;
8.1.4.6. Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS), expedido pela Caixa Econômica Federal, por meio da apresentação
da certidão negativa de débito, ou positiva com efeitos de negativa, sendo
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8.1.4.7.

8.1.4.8.

8.1.4.9.

8.1.4.10.

8.1.4.11.
8.1.4.12.

8.1.4.13.
8.1.4.14.

válida simples cópia reprográfica de consulta na Internet, que poderá ser
obtida junto ao site www.caixa.gov.br;
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
(CNDT), expedido pelo Tribunal Superior do Trabalho, sob o abrigo da Lei nº
12.440/2011, sendo válida simples cópia reprográfica de consulta na
Internet, que poderá ser obtida junto ao site www.tst.jus.br/certidao;
Os documentos supracitados deverão estar em plena validade, e, quando
não tiverem sua validade expressa, deverão ser emitidos com no máximo 60
(sessenta) dias de antecedência da data prevista para abertura das
propostas, excetuando-se deste prazo os documentos de habilitação jurídica
e os atestados de capacidade técnica;
Será inabilitado o fornecedor licitante que não atender às condições
estabelecidas no presente Edital e seus anexos, que apresente documentos
com quaisquer tipos de vícios, erros de conteúdo e forma, sejam omissos,
vagos, contenham vantagens não previstas no ato convocatório ou ainda,
deixarem de apresentar qualquer documento sem a devida autenticação
(exceto os emitidos via internet) e que não possam ser esclarecidos ou
retificados durante a sessão;
Será considerado habilitado o fornecedor licitante que apresentar a
documentação exigida neste Edital e seus anexos, em sua íntegra, salvo na
hipótese abaixo:
8.1.4.10.1. Caso o fornecedor licitante deixe de apresentar algum
documento exigido neste Edital e seus anexos o Pregoeiro
poderá promover diligência para esclarecer ou complementar a
instrução do processo para verificar a regularidade do fornecedor
licitante;
8.1.4.10.2. Como resultado da diligência acima referida, objetivando um
juízo de verdade real, será permitida a apresentação de
documentação atualizada e regularizada na própria sessão, para
apurar fatos existentes à época da licitação, concernentes à
documentação dos participantes.
Não serão aceitos protocolos em relação aos documentos solicitados neste
item;
Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para
habilitação deverão estar em nome do fornecedor licitante com o número do
CNPJ e endereço respectivo, devendo ser observado o seguinte:
8.1.4.12.1. Se o fornecedor licitante for matriz, todos os documentos
deverão estar em nome da matriz; ou
8.1.4.12.2. Se o fornecedor licitante for a filial, todos os documentos
deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos
que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos
somente em nome da matriz.
No caso de documentos em língua estrangeira, estes deverão estar
devidamente traduzidos para a língua portuguesa;
Verificado o atendimento das exigências fixadas no Edital, observados os
documentos necessários à habilitação, o fornecedor licitante será declarado
vencedor;
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8.1.4.15. Sendo a hipótese de inabilitação ou de descumprimento de exigências
estabelecidas pelo instrumento convocatório, caberá à Comissão
Permanente de Licitação autorizar o Pregoeiro a convocar o autor do
segundo menor lance e, se necessária observada à ordem crescente de
preço, os autores dos demais lances, desde que atendam ao critério de
aceitabilidade estabelecido por este instrumento convocatório;
8.1.4.16. Caso todos os fornecedores licitantes sejam inabilitados ou todas as
propostas desclassificadas, a Comissão Permanente de Licitação poderá
fixar aos fornecedores licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para
apresentação de nova documentação ou de outras propostas, escoimadas
das causas que motivaram a inabilitação ou desclassificação.
9. DA ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
9.1. Da sessão pública do pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo o(s) registro(s):
a) dos fornecedores licitantes;
b) das propostas escritas e verbais apresentadas na ordem de classificação;
c) da análise da documentação exigida para a habilitação;
d) as reclamações, impugnações efetuadas e demais ocorrências.
9.2. A ata circunstanciada será assinada pela Comissão Permanente de Licitação e pelo(s)
representante(s) do(s) fornecedor(es) licitante(s) presente(s), devidamente credenciado(s).
10. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA
10.1. Sob pena de decadência do direito, no prazo de até 03 (três) dias úteis anteriores a data
fixada para sessão de abertura (consideradas horas úteis das 8h às 17h, de segunda a
sexta-feira), qualquer pessoa, através de correspondência endereçada à Comissão
Permanente de Licitação, poderá solicitar esclarecimentos ou impugnar o presente edital;
10.2. Caberá a Comissão Permanente de Licitação, decidir sobre tal pedido de impugnação do
Edital antes da realização do certame licitatório;
10.3. Acolhido o pedido de impugnação contra o ato convocatório, feitos os ajustes necessários,
caso a eventual alteração do Edital vier a afetar a formulação das propostas, será designada
nova data para a realização da presente licitação, mediante comunicação por meio do site
www.sc.senai.br/fornecedor.
11. DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO E DO RECURSO ADMINISTRATIVO
11.1. Da decisão de desclassificar as propostas de preços iniciais, somente caberá pedido de
reconsideração à própria Comissão Permanente de Licitação, com a justificativa de suas
razões a ser apresentado, de imediato, oralmente ou por escrito, na mesma sessão pública
em que vier a ser proferida;
11.1.1. A Comissão Permanente de Licitação analisará e decidirá de imediato o pedido de
reconsideração, sendo-lhe facultado, para tanto, suspender a sessão pública;
11.1.2. Da decisão da Comissão Permanente de Licitação relativa ao pedido de
reconsideração não caberá recurso.
11.2. Declarado o fornecedor licitante vencedor, os demais fornecedores licitantes que desejarem
recorrer, deverão apresentar o recurso por escrito, no prazo de 02 (dois) dias úteis à
Autoridade Competente, que será disponibilizado a todos os fornecedores licitantes
participantes no site www.sc.senai.br/fornecedor. Os demais interessados, desde logo, ficam
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intimados a apresentar contrarrazões, em igual número de dias, que começarão a correr do
término do prazo do fornecedor recorrente, devendo enviá-las para o endereço eletrônico
aquisicoes@fiesc.com.br, sendo-lhes assegurada vista dos autos;
11.3. Os recursos deverão ser elaborados com a observância dos seguintes requisitos:
11.3.1. Serem digitados/impressos e devidamente fundamentados;
11.3.2. Serem assinados pelo representante legal do fornecedor licitante;
11.3.3. Serem protocolados na Gerência de Serviços Administrativos e Suprimentos GEADS – na sede da FIESC de segunda a sexta-feira nos seguintes horários: 08h
às 12h e das 13h30min às 17h.
11.4. Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados
na Rod. Admar Gonzaga nº 2.765 - Itacorubi - Florianópolis/SC (88034-001) – Gerência de
Serviços Administrativos e Suprimentos – GEADS;
11.5. Os recursos serão julgados no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da data final para
sua interposição, ou quando for o caso, daquela prevista para a manifestação dos demais
fornecedores licitantes, pela Autoridade Competente ou por quem esta delegar competência,
nos termos do § 3º do artigo 22 e do art. 23 do Regulamento de Licitações e Contratos do
SESI e SENAI;
11.6. O acolhimento do recurso implicará tão somente na invalidação daqueles atos que não
sejam passíveis de aproveitamento;
11.7. Os recursos terão efeito suspensivo somente para aquele interposto contra a decisão que
declarar o fornecedor licitante vencedor;
11.8. Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou
subscrito por representante não credenciado ou não identificado no processo para
responder pelo fornecedor licitante;
11.9. Não serão recebidas às petições de contrarrazões intempestivamente apresentadas;
11.10. Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste item em dia de expediente na sede da
Entidade Licitante.
12. DA HOMOLOGAÇÃO E DA ADJUDICAÇÃO
12.1. Constatado o atendimento das exigências previstas no Edital, o fornecedor licitante será
declarado vencedor e não havendo interposição de recurso a Comissão Permanente de
Licitação encaminhará o processo à Autoridade Competente, para homologação e
adjudicação;
12.2. Concluído o julgamento das propostas, passado o prazo recursal, realizada a homologação
e adjudicação do objeto da licitação ao fornecedor licitante vencedor, o resultado da licitação
será disponibilizado no site www.sc.senai.br/fornecedor.
13. DA CONTRATAÇÃO
13.1. A contratação será formalizada por meio de CONTRATO, conforme ANEXO V – MINUTA
DO CONTRATO, parte integrante deste Edital;
13.2. Homologado/adjudicado o resultado deste certame, o licitante vencedor será convocado
para assinatura do contrato na SEDE do CONTRATANTE ou no local da prestação dos
serviços, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de decair o direito à contratação,
sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
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13.2.1. Igualmente, e com o mesmo prazo, deverá o licitante contratado comparecer no
local definido, para assinatura dos termos de aditamento e outros documentos que
vierem a ser firmados pelas partes durante a vigência do contrato.
13.2.2. Os prazos aqui definidos começarão a contar da data de recebimento do aviso a ser
encaminhado pela CONTRATANTE.
13.3. O prazo para a assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual
período, quando solicitado pelo licitante vencedor durante o seu transcurso, desde que
ocorra motivo justificado e aceito pelo CONTRATANTE.
13.4. Transcorrido o prazo sem que o contrato seja assinado, a FIESC e suas Entidades poderão
convocar os demais fornecedores licitantes, obedecida à ordem de classificação, para
assinar o contrato em idêntico prazo, desde que comprovadas suas habilitações.
13.5. O fornecedor licitante contratado ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos que se fizerem necessários, em até 25% (vinte e cinco por cento)
do valor inicial atualizado do contrato.
14. DAS PENALIDADES
14.1. O fornecedor que (I) ensejar o retardamento da execução do certame, (II) não mantiver a
proposta, (III) comportar-se de modo inidôneo, (IV) fizer declaração falsa, (V) cometer fraude
fiscal ou (VI) recusar-se injustificadamente em assinar o Contrato, aceitar ou retirar
documento equivalente, dentro do prazo fixado, será penalizado pelo descumprimento total
das obrigações assumidas, com as seguintes consequências:
14.1.1. perda do direito à contratação;
14.1.2. aplicação da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor de sua proposta comercial;
14.1.3. perda de caução ou execução das demais garantias de propostas oferecidas;
14.1.4. suspensão do direito de licitar ou contratar com a FIESC e suas Entidades, por um
prazo de até 02 (dois) anos.
15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
15.1. A presente licitação destina-se a selecionar a proposta mais vantajosa para a FIESC e suas
Entidades, e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos
da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo
e dos que lhe são correlatos;
15.2. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação
da disputa entre os fornecedores interessados, atendidos ao interesse público e da FIESC e
suas Entidades, sem comprometimento da segurança da contratação;
15.3. Nenhuma indenização será devida aos fornecedores licitantes pela elaboração ou pela
apresentação de documentação referente ao presente Edital;
15.4. A adjudicação do objeto da licitação ao fornecedor licitante vencedor e a homologação do
certame não implicarão direito à contratação;
15.5. Fica assegurado à FIESC e suas Entidades o direito de cancelar a licitação, antes de
assinado o contrato, desde que justificado, de acordo com o art. 40, do Regulamento de
Licitações e Contratos do SESI e SENAI;
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15.6. Os recursos orçamentários para contratação do objeto deste Edital estão assegurados no
orçamento geral da FIESC e suas Entidades;
15.7. Os atos decorrentes desta licitação serão públicos, salvo quanto ao conteúdo das propostas,
até a respectiva abertura;
15.8. É facultado ao Pregoeiro, à Comissão Permanente de Licitação ou Autoridade Superior, em
qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou
complementar a instrução do processo e a aferição do ofertado, bem como solicitar a
elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisões;
15.9. Os envelopes com os documentos que não forem abertos ficarão disponíveis por 15
(quinze) dias para retirada pelos fornecedores licitantes e após este prazo serão
descartados pela FIESC e suas Entidades;
15.10. Os casos não previstos serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação, que
poderá ser procurada pelos interessados no endereço constante no preâmbulo deste Edital,
para o esclarecimento de dúvidas;
15.11. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do
fornecedor licitante, desde que sejam possíveis as aferições das suas qualidades e as
exatas compreensões da sua proposta durante a sessão do certame;
15.12. Este Edital, com suas partes integrantes, passará a fazer parte do instrumento contratual,
como se nele estivesse transcrito;
15.13. A participação na presente licitação implica em concordância tácita, por parte do fornecedor
licitante, com todos os termos e condições deste Edital, seus anexos e no Regulamento de
Licitações e Contratos do SESI e SENAI;
15.14. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital exclui-se o dia do início e inclui-se o do
vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente
normal nas Entidades Licitantes, exceto quando for explicitamente disposto em contrário;
15.15. No caso de alteração deste Edital, no curso do prazo estabelecido para a realização do
certame, o prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar
a formulação das propostas;
15.16. Considerando que as Entidades do Sistema “S” não integram a administração pública, os
benefícios previstos na Lei complementar 123 para Empresas de Pequeno Porte ou Micro
Empresas não poderão ser requeridos pelos fornecedores licitantes no decorrer do certame
licitatório;
15.17. As informações complementares que se fizerem necessárias, referentes a este Edital, serão
prestadas pela Gerência de Serviços Administrativos e Suprimentos - GEADS da FIESC, por
meio do e-mail: aquisicoes@fiesc.com.br, mas somente serão aceitas no prazo de até 02
(dois) dias úteis anteriores a data fixada para sessão de abertura.
15.18. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro e a Comissão Permanente de Licitação.
Florianópolis, 07 de novembro de 2017.
Rafael Medeiros de Azevedo
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Fernanda Dutra Tomasi
Membro da Comissão Permanente de Licitação

Daniela Gomes Silva Santos Secco
Membro da Comissão Permanente de Licitação
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10. DO PRAZO DE VIGÊNCIA e ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO .................................... 71
1. DO OBJETO
Contratação de empresa especializada para fornecimento de solução composta de softwares e
tecnologias integradas denominada neste documento como Suíte (ECM e Assinatura Digital,
BPM, NFe de Produto), a qual deverá ser fornecida na modalidade de software como serviço
(Software as a Service – SaaS), para:
a) Gerenciamento do ciclo de vida de informações não estruturadas da FIESC e suas
Entidades (ECM- Enterprise Content Management) e Assinatura Digital de documentos
eletrônicos em conformidade com a ICP-Brasil;
b) Gestão de processos de negócios (BPM - Bussines Process Management);
c) Gestão de notas fiscais eletrônicas de produto (NFe) integrada a SEFAZ Nacional.
1.1 DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO
1.1.1 O presente termo de referência (TR) tem por objetivo descrever as especificações dos
requisitos técnicos e funcionais para contratação de solução de software denominada
neste documento como Suíte (ECM e Assinatura Digital, BPM, NFe de Produto),
bem como dos requisitos de níveis de serviços para prestação dos serviços de
instalação/parametrização/treinamento, atualização tecnológica e suporte técnico;
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1.1.2 Deverá ser prestado ainda serviços especializados de consultoria, desenvolvimento de
customizações/integrações e treinamento para capacitação técnica e operacional dos
colaboradores das Entidades Licitantes, que serão contratados sob demanda de
acordo com as necessidades das áreas de negócio, ou seja, sem compromisso
de consumo.
1.1.3 O FORNECEDOR deverá prover a Suíte de acordo com as especificações técnicas e
funcionais especificas neste termo de referência na modalidade de software como
serviço (SaaS – Software as a Service), sendo a instalação e hospedagem da solução
na infraestrutura das Entidades Licitantes, ou seja, os recursos tecnológicos serão
fornecidos e suportados pelas Entidades Licitantes.
2. OS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO
2.1 Os serviços especificados neste termo de referência serão prestados por um único
FORNECEDOR. O julgamento será pelo menor valor global do somatório dos valores
limitadores de cada item da proposta, conforme valores especificados na TABELA 1 –
Cálculo do percentual unitário para cada item e no ANEXO III – MODELO DE PROPOSTA
COMERCIAL, ESTIMATIVAS DE CONSUMO E PREÇOS LIMITADORES;
2.2 Para cálculo do percentual unitário de cada item foi utilizado os valores limitadores
apresentados na TABELA 1 – Cálculo do percentual unitário para cada item, aplicando a
fórmula: (Percentual Unitário é igual ao Valor Unitário Limitador e Critério de
Julgamento, MULTIPLICADO, por 100% e DIVIDIDO pela Soma dos Valores Unitários)
2.3 Para fins de julgamento o lance inicial limitador será de R$ 73.846,62. Ao final da rodada de
lances, finda a fase comercial do certame, o percentual de desconto total será calculado de
forma igualitária para cada um dos itens de acordo com o percentual unitário apresentado
na TABELA 1 – Cálculo do percentual unitário para cada item, aplicando a fórmula
(Percentual Unitário (Etapa Lances) é igual ao Percentual Unitário da TABELA 1 –
Cálculo do percentual unitário para cada item, MULTIPLICADO, pelo valor do lance
ganhador).
2.4 As fórmulas e valores utilizados para cálculo do percentual unitário estarão disponíveis na
planilha do Excel (Planilha de Julgamento - PP 180-2017-FIESC.xlsx) que estará disponível
para download junto com o Edital;
2.5 As estimativas de quantidades mensais e anuais especificadas para os serviços descritos no
ANEXO III são apenas quantidades máximas de referência que a FIESC suas Entidades
poderão contratar durante a vigência do contrato, ou seja, são estimativas de consumo,
não cabendo qualquer compromisso de uso além da franquia estipulada no item 4.1.5.3 do
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA;
2.6 As estimativas de quantidades mensais de referência que poderão ser consumidas pelas
Entidade Licitantes também estão especificadas no ANEXO III.
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TABELA 1 – Cálculo do percentual unitário para cada item

Item

Descrição do Objeto

Valor Unitário Limitador
e Critério de Julgamento

Percentual
Unitário

1

Horas de uso da Suíte ECM-BPM-NFe
(Perfil Completo)

R$ 10,95

0,01483%

2

Horas de uso da Suíte ECM-BPM-NFe
(Perfil Consulta)

R$ 5,42

0,00734%

3

Usuário nomeado Suíte ECM-BPM-NFe
(Perfil Completo)

R$ 885,00

1,19843%

4

Nota Fiscal Eletrônica de Produto (NFe) Notas Processadas

R$ 0,25

0,00034%

5

Serviço de Instalação da Suíte
ECM/BPM/ASSINATURA DIGITAL e
NFe Integrada a SEFAZ Nacional,
incluindo
Capacitação
Técnica
e
Operacional

R$ 42.950,00

58,16109%

6

Serviço
de
Desenvolvimento
de
Customização da Suíte ECM/BPM/ NFe

R$ 175,00

0,23698%

R$ 220,00

0,29791%

R$ 29.600,00

40,08308%

R$ 73.846,62

100%

7

8

Serviço de Consultoria e Capacitação da
Suíte ECM/BPM/NFe (Sem despesas de
deslocamento,
hospedagem
e
alimentação)
Serviço de Consultoria Mensal (Pacote
de 160 horas) da Suíte ECM/BPM/NFe,
(Sem despesas de deslocamento,
hospedagem e alimentação).
Soma dos Valores Unitários

3. DO LIMITADOR DE PREÇO
3.1 Os FORNECEDORES deverão respeitar os valores limitadores para cada item especificado
no ANEXO III – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL, os quais correspondem aos
serviços que deverão ser prestados pelo FORNECEDOR;
3.2 A proposta a ser apresentada pelos FORNECEDORES não poderá ser superior aos valores
limitadores, o FORNECEDOR que apresentar valor superior para qualquer um dos itens
estará automaticamente desclassificado.
4. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
4.1. LISTA DE SERVIÇOS QUE SERÃO CONTRATADOS
4.1.1. Nesta sessão encontra-se a relação dos serviços que serão contratados pelas
Entidades Licitantes, os quais somente poderão ser faturados após a prestação dos
serviços e validação por parte das Entidades Licitantes;
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4.1.2. A contabilização de uso dos serviços objeto deste edital será realizado sempre no mês
subsequente ao de sua prestação/utilização;
4.1.3. Para todos os serviços objeto deste edital que se fizerem necessário atendimento
presencial, estes serão custeados pelas Entidades Licitantes, exceto a prestação dos
Serviços de Faturamento Único os quais deverão ser prestados de acordo com as
especificações da sessão 4.1.7;
4.1.4. O ressarcimento de todas as despesas (Deslocamento, Hospedagem, Alimentação)
serão de acordo com a política de ressarcimento corporativa aplicada para os
colaboradores da FIESC e suas Entidades, onde:
4.1.4.1. Todas as despesas deverão ser comprovadas pelo FORNECEDOR mediante
apresentação das notas fiscais. O pagamento referente ao reembolso estará
condicionado a prestação de contas, e o reembolso mediante emissão de
notas fiscal de serviço corresponde aos valores aprovados pela FIESC;
4.1.4.2. A tabela de valor atual para diária de alimentação para o estado de Santa
Catarina é de R$ 111,00 e para hospedagem de R$ 208,00. Os valores de
hospedagens e alimentação serão reajustados conforme Tabela FIESC para
Colaboradores;
4.1.4.3. O transporte será oferecido pelas Entidades Licitantes, em meio adequado à
finalidade e à distância. Caso seja deliberado com o FORNECEDOR o
deslocamento por veículo próprio, o ressarcimento das despesas se dará pelo
pagamento de taxa por quilometragem rodada, que atualmente é de R$ 1,18
por quilometro rodado.
4.1.5 Serviços de Faturamento Mensal
4.1.5.1 São os serviços que deverão ser prestados mensalmente pelo
FORNECEDOR compreendendo o fornecimento da Suíte (ECM e
Assinatura Digital, BPM, NFe de Produto) para ambientes de homologação
e produção;
4.1.5.2 A contabilização mensal de uso da Suíte (ECM e Assinatura Digital, BPM,
NFe de Produto) se dará somente no ambiente de produção. A
contabilização será por hora de uso e pelo número de usuários nomeados de
acordo com os perfis, faixas de consumo e valores com descontos
especificados no ANEXO III, TABELA 5 itens 1, 2, 3 e 4. Caberá ao
fornecedor disponibilizar um portal web para que as Entidades Licitantes
possam fazer o acompanhamento das horas de uso pelo tipos de perfis
especificados (perfil completo e perfil consulta), número de usuários
nomeados (perfil completo) e número de notas fiscais de produto
processadas junto a SEFAZ Nacional;
4.1.5.3 Será garantido pelas Entidades Licitantes o pagamento mensal de uma
franquia no valor de R$ 15.000,00 que compreenderá:
4.1.5.3.1 O fornecimento da Suíte de softwares composta solução para
Gerenciamento do ciclo de vida de informações não estruturadas Enterprise Content Management (ECM) e Assinatura Digital de
documentos eletrônicos de acordo com a ICP-Brasil, Gestão de
processos de negócios - Business Process Management (BPM) e
gestão de nota fiscal eletrônica de produto NFe integrada a SEFAZ
Nacional. A Suíte deverá ser fornecida com licenças, módulos,
tecnologias e aplicativos integrados, instalados e configurados;
4.1.5.3.1.1 A Suíte, seus módulos, componentes e aplicativos
necessários para implementar as tecnologias
requeridas deverão ser fornecidas, incluindo todo o
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software necessário para integração dos componentes
da Suíte entre si, e de seus componentes com a
infraestrutura das Entidades Licitantes;
4.1.5.3.1.2 A Suíte deverá ser fornecidas com licenças e demais
componentes necessários para implantação de
ambientes de produção e homologação;
4.1.5.3.2 O suporte técnico da Suíte e seus componentes de forma remota e
por telefone, durante a jornada de horário comercial (das 08h00 às
18h00) em dias úteis sem limite de número de chamados;
4.1.5.3.3 A atualização tecnológica e conservação da Suíte e seus
componentes, com garantia de atualizações de versões corretivas e
evolutivas, contemplando inclusive quaisquer implementações que
sejam necessárias para correção de erros, bem como para o
desenvolvimento de novas funcionalidades.
4.1.5.4 No início de cada mês as Entidades Licitantes farão a contabilização das
horas de uso de acordo com os perfis especificados (perfil completo e perfil
consulta), de acordo como número de usuários nomeados (perfil completo) e
de acordo com o número de notas fiscais eletrônicas de produtos
processadas junto a SEFAZ Nacional do mês anterior. A partir do somatório
das quantidades utilizadas de cada tipo de serviço é que serão aplicados os
descontos de acordo com as faixas de consumo especificados na TABELA 5,
ANEXO III para os itens 1 (usuário por hora do perfil completo) , 2 (usuário
por hora do perfil consulta), 3 (usuário nomeado perfil completo) e 4 (notas
fiscais eletrônicas de produto processadas). Se o valor total dos serviços
consumidos no mês anterior a apuração for inferior ao valor da franquia (R$
15.000,00), será realizado o pagamento integral da franquia. Se o valor for
superior ao valor da franquia será pago o valor total contabilizado.
4.1.5.4.1 O cálculo para pagamento da Suíte por hora de uso dos itens 1
(usuário por hora do perfil completo) e 2 (usuário por hora do perfil
consulta) será pela soma das faixas de consumo, e/ou
multiplicação da quantidade de horas utilizadas pelo valor da faixa
com desconto, por exemplo:
4.1.5.4.1.1 Se em um mês for consumido um total de 900 horas
do item 1 (usuário por hora do perfil completo), o total
de horas utilizado será multiplicado pelo valor da hora
sem desconto, pois o total utilizado está dentro da
faixa01, desta forma o cálculo será: 900 horas x R$
10,95 (valor da hora) = R$ 9.885,00;
4.1.5.4.1.2 Se em um mês for consumido um total de 1200 horas
do item 1 (usuário por hora do perfil completo), será
utilizado para cálculo o valor total da faixa01 que
corresponde a 1000 horas, devendo ser somado ao
valor das 200 horas restantes aplicando o desconto da
hora correspondente a faixa02, desta forma o cálculo
será: R$ 10.950,00 (valor total da faixa01) + 200 horas
x R$ 9,86 (valor hora com desconto da faixa02) = R$
12.921,00;
4.1.5.4.1.3 Se em um mês for consumido um total de 2900 horas
do item 1 (usuário por hora do perfil completo), será
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utilizado para cálculo a soma do valor total da faixa01
e da faixa02 que corresponderão a 2000 horas,
devendo ser somado ao valor das 900 horas restantes
aplicando o desconto correspondente a faixa03, desta
forma o cálculo será: R$ 10.950,00 (valor total da
faixa01) + R$ 9.845,15 (valor total da faixa02) + 900
horas x R$ 9,31 (valor hora com desconto) = R$
29.171,90;
4.1.5.4.1.4 A mesma lógica de cálculo será aplicada para
contabilização das horas de uso do perfil consulta
item 2 (usuário por hora do perfil consulta) da
TABELA 5.
4.1.5.4.2 O cálculo para pagamento da Suíte pelo número de usuários
nomeados ao mês do perfil completo item 3 da TABELA 5, será
pela multiplicação da quantidade de usuários mês pelo valor da
faixa com desconto, por exemplo:
4.1.5.4.2.1 Se em um mês for consumido um total de 09 usuários
nomeados, o total de usuários será multiplicado pelo
valor do usuário sem desconto, pois o total utilizado
está dentro da faixa01, desta forma o cálculo será: 9
usuários x R$ 885,00 (valor usuário mês) = R$
7.965,00;
4.1.5.4.2.2 Se em um mês for consumido um total de 15 usuários
nomeados, o total de usuários será multiplicado pelo
valor do usuário com desconto correspondente a
faixa02, pois o total de usuários está dentro da
faixa02, desta forma o cálculo será: 15 usuários x R$
796,50 (valor usuário mês com desconto) = R$
11.947,50;
4.1.5.4.3 O cálculo para pagamento da Suíte pelo número de notas fiscais
processadas ao mês junto a SEFAZ Nacional item 4 da TABELA 5,
será pela multiplicação da quantidade de notas fiscais de produto
processadas pelo valor da faixa com desconto, por exemplo:
4.1.5.4.3.1 Se em um mês forem processadas um total de 4500
notas, o total de notas será multiplicado pelo valor
unitário da nota sem desconto, pois o total de notas
processadas está dentro da faixa01, desta forma o
cálculo será: 4500 notas x R$ 0,25 (valor unitário da
nota sem desconto) = R$ 1.125,00;
4.1.5.4.3.2 Se em um mês forem processadas um total de 12000
notas, o total de notas será multiplicado pelo valor
unitário da nota com desconto correspondente a
faixa03, pois o total de notas processadas está dentro
da faixa03, desta forma o cálculo será: 12000 notas x
R$ 0,25 (valor unitário da nota sem desconto) = R$
2.250,00.
4.1.5.4.4 Para cálculo do valor total correspondente aos serviços utilizados,
será realizada a soma dos itens 1, 2, 3 e 4 seguindo as lógicas
apresentadas para cada item. Caso a soma de todos os itens não
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atinja o valor da franquia de R$ 15.000,00 será garantido o
pagamento integral da franquia.
4.1.6 Serviços de Faturamento Variável
4.1.6.1 São serviços opcionais que serão contratados sob demanda de acordo com
as necessidades das Entidades Licitantes, ou seja, sem compromisso de
contratação para:
4.1.6.1.1 Consultoria: Entende-se como serviços de consultoria a prestação de
serviços profissionais especializados com objetivo de auxiliar a equipe
técnica e as equipes de negócio das entidades licitantes na
implantação da Suíte e seus componentes e para gestão documental e
automação dos processos de negócio. Os serviços de consultoria
poderão ser contratados por hora sem restrição de quantidade mínima
de horas conforme quantidades e valores apresentados na TABELA
5, ANEXO III, item 7 , ou contratados por pacote de 160 horas
mensais que corresponderão a prestação de consultoria por um
profissional especialista (consultor) durante o mês, conforme
quantidades e valores apresentados na TABELA 5, ANEXO III,
item 8;
4.1.6.1.2 Customização/Desenvolvimento: Entende-se como serviços de
customização ou desenvolvimento as atividades técnicas necessárias
para customização, codificação e/ou personalização da Suíte e seus
componentes, incluindo também testes e homologações para adição
de novos recursos e funcionalidades à Suíte, seus componentes e
serviços visando atender a necessidades específicas das Entidades
Licitantes. Os serviços de customização/desenvolvimento serão
contratados por hora sem restrição de quantidade mínima de horas
conforme quantidades e valores apresentados na TABELA 5, ANEXO
III, item 6;
4.1.6.1.3 Treinamento: Entende-se como serviços de treinamento as atividades
desenvolvidas pelo FORNECEDOR para capacitar os colaboradores
das entidades na operação e utilização da Suíte e seus componentes.
O serviço de treinamento será contratado por hora sem restrição da
quantidade mínima de horas conforme quantidades e valores
apresentados na TABELA 5, ANEXO III, item 7.
4.1.7 Serviços de Faturamento Único
4.1.7.1 São os serviços correspondentes ao Setup e treinamento da Suíte (ECM e
Assinatura Digital, BPM, NFe de Produto), que deverão ser executados
dentro da jornada de horário comercial (JHC) e prestados em até 30 dias
corridos a partir da data de vigência do contrato;
4.1.7.2 Entende-se por Setup as atividades de instalação, configuração, backup e
integração da Suíte (ECM e Assinatura Digital, BPM, NFe de Produto) com
o serviço de diretório LDAP das Entidades Licitantes e integração da solução
de NFe de Produto com a SEFAZ Nacional para os ambientes de
homologação e produção, de forma a deixar a Suíte (ECM e Assinatura
Digital, BPM, NFe de Produto) operacional, permitindo o pleno uso dos
recursos e tecnologias;
4.1.7.3 O Setup da Suíte (ECM e Assinatura Digital, BPM, NFe de Produto)
poderá ser executado de forma remota. O Setup será supervisionado pela
GETIC, através de funcionário (s) designado (s) para esta atividade,
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4.1.7.4
4.1.7.5

4.1.7.6

4.1.7.7

4.1.7.8

preliminarmente ao início da execução, durante a execução e até o término
da execução;
Os valores correspondentes aos Serviços de Faturamento Único
encontram-se na TABELA 5, ANEXO III, item 5;
Após aceite do Setup no ambiente de homologação e da realização dos
treinamentos pela GETIC, o FORNECEDOR deverá realizar o Setup do
ambiente de produção. Ao término do Setup do ambiente de produção será
emitido pela GETIC o Termo de Aceite Final (TAF), momento em que iniciará
a contabilização mensal dos Serviços de Faturamento Mensal e o suporte
técnico e manutenção de acordo com os requisitos de níveis de serviços
especificados na sessão 4.1.5.3.2;
O FORNECEDOR deverá ministrar treinamento básico dos módulos de ECM,
BPM e NFe de produto, de forma presencial na sede da FIESC, com carga
horária de 24 horas e turmas de no máximo 20 (vinte) participantes, devendo
fornecer material didático em Português do Brasil;
O cronograma de treinamento deverá ser definido conjuntamente com as
Entidades Licitantes, de forma a deliberar sobre o conteúdo e perfil dos
participantes a exemplo de usuários finais, multiplicadores e
administradores/desenvolvedores;
O pagamento dos serviços de faturamento único será realizado somente após
a prestação dos serviços e aceite formal das Entidades Licitantes mediante
emissão do termo de aceite final (TAF) que será emitido pela GETIC.
5. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

5.1 As especificações descritas neste termo de referência são especificações mínimas, quando
existirem limites máximos de parâmetros estes serão descritos explicitamente;
5.2. DEFINIÇÕES E CONCEITOS
5.2.1. CENTRO DE ATENDIMENTO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TÉCNICA, ou
simplesmente CENTRO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO (CSM). É o canal único de
contato com o FORNECEDOR para registro de todos os relacionamentos previstos
neste edital, o qual deverá estar preparado para todos os tipos de acionamentos;
5.2.2. ENTIDADES LICITANTES. É a FIESC (FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO
ESTADO DE SANTA CATARINA) suas entidades (CIESC/SESI/SENAI/IEL) que farão
a contratação dos serviços especificados neste Edital;
5.2.3. FORNECEDOR. É a empresa que fará as propostas de fornecimento da Suíte e
prestação dos serviços de acordo com as especificações e condições estabelecidas
neste Edital;
5.2.4. GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (GETIC). É a
área integrada de tecnologia da informação e comunicação da FIESC e suas
entidades, responsável pela instalação, manutenção e suporte técnico da Suíte;
5.2.5. JANELA DE HORÁRIO COMERCIAL (JHC). É considerada janela de horário
comercial as horas úteis e dias comerciais, de segunda-feira à sexta-feira, entre 08h
(oito horas) e 18h (dezoito horas), perfazendo 10h (dez horas) úteis por dia;
5.2.6. JANELA DE HORÁRIO DE PRODUÇÃO (JHP). É considerada janela de horário de
produção 24h (vinte e quatro horas) por dia e 07 (sete) dias por semana, incluindo
sábados, domingos e feridos;
5.2.6.1. Quando for feita qualquer referência a horário, deverá ser utilizada a hora
oficial de Brasília;
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5.2.7. REQUISITOS DE NÍVEL DE SERVIÇO (RNS). São os requisitos mínimos para
prestação dos serviços, que devem ser atendidos pelo FORNECEDOR;
5.2.8. SEDE FIESC (SFIESC). É a sede da FIESC e suas entidades, localizada na Rodovia
Admar Gonzaga, 2765, Bairro Itacorubi, Florianópolis – SC, CEP 88034-001;
5.2.9. TAF (TERMO ACEITE FINAL). É o documento que será emitido pela GETIC
declarando que o FORNECEDOR finalizou as entregas e/ou prestação dos serviços
objeto do Edital de acordo com as especificações do termo de referência;
5.2.10. TAP (TERMO DE ACEITE PARCIAL). É o documento que será emitido pela GETIC
declarando que o FORNECEDOR realizou a prestação de serviço ou finalizou a
entrega de etapa importante do escopo de serviços objeto do Edital;
5.2.11. UF. Unidades da FIESC. São todos os pontos de presença onde estão localizadas as
instituições pertencentes à FIESC e demais entidades;
5.2.12. VALOR DE RESSARCIMENTO PADRÃO (VRP). É um valor monetário padrão
utilizado para ressarcimento por eventual não cumprimento dos RNS estabelecidos. O
valor total dos ressarcimentos acumulados mensalmente deverá ser debitado da fatura
do mês subsequente que ocorreram os eventos de não atendimento dos RNS.
5.2.13. BPM – BUSINESS PROCESS MANAGEMENT: Conjunto de tecnologias, ferramentas
e métodos usados para modelar, simular, automatizar, monitorar e analisar processos
de negócio envolvendo pessoas, aplicações, documentos e informações;
5.2.14. DESENVOLVIMENTO/ CUSTOMIZAÇÃO: Desenvolvimento de customização da
Suíte e seus componentes, como a implementação e teste de integrações com bancos
de dados e sistemas legados; modelagem, simulação e montagem de processos de
negócio; e customização de funcionalidades de ECM e BPM;
5.2.15. ECM – ENTERPRISE CONTENT MANAGEMENT: Tecnologias, ferramentas e
métodos usados para capturar, gerenciar, armazenar, preservar e distribuir conteúdo
em uma empresa. No nível mais básico, ferramentas e estratégias de ECM permitem o
gerenciamento da informação não estruturada de uma organização,
independentemente da localização dessa informação;
5.2.16. GESTÃO DE DOCUMENTOS (OU GESTÃO DOCUMENTAL): conjunto de
procedimentos e operações técnicas referentes à produção, tramitação, uso,
avaliação, arquivamento e destinação de documentos;
5.2.17. OCR – OPTICAL CHARACTER RECOGNITION: técnica pela qual imagens de
caracteres são identificadas e convertidas em códigos processáveis por computador.
5.2.18. PARAMETRIZAÇÃO: configuração dos softwares sem esforço de programação;
5.2.19. VALOR DE RESSARCIMENTO PADRÃO (VRP). É um valor monetário padrão
utilizado para ressarcimento por eventual não cumprimento dos requisitos de nível de
serviço (RNS) estabelecidos. O valor total dos ressarcimentos acumulados
mensalmente deverá ser debitado da fatura do mês subsequente que ocorreram os
eventos de não atendimento dos RNS;
5.2.19.1. O VRP é aplicável para todos os prazos estabelecidos neste documento,
sendo a sua aplicabilidade associada a hora ou fração de hora, que será a
unidade aplicada para os prazos de atendimento dos requisitos de níveis de
serviço (RNS) estabelecidos neste edital.
5.3. DA RESPONSABILIDADE DAS ENTIDADES LICITANTES
5.3.1. Realizar o acionamento do FORNECEDOR mediante profissionais previamente
estabelecidos pela GETIC. Usuários finais não deverão acionar os serviços de suporte
do FORNECEDOR;
5.3.2. Fornecer informações quando solicitado pelo FORNECEDOR para dar
encaminhamento aos serviços solicitados pertinentes ao objeto contratado;
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5.3.3. Notificar o FORNECEDOR, por escrito, quaisquer falhas, erros, imperfeições ou
irregularidades que encontrar na prestação dos serviços, os quais deverão ser
regularizados de acordo com o acordo de nível de serviço estabelecido.
5.4. DA HABILITAÇÃO TÉCNICA
5.4.1. Todos os documentos e declarações para habilitação técnica deverão ser
apresentados na data de realização da sessão de abertura do certame;
5.4.2. Deverá ser apresentada pelo FORNECEDOR caso não seja o FABRICANTE ou
DESENVOLVEDOR da Suíte ofertada objeto deste edital, declaração do
FABRICANTE ou DESENVOLVEDOR credenciando o FORNECEDOR para
comercialização da Suíte (ECM e Assinatura Digital, BPM e NFe de Produto) e
prestação dos serviços;
5.4.3. Deverá ser apresentado pelo FORNECEDOR Atestado ou Atestados de capacidade
técnica emitido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove (m):
5.4.3.1. A prestação, de forma satisfatória, do conjunto de serviços de suporte
técnico, treinamento e consultoria para a Suíte (ECM e Assinatura Digital,
BPM, NFe de Produto) ofertada, admitindo-se até 3 (três) atestados que
sejam complementares na comprovação do conjunto de serviços aqui
especificados;
5.4.3.2. O(s) atestados(s) devem conter no mínimo o período, a descrição e a
manifestação quanto à regularidade da execução dos serviços, a data de
emissão do atestado e a clara identificação do seu emitente.
5.4.4. Deverá ser apresentada pelo FORNECEDOR comprovação de que possui em seu
quadro de funcionários um (01) profissional com uma certificação da carreira de
Certificação Windows Server 2012 – MCSA (Microsoft Certified Solutions
Associate);
5.4.5. Deverá ser apresentada pelo FORNECEDOR comprovação de que possui em seu
quadro de funcionários um (01) profissional com certificação CDIA+ (Certified
Document Imaging Architect), ou certificação CBPP - Certified Business Process
Professional;
5.4.6. Deverá ser apresentada pelo FORNECEDOR comprovação de que possui em seu
quadro de funcionários um (01) profissional Certificado em ITIL Foundation V3.
5.5. DOS REQUISITOS TÉCNICOS E FUNCINAIS DA SUÍTE
5.5.1. A suíte deverá ser fornecida com tecnologia para web que uso simultâneo das funções
e uso em comum pelas das Entidades Licitantes (solução Multi-tenant), ou seja, uma
única instalação deverá atender a todas as Entidades que compõe a FIESC, podendo
ser identificada por empresa, entidade, filial ou unidade;
5.5.2 Da Arquitetura, Tecnologia, Compatibilidade e Desempenho
5.5.2.1. A Suíte (ECM e Assinatura Digital, BPM, NFe de Produto) deverá ser
desenvolvida em tecnologia web, de forma que todos os recursos sejam
acessíveis integralmente por meio de navegador web (browser) suportado e
através de sistemas operacionais multiplataforma (Windows e Mac OS). Ou
seja, sem a necessidade de um software cliente instalado nas estações de
trabalho, ou que o perfil de usuário do sistema operacional possua
permissões administrativas (administrador ou root);
5.5.2.2. A Suíte (ECM e Assinatura Digital, BPM, NFe de Produto) deverá ser
homologada para os seguintes navegadores web (browsers)
5.5.2.2.1. Mozilla Firefox versão 56 e superior;
5.5.2.2.2. Microsoft Internet Explorer versão 11 e superior;
5.5.2.2.3. Google Chrome versão 61 e superior.
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5.5.2.3.

5.5.2.4.
5.5.2.5.

5.5.2.6.

5.5.2.7.

5.5.2.8.
5.5.2.9.

5.5.2.10.

5.5.2.11.

5.5.2.12.

5.5.2.13.
5.5.2.14.

A Suíte (ECM e Assinatura Digital, BPM, NFe de Produto) deverá possuir
arquitetura em 3 (três) camadas, isolando servidor de aplicação, servidor de
banco de dados e interface cliente;
A Suíte (ECM e Assinatura Digital, BPM, NFe de Produto) deverá manter
um único repositório centralizado de informações;
A Suíte (ECM e Assinatura Digital, BPM, NFe de Produto) deverá
possibilitar o envio de e-mails utilizando o protocolo SMTP (Simple Mail
Transfer Protocol);
A Suíte (ECM e Assinatura Digital, BPM, NFe de Produto) deverá possuir
arquitetura e desempenho suficiente para atender ao volume de usuários,
dados e transações demandados pelas ENTIDADES LICITANTES, sem
degradação de desempenho;
A Suíte (ECM e Assinatura Digital, BPM, NFe de Produto) deverá ser
homologada para pleno funcionamento em infraestrutura de virtualização de
servidores dos seguintes hypervisors:
5.5.2.7.1. VMWARE Enterprise Plus 5.5 e superior;
5.5.2.7.2. MICROSOFT Hyper-V 3.0 e superior;
A suíte deverá ser 100% compatível com a infraestrutura de redes, servidores e
sistemas operacionais das ENTIDADES LICITANTES;
A suíte deverá ser homologada para pleno funcionamento em computação
em nuvem (Infraestrutura como Serviço - IaaS) dos provedores Azure da
Microsoft e AWS da Amazon;
5.5.2.9.1. Ficará a critério das ENTIDADES LICITANTES a definição se a
instalação da Suíte (ECM e Assinatura Digital, BPM, NFe de
Produto) será realizada em sua infraestrutura de virtualização
privada ou em infraestrutura de computação em nuvem;
Os recursos tecnológicos de infraestrutura para processamento (servidores),
armazenamento de dados (storage) e licenciamento dos Hypervisors e/ou
computação em nuvem serão disponibilizados e mantidos (suportados)
pelas ENTIDADES LICITANTES;
A Suíte (ECM e Assinatura Digital, BPM, NFe de Produto) deverá ser
homologada para instalação no sistema operacional de servidores Microsoft
Windows Server 2012 R2 e superior, e para sistema gerenciador de Banco de
Dados Microsoft SQL Server 2012 R2 e superior;
5.5.2.11.1. Serão aceitas soluções homologadas para instalação em
sistemas operacionais de servidores de outras plataformas a
exemplo de sistemas operacionais Linux e também outras
soluções de bancos de dados a exemplo de Oracle, no entanto,
as licenças, o suporte técnico, a manutenção e atualização
tecnológica será de responsabilidade do FORNECEDOR.
Deverá ser fornecida a documentação técnica da arquitetura, da instalação e
configuração (Setup) da Suíte (ECM e Assinatura Digital, BPM, NFe de
Produto);
A Suíte (ECM e Assinatura Digital, BPM, NFe de Produto) deverá manter
total trilha de auditoria referente às transações realizadas no sistema;
A suíte deverá possuir arquitetura tolerante a falhas de forma que volte a
funcionar normalmente sem a necessidade de intervenção humana após
interrupções não planejadas como:
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5.5.2.14.1. Interrupções de conexão de rede. No caso de falha de
comunicação de rede dos usuários além de voltar a funcionar a
solução deverá assegurar a integridade de dados;
5.5.2.14.2. Perda temporária de comunicação com o servidor de banco de
dados;
5.5.2.14.3. Reinicialização do software ou seus componentes;
5.5.2.14.4. Reinicialização do sistema operacional do servidor.
5.5.2.15. A Suíte (ECM e Assinatura Digital, BPM, NFe de Produto) deverá ser
instalada considerando regime de funcionamento 24X7 (vinte e quatro horas
por sete dias);
5.5.2.16. A Suíte (ECM e Assinatura Digital, BPM, NFe de Produto) deverá
possibilitar acesso simultâneo para diferentes perfis de usuários
previamente configurados;
5.5.2.17. A Suíte (ECM e Assinatura Digital, BPM, NFe de Produto) não deverá
possuir limites de número de usuários, processos criados, ou volume de
documentos armazenados;
5.5.2.18. A Suíte (ECM e Assinatura Digital, BPM, NFe de Produto) deverá ser
capaz de suportar grande volume de usuários simultâneos e grandes cargas
de processamento, mantendo um tempo de resposta aceitável para os
usuários.
5.5.3 Do Licenciamento
5.5.3.1. A Suíte (ECM e Assinatura Digital, BPM, NFe de Produto) deverá ser
fornecida licenciada na forma de licenças de uso simultâneo e usuário
nomeado, conforme o conceito de perfis de usuário descritos a seguir:
5.5.3.1.1. Licença usuário Perfil Completo: Permissões para
parametrização, acompanhamento, planejamento, inclusão,
edição, exclusão, controle e consultas, em qualquer
funcionalidade na aplicação;
5.5.3.1.2. Licença usuário Perfil Consulta: Permissões somente para
consultas a quaisquer das funcionalidades da aplicação.
5.5.3.2. A Suíte (ECM e Assinatura Digital, BPM, NFe de Produto) deverá possuir
funcionalidade para definir diferentes perfis de uso. A definição do perfil de
usuário ficará a cargo das Entidades Licitantes de acordo com a função
exercida pelo usuário, podendo por exemplo em um determinado um usuário
possuir o perfil completo de pagamento por hora de uso e em outro mês
utilizar o perfil completo de usuário nomeado;
5.5.3.3. Para a solução de nota fiscal eletrônica de produto (NFe) que deverá ser
integrada à SEFAZ Nacional, não deverá haver limites de licenças para
número de notas processadas ou número de CNPJs configurados;
5.5.3.4. Tendo em vista que a Suíte (ECM e Assinatura Digital, BPM, NFe de
Produto) será contratada da modalidade de software como serviço (SaaS),
não deverá possuir qualquer limitação de licenciamento, devendo o
FORNECEDOR disponibilizar o número de licenças suficientes para atender
a demanda e volume de usuários requisitado pelas Entidades Licitantes.
5.5.4 Da Interface e Usabilidade
5.5.4.1. A Suíte (ECM e Assinatura Digital, BPM, NFe de Produto) deverá
possibilitar/trabalhar nos idiomas inglês e português do Brasil, em uma única
instalação;
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5.5.4.2.

A Suíte (ECM e Assinatura Digital, BPM, NFe de Produto) deverá ser
customizável quanto à sua tela inicial, permitindo a identificação da
instituição/unidade gerencial que está sediando o referido sistema;
5.5.4.3. A Suíte (ECM e Assinatura Digital, BPM, NFe de Produto) deverá
possibilitar a elaboração consultas gerenciais customizadas de acordo com
as necessidades e periodicidade definida pelos usuários, com filtros que
permitam sua emissão com seleção de atributos;
5.5.4.4. As interfaces da Suíte (ECM e Assinatura Digital, BPM, NFe de Produto)
deverão ser fáceis de usar, ou seja, não devem requerer treinamento
extensivo para o uso diário por parte dos usuários;
5.5.4.5. A Suíte (ECM e Assinatura Digital, BPM, NFe de Produto) deverá permitir
mostrar facilmente o progresso de um fluxo de processo ou de uma tarefa,
ou seja, deverá permitir que o usuário através do próprio fluxo do processo
ou das suas próprias tarefas acompanhe o progresso e execução;
5.5.4.6. As telas de entradas de dados e funcionalidades descritas deverão ser
nativas, isto é, não deverão necessitar de programação ou customização
que implique em consultoria posterior para serem colocadas disponíveis ao
uso.
5.5.5 Da Segurança
5.5.5.1 Deve possuir controle de acesso por identificação e senha, com cadastro de
usuários e grupos, onde as permissões para cada uma das transações
possam ser dadas diretamente ao usuário ou implicitamente através de um
grupo do qual ele faça parte;
5.5.5.2 Registrar os acessos efetuados por todos os usuários em um arquivo de log,
para fins de auditoria e elaboração de relatórios gerenciais. Esses dados
serão acessíveis apenas por um grupo determinado de usuários
autorizados, contendo no mínimo os seguintes dados: usuário, data, hora,
transação realizada;
5.5.5.3 A ferramenta deve possuir mecanismos para restringir as operações no
sistema conforme o perfil dos usuários;
5.5.5.4 A ferramenta deve possibilitar o controle de restrições de acesso por usuário
e por grupo de usuários;
5.5.5.5 A ferramenta deve manter registro das alterações feitas nos dados e
documentos com data, hora e usuário;
5.5.5.6 A ferramenta deve possibilitar registro e consulta a dados estatísticos sobre
acesso de usuários como acesso simultâneo, tempo de logon, origem do
acesso.
5.5.6 Das Integrações
5.5.6.1 A Suíte (ECM e Assinatura Digital, BPM, NFe de Produto) deverá possuir
integração e sincronia com a base de usuários e grupos de usuários dos
serviços de diretório Microsoft Active Directory (AD) ou via LDAP (RHDS –
Red Hat Directory Services, permitindo a autenticação de usuários;
5.5.6.2 A Suíte (ECM e Assinatura Digital, BPM, NFe de Produto) deverá permitir
a atribuição de permissões a usuários e a grupos de usuários do serviço de
diretório. As permissões devem ser gerenciadas a partir da interface suíte,
não necessitando criar extensões no serviço de diretório;
5.5.6.3 A Suíte (ECM e Assinatura Digital, BPM, NFe de Produto) deverá
possibilitar a integração com aplicações e sistemas legados das Entidades
Licitantes por meio de webservices;
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5.5.6.4

5.5.6.5

5.5.6.6

5.5.6.7

5.5.6.8

5.5.6.9

5.5.6.10

5.5.6.11

5.5.6.12

5.5.6.13

5.5.6.14

O FORNECEDOR deverá disponibilizar tecnologias de webservices
utilizando padrão SOAP (Simple Object Access Protocol) e XML (Extensible
Markup Language (XML), tanto gerando como recebendo mensagens,
permitindo que qualquer informação esteja disponível para uso por esta
tecnologia;
A Suíte (ECM e Assinatura Digital, BPM, NFe de Produto) deverá
possibilitar o tráfego de mensagens de forma síncrona ou assíncrona, de
acordo com a necessidade das ENTIDADES LICITANTES;
A Suíte (ECM e Assinatura Digital, BPM, NFe de Produto) não poderá ter
tempo de resposta superior a um (1) segundo para cada requisição das
ENTIDADES LICITANTES;
O tempo de resposta do webservice do FORNECEDOR, bem como sua
disponibilidade de ser passível de monitoramento pela plataforma de
monitoramento utilizada pelas Entidades Licitantes, devendo permitir o
monitoramento sem custo as consultas executadas nos serviços e sem que
estas consultas afetem o desempenho e tempo de resposta da solução;
Para autenticação nos serviços devem utilizar protocolo OAuth 2.0 ou WSSecurity, onde este serviço utiliza o protocolo OAuth2 como protocolo de
segurança. Para consumi-lo é necessário que seja passado o HTTP Header
Authorization com o token gerado na plataforma de integração das
ENTIDADES LICITANTES. Esse header deve ter o seguinte conteúdo:
Bearer + (espaço) + token obtido em minhas inscrições (My Subscriptions)
na plataforma de integração das ENTIDADES LICITANTES, como por
exemplo: Authorization: Bearer 95912d5a865a81e7312136dad9bd64e4;
O FORNECEDOR deverá assinar termo de confidencialidade para efetuar a
troca de mensagens com o barramento de integração das ENTIDADES
LICITANTES;
A definição de endereço e o meio de acesso ao serviço do FORNECEDOR
será definido de acordo com a necessidade das Entidades Licitantes,
podendo ser diretamente via Internet, por uma conexão segura via VPN;
Os webservices devem ser construídos de acordo com a arquitetura SOA
(Service Oriented Architecture), protocolo SOAP (Simple Object Access
Protocol), em interface WSDL (Web Services Description Language) e
contrato de serviços XSD (XML Schema Definition) bem definido;
Os webservices devem retornar para as ENTIADES LICITANTES não
apenas mensagens de sucesso, mas também as exceções e quebras de
contrato, de acordo com o catálogo de erros esperado;
O módulo destinado à integração de sistemas da solução do
FORNECEDOR, deve garantir que todas as ações realizadas sobre
interfaces remotas externas, foram devidamente executadas(ver Guaranteed
Delivery - http://www.eaipatterns.com/GuaranteedMessaging.html). O
formato e canal de transmissão da mensagem de retorno, confirmando a
execução da ação, devem ser definidos junto com as ENTIDADES
LICITANTES durante a fase de planejamento de um projeto;
O FORNECEDOR deve fornecer webservice de consulta para listar todas as
mensagens já enviadas pelas ENTIDADES LICITANTES e retornos
enviados pelo FORNECEDOR, estas devem estar armazenada na estrutura
do FORNECEDOR. No retorno deste serviço, deverão ser informadas data
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5.5.6.15

5.5.6.16

5.5.6.17

5.5.6.18

5.5.6.19

5.5.6.20

5.5.6.21

5.5.6.22

de envio, status atual, número ou protocolo da transação e conteúdo da
mensagem de envio ou de retorno;
O módulo destinado à integração de sistemas da solução do
FORNECEDOR, deve fornecer interfaces gráficas de usuário para listar
todas as mensagens "mortas" armazenadas. Possibilitar a exclusão dessas
mensagens de forma unitária (uma por vez) ou total (de todas) e, também de forma paralela - habilitar a configuração de armazenamento dessas
mensagens como, por exemplo: o tempo de expiração e a quantidade
máxima de mensagens armazenáveis;
O acesso as interfaces gráficas do sistema do FORNECEDOR, como a
descrita no item 5.5.6.15, deve ser realizado com validação de login e senha
nos dados expostos no serviço de autenticação da CONTRATANTE via
SAML (Security Assertion Markup Language) e SSO (Single singn-on);
O módulo destinado à integração de sistemas, da solução do
FORNECEDOR, deve filtrar as mensagens inválidas - recebidas por sua
interface remota - e armazená-las em banco de dados, pertencente à
solução das Entidades Licitantes. A mensagem armazenada deve conter
todas as informações contidas na mensagem original e, além disso, a
origem dessa mensagem, ou seja, a aplicação que a enviou;
A estimativa de horas para desenvolvimento das integrações será baseada
no nível de complexidade de cada integração de acordo com os critérios de
complexidade abaixo, sendo estes os valores que serão considerados para
a aprovação de horas pelas Entidades Licitantes e pagamentos ao
FORNECEDOR:
Interfaces de Muito Baixa complexidade (esforço 35 horas):
5.5.6.19.1 Roteamento de mensagens;
5.5.6.19.2 Mapeamento de mensagem utilizando XSLT com até 20
campos;
5.5.6.19.3 Envio de e-mail;
5.5.6.19.4 Serviços compostos contendo 1 orquestração.
Interfaces de Baixa complexidade (esforço 50 horas):
5.5.6.20.1 Roteamento de mensagens;
5.5.6.20.2 Mapeamento de mensagem utilizando XSLT com até 50
campos;
5.5.6.20.3 Envio de e-mail;
5.5.6.20.4 Serviços compostos contendo 1 orquestração.
Interfaces de Média complexidade (esforço 120 horas):
5.5.6.21.1 Mapeamento de mensagem utilizando XSLT entre 20 e 50
campos;
5.5.6.21.2 Serviço assíncrono (JMS) com mensagem de resposta
assíncrona (callback);
5.5.6.21.3 Serviços compostos contendo 2 ou 3 orquestrações de serviços;
5.5.6.21.4 Envio de e-mail;
5.5.6.21.5 Manipulação e transferência de arquivos CSV SIMPLES com até
20 colunas.
Interfaces de Alta complexidade (esforço 190 horas):
5.5.6.22.1 Mapeamento de mensagem utilizando XSLT entre 50 à 80
campos;
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5.5.6.22.2 Serviço assíncrono (JMS) com mensagem de resposta
assíncrona (callback);
5.5.6.22.3 Serviços compostos contendo de 3 à 5 orquestrações;
5.5.6.22.4 Processamento de transações em paralelo;
5.5.6.22.5 Necessidade de atualização de token para aplicação de
segurança;
5.5.6.22.6 Envio de e-mail;
5.5.6.22.7 Manipulação e transferência de arquivos CSV MÉDIO, com até
50 colunas.
5.5.6.23
Interfaces de Muito Alta complexidade (acima de 190 horas):
5.5.6.23.1 Mapeamento de mensagem utilizando XSLT com mais de 80
campos
5.5.6.23.2 Serviço assíncrono (JMS) com mensagem de resposta
assíncrona (callback);
5.5.6.23.3 Serviços compostos contendo 5 ou mais orquestrações;
5.5.6.23.4 Processamento de transações em paralelo;
5.5.6.23.5 Necessidade de atualização de token para aplicação de
segurança;
5.5.6.23.6 Envio de e-mail;
5.5.6.23.7 Manipulação e transferência de arquivos CSV COMPLEXO, com
mais de 50 colunas.
5.5.6.24
Para interfaces que não atendam aos níveis de complexidade mapeados o
FORNECEDOR deverá enviar as Entidades Licitantes justificativa e
orçamento para aprovação de complexidade e horas;
5.5.6.25
A solução de webservice da contratada deverá ser compatível com a suíte
de ferramentas WSO2 (http://wso2.com/).;
5.5.7 Do Módulo de Gestão de Notas Fiscais Eletrônicas de Produto (NFe)
5.5.7.1 A solução de NFe deverá estar integrada com as soluções de ECM e BPM,
bem como estar integrada a SEFAZ Nacional (ambientes de homologação e
produção) para consulta, validação e download de notas fiscais eletrônicas
de produto, emitidas para os CNPJs das Entidades Licitantes;
5.5.7.1.1 Não deverá existir qualquer tipo de limitação com relação ao
número de CNPJs cadastrados, ou de número de notas
processadas;
5.5.7.2 A solução de NFe deverá realizar a validação automática da situação e
conformidade da NFe;
5.5.7.3 A solução de NFe deverá realizar o download e cadastro automático da NFe
na solução de documentos (ECM);
5.5.7.4 A solução de NFe deverá gerar e cadastrar a DANFE na solução de
documentos (ECM);
5.5.7.5 A solução de NFe deverá realizar a notificação de recebimento, a validação
e o arquivamento da NFe através do sistema e via e-mail para grupos ou
usuários específicos;
5.5.7.6 Em caso de um cancelamento de uma NFe, já armazenada na solução de
documentos (ECM), a atualização da situação deverá ser automática.
Adicionalmente um e-mail deverá ser enviado para um determinado
responsável, notificando o respectivo cancelamento.
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5.5.8 Do Módulo de Gestão de Conteúdo Corporativo (ECM)
5.5.8.1 Deverá possibilitar gerenciar em um único software totalmente integrado
(fornecedor único), a documentação eletrônica e física das ENTIDADES
LICITANTES;
5.5.8.2 Deverá possuir funcionalidade para controlar versão de documentos e
gerenciar diversos tipos de documentos, em diferentes áreas das Entidades
Licitantes. Cada departamento deverá poder elaborar e controlar seus
documentos com independência e segurança, utilizando para isto, um único
software, permitindo o gerenciamento de bibliotecas com controle de
empréstimos/devoluções;
5.5.8.3 Deverá permitir que cada categoria possua seu tipo de conteúdo específico,
podendo ser pelo menos do tipo documento ou registro;
5.5.8.4 Deverá permitir a utilização de qualquer software para geração de
documentos eletrônicos (softwares de cad, editores de texto, digitadores de
documentos, planilhas eletrônicas, desenhos, imagens, organogramas etc.),
não estando vinculado a nenhuma empresa de software específica;
5.5.8.5 Deverá
permitir
o
gerenciamento
dos
processos
de
elaboração/consenso/aprovação e homologação de documentos através da
comunicação das tarefas, tanto no ambiente do sistema (telas do software)
quanto por correio eletrônico e envio de documentos por e-mail;
5.5.8.6 Deverá gerar identificador de revisão numérico, texto ou customizado,
permitindo que o gestor da categoria defina o método padrão;
5.5.8.7 Deverá possibilitar que as revisões de documentos sejam concluídas
automaticamente, publicando o documento alvo da revisão ao término do
processo, ou permitir que o gestor da categoria defina que ao encerramento
do processo o criador da revisão seja responsável pela publicação manual;
5.5.8.8 Deverá prover os gestores documentais com mecanismos configuráveis que
não permitam a inserção de novos documentos sem que estes sejam
submetidos a um processo de revisão antes da publicação;
5.5.8.9 Deverá controlar o histórico de revisões de documentos em nível de atributo
(metadado), ou seja, para todas as alterações realizadas devem ser
registradas a data, hora e o valor anterior do atributo;
5.5.8.10
Deverá permitir alteração dinâmica do layout de exibição pelo usuário
durante as consultas ou cadastros de documentos no sistema;
5.5.8.11
Deverá permitir classificação de documentos por categoria, permitindo níveis
hierárquicos ilimitados de subcategorias;
5.5.8.12
Deverá possibilitar o gerenciamento do prazo de validade dos documentos,
alertando via e-mail as pessoas responsáveis quando do término da
validade dos mesmos e gerando tarefas de revalidação ou cancelamento
dos documentos no ambiente do sistema;
5.5.8.13
Deverá possuir controle de acesso aos documentos por diversos níveis –
público, departamental, funcional, específico por usuário (pessoal);
5.5.8.14
Deverá
possibilitar
Assinatura
eletrônica
de
elaboração,
consenso/verificação, aprovação e homologação de documentos;
5.5.8.15
Deverá possibilitar a assinatura digital de arquivos eletrônicos através de
certificados digitais padrão ICP-Brasil;
5.5.8.16
Permitir assinar um documento digitalmente em conformidade com o padrão
ICP-Brasil;
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5.5.8.17
5.5.8.18
5.5.8.19

5.5.8.20
5.5.8.21

5.5.8.22
5.5.8.23

5.5.8.24
5.5.8.25

5.5.8.26
5.5.8.27
5.5.8.28
5.5.8.29

5.5.8.30

5.5.8.31
5.5.8.32
5.5.8.33

5.5.8.34
5.5.8.35

5.5.8.36

Deverá possibilitar gerar assinatura digital nos documentos eletrônicos
aderentes aos formatos PDF, XML signature e CMS (attached ou detached);
Deverá permitir que seja configurado na categoria do documento a utilização
de assinatura digital;
Deverá efetuar validação do certificado digital em uso antes de assinar o
arquivo eletrônico, alertando o usuário e bloqueando a assinatura caso o
certificado não cumpra com os requisitos do padrão ICP-Brasil;
Deverá permitir a criação de fluxos de trabalho para coleta de assinaturas
digitais;
Deverá permitir que sejam criados relacionamentos entre documentos de
nível inferior ou superior, possibilitando a visualização de todos os
documentos inter-relacionados;
Deverá permitir a solicitação de revisão dos documentos relacionados
quando algum documento da estrutura relacional sofrer alteração;
Deverá permitir consulta rápida de documentos pelos seguintes critérios:
palavras-chave, atributos do documento (metadado), título, identificador,
status do documento, autor, permissões de acesso, departamento, data de
emissão, validade;
Deverá possibilitar a criação de árvores de navegação dinâmica baseadas
nos atributos de cada documento;
Deverá possibilitar pesquisa de documentos por conteúdo utilizando
recursos de fonética, normalização gramatical e dicionário de sinônimos (full
text search);
Deverá permitir a pesquisa de documentos através de árvore hierárquica;
Deverá disponibilizar interface única de pesquisa, permitindo consultas a
múltiplos repositórios de modo transparente ao usuário;
Deverá permitir ao usuário salvar os critérios das pesquisas mais
frequentes, para utilização posterior;
Deverá permitir alterar a ordem de exibição do resultado de pesquisa
através de um clique no nome das colunas da janela de resultado de
pesquisa;
Deverá permitir alterar a ordem de exibição do resultado de pesquisa,
definindo a ordem por mais de um atributo exibido no resultado de pesquisa;
Deverá possibilitar a criação de fluxos documentais por meio de ferramenta
gráfica para automação via módulo de workflow;
Deverá armazenar o histórico das alterações de documentos;
Deverá controlar e configurar por categoria o armazenamento das versões
dos documentos sem impor limites para a quantidade de versões
armazenadas, permitindo que o administrador configure o valor desejado;
Deverá possuir recurso de check-in/check-out de documentos;
Deverá possibilitar marca d'água configurável para identificação de cópias
controladas e impressão de documentos, tanto para arquivos eletrônicos no
formato Microsoft Office quanto para arquivos PDF;
Deverá possuir aviso automático aos usuários interessados quando um novo
documento ou nova versão for inserida no sistema, obrigando os usuários a
executarem suas pendências de conhecimento/leitura dentro do ambiente
de tarefas do sistema;
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5.5.8.37
5.5.8.38
5.5.8.39
5.5.8.40
5.5.8.41

5.5.8.42
5.5.8.43

5.5.8.44
5.5.8.45
5.5.8.46

5.5.8.47

5.5.8.48
5.5.8.49
5.5.8.50
5.5.8.51
5.5.8.52

5.5.8.53

5.5.8.54
5.5.8.55

5.5.8.56

Deverá permitir o desenvolvimento, manutenção e comunicação de políticas
e procedimentos;
Deverá possibilitar a publicação de políticas e procedimentos de acordo com
as regras da organização;
Deverá suportar treinamentos e avisos de conhecimento de treinamento;
Deverá enviar alertas e notificações periodicamente ou em caso de
mudanças.
Deverá permitir a criação de máscaras de identificação para os documentos,
utilizando caracteres, valores preenchidos nos atributos dos documentos e
numeração sequencial automática;
Deverá possuir controle de níveis de acesso diferenciados para leitura,
edição, aprovação e exclusão de documentos;
Deverá permitir a revalidação automática dos documentos por um período
pré-determinado com alerta de pendência no sistema aos usuários
responsáveis pela ação e registros da mesma antecipadamente ao
vencimento;
Deverá permitir criação de modelos (templates) de documentos por
categoria, garantindo a padronização dos documentos elaborados;
Deverá permitir que o(s) modelo(s) (template) também seja(m)
documento(s) com ciclo de vida controlado(s) no sistema;
Deverá permitir a emissão automática de recibos de cópias controladas,
contendo a numeração automática da cópia por versão de documento, bem
como alertar a existência dessas cópias quando entrarem em "status” de
obsoletas;
Deverá prover mecanismos que permitam a associação e a geração
automática de pendências de treinamento para documentos de categorias
que necessitem esse tipo de controle.
Deverá possibilitar gerenciamento dos treinamentos com os envolvidos nos
documentos
Deverá possibilitar a convocação de participantes usuários para
treinamentos nos documentos, via e-mail e pendência de sistema;
Deverá permitir a confirmação pelos usuários da participação no
treinamento, via registro no sistema;
Deverá controlar e manter registro da verificação da eficácia dos
treinamentos realizados sobre documentos;
Deverá permitir consulta da situação dos treinamentos que estão em
andamento no sistema, informando ao gestor todos os treinamentos que
estiverem em programação, em execução, em verificação da eficácia, e
encerrados;
Deverá permitir consultas a treinamento contendo, no mínimo, filtros de
busca por número, título, status, instrutor, usuários, situação e área do
documento;
Deverá controlar os prazos com avisos de pendência aos responsáveis por
realização de tarefas no sistema;
Deverá permitir que os documentos armazenados no sistema possam ser
gravados no banco de dados da solução ou em diretórios controlados
cadastrados no sistema;
Deverá suportar arquivos complexos, os quais poderão conter vários
arquivos eletrônicos associados a um documento;
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5.5.8.57

5.5.8.58
5.5.8.59
5.5.8.60

5.5.8.61
5.5.8.62
5.5.8.63

5.5.8.64
5.5.8.65
5.5.8.66
5.5.8.67
5.5.8.68
5.5.8.69

5.5.8.70

5.5.8.71
5.5.8.72
5.5.8.73
5.5.8.74
5.5.8.75
5.5.8.76
5.5.8.77
5.5.8.78
5.5.8.79

Deverá permitir a criação de uma estrutura para os arquivos complexos,
assim como, a definição dos formatos de arquivos eletrônicos permitidos
para o item;
Deverá possibilitar que cada categoria possua seu modo de gravação
específico, podendo ser normal ou compactado;
Deverá prover controles para que o documento seja migrado
automaticamente de repositório, conforme a fase de seu ciclo de vida;
Deverá possuir recurso para identificação, através de coloração diferenciada
de ícones, da situação da revisão do documento de acordo com seu estágio
no ciclo de vida;
Deverá possibilitar a solicitação de emissão de um novo documento aos
usuários sem direito de cadastro;
Deverá controlar a exclusão de documentos, obrigando o preenchimento de
justificativa;
Possuir função para criar guias de remessa de documentos GRD (guia de
Remessa Documental) com os documentos selecionados no sistema,
contendo: lista dos documentos em formato excel (ou outro formato texto
compatível) para acompanhar os documentos, banco de dados com os
índices de documentos, além dos documentos propriamente ditos;
Permitir que as GRD’s completas (com excel e documentos selecionados)
sejam salvas em local indicado no disco;
Possibilitar a criação de fluxos de revisão dinâmicos baseados em workflows
de processo modelados em ferramenta gráfica;
Permitir o controle de temporalidade para registros eletrônicos e físicos;
Permitir no navegador web a pré-visualização de documentos com extensão
tiff, pdf, jpg, png, gif;
Possuir ferramentas gráficas para a criação, alteração e dar andamento ao
fluxo documental;
Permitir que no fluxo de aprovação e revisão dos documentos, sejam
incluídos comentários e que esses comentários sejam armazenados junto
aos documentos e que possam ser visualizados em auditorias;
Possibilitar a criação de fluxo documental estruturado e permitir a alteração
do fluxo documental durante seu uso, passando a estar disponível no
próximo acesso ao fluxo documental;
Permitir agregar documentos em fluxos documentais que já estejam em
andamento;
Permitir a criação e controle de atividades, associando cada passo ao fluxo
de trabalho, registrando o estado (status) da tarefa;
Permite o desenvolvimento, manutenção e comunicação de políticas e
procedimentos;
Publicar políticas e procedimentos de acordo com as regras da organização;
Suporta treinamentos e avisos de conhecimento de treinamento;
Enviar alertas e notificações periodicamente ou em caso de mudanças;
Permitir importação em lotes de documentos, realizando automaticamente a
indexação dos mesmos em função de tabela de índices associada;
Permitir o agrupamento de documentos e o envio de lotes para terceiros;
Permitir a associação de matrizes de documento x usuário para controle de
acessos customizado e facilmente visualizável;
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5.5.8.80

5.5.8.81
5.5.8.82

5.5.8.83

5.5.8.84

5.5.8.85

5.5.8.86
5.5.8.87
5.5.8.88
5.5.8.89
5.5.8.90
5.5.8.91
5.5.8.92
5.5.8.93
5.5.8.94

5.5.8.95
5.5.8.96

5.5.8.97
5.5.8.98
5.5.8.99

Permitir a utilização de guias de remessa de documentos para enviar o
documento a terceiros ou outras áreas da empresa para que os usuários
possam elaborar, aprovar ou somente tomar conhecimento de determinado
conteúdo;
Permitir a importação automática de e-mails para indexar conteúdo em
formato otimizado (pdf);
Permitir rastrear comentários efetuados na publicação de um documento
(conhecimento do documento ou de uma nova revisão) para estimular a
colaboração na geração de novas revisões de determinado conteúdo;
Permitir o controle de impressão de cópias controladas ao receber uma
pendência de conhecimento de um determinado documento ou lote
(agrupamento) de documentos;
Permitir exportar automaticamente o histórico de alterações durante
qualquer ciclo de revisão de um documento para o arquivo eletrônico deste
mesmo documento;
Permitir controlar o tamanho máximo que um arquivo eletrônico pode ter
quando é feito o seu upload - restrição para suportar arquivos maiores que
850mb;
Permitir verificar a integridade do arquivo selecionado no momento do
upload;
Permitir a inclusão de comentários gráficos nos arquivos suportados
(imagens jpeg, tif, bpm e gif);
Permitir controlar a permissão de inclusão de comentários gráficos
concedidas a usuários;
Permitir a visualização de arquivos eletrônicos com anotações gráficas
possibilitando o acompanhamento de anotações inseridas pelos usuários;
Permitir que documentos que não possuem controle de revisão tenham uma
etapa a mais antes de serem homologados denominado "indexação";
Permitir configurar a validade de documentos e aplicar a mesma a várias
categorias diferentes;
Permitir a configuração de marca d'água diferentes para cada categoria de
documentos;
Permitir aos usuários que não possuem acesso para distribuir cópias,
fazerem a solicitação das cópias para os responsáveis dos documentos;
Permitir ao sistema que salve todos os arquivos eletrônicos da guia de
remessa em local informado pelo usuário para, posteriormente, serem
relacionados ao meio físico (cd, dvd, etc.);
Permitir a pesquisa de documentos através de identificador e nome nos
documentos exportados pela guia de remessa;
Permitir a pré-visualização e metadados através de controles de
visualização por quadrante dos documentos exportados pela guia de
remessa. Ao clicar no raio de visualização, o arquivo eletrônico é aberto no
aplicativo padrão da Máquina;
Permitir controles para impedir aprovação de revisão com alterações
controladas no arquivo eletrônico;
Permitir que a gestão de acessos a usuários e a grupos aos documentos
aconteçam em uma única tela;
Permitir a inclusão de palavras-chave através da digitação e busca
automática de registros já criados e que ainda não foram associados ao
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5.5.8.100
5.5.8.101

5.5.8.102
5.5.8.103
5.5.8.104
5.5.8.105
5.5.8.106
5.5.8.107
5.5.8.108
5.5.8.109
5.5.8.110
5.5.8.111
5.5.8.112

5.5.8.113
5.5.8.114
5.5.8.115
5.5.8.116
5.5.8.117
5.5.8.118

5.5.8.119
5.5.8.120
5.5.8.121

documento em questão. Basta que o usuário pressione a tecla [enter] do
teclado para que a palavra seja associada ao documento. Além disso, a tela
de dados do documento deve oferecer um "atalho" para inclusão de
palavras-chaves ainda não existentes;
Permitir copiar link do arquivo eletrônico selecionado, para uso em API's de
visualização;
Permitir configurações específicas para listar registros que o usuário não
tem permissão, uma configuração para a tela de consulta e outra para a tela
de cadastro;
Permitir que o usuário cadastre um novo documento selecionando o arquivo
eletrônico antes de começar a preencher os dados do cadastro;
Permitir a alteração de categorias onde o local do diretório controlado seja
diferente do local atual do documento;
Permitir realizar a impressão de arquivos PDF via protocolo de envio de
cópia impressa;
Permitir associar novos documentos baseados em arquivos modelo da
categoria em novas revisões de documentos homologados;
Permitir a impressão de documentos em lote para documentos em formato
PDF que o usuário possui permissão;
Permitir a impressão de documentos em lote a partir da consulta de
documentos que o usuário possui permissão;
Permitir a visualização em PDF de thumbnails, sumário, a possibilidade de
salvar localmente e de pesquisa com marcação de ocorrência;
Permitir para os documentos do tipo "Contrato" alterar para a opção
"Contrato Encerrado";
Permitir o cadastro de documentos para usuário vinculados a uma licença
com o perfil "Apoio";
Permitir realizar o download de múltiplas revisões do documento dos
documentos que o usuário possui permissão;
Permitir replicar para outros componentes que utilizam Atributos, as
alterações de requerido para não requerido e de bloqueado para não
bloqueado, realizadas nos mesmos, para serem consideradas quando da
alteração dos documentos que os utilizam;
Permitir consultar as permissões do usuário por documento;
Permitir visualizar o número de revalidações de um documento;
Permitir o cadastro de documento com data futura;
Permitir apresentar somente os documentos de acordo com o que foi
parametrizado no navegador dinâmico;
Permitir consultar na revisão as opções "Em andamento", "Vigente" e
"Obsoleta";
Permitir a validação para o documento bloqueado para o usuário logado,
apresentando a mensagem “O arquivo está bloqueado para edição para o
seu usuário. Deseja realmente abrir? ”;
Permitir visualizar as novas opções "Registro de serviço" e "Arquivamento"
na pasta detalhes do documento;
Permitir gerar um identificador para o cadastro de palavra-chave;
Permitir também a parametrização da permissão de alteração da data de
revalidação do documento durante a criação da revalidação;
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5.5.8.122 Permitir parametrizar para quais fases da revisão deseja-se obrigar a leitura
do documento para poder liberar a pendência;
5.5.8.123 Permitir cadastrar um DocVariable para cada participante da revisão e
também selecionar o tipo de caracter para separação desses participantes;
5.5.8.124 Permitir realizar um filtro por equipe na pesquisa de documentos e deve
apresentar a coluna SF (Situação do arquivo físico) na consulta de
Documento e na tela de legenda;
5.5.8.125 Permitir realizar a cópia da categoria de documento e alterar documentos
em lote, onde o usuário poderá selecionar um conjunto de documentos e
alterar os atributos comuns entre os documentos;
5.5.8.126 Permitir informar uma equipe como participante de treinamento e também
realizar uma pesquisa pela "Revisão Vigente" e por "Todas" as revisões;
5.5.8.127 Permitir visualizar no e-mail de pendência de conhecimento de documento,
o nome do usuário que criou a revisão e no e-mail de pendência de
execução de elaboração, consenso, aprovação e homologação, o nome do
usuário corrente no momento em que o sistema gera o e-mail;
5.5.8.128 Permitir configurar se a aprovação de indexação será através do roteiro de
aprovação ou se será através de um processo;
5.5.8.129 Permitir na lista de conectores a opção "Conector Pro/E (Pro/ENGINEER)"
nos formatos. drw, .asm, .prt;
5.5.8.130 Permitir verificar assinatura de arquivos já assinados e realizar Login no
sistema utilizando certificado digital;
5.5.8.131 Permitir cadastrar um novo documento a partir da importação de um
documento eletrônico.
5.5.8.132 Do controle de arquivo físico
5.5.8.132.1 Monitorar a distribuição de cópias em papel na empresa,
assegurando o seu recebimento pelos destinatários e
eliminando a existência de cópias desatualizadas;
5.5.8.132.2 Deve ser possível o cancelamento automático das versões
desatualizadas dos documentos e/ou por meio de pendência
do sistema para que o responsável execute o cancelamento;
5.5.8.132.3 Configurar o ciclo de vida dos registros corporativos e
monitorar todo o histórico;
5.5.8.132.4 Possuir recursos para gerenciamento da tabela de
temporalidade documental [ttd] física para o arquivo
departamental
(ativo/corrente),
arquivo
físico
(inativo/intermediário) e gravação definitiva (documentos de
guarda permanente), de forma independente, bem como para
padronização dos critérios de arquivamento e descarte por
categoria de documento;
5.5.8.132.5 Controlar a temporalidade de arquivo físico por categoria;
5.5.8.132.6 Gerenciar a temporalidade do arquivo físico, alertando os
responsáveis por e-mail quanto à mudança de status do
mesmo;
5.5.8.132.7 Permitir a emissão automática de recibos de cópias
controladas, contendo numeração automática da cópia por
versão de documento;
5.5.8.132.8 Possuir alerta de existência de cópia controlada quando um
documento entra em status de obsoleto;
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5.5.8.132.9 Possibilitar o arquivamento de originais físicos como ofícios,
portarias, contratos, etc., controlando seu endereçamento e
local de arquivamento, por categoria de documentos;
5.5.8.132.10 Controlar a solicitação, empréstimo e devolução de
documentos, entre outros, com notificação aos envolvidos, com
controle de prazos para devolução;
5.5.8.132.11 Permitir a solicitação e registro de consultas feitas aos arquivos
físicos, com descrição das informações solicitadas;
5.5.8.132.12 Controlar a solicitação, aprovação e registro de cópias físicas
dos documentos;
5.5.8.132.13 Gerar a matriz documento x arquivo físico (relacionar os
arquivos físicos de cada área da empresa com os documentos
disponíveis em cada arquivo). O software deve permitir
selecionar um arquivo para visualizar os documentos
armazenados. O software deverá permitir ao usuário
responsável incluir e excluir documentos nos arquivos físicos;
5.5.8.132.14 Permitir os registros e solicitações de empréstimo para
documentos no mesmo protocolo;
5.5.8.132.15 Controlar a devolução de original por documento;
5.5.8.132.16 Consultar as solicitações e registros de movimentação do
arquivo físico através de ferramenta de estratificação de dados
e gráficos. Permitir geração de gráfico estatístico de
solicitações de documentação física;
5.5.8.132.17 Imprimir etiquetas de identificação para documentos, pastas e
locais de arquivamento;
5.5.8.132.18 Imprimir etiqueta em código de barras para identificação do
documento e facilidade no cadastro e consulta;
5.5.8.132.19 Emitir gráficos quantitativos considerando o volume de
documentos indexados, arquivados, movimentados e
descartados, com totalização por departamento, período,
categoria de documento, etc;
5.5.8.132.20 O sistema deverá emitir guia de transferência, relacionando
todos os documentos com temporalidade vencida em um
período, para movimentação de documentos entre locais
distintos de guarda arquivística.
5.5.8.133 Do controle de trâmites e protocolos
5.5.8.133.1 Permitir definir tipos de protocolos e prazos para execução dos
despachos para cada tipo, bem como diferentes níveis de
acesso;
5.5.8.133.2 Permitir cadastro e registro dos processos (registros físicos)
com numeração exclusiva;
5.5.8.133.3 Monitorar o encaminhamento e recebimento de documentos e
processos, com recursos de acompanhamento pelas áreas
gestoras e cobrança automática dos usuários envolvidos;
5.5.8.133.4 Acompanhar o trâmite de documentos com registro cronológico
das entradas e saídas pelos diversos setores envolvidos;
5.5.8.133.5 Imprimir etiqueta com os dados para identificação do processo,
contendo atributos como: interessado, número do processo,
matrícula, cidade/estado, resumo do assunto, categoria do
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processo, e permitir campos editáveis para cadastrar outras
informações que se julgar necessárias;
5.5.8.133.6 Alertar o responsável por uma das fases do processo, qual a
tarefa a executar, informar seu status, e informar o prazo para
conclusão. Notificar via e-mail o próximo responsável no roteiro
que o processo irá percorrer (roteiro configurável), que ele tem
uma tarefa a realizar;
5.5.8.133.7 Permitir a inclusão do “despacho” (parecer) do usuário
envolvido no trâmite do processo;
5.5.8.133.8 Permitir consulta do status do andamento do trâmite do
processo (localização do processo e datas dos despachos);
5.5.8.133.9 Controlar o acesso aos “despachos” (pareceres) nos processos
através de senhas com direitos de acesso;
5.5.8.133.10 Quando um protocolo eletrônico está pendente para mais de
um usuário/área/função, o sistema permite encerrar somente a
etapa do usuário, mantendo-o pendente para os demais
envolvidos, sem a necessidade de encerrar ou enviar para
alguém este protocolo.
5.5.8.134 Do Controle de captura/digitalização e indexação de lote
5.5.8.134.1 Digitalizar e indexar em lotes, sendo possível associar pastas
de rede onde as imagens estão localizadas ou realizar a
digitalização durante a criação do lote. Após a etapa de
digitalização, encaminhar os lotes para grupos de usuários
conforme configuração no sistema para que as imagens sejam
indexadas de forma semiautomática com recursos para facilitar
a indexação de grande volume de documentos (backfile
conversion);
5.5.8.134.2 Possuir recurso de optical caracter recognition (ocr) que
possibilite o reconhecimento de códigos de barra e zonas de
reconhecimento textuais;
5.5.8.134.3 Suportar a visualização de documentos sem a necessidade de
baixar os arquivos em tamanho real para a estação, eliminando
assim o consumo de banda de rede e internet;
5.5.8.134.4 Prover perfis de digitalização a fim de garantir que as
configurações possam ser definidas apenas uma vez;
5.5.8.134.5 Permitir que durante o processo de escaneamento seja
utilizado mais de um perfil de digitalização;
5.5.8.134.6 Possibilitar que ao término do processo de digitalização o
usuário insira os metadados do documento e encaminhe o
documento para indexação;
5.5.8.134.7 Permitir que seja configurado a eliminação automática de
páginas em branco sem que haja separação obrigatória do
documento;
5.5.8.134.8 O controle de eliminação de páginas em branco deve possuir
um mecanismo para definição da sensibilidade de detecção;
5.5.8.134.9 Prover mecanismos de limpeza automática e manual das
imagens, com no mínimo recursos de: deskew, despeckle,
rotação, crop, controle de brilho, contraste, remoção de
margem;
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5.5.8.134.10 Gerar arquivos pdf a partir das imagens digitalizadas;
5.5.8.134.11 Permitir a pré-configuração de perfis de digitalização para
definir possíveis fontes de captura (inclusive múltiplas fontes);
5.5.8.134.12 Permitir a definição das etapas do processo de captura, tendo
ao menos as seguintes etapas: digitalização, controle de
qualidade, separação de documentos, ocr, validação, digitação,
relacionamento de dados, verificação e indexação;
5.5.8.134.13 Permitir alternar perfis de digitalização dinamicamente, tendo a
flexibilidade de intercalar recursos necessários de forma
produtiva (por exemplo, intercalar imagens preto e branco com
imagens coloridas no mesmo processo de digitalização);
5.5.8.134.14 Permitir detecção automática de páginas em branco, bem
como a remoção das páginas durante o processo de
digitalização;
5.5.8.134.15 Permitir a geração automatizada de pdf pesquisável como
formato de output do processo de digitalização;
5.5.8.134.16 Permitir o monitoramento de pasta no servidor de aplicação
para importação de arquivos automaticamente de acordo com
intervalo de tempo definido em parametrização;
5.5.8.134.17 Permitir selecionar uma categoria diferente, para publicação,
de cada documento do lote de captura;
5.5.8.134.18 Permitir a gestão da produtividade do processo de captura
através da geração de relatórios como relatório de lotes e
relatório de lotes/produtividade.
5.5.8.135 Da Visualização de imagens
5.5.8.135.1 Visualizar imagens digitalizadas nos principais formatos raster
(tiff, bmp, jpeg, gif, etc.);
5.5.8.135.2 Possuir recursos de ampliação/redução (zoom), movimentação
(pan) e extração de medições;
5.5.8.135.3 Permitir a impressão e plotagem de desenhos/imagens durante
a distribuição de cópias.
5.5.8.135.4 Permitir a inclusão de notas e comentários (markup) sobre os
documentos durante o processo de revisão.
5.5.8.135.5 Permitir a pré-visualização de arquivos eletrônicos do formato
de imagens (.bmp, .jpg, .tiff, .gif, etc.);
5.5.8.135.6 Exibir os documentos dentro do próprio sistema;
5.5.8.135.7 Permitir a visualização distinta das camadas de aplicativo cad
tais como o espaço de modelagem (model space), e a camada
para impressão (paper space ou layout mode);
5.5.8.135.8 Permitir visualizar na tela, sem indicação direta do usuário,
arquivos de referência (aninhados) dentro do documento
principal;
5.5.8.135.9 Permitir visualizar qualquer detalhe por aproximação ou
afastamento (zoom) e rotação de imagens tiff, jpg, gif.
5.5.8.135.10 Prover ferramenta de comparação gráfica entre tiff x tiff ,
indicando as diferenças de forma distinta para adições e
subtrações sofridas na troca de revisão ou correção.
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5.5.9 Do módulo de Gestão de Processo de Negócio (BPM)
5.5.9.1 Deverá possibilitar o gerenciamento de todo o ciclo de vida da Gestão de
Processos de negócio e suporte às necessidades das Entidades Licitantes,
permitindo monitoramento integrado do desempenho e acesso à
documentação corporativa;
5.5.9.2 Permitir modelagem conforme com padrão BPMN em ambiente 100% Web,
com ferramenta drag and drop (arrastar e soltar) para usuários finais;
5.5.9.3 Suportar o set básico da notação BPMN para modelagem e automação de
processos;
5.5.9.4 Possibilitar a simulação de processos baseada em modelo BPMN e rodando
em plataforma 100% Web;
5.5.9.5 Permitir classificar os tipos de processos e tipos de atividades;
5.5.9.6 Permitir a modelagem gráfica (drag-and-drop) dos processos em ambiente
100% web;
5.5.9.7 Suportar modelagem de macro-processos (cadeia de valor) utilizando o
padrão VAC (Value Added Chain);
5.5.9.8 Permitir analisar, desenvolver, implementar e revisar os processos de
negócio;
5.5.9.9 Permitir a automação de fluxos através de configuração, sem a necessidade
de programação;
5.5.9.10 Possuir controle de auditoria de acesso ao sistema;
5.5.9.11 Possuir cadastro de atividades;
5.5.9.12 Permitir a publicação eletrônica dos processos com confirmação de
conhecimento pelos usuários;
5.5.9.13 Permitir o controle de revisão sobre os processos, mantendo vários
versionamentos;
5.5.9.14 Possuir
automação
das
etapas
de
revisão
(elaboração/consenso/aprovação/homologação);
5.5.9.15 Permitir a automatização dos processos;
5.5.9.16 Possuir solicitação de revisão de processos;
5.5.9.17 Possuir matriz de relacionamento entre os processos;
5.5.9.18 Permitir o monitoramento de pendências de usuários;
5.5.9.19 Permitir a supervisão e controle dos processos em execução;
5.5.9.20 Permitir a redefinição de responsabilidades das atividades.;
5.5.9.21 Possuir análise e simulação de processos;
5.5.9.22 Permitir a inicialização, suspensão, cancelamento e eliminação de processos;
5.5.9.23 Possuir associação de documentos;
5.5.9.24 Permitir a execução de aplicativos externos;
5.5.9.25 Conformidade com o padrão VAC (Value Added Chain), permitindo
modelagem SIPOC e de Macro-processos em ambiente 100% Web;
5.5.9.26 Permitir drill down do modelo VAC para os processos de negócio, não apenas
identificando por diferenciação de cores;
5.5.9.27 Utilização de contadores de tempo (timers) facilmente configuráveis para
apoiar na gestão das regras de negócio do processo, sendo aplicado tanto na
modelagem quanto na execução de um processo de negócio;
5.5.9.28 Assinatura digital de documentos (conforme com o padrão ICP-Brasil) através
de processos de negócio orientados à documento (document-centric business
processes);
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5.5.9.29 Permitir a utilização de Gateways condicionais de padrão BPMN (Paralelo AND, OU Exclusivo - XOR e Complexo);
5.5.9.30 Permitir exportar processos com configuração de automação escolhendo o
método de exportação Customizado, Todos os dados ou somente estrutura;
5.5.9.31 Possibilitar a importação de processos utilizando informações do banco de
dados, ou então, criando novos registros;
5.5.9.32 Permitir definir informações de Entradas/Saídas, Recurso, Custos, Fatores
Críticos de Sucesso, Riscos, Competências, Cursos requeridos, etc, na
definição dos processos;
5.5.9.33 Permitir relacionar Documentos, Anexos e Formulário de Arquivos aos
processos;
5.5.9.34 Permitir o cadastro de Atributos, Equipe, Checklist, parametrizar mascará de
identificação de processos, parametrizar um navegador dinâmico e arquivos
modelos;
5.5.9.35 Permitir cadastrar roteiro e motivos para revisão dos processos;
5.5.9.36 Permitir relacionar atributos ao processo;
5.5.9.37 Permitir a importação de processo para um processo em revisão na etapa de
elaboração através da tela de pendências;
5.5.9.38 Permitir a exportação/ importação de novos elementos dos dados das
atividades, novo itens do processo e permitir exportar/importar dados de
atributos;
5.5.9.39 Permite a consolidação de todo o processo, incluindo a matriz de riscos e de
controles, para cada processo que pode ser atualizado durante as auditorias;
5.5.9.40 Listas de verificação configuráveis (checklists);
5.5.9.41 Permite configurar auditorias baseadas em riscos e controles criando vários
processos de auditoria de diferentes tipos.
5.5.9.42 Do Mapeamento/Modelagem
5.5.9.42.1 Gerenciar os processos, automatizando todas as etapas
requeridas na implementação dos processos;
5.5.9.42.2 Permitir a elaboração e distribuição dos fluxogramas gráficos que
representam detalhadamente a maneira que as atividades são
realizadas;
5.5.9.42.3 Permitir a criação de formulários eletrônicos para documentação
completa das informações sobre os processos e atividades;
5.5.9.42.4 Permitir a identificação dos fluxos de material, informação e
documentação entre as atividades e processos;
5.5.9.42.5 Possuir símbolos para representação visual de indicadores, riscos,
controles, entradas / saídas e documentos durante a modelagem
dos processos da cadeia de valor;
5.5.9.42.6 Fornecer mecanismos para análise de risco dos processos,
baseado em matrizes qualitativas e quantitativas, e permitindo
ainda o cadastro de medidas de controle para prevenção da
ocorrência dos riscos;
5.5.9.42.7 Permitir anexação e visualização de arquivos externos aos
processos e atividades, como procedimentos, formulários,
fluxogramas, planilhas, apresentações, vídeos de treinamento,
páginas WEB etc;
5.5.9.42.8 Automatizar a revisão dos processos, com vistos eletrônicos pelos
elaboradores e aprovadores responsáveis;
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5.5.9.42.9 Permitir a identificação de todas as interfaces existentes com os
clientes e fornecedores;
5.5.9.42.10 Permitir que os processos sejam desdobrados em níveis inferiores
como subprocessos, atividades e tarefas;
5.5.9.42.11 Permitir a criação de anotações sobre o processo;
5.5.9.42.12 Permitir a criação de raias (lanes) para definição dos executores
dos processos;
5.5.9.42.13 Permitir a geração automática de mapas contendo:
5.5.9.42.14 Cruzamento entre os processos e as áreas da empresa onde
estes são executados e Inter-relacionamentos existentes,
considerando todos os seus desdobramentos (subprocessos e
atividades).
5.5.9.42.15 Gravar histórico completo das revisões realizadas sobre os
processos;
5.5.9.42.16 Permitir modelagem dinâmica de processos (In-flight modeling),
permitindo a flexibilização de mudanças no processo em tempo de
execução;
5.5.9.42.17 Permitir ajustar o processo modelado ao tamanho da tela – zoom;
5.5.9.42.18 Permitir recortar o processo modelado em páginas para relatório;
5.5.9.42.19 Possuir opção para selecionar todos os itens do processo
modelado;
5.5.9.42.20 Possuir controle de espaçamento automático entre objetos;
5.5.9.42.21 Possibilitar a customização de paletas do modelador permitindo a
criação de símbolos ou imagens para representar os itens do
processo;
5.5.9.42.22 Permitir a utilização simultânea de várias paletas customizadas;
5.5.9.42.23 Permitir a criação de processos sem a existência de swinlanes
para a criação de processos simples;
5.5.9.42.24 Realizar a revisão de processo utilizando modelo ISO9000;
5.5.9.42.25 Realizar a revisão do processo utilizando processo automatizado
customizado;
5.5.9.42.26 Permitir utilizar todos os itens do modelador para os processos
sem "lane" (Processo Simples) e também deve permitir a
conversão de processo BPMN com lane para processos BPMN
sem lane.
5.5.9.43 Da Simulação
5.5.9.43.1 Possibilitar a simulação dos processos mapeados em ambiente
100% web;
5.5.9.43.2 Possibilitar o cadastro de cenários para o ambiente de simulação,
definindo número de instancias a serem simuladas, recursos,
custos e duração das atividades do processo de negócio;
5.5.9.43.3 Na ocorrência de várias rotas de decisão para o processo no
ambiente de simulação (cadastro do cenário) o usuário deve ter a
capacidade de definir a probabilidade atribuída para cada rota, ou,
definir que o sistema irá balancear automaticamente as rotas;
5.5.9.43.4 Possibilitar que a simulação ocorra de maneira determinística e/ou
probabilística, possibilitando que o usuário escolha o método
antes da execução;
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5.5.9.43.5 Exibir animação gráfica durante a execução da simulação. Exibir
os recursos, custos, executores e duração das atividades durante
a execução da simulação;
5.5.9.43.6 Demonstrar em relatórios os eventos ocorridos na simulação,
permitindo a associação de calendário para distribuição dos
resultados obtidos;
5.5.9.43.7 Possibilitar a geração de relatório de simulação contendo o melhor
caminho em função de tempo, custo, recursos e executores
envolvidos no processo;
5.5.9.43.8 Possibilitar a geração de relatórios de simulação contendo todos
os caminhos que foram tomados durante a simulação do
processo;
5.5.9.43.9 Permitir a inicialização de processos na fase de elaboração,
através da tela de pendências, para permitir a simulação do
processo.
5.5.9.44 Da Publicação
5.5.9.44.1 Permitir a geração automática dos fluxogramas;
5.5.9.44.2 Permitir a exibição gráfica dos fluxos de controle, informações e
materiais existentes entre os itens do processo;
5.5.9.44.3 Possuir circulação dos processos para seus respectivos usuários
com assinatura eletrônica de conhecimento sobre as revisões
homologadas;
5.5.9.44.4 Permitir pesquisa de processos e atividades a partir de diversos
critérios como recurso, entrada/saída, indicador etc;
5.5.9.44.5 Possuir hyperlinks automáticos nos fluxogramas entre os itens dos
macro-processos e seus desdobramentos em sub-processos e
atividades;
5.5.9.44.6 Possuir gerenciamento das pendências dos usuários;
5.5.9.44.7 Possibilitar a consulta dos riscos sobre processos, da matriz de
avaliação (severidade x probabilidade), métodos qualitativos,
quantitativos e ainda apoiados das listas de verificação
(checklists).
5.5.9.45 Da Automatização/Workflow
5.5.9.45.1 Permitir a geração automática dos fluxogramas;
5.5.9.45.2 Possuir visualização da agenda de tarefas por colaborador e
equipe, contendo as atividades relacionadas ao processo;
5.5.9.45.3 Permitir a criação de fluxos que tenham tarefas em série e em
paralelo;
5.5.9.45.4 Permitir criação de atividades ad hoc;
5.5.9.45.5 Permitir a modelagem da instância de processo que já está em
execução, possibilitando adicionar, remover, alterar todos os
elementos do processo na referida instância;
5.5.9.45.6 Permitir que o gestor do processo retroceda o fluxo em execução,
cancelando atividades já executadas;
5.5.9.45.7 Possibilitar que documentos sejam assinados digitalmente (ICPBrasil) durante a execução do fluxo;
5.5.9.45.8 Permitir a configuração de controles de segurança por instância
de processo;
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5.5.9.45.9 Permitir a implementação de subfluxos, isto é, fluxos que acionam
fluxos menores;
5.5.9.45.10 Permitir a criação de listas de atividades (check-lists) e a
associação das mesmas a passos dos fluxos, permitindo o
registro de conclusão ou não, e comentário para cada atividade do
check-list;
5.5.9.45.11 Permitir monitoramento dos processos em execução através de
painéis de controle;
5.5.9.45.12 Permitir o acompanhamento dos fluxos em andamento através de
interface gráfica;
5.5.9.45.13 Notificar, de forma automática, via e-mail os responsáveis por
ações pendentes de execução nos fluxos de trabalho;
5.5.9.45.14 Permitir a configuração de notificações de início/término de
atividade, alerta de vencimento e alerta de atraso para quaisquer
usuários ou grupos cadastrados no sistema, realizando o envio da
notificação via e-mail e possibilitando que sejam definidas estas
configurações para os processos de negócio automatizados via
workflow e suas respectivas atividades. Este recurso deve permitir
a definição de recorrências para os alertas;
5.5.9.45.15 Permitir a atribuição de múltiplas responsabilidades a cada
colaborador, que serão exercidas dentro de cada atividade no
processo;
5.5.9.45.16 Permitir a automação no preenchimento das informações em
formulários eletrônicos;
5.5.9.45.17 Permitir que os gerentes de processo definam quais campos
deverão ser preenchidos obrigatoriamente em cada atividade,
assim como, quais campos estarão visíveis aos usuários durante
o fluxo;
5.5.9.45.18 Permitir que os usuários possam inserir comentários para cada
passo do fluxo;
5.5.9.45.19 Permitir que os executores de cada etapa do fluxo de trabalho
possam consultar todos os comentários inseridos no fluxo, sem a
necessidade de sair da área de execução da atividade;
5.5.9.45.20 Permitir que os executores de cada etapa do fluxo sejam definidos
dinamicamente, com base em valores preenchidos no formulário
do processo durante a execução de etapas anteriores;
5.5.9.45.21 Possuir visualização do panorama geral do andamento dos
processos em produção;
5.5.9.45.22 Possuir motor de workflow dedicado a execução dos processos;
5.5.9.45.23 Considerar o calendário definido no modelo do processo para
calcular os prazos das atividades e do processo;
5.5.9.45.24 Permitir a definição de controles de acesso para o modelo do
processo, assim como para as instâncias dos processos (fluxos de
trabalho/workflows);
5.5.9.45.25 Possibilitar a criação de agendamentos para iniciar
automaticamente workflows de processos de negócio, notificando
usuários interessados quando estes agendamentos forem
iniciados. Este recurso deve suportar recorrência para os
agendamentos cadastrados;
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5.5.9.45.26 Suportar grandes volumes de acesso através de uma rede interna
ou Internet, permitindo trabalhar de forma ininterrupta;
5.5.9.45.27 Disponibilizar mecanismos de controle que permitam durante a
execução de um fluxo de trabalho a criação de ações preventivas
e/ou corretivas quando percebido algum desvio (anomalia) na
execução do fluxo;
5.5.9.45.28 Fornecer as seguintes ferramentas de análise e planejamento:
diagrama de ISHIKAWA, 5W2H e método 8D (oito disciplinas)
para suportar a detecção da(s) causa(s) raiz(es) do(s) desvio(s)
encontrado(s) no(s) fluxo(s) de trabalho;
5.5.9.45.29 Permitir o acompanhamento dos fluxos em andamento através de
interface gráfica;
5.5.9.45.30 Automatizar o direcionamento das tarefas para os recursos aptos
a sua realização. O direcionamento deve ser previamente
especificado na montagem do processo e pode ser alterado a
qualquer momento sem que haja interferência nos processos que
já estejam em andamento;
5.5.9.45.31 Permitir a integração com Sistemas Integrados de Gestão
(SIG/ERP) através de ações definidas nas atividades do processo.
As ações podem ser configuradas de forma a fazerem chamadas
a outros aplicativos Web ou programas de execução em
background (batch), sem interface com o usuário;
5.5.9.45.32 Possibilitar a anexação de documentos durante a execução do
processo. Esses documentos podem ser arquivos auxiliares ou
documentos, inclusive com acesso direto a documentos já
cadastrados;
5.5.9.45.33 Controlar a duração e prazos finais de execução das atividades de
processos em execução, permitindo definir controles, que, quando
alcançados, devem automaticamente escalonar a atividade em
questão para o gestor imediato ou outro executor definido, deve
permitir também notificar outro interessado que a exceção
ocorreu, executar um processo de contingência e iniciar
automaticamente um registro de não-conformidade;
5.5.9.45.34 Permitir enviar tarefas para um grupo de usuários selecionados
pelo executor de uma determinada atividade do processo;
5.5.9.45.35 Permitir efetuar o disparo de múltiplos subprocessos, de acordo
com o número de itens selecionados em uma lista de valores
multivalorada inserida no formulário do processo;
5.5.9.45.36 Possibilitar
aos
gerentes
e
usuários
solicitantes
o
acompanhamento de todas as etapas do processo, desde o seu
início até sua conclusão;
5.5.9.45.37 Possuir recurso para notificação via e-mail sobre tarefas de
workflow a serem executadas;
5.5.9.45.38 Manter um histórico de todos os processos em andamento ou
encerrados e permitir a visualização de detalhes tais como: quais
usuários já validaram o fluxo, quais decisões foram tomadas,
quais documentos foram anexados, entre outros;
5.5.9.45.39 Permitir a geração de relatório do processo;
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5.5.9.45.40 Permitir a geração de relatório durante a execução de uma
atividade do processo, agrupando todos os campos e o cabeçalho
da instância do processo no relatório;
5.5.9.45.41 Exibir, na visualização do andamento dos fluxos, os passos do
fluxo com cores diferentes de acordo com o status dos mesmos,
permitindo ao usuário final configurar as cores a serem exibidas;
5.5.9.45.42 Exibir, na visualização do andamento dos fluxos, informações
sobre os passos, como por exemplo usuário responsável, data
prevista, etc;
5.5.9.45.43 Exibir ícones indicativos quando um fluxo contiver documento (s)
associado(s);
5.5.9.45.44 Disponibilizar ferramenta de Business Intelligence (BI) integrada,
com cubos pré-construídos, possibilitando a consulta de
informações no nível das atividades, processos e históricos gerais
de execução;
5.5.9.45.45 Permitir a criação de atividades ad-hoc durante a execução do
processo garantindo flexibilidade no tratamento de exceções
durante a execução do processo;
5.5.9.45.46 Cancelamento dinâmico e execução automática de atividades de
negócio baseada em regras temporais, mantendo todo o histórico
do processo com as respectivas trilhas de auditoria;
5.5.9.45.47 Configuração nivelada de segurança em tempo de execução do
processo, permitindo a reestruturação dos controles de acesso
para uma determinada instância do processo de negócio;
5.5.9.45.48 Possuir métodos de priorização de execução de processos;
5.5.9.45.49 Permitir a reabertura de processos encerrados ou cancelados;
5.5.9.45.50 Permitir a inclusão de comentários e anexos pelo iniciador/gestor
no acompanhamento do processo;
5.5.9.45.51 Permitir a execução de forks e joins condicionais, considerando a
implementação das regras para expressão condicional, duração
de atividades dinâmicas e evolução para matriz de execução;
5.5.9.45.52 Possibilitar a execução de uma atividade automaticamente assim
que um tempo pré-determinado for alcançado;
5.5.9.45.53 Permitir a inicialização de processos a partir de chamadas via
WebServices;
5.5.9.45.54 Possibilitar invocar WebServices na execução de atividades de
sistema;
5.5.9.45.55 Definir executor de atividades por meio de fórmula (executor
dinâmico);
5.5.9.45.56 Definir a duração da atividade através de fórmula (duração
dinâmica);
5.5.9.45.57 Possibilitar a associação de instâncias de processos a demais
soluções empresariais (ex: GED, Asset);
5.5.9.45.58 Atribuir automaticamente atividades a usuário através do
balanceamento de carga;
5.5.9.45.59 Permitir ao gestor do processo avaliar as atividades atribuídas a
grupos ou indivíduos, bem como o número de atividades e horas
destas e realizar as devidas alterações de executores se
necessário;
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5.5.9.45.60 Permitir a instancialização do processo em duas etapas para que
o iniciador não tenha que aguardar todo o processo ser
instancializado para poder executar a primeira atividade;
5.5.9.45.61 Disponibilizar novas operações no webservice do Workflow para
permitir a realização das tarefas de execução de atividade do
usuário, atualização de atributos de instância, atributos de uma
determinada entidade da instância, para cancelar, suspender e
reativar processo e de retorno de informações sobre a instância.
5.5.9.45.62 Permitir informar uma justificativa para exclusão de instâncias de
processo;
5.5.9.45.63 Permitir parametrizar a alteração de notificação de eventos de
mensagem, apresentada na execução da atividade, uma tela para
alterar os notificados.
5.5.9.46 Dos Formulários
5.5.9.46.1 Permitir a criação de entidades, relacionamentos e campos,
garantindo a persistência das informações do formulário no banco
de dados;
5.5.9.46.2 Possuir recurso drag and drop para facilitar a criação de layouts
de formulários no cadastro de formulários;
5.5.9.46.3 Possuir recurso de alinhamento automático para os componentes
do formulário;
5.5.9.46.4 Suportar os seguintes componentes:
5.5.9.46.5 chechbox, radio button, lista de seleção, input tipo texto, número,
data, grid, fieldset, título e imagem.
5.5.9.46.6 Permitir filtrar um campo de seleção a partir de um valor de outro
campo;
5.5.9.46.7 Permitir visualizar a execução do formulário pelo modelador;
5.5.9.46.8 Permitir o preenchimento de formulário via menu de execução;
5.5.9.46.9 Permitir a criação de formulários com planos de fundo, logotipos
de empresas etc;
5.5.9.46.10 Permitir criar regras para os eventos (clique, alteração da lista,
entrada e saída de campos). Para cada evento pode-se executar
ações sobre os campos do formulário. Ex: habilitar, desabilitar,
esconder, etc.
5.5.9.46.11 Permitir efetuar cálculos com os valores dos campos e mostrar o
resultado em outro campo do formulário;
5.5.9.46.12 Permitir a criação de campo do tipo grid (entidade com
relacionamento N - N) com a alternativa de poder configurar o
tamanho de suas colunas;
5.5.9.46.13 Permitir preencher formulários durante a execução do processo;
5.5.9.46.14 Permitir que cada atividade possua diferente formulário
preenchido, relacionados a um mesmo processo;
5.5.9.46.15 Permitir a cópia de formulário que possuírem a mesma entidade;
5.5.9.46.16 Permitir utilizar filtros com relacionamento N-N para os
formulários;
5.5.9.46.17 Permitir a manipulação dos campos do formulário através de
fórmulas que possibilitam ocultar, apresentar, requerer, habilitar,
desabilitar e demais funções, de acordo com informações
específicas dos componentes;
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5.5.9.46.18 Permitir a verificação de possíveis erros durante o processo de
criação do formulário;
5.5.9.46.19 Permitir acessar informações de base de dados externas para
preenchimentos de campos do formulário;
5.5.9.46.20 Permitir calcular a idade do colaborador a partir da data de
nascimento.
5.5.9.46.21 Permitir selecionar um campo totalizador para uma grid e realizar
ações para habilitar e desabilitar campos de dentro de um grupo e
esconder e apresentar itens gráficos como título, fieldset e itens
de imagens.
5.5.9.47 Da Análise dos Riscos de Processo
5.5.9.47.1 Permite uma abordagem na identificação dos principais riscos da
organização baseado nos processos mapeados;
5.5.9.47.2 Inicia a documentação no nível estratégico, em camadas acima da
associação de todos os riscos e controles nas operações do
negócio.
5.5.9.47.3 Possui uma maneira sistemática e estruturada de alinhamento do
risco com os processos;
5.5.9.47.4 Integra os conceitos de gestão de processos, gestão de riscos e
controles internos;
5.5.9.47.5 Possui a habilidade de identificar e avaliar os riscos mais
significantes para o alcance dos objetivos e processos;
5.5.9.47.6 Possui a habilidade de criar um relatório de riscos que descreve
os riscos chave, como eles estão sendo gerenciados e
monitorados, o tratamento dos problemas principais, e os
responsáveis;
5.5.9.47.7 Possui relatórios gráficos e com identificações visuais dos
objetivos estratégicos e a avaliação dos riscos para cada critério
de avaliação.
5.5.9.47.8 Suporta o mapeamento de riscos de acordo com um framework
flexível para garantir uma terminologia e metodologia de acordo
com as necessidades da organização.
5.5.9.47.9 Foca nos riscos que ocorrem em toda a operação da empresa,
não apenas nos financeiros;
5.5.9.47.10 Permite que riscos identificados em um processo específico sejam
visualizados e desdobrados através da estrutura do processo;
5.5.9.47.11 Permite o agrupamento de riscos no nível organizacional;
5.5.9.47.12 Classifica os riscos de acordo com a severidade para a
organização e com a probabilidade da ocorrência no processo;
5.5.9.47.13 Permite monitorar "Key Performance Indicators" (KPI) e "Key Risk
Indicators" (KRI);
5.5.9.47.14 Monitora as perdas e penalidades dos processos;
5.5.9.47.15 Permite que os responsáveis pelo processo tenha visibilidade
sobre todos os riscos associados ao mesmo;
5.5.9.47.16 Avaliação de risco quantitativa e qualitativa;
5.5.9.47.17 Distribuição das políticas, práticas e regras de gestão de riscos à
todos os empregados da organização;
5.5.9.47.18 Equipe multidisciplinar para desenvolver, manter e padronizar as
políticas e procedimentos de gestão de riscos;
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5.5.9.47.19 Permite análise de causa e de tendência para os problemas e
perdas.
5.5.9.47.20 Suporta o uso de melhores práticas de controle;
5.5.9.47.21 Permite a avaliação dos controles aplicando métodos flexíveis;
5.5.9.47.22 Permite a gestão dos riscos para vários escopos diferentes
(projetos, processos, ativos, produtos, scorecards);
5.5.9.47.23 Oferece um dashboard pessoal para acesso à informação
personalizada por usuário;
5.5.9.47.24 Medição e Monitoramento dos Indicadores de Processo;
5.5.9.47.25 Permite a criação de uma estrutura flexível para a organização
dos indicadores, suportando os mais diversos modelos e
metodologias (scorecards estratégicos, táticos e operacionais);
5.5.9.47.26 Permite associar indicadores de desempenho aos processos da
organização;
5.5.9.47.27 Permite a utilização de um mesmo indicador em múltiplos
processos
5.5.9.47.28 Cria indicadores do nível estratégico ao nível operacional,
abrangendo várias opções de frequência de medição (diário,
semanal, mensal, trimestral,semestral, anual);
5.5.9.47.29 Permite a criação de mapas estratégicos utilizando os elementos
do scorecard através de uma ferramenta visual (recursos dragand-drop);
5.5.9.47.30 Permite a configuração dos limites de tolerância através de cores,
ícones e valores percentuais baseados nos valores das metas e
medições (sem restrição quanto ao número de faixas de
classificação) para medição do desempenho dos processos;
5.5.9.47.31 Entrada de dados através de planilhas eletrônicas
;
5.5.9.47.32 Permite receber dados de fontes externas sem a necessidade de
customização (CRM, ERP, sistemas legados);
5.5.9.47.33 Possui notificação automática dos responsáveis dos indicadores
para entrada manual dos resultados do período;
5.5.9.47.34 Oferece um ambiente flexível para monitorar o desempenho dos
processos permitindo o desdobramento para os níveis inferiores;
5.5.9.47.35 Permite anexar documentos e arquivos durante a etapa de
monitoramento;
5.5.9.47.36 Permite a visualização de valores históricos e cumulativos;
5.5.9.47.37 Permite a interação dos usuários durante a etapa de
monitoramento através de comentários e fóruns;
5.5.9.47.38 Visualiza o desempenho dos indicadores/elementos através de
gráficos (gauge, barras, linhas, pizza, comparativos, correlação);
5.5.9.47.39 Visualiza o desempenho dos indicadores de processo através de
diagramas (árvore de análise, mapa estratégico);
5.5.9.47.40 Permite a visualização em percentual do quanto o valor
acumulado atual representa do valor da meta final acumulada;
5.5.9.47.41 Possibilita que o desempenho de um indicador exerça influência
em vários pontos do scorecard ou até mesmo em outros
scorecards sem a necessidade da criação de novas estruturas e
fórmulas;
5.5.9.47.42 Registra os desvios de desempenho de processo;
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5.5.9.47.43 Permite definir e acompanhar o planejamento e a execução dos
planos de ação;
5.5.9.47.44 Envia e-mail de notificação automático no caso de desvio do
desempenho;
5.5.9.47.45 Oferece ferramentas de análise, como Ishikawa, 5 Porques e
Pareto;
5.5.9.47.46 Permite a criação de vários planos de ação para cada ocorrência;
5.5.9.47.47 Permite o registro de vários desvios para cada indicador;
5.5.9.47.48 A situação do plano de ação pode ser monitorada;
5.5.9.47.49 Notificações por e-mail podem ser configuradas;
5.5.9.47.50 Permite aos gestores fácil acesso à todas as ocorrências e planos
de ação relacionados com sua área;
5.5.9.47.51 Todas as alterações nos planos de ação são registradas na trilha
de auditoria;
5.5.9.47.52 Detecta automaticamente um desvio do desempenho e cria um
registro de ocorrência;
5.5.9.47.53 Facilita o monitoramento das ações corretivas/preventivas
associadas ao indicador através da utilização de ícones
diferenciados para ações encerradas ou em execução;
5.5.9.47.54 Permite visualizar e analisar o desempenho através do uso de
lista de indicadores agrupando-os por qualquer informação;
5.5.9.47.55 Permite a personalização dos painéis de controle [gráficos e
tabelas] de acordo com o papel do usuário;
5.5.9.47.56 Publicação do desempenho em dashboards configuráveis,
permitindo gráficos, listagens e mapas com garantia da
navegabilidade entre os níveis.
5.5.9.48 Da Análise e Auditoria de Processos
5.5.9.48.1 Permitir que a organização execute auditorias em processos em
intervalos planejados;
5.5.9.48.2 Permitir que a organização planeje um programa de auditoria,
levando em consideração a situação e a importância dos
processos a serem auditados, bem como os resultados de
auditorias anteriores;
5.5.9.48.3 Permitir que a organização estabeleça os critérios da auditoria,
seu escopo, frequência e métodos de realização.
5.5.9.48.4 Permitir que a organização mantenha os registros das auditorias e
de seus resultados;
5.5.9.48.5 Permitir que o responsável pelo processo assegure que quaisquer
correções e ações corretivas necessárias sejam executadas, em
tempo hábil, para eliminar desvios detectados e suas causas,
assim como que as atividades de acompanhamento incluam a
verificação das ações executadas e o relato dos resultados da
verificação.
5.5.9.49 Das Consultas e Visualizações
5.5.9.49.1 Consulta por diversos filtros de pesquisa;
5.5.9.49.2 Permitir consulta rápida de workflows pelos seguintes critérios:
descrição, atributos do processo (campos dos formulários),
identificador, status do processo, autor, iniciador do processo,
data de início / término, documentos relacionados;
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5.5.9.49.3 Possibilitar a criação de árvores de navegação dinâmica para os
processos;
5.5.9.49.4 Consulta de processos, principalmente os ‘em execução’, com
visualização gráfica do fluxograma;
5.5.9.49.5 Consulta de pendências;
5.5.9.49.6 Visualização dos processos – padrão EPS / SIPOC;
5.5.9.49.7 Consulta de informações por meio da ferramenta integrada de BI;
5.5.9.49.8 Visualização dos fluxogramas dos processos;
5.5.9.49.9 Visualização dos indicadores de desempenho dos processos;
5.5.9.49.10 Visualização de documentos anexados/vinculados aos processos;
5.5.9.49.11 Permitir a visualização e criação do mapeamento de símbolos
baseados em tipos de processos, tipos de atividade e/ou tipo de
decisão;
5.5.9.49.12 Permitir a consulta de matriz inter-processos utilizando filtros
como Papel funcional executor, usuário executor e permitir a
extração dos processos relacionados e o diagrama de executores;
5.5.9.49.13 Permitir configurar os componentes apresentados em cada
quadrante do gráfico de tartaruga através da tela de configuração
do menu processo;
5.5.9.49.14 Permitir gerar o relatório do Gráfico de Tartaruga para apresentar
os processos/atividades do diagrama;
5.5.9.49.15 Permitir realizar uma auditoria dos eventos ocorridos na execução
de processo e atividades;
5.5.9.49.16 Permitir realizar a pesquisa de processos no componente de
automação de processos (workflow) através de pesquisa por
atributos de entidades e ainda apresentar no terceiro quadrante as
opções da aba detalhes dos dados do processo.
5.5.10 Da Aceitação do Objeto e Amostra Técnica
5.5.10.1 Para aceitação da Suíte (ECM e Assinatura Digital, BPM, NFe de
Produto), antes da habilitação, o FORNECEDOR que apresentar o menor
preço ao final da etapa de lances deverá no mesmo dia da realização da
sessão de abertura, apresentar a solução ofertada para avaliação técnica
(Amostra Técnica);
5.5.10.2 Se a solução do FORNECEDOR com o menor preço atender a todos os
itens das amostras técnica, o FORNECEDOR licitante será considerado
apto a continuar no certame, caso contrário, será convocado para
apresentação da amostra técnica o FORNCEDOR seguinte, respeitada a
ordem de classificação dos lances finais, e assim por diante, até que um dos
licitantes apresente a solução em conformidade com o detalhamento da
amostra técnica que deverá refletir os requisitos técnicos da Suíte (ECM e
Assinatura Digital, BPM, NFe de Produto);
5.5.10.3 Todos os equipamentos e produtos necessários para a apresentação da
amostra técnica serão de responsabilidade do FORNECEDOR. As
Entidades Licitantes disponibilizarão uma sala para demonstração com
acesso à internet. Caso sejam necessários recursos tecnológicos adicionais
para apresentação da amostra técnica o FORNECEDOR deverá
encaminhar, via e-mail disponibilizado para questionamentos ou
esclarecimentos do edital os requisitos técnicos desejados de forma
detalhada, em até dois dias antes do certame;
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5.5.10.4 A amostra técnica deverá atender todos os requisitos constantes na TABELA 2
– Amostra Técnica. O FORNECEDOR deverá demonstrar que a Suíte (ECM e
Assinatura Digital, BPM, NFe de Produto) ofertada atende a todos
requisitos da amostra técnica aos membros da equipe de avaliação da amostra
definida pelas Entidades Licitantes;
5.5.10.5 Todos os requisitos da amostra técnica serão avaliados na forma “atende/não
atende”. Quando o requisito for atendido integralmente será avaliado como
“atende”. Caso um ou mais requisito seja atendido apenas parcialmente ou não
seja atendido, será considerado como “não atende” e o FONECEDOR será
desclassificado;
5.5.10.6 Fica reconhecido o direito dos FORNECEDORES licitantes concorrentes
acompanharem os procedimentos relativos à amostra técnica. Os
FORNECEDORES concorrentes que forem assistir a amostra técnica não
poderão interrompê-la de nenhum modo, sendo-lhes permitido fazer constar
pronunciamento em ata;
5.5.10.7 Se o FORNECEDOR licitante, após a devida habilitação for aprovado na
amostra técnica e sua proposta estiver em conformidade com este Edital, ela
será aceita. Caso ele seja reprovado, sua proposta será desclassificada;
TABELA 2 – Amostra Técnica
AMOSTRA TÉCNICA DA SUÍTE
Item

1

2

3

Requisito
A Suíte (ECM e Assinatura
Digital, BPM, NFe de Produto)
deverá ser fornecida licenciada
na forma de licenças de uso
simultâneo e usuário nomeado,
conforme o conceito de perfis de
usuário descritos a seguir:
Licença
usuário
Perfil
Completo: Permissões para
parametrização,
acompanhamento, planejamento,
inclusão,
edição,
exclusão,
controle
e
consultas,
em
qualquer
funcionalidade
na
aplicação;
Licença
usuário
Perfil
Consulta: Permissões somente
para consultas a quaisquer das
funcionalidades da aplicação.
A Suíte (ECM e Assinatura
Digital, BPM, NFe de Produto)
deverá ser customizável quanto
à sua tela inicial, permitindo a
identificação
da
instituição
/unidade gerencial que está
sediando o referido sistema.

Descrição

ATENDE
Sim

Não

Apresentou, na prática, a
possibilidade
de
configuração dos perfis
de uso simultâneo e
nomeado
conforme
requisitos
5.5.3.1,
5.5.3.1.1 e 5.5.3.1.2?

Apresentou, na prática, a
possibilidade
de
customizar a tela inicial
do usuário permitindo a
identificação
da
instituição e unidade
conforme
requisito
5.5.4.2?
A Suíte (ECM e Assinatura Apresentou, na prática, a
Digital, BPM, NFe de Produto) possibilidade de mostrar
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4

5

6

7

8

9

deverá
permitir
mostrar
facilmente o progresso de um
fluxo de processo ou de uma
tarefa, ou seja, deverá permitir
que o usuário através do próprio
fluxo do processo ou das suas
próprias tarefas acompanhe o
progresso e execução.
Deve possuir controle de acesso
por identificação e senha, com
cadastro de usuários e grupos,
onde as permissões para cada
uma das transações possam ser
dadas diretamente ao usuário ou
implicitamente através de um
grupo do qual ele faça parte
Registrar os acessos efetuados
por todos os usuários em um
arquivo de log, para fins de
auditoria e elaboração de
relatórios
gerenciais.
Esses
dados serão acessíveis apenas
por um grupo determinado de
usuários autorizados, contendo
no mínimo os seguintes dados:
usuário, data, hora, transação
realizada
A ferramenta deve possuir
mecanismos para restringir as
operações no sistema conforme
o perfil dos usuários

A ferramenta deve possibilitar o
controle de restrições de acesso
por usuário e por grupo de
usuários

A ferramenta deve possibilitar
registro e consulta a dados
estatísticos sobre acesso de
usuários
como
acesso
simultâneo, tempo de logon,
origem do acesso
A Suíte (ECM e Assinatura
Digital, BPM, NFe de Produto)
deverá possuir integração e
sincronia com a base de usuários
e grupos de usuários dos
serviços de diretório Microsoft
Active Directory (AD) ou via
LDAP (RHDS – Red Hat
Directory Services, permitindo a
autenticação de usuários

o progresso de um fluxo
de processo ou de uma
tarefa conforme requisito
5.5.4.5?

Apresentou, na prática, a
possibilidade de criação
de usuário e grupos e
definição de permissões
conforme
requisito
5.5.5.1?

Apresentou, na prática, o
registro e acesso aos
logs conforme requisito
5.5.5.2?

Apresentou, na prática,
que a solução ofertada
possibilita
restringir
operações no sistema de
acordo com os perfis de
usuários
conforme
requisito 5.5.5.3?
Apresentou, na prática,
que a solução ofertada
possibilita restrições de
acesso por usuário e
grupo conforme requisito
5.5.5.4?
Apresentou, na prática,
que a solução ofertada
possibilita a consulta dos
dados de acesso dos
usuários
conforme
requisito 5.5.5.6?
Apresentou, na prática,
que a solução ofertada
possibilita integração e
autenticação de usuários
de serviços de diretório
LDAP conforme requisito
5.5.6.1?
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10

A solução de NFe deverá estar
integrada com as soluções de
ECM e BPM, bem como estar
integrada a SEFAZ Nacional
(ambientes de homologação e
produção)
para
consulta,
validação e download de notas
fiscais eletrônicas de produto,
emitidas para os CNPJs das
Entidades Licitantes
A solução de NFe deverá realizar
a validação automática da
situação e conformidade da NFe

11

12

A solução de NFe deverá realizar
o
download
e
cadastro
automático da NFe na solução
de documentos (ECM)

A solução de NFe deverá gerar e
cadastrar a DANFE na solução
de documentos (ECM)
13

14

15

17

A solução de NFe deverá realizar
a notificação de recebimento, a
validação e o arquivamento da
NFe através do sistema e via email para grupos ou usuários
específicos

Em caso de um cancelamento de
uma NFe, já armazenada na
solução de documentos (ECM), a
atualização da situação deverá
ser automática. Adicionalmente
um e-mail deverá ser enviado
para
um
determinado
responsável,
notificando
o
respectivo cancelamento
Deverá gerenciar diversos tipos
de documentos, em diferentes
áreas das Entidades Licitantes.
Cada
departamento
deverá
poder elaborar e controlar seus
documentos com independência
e segurança, utilizando para isto,
um único software, permitindo o

Apresentou, na prática,
que a solução ofertada
possui integração com as
soluções de ECM e BPM,
bem como está integrada
a
SEFAZ
Nacional
conforme
requisito
5.5.7.1?
Apresentou, na prática,
que a solução ofertada
possibilita a validação
automática da situação e
conformidade da NFe
conforme
requisito
5.5.7.2?
Apresentou, na prática,
que a solução ofertada
possibilita o download e
cadastro automático da
NFe na solução de ECM
conforme
requisito
5.5.7.3?
Apresentou, na prática,
que a solução ofertada
possibilita
gerar
e
cadastrar a DANFE na
solução
de
ECM
conforme
requisito
5.5.7.4?
Apresentou, na prática,
que a solução ofertada
possibilita
realizar
a
notificação
de
recebimento, a validação
e o arquivamento da NFe
conforme
requisito
5.5.7.5?
Apresentou, na prática,
que a solução ofertada
possibilita a atualização
automática da NFe na
solução de ECM e
notificação por e-mail de
um responsável pelo
cancelamento conforme
requisito 5.5.7.6?
Apresentou, na prática,
que a solução ofertada
possibilita
um
departamento elaborar e
controlar
seus
documentos
com
independência
e
segurança, bem como
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18

19

20

21

22

23

gerenciamento de bibliotecas possibilitar o controle de
com
controle
de empréstimo e devoluções
empréstimos/devoluções;
de documentos conforme
requisito 5.5.8.2?
Deverá permitir o gerenciamento
Apresentou, na prática,
dos
processos
de
que a solução ofertada
elaboração/consenso/aprovação
possibilita
o
e homologação de documentos
gerenciamento
dos
através da comunicação das
processos
de
tarefas, tanto no ambiente do
elaboração/consenso e
sistema (telas do software)
aprovação
conforme
quanto por correio eletrônico e
requisito 5.5.8.5?
envio de documentos por e-mail
Deverá possibilitar que as
Apresentou, na prática,
revisões de documentos sejam
que a solução ofertada
concluídas
automaticamente,
possibilita que a revisões
publicando o documento alvo da
de documentos sejam
revisão ao término do processo,
concluídas
ou permitir que o gestor da
automaticamente,
categoria
defina
que
ao
publicando o documento
encerramento do processo o
após o término do
criador
da
revisão
seja
processo
conforme
responsável pela publicação
requisito 5.5.8.7?
manual
Deverá controlar o histórico de Apresentou, na prática,
revisões de documentos em nível que a solução ofertada
de atributo (metadado), ou seja, possibilita revisões de
para
todas
as
alterações documentos
conforme
realizadas devem ser registradas requisito 5.5.8.9?
a data, hora e o valor anterior do
atributo
Deverá
possibilitar
o
gerenciamento do prazo de
Apresentou, na prática,
validade
dos
documentos,
que a solução ofertada
alertando via e-mail as pessoas
possibilita
o
responsáveis quando do término
gerenciamento do prazo
da validade dos mesmos e
de
validade
dos
gerando tarefas de revalidação
documentos
conforme
ou
cancelamento
dos
requisito 5.5.8.12?
documentos no ambiente do
sistema
Deverá possibilitar Assinatura Apresentou, na prática,
eletrônica
de
elaboração, que a solução ofertada
consenso/verificação, aprovação possibilita a assinatura
e homologação de documentos
eletrônica de elaboração,
consenso, verificação e
aprovação
de
documentos
conforme
requisito 5.5.8.14?
Deverá possibilitar a assinatura Apresentou, na prática,
digital de arquivos eletrônicos que a solução ofertada
através de certificados digitais possibilita
assinatura
padrão ICP-Brasil
digital de documentos
com certificado digital
ICP-Brasil
conforme
requisito 5.5.8.15?
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24

25

26

27

28

29

30

31

32

Deverá
possibilitar
gerar
assinatura
digital
nos
documentos
eletrônicos
aderentes aos formatos PDF,
XML signature e CMS (attached
ou detached)

Apresentou, na prática,
que a solução ofertada
possibilita
assinatura
digital de documentos
nos formatos PDF, XML
e
CMS
conforme
requisito 5.5.8.17?
Deverá permitir a criação de Apresentou, na prática,
fluxos de trabalho para coleta de que a solução ofertada
assinaturas digitais
possibilita a criação de
fluxos de trabalho para
coleta de assinaturas
digitais
conforme
requisito 5.5.8.20?
Deverá permitir consulta rápida
de documentos pelos seguintes
Apresentou, na prática,
critérios:
palavras-chave,
que a solução ofertada
atributos
do
documento
possibilita a consulta
(metadado), título, identificador,
rápida de documentos de
status do documento, autor,
acordo com os critérios
permissões
de
acesso,
do requisito 5.5.8.23?
departamento, data de emissão,
validade
Deverá possibilitar pesquisa de
Apresentou, na prática,
documentos
por
conteúdo
que a solução ofertada
utilizando recursos de fonética,
possibilita a pesquisa de
normalização
gramatical
e
documentos
conforme
dicionário de sinônimos (full text
requisito 5.5.8.25?
search)
Deverá possibilitar a criação de Apresentou, na prática,
fluxos documentais por meio de que a solução ofertada
ferramenta
gráfica
para possibilita a criação de
automação via módulo de fluxos
documentais
workflow
conforme
requisito
5.5.8.31?
Deverá controlar a exclusão de Apresentou, na prática,
documentos,
obrigando
o que a solução ofertada
preenchimento de justificativa
possibilita controlar a
exclusão de documentos
conforme
requisito
5.5.8.62?
Possuir ferramentas gráficas Apresentou, na prática,
para a criação, alteração e dar que a solução ofertada
andamento ao fluxo documental
possui ferramenta gráfica
para criação e alteração
de
fluxo
documental
conforme
requisito
5.5.8.68?
Permitir a criação e controle de Apresentou, na prática,
atividades, associando cada que a solução ofertada
passo ao fluxo de trabalho, possibilita a criação e
registrando o estado (status) da controle de atividades
tarefa
conforme
requisito
5.5.8.72?
Permitir
definir
tipos
de Apresentou, na prática,
protocolos
e
prazos
para que a solução ofertada
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33

34

35

36

37

38

39

execução dos despachos para possibilita definir os tipos
cada tipo, bem como diferentes de
protocolos
para
níveis de acesso
execução de despachos
conforme
requisito
5.5.8.133.1?
Permitir cadastro e registro dos Apresentou, na prática,
processos (registros físicos) com que a solução ofertada
numeração exclusiva
possibilita o cadastro e
registro de processos
físicos conforme requisito
5.5.8.133.2?
Monitorar o encaminhamento e Apresentou, na prática,
recebimento de documentos e que a solução ofertada
processos, com recursos de possibilita
o
acompanhamento pelas áreas monitoramento
do
gestoras e cobrança automática encaminhamento
e
dos usuários envolvidos
recebimento
de
documentos
conforme
requisito 5.5.8.133.3?
Acompanhar
o trâmite
de Apresentou, na prática,
documentos
com
registro que a solução ofertada
cronológico das entradas e possibilita
o
saídas pelos diversos setores acompanhamento
dos
envolvidos
tramites de documentos
conforme
requisito
5.5.8.133.4?
Digitalizar e indexar em lotes,
sendo possível associar pastas
de rede onde as imagens estão
localizadas
ou
realizar
a
digitalização durante a criação do
Apresentou, na prática,
lote.
Após
a
etapa
de
que a solução ofertada
digitalização, encaminhar os
possibilita digitalizar e
lotes para grupos de usuários
indexar
documentos
conforme
configuração
no
conforme
requisito
sistema para que as imagens
5.5.8.134.1?
sejam indexadas de forma
semiautomática com recursos
para facilitar a indexação de
grande volume de documentos
(backfile conversion)
Possuir recurso de optical Apresentou, na prática,
caracter recognition (ocr) que que a solução ofertada
possibilite o reconhecimento de possui recurso de OCR
códigos de barra e zonas de conforme
requisito
reconhecimento textuais
5.5.8.134.2?
Permitir a definição das etapas
do processo de captura, tendo ao Apresentou, na prática,
menos as seguintes etapas: que a solução ofertada
digitalização,
controle
de possibilita a definição das
qualidade,
separação
de etapas de captura de
documentos,
ocr,
validação, acordo com o requisito
digitação, relacionamento de 5.5.8.134.12?
dados, verificação e indexação
Permitir modelagem conforme Apresentou, na prática,
com padrão BPMN em ambiente que a solução ofertada
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40

41

42

43

44

45

46

47

48

100% Web, com ferramenta drag possibilita a modelagem
and drop (arrastar e soltar) para de processos de acordo
usuários finais;
com o padrão BPMN em
ambiente Web de acordo
com o requisito 5.5.9.2?
Possibilitar a simulação de Apresentou, na prática,
processos baseada em modelo que a solução ofertada
BPMN e rodando em plataforma possibilita simulação de
100% Web
processos de acordo
com o requisito 5.5.9.4?
Permitir a modelagem gráfica Apresentou, na prática,
(drag-and-drop) dos processos que a solução ofertada
em ambiente 100% web
possibilita a modelagem
gráfica de processos
conforme
requisito
5.5.9.6?
Permitir a automação de fluxos Apresentou, na prática,
através de configuração, sem a que a solução ofertada
necessidade de programação
possibilita a automação
de
fluxos
conforme
requisito 5.5.9.9?
Possuir automação das etapas Apresentou, na prática,
de
revisão que a solução ofertada
(elaboração/consenso/aprovação possibilita a automação
/homologação)
das etapas de revisão,
elaboração,
consenso,
aprovação
e
homologação conforme
requisito 5.5.9.14?
Possibilitar
o
cadastro
de Apresentou, na prática,
cenários para o ambiente de que a solução ofertada
simulação, definindo número de possibilita o cadastro de
instancias a serem simuladas, cenários para simulação
recursos, custos e duração das do processo de acordo
atividades do processo de como
o
requisito
negócio
5.5.9.43.2?
Possibilitar que a simulação Apresentou, na prática,
ocorra de maneira determinística que a solução ofertada
e/ou probabilística, possibilitando possibilita a simulação do
que o usuário escolha o método processo de acordo com
antes da execução
o requisito 5.5.9.43.4?
Possibilitar a geração de relatório Apresentou, na prática,
de simulação contendo o melhor que a solução ofertada
caminho em função de tempo, possibilita a geração de
custo, recursos e executores relatório de simulação de
envolvidos no processo
acordo com o requisito
5.5.9.43.7?
Possibilitar
a
geração
de Apresentou, na prática,
relatórios de simulação contendo que a solução ofertada
todos os caminhos que foram possibilita a geração de
tomados durante a simulação do relatório de simulação de
processo
acordo com o requisito
5.5.9.43.8?
Possuir visualização da agenda Apresentou, na prática,
de tarefas por colaborador e que a solução ofertada
equipe, contendo as atividades possibilita a visualização
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relacionadas ao processo

Permitir
monitoramento
dos
processos em execução através
de painéis de controle
49

50

Permitir o acompanhamento dos
fluxos em andamento através de
interface gráfica

da agenda de tarefas por
colaborador de acordo
com
o
requisito
5.5.9.45.2?
Apresentou, na prática,
que a solução ofertada
possibilita
o
monitoramento
de
execução dos processos
de
acordo
com
o
requisito 5.5.9.45.11?
Apresentou, na prática,
que a solução ofertada
possibilita
o
acompanhamento
dos
fluxos de acordo com o
requisito 5.5.9.45.12?

5.6. DOS REQUISITOS DE NÍVEL DE SERVIÇO
5.6.1. O FORNECEDOR deverá disponibilizar central de atendimento de suporte e
manutenção técnica (CSM) para acionamento e atendimento das demandas de
suporte técnico, suporte operacional, manutenção e atualização tecnológica da Suíte
(ECM e Assinatura Digital, BPM, NFe de Produto) e seus componentes. A CSM
deverá estar disponível durante a jornada de Horário comercial (JHC) em horários e
dias úteis conforme a especificado no item 5.2.5 e fornecer:
5.6.1.1. Suporte telefônico em língua portuguesa;
5.6.1.2. Suporte via ferramenta web;
5.6.1.3. Suporte via ferramenta de acesso remoto;
5.6.1.4. Todos os acionamentos de serviços que fazem parte do objeto serão
centralizados a CSM.
5.6.2. Para os casos onde não for possível suporte técnico remoto por questões técnicas de
responsabilidade do FORNECEDOR, o atendimento deverá ser realizado nas
dependências da FIESC, sendo os custos de deslocamento e hospedagem por conta
do FORNECEDOR;
5.6.3. O FORNECEDOR deverá prestar o serviço de suporte técnico e manutenção durante
a vigência do contrato para:
5.6.3.1. RESOLUÇÃO DE INCIDENTE (falha/reparo): Quando a Suíte (ECM e
Assinatura Digital, BPM, NFe de Produto) ou parte dela apresentar
inoperância ou desvio do comportamento padrão;
5.6.3.2. SOLICITAÇÕES DE SERVIÇO: Quando for necessário acionamento para
solicitação de alterações de configuração, parametrizações, customizações,
novas funcionalidades, melhorias nos serviços, atualização tecnológica e
outras atividades que não se qualificam como INCIDENTE;
5.6.4. As demandas classificadas com a natureza INCIDENTE terão ainda três níveis de
SEVERIDADE (ALTA/MÉDIA/BAIXA) que determinarão as prioridades e prazos para
atendimento e solução. A definição da SEVERIDADE será realizada pelas
ENTIDADES LICITANTES que levarão em conta o impacto para as operações de
negócio, o tipo do serviço impactado, o número de usuários impactados e o grupo de
usuários impactados;
5.6.5. Todas as demandas abertas na CSM possuirão tempo para início do atendimento e
para solução definitiva. Os tempos são estabelecidos de acordo com a natureza e
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severidade conforme especificado na TABELA 3 – Tempos para atendimento das
demandas abertas pela CSM ;
5.6.5.1. Entende-se por prazo de início do atendimento o tempo decorrido entre a
abertura do chamado na CSM e o efetivo início dos trabalhos de suporte
técnico pelo FORNECEDOR;
5.6.5.2. Entende-se por prazo de solução o tempo decorrido entre à abertura do
chamado na CSM e a efetivo restabelecimento do serviço ou Suíte (ECM e
Assinatura Digital, BPM, NFe de Produto) em seu estado normal de
funcionamento;
TABELA 3 – Tempos para atendimento das demandas abertas pela CSM
NATUREZA

SEVERIDADE

INCIDENTE

ALTA

INCIDENTE

MÉDIA

INCIDENTE

BAIXA

SOLICITAÇÃO
DE SERVIÇO

NÃO
APLICÁVEL

DESCRIÇÃO
Situação em que há
indisponibilidade
total ou parcial da
Suíte
(ECM
e
Assinatura Digital,
BPM,
NFe
de
Produto) ou de
seus componentes
e
serviços,
e
nenhuma solução
imediata
ou
temporária (medida
de contorno) está
disponível
Situação em que há
desvio padrão no
funcionamento
Suíte
(ECM
e
Assinatura Digital,
BPM,
NFe
de
Produto),
como
instabilidade, mau
funcionamento,
perda substancial
da qualidade do
serviço e nenhuma
solução imediata ou
temporária (medida
de contorno) está
disponível
Situação em que há
desvio padrão no
funcionamento da
Suíte
(ECM
e
Assinatura Digital,
BPM,
NFe
de
Produto),
como
instabilidade, mau
funcionamento,
perda substancial
da qualidade do
serviço e existe
uma
solução
imediata
ou
temporária (medida
de
contorno)
disponível
Todos os tipos de
acionamentos que
não se classificam

INÍCIO DO
PRAZO DE REGIME DE
ATENDIMENTO SOLUÇÃO HORÁRIO

VRP

02 HORAS

08 HORAS

JHC

Por hora

08 HORAS

16 HORAS

JHC

Por hora

16 HORAS

32 HORAS

JHC

Por hora

20 HORAS

40 HORAS

JHC

Por hora
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como INCIDENTE

5.6.5.3. O valor de ressarcimento padrão (VRP) por não atendimento das demandas
dentro da Jornada de Horário Comercial (JHC) conforme tempos de início do
atendimento e solução especificados na TABELA 3 – Tempos para
atendimento das demandas abertas pela CSM será por hora ou fração de
hora e será corresponde ao valor da hora do perfil completo item 1, da
TABELA 5, ANEXO III, correspondente à faixa de consumo 01;
5.6.5.4. Todos os acionamentos e relacionamentos entre as ENTIDADES
LICITANTES e o FORNECEDOR para prestação dos serviços objeto deste
termo de referência serão realizados por meio da CSM onde deverá ser
gerado um protocolo de atendimento (chamado), sendo de responsabilidade
do FORNECEDOR disponibilizar os recursos necessários para que as
ENTIDADES LICITANTES possam realizar os acionamentos e registro dos
protocolos/chamados de acordo as especificações do termo de referência;
5.6.5.5. O FORNECEDOR deverá disponibilizar uma ferramenta automatizada, com
interface via web, para registro de todas as requisições de serviços. Esta
ferramenta deverá permitir a gestão dos requisitos de nível de serviço
estabelecidos neste documento e o autoatendimento para aos profissionais
das ENTIDADES LICITANTES para acionamento e acompanhamento dos
chamados;
5.6.5.6. Na ausência de uma ferramenta com essas características as ENTIDADES
LICITANTES disponibilizarão acesso a sua ferramenta de CSM, para
devidos acionamentos e atendimentos e registros das demandas;
5.6.5.7. As ENTIDADES LICITANTES deverão possui pleno acesso ao sistema de
registros de protocolos/chamados na CSM para avaliação e
acompanhamento dos chamados a qualquer tempo.
5.6.5.8. Os acionamentos do FORNECEDOR por meio da CSM serão realizados
somente por profissionais previamente estabelecidos pela GETIC e GEDEO,
ou seja, os usuários finais não realizarão acionamentos diretamente ao
FORNECEDOR;
5.6.5.9. Para todos os acionamentos das ENTIDADES LICITANTES por meio da
CSM, deverá ser gerado um protocolo (chamado), que servirão como
referência para consultas futuras, gerenciamento do contrato de serviços e
acompanhamento dos requisitos de níveis de serviços. O chamado deverá
conter as seguintes informações:
5.6.5.9.1. Número do protocolo/chamado;
5.6.5.9.2. Data, hora e minuto da abertura do chamado;
5.6.5.9.3. Nome completo do atendente;
5.6.5.9.4. Nome completo e contato do solicitante e/ou responsável pelo
chamado;
5.6.5.9.5. Natureza do chamado;
5.6.5.9.6. Descrição da demanda e ou solicitação;
5.6.5.9.7. Atividades que foram executadas na resolução e /ou
atendimento da solicitação (histórico do atendimento).
5.6.5.10. Os chamados abertos para o FORNECEDOR pelas ENTIDADES
LICITANTES só poderão ser concluídos mediante aceite das ENTIDADES
LICITANTES;
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5.6.5.11. O FORNECEDOR deverá eleger um canal único de contato (integrante do
quadro de colaboradores) com a função de gerente de conta para que todos
os acionamentos sejam centralizados quando os meios padrões não
atenderem os requisitos de nível de serviços ou não forem passíveis de
tratamento pela CSM;
5.6.5.12. Quando o canal único de contato for acionado pelas ENTIDADES
LICITANTES, este deverá retornar com as respostas das solicitadas, não
sendo aceito o repasse para outras áreas ou pessoas.
5.6.5.13. O FORNECEDOR deverá encaminhar até o 5º (quinto) dia útil do mês
subsequente para as Entidades Licitantes a prestação de contas dos
serviços executados. O FORNECEDOR deverá apresentar um relatório de
conciliação dos níveis de serviço contendo no mínimo as seguintes
informações;
5.6.5.13.1. Relação de todos os chamados abertos no período (Natureza e
severidade);
5.6.5.13.2. Data de abertura do chamado (Data, hora e minuto);
5.6.5.13.3. Execução do primeiro atendimento (Data, hora e minuto);
5.6.5.13.4. Primeiro atendimento realizado no prazo? (Sim/Não);
5.6.5.13.5. Data de encerramento do chamado (Data, hora e minuto);
5.6.5.13.6. Encerramento realizado no prazo? (Sim/Não);
5.6.5.13.7. Valor do ressarcimento do chamado devido a não cumprimento
do prazo de primeiro atendimento;
5.6.5.13.8. Valor total em reais (R$) do ressarcimento (VRP), devido o não
cumprimento dos prazos de atendimento e solução;
5.6.5.14. Após o recebimento da prestação de contas a GETIC realizara a validação
dos valores apresentados dentro de prazo de 5 (cinco) dias úteis e
encaminhará ao FORNECEDOR as orientações para faturamento dos
serviços.
6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
6.1 Disponibilizar ferramenta automatizada, com interface via web, para registro de chamados de
acordo com as naturezas e prazos especificados no termo de referência, de forma que as
Entidades Licitantes possam realizar o acompanhamento dos chamados;
6.2 Disponibilizar uma central de suporte e manutenção (CSM) para a prestação de serviços de
suporte técnico e operacional da plataforma dentro da jornada de horário de produção (JHP).
A CSM será o ponto único de contato de relacionamento entre as Entidades Licitantes e o
FORNECEDOR;
6.3 Prestar e executar os serviços de acordo com as especificações do termo de referências;
6.4 Garantir que o acesso aos dados das Entidades Licitantes seja realizado somente na
modalidade de consulta para prestação dos serviços contratados, assegurando a integridade
e confidencialidade dos dados e informações, ou seja, impedindo que informações sejam
compartilhadas, sobre qualquer aspecto, para outras organizações, salvo expressamente
autorizado;
6.5 Realizar o acesso ao ambiente computacional das Entidades Licitantes somente por meio dos
métodos definidos pela GETIC mediante autorização prévia e permitindo o acompanhamento;
6.6 Responsabilizar- se por toda mão de obra necessária e seus respectivos custos, como
despesas de alimentação, deslocamento e estadia, de forma que os serviços sejam prestados
de acordo com as especificações do termo de referência;
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6.7 Responsabilizar-se tecnicamente e administrativamente pelo objeto contratado, não sendo
aceito, sob qualquer pretexto, a transferência de responsabilidade a outras entidades, sejam
fabricantes, técnicos ou quaisquer outros;
6.8 Seguir e acatar as políticas de Segurança da Informação das Entidades Licitantes, incluindo
mudanças nas políticas durante a vigência do contrato;
6.9 Substituir profissionais do seu corpo funcional que por ventura as Entidades Licitantes
classificarem que o perfil técnico e/ou comportamental seja inadequado para o desempenho
das atividades inerentes aos serviços contratados;
6.10 Definir um canal único de contato (integrante da equipe da CONTRATADA com a função de
gerente de conta) para que todos os acionamentos à CONTRATADA sejam centralizados,
caso os meios padrões não atenderem os acordos de nível de serviços descritos no termo de
referência do objeto. Quando o canal único for acionado pela CONTRATANTE, este deverá
retornar com as respostas das solicitações para a CONTRATANTE, não sendo aceito o
repasse para outras áreas ou pessoas dentro da CONTRATADA.
6.10.1.1 O gerente de contas, disponibilizado pela CONTRATADA deve estar disponível a
CONTRATANTE conforme Janela de Horário Comercial 5.2.5.
6.11 Substituir profissionais vinculados a prestação de serviço que por ventura a CONTRATANTE
classificar que o perfil técnico e/ou comportamental seja inadequado para o desempenho das
atividades inerentes aos serviços contratados.
7. FORMA DE PAGAMENTO E FATURAMENTO
7.1 Nesta sessão, encontra-se a especificação da forma de pagamento e faturamento
correspondente a prestação dos serviços objeto deste edital;
7.2 DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FATURAMENTO MENSAL
7.2.1 O pagamento pela prestação de serviços de faturamento mensal, correspondente ao
fornecimento da Suíte (ECM e Assinatura Digital, BPM, NFe de Produto) na
modalidade de Software como Serviço (SaaS) com instalação na infraestrutura das
Entidades Licitantes será realizada mensalmente pelas Entidades Licitantes e será de
acordo com a quantidade de serviços consumidos e/ou utilizados ao mês conforme
especificado na sessão 4.1.5 Serviços de Faturamento Mensal.
7.2.2 O valor mensal a ser pago ao FORNECEDOR será variável, pois será contabilizado
pela quantidade de serviços consumidos, multiplicado pelo valor unitário da respectiva
faixa de consumo estabelecido na homologação e adjudicação do certame licitatório.
Os valores resultantes desta multiplicação serão ainda cruzados com os requisitos de
níveis de serviços (RNS) para desconto dos valores por eventuais não cumprimentos
dos RNS definido no valor de ressarcimento padrão (VRP).
8. DO LOCAL DE ENTREGA
8.1 A implantação e/ou ativação da plataforma e seus componentes, bem como o treinamento
deverá ser realizado na sede da FIESC.
9. DO ENDEREÇO E DADOS DAS UNIDADES PARA FATURAMENTO
9.1 As notas fiscais deverão ser entregues em cada unidade no respectivo município no qual a
prestação de serviço será realizada, devidamente identificada para aquela unidade, devido a
necessidade de adequar o faturamento ao fato gerador do ISS de cada localidade;
9.2 No momento do envio das faturas para pagamento a empresa licitante deverá comprovar a
regularidade na contratação e obrigações legais, conforme exigências do contrato;
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9.3 As notas fiscais deverão ser emitidas considerando a respectiva Entidade Licitante para a
qual o serviço foi realizado;
9.4 O endereço e dados para faturamento estão relacionados na TABELA 4 apresentada a
seguir;
TABELA 4 – Endereços para Faturamento
ENTIDADE

CNPJ

I.E

ENDEREÇO

CEP

TELEFONE

FIESC

83.873.877/0001-14 Isento

Rodovia Admar Gonzaga, nº 2.765,
Itacorubi, Florianópolis – SC

88034-000 (48) 3231-4100

CIESC

83.931.113/0001-38 Isento

Rodovia Admar Gonzaga, nº 2.765,
Itacorubi, Florianópolis – SC

88034-000 (48) 3231-4100

SESI

03.777.341/0001-66 Isento

Rodovia Admar Gonzaga, nº 2.765,
Itacorubi, Florianópolis – SC

88034-000 (48) 3231-4100

SENAI

03.774.688/0001-55 Isento

Rodovia Admar Gonzaga, nº 2.765,
Itacorubi, Florianópolis – SC

88034-000 (48) 3231-4100

IEL

83.843.912/0001.52 Isento

Rodovia Admar Gonzaga, nº 2.765,
Itacorubi, Florianópolis – SC

88034-000 (48) 3231-4100

10. DO PRAZO DE VIGÊNCIA e ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO
10.1 O prazo de vigência do contrato de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado até o limite de
60 (sessenta) meses.
10.2 O acompanhamento da prestação dos serviços e gestão técnica do contrato será realizado
pela GETIC e GEDEO;
10.3 A gestão administrativa/operacional do contrato corporativo será realizada pela GETIC e
GEDEO.
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ANEXO II – MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 180/2017/FIESC
CARTA DE CREDENCIAMENTO

OUTORGANTE: ............................................., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ/MF sob n.º .........................., sediada na .............................................................. (endereço
completo), neste ato representada pelo Sr(a) ..........................................., brasileiro(a), portador
do RG n.º ...............................

OUTORGADO:

.........................................,

brasileiro

(a),

........................................(cargo),

CPF/MF sob o n.º .............................., RG ....................................
PODERES: Representar a Outorgante no Processo de Licitação Pregão Presencial n.º ___/2017
da FIESC, dispondo de amplos poderes de representação para examinar e visar documentos,
apresentar propostas, formular ofertas e lances de preços, assinar atas e demais documentos,
concordar, discordar, proceder impugnações, interpor recursos e renunciar a recursos.

.............................................(Cidade), ...... de ................. de 20__.

______________________________________
Representante da Outorgante
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ANEXO III – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL, ESTIMATIVAS DE CONSUMO E LIMITADORES DE PREÇO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 180/2017/FIESC

Item

1
2
3
4

5

6

7

8

Descrição do Objeto

Horas de uso da Suíte ECM-BPM-NFe
(Perfil Completo)
Horas de uso da Suíte ECM-BPM-NFe
(Perfil Consulta)
Usuário nomeado Suíte ECM-BPM-NFe
(Perfil Completo)
Nota Fiscal Eletrônica de Produto (NFe)
- Notas Processadas
Serviço de Instalação da Suíte
ECM/BPM/ASSINATURA DIGITAL e
NFe Integrada a SEFAZ Nacional,
incluindo Capacitação Técnica e
Operacional
Serviço
de
Desenvolvimento
de
Customização da Suíte ECM/BPM/ Nfe
Serviço de Consultoria e Capacitação
da
Suíte
ECM/BPM/NFe
(Sem
despesas
de
deslocamento,
hospedagem e alimentação)
Serviço de Consultoria Mensal (Pacote
de 160 horas) da Suíte ECM/BPM/NFe,
(Sem despesas de deslocamento,
hospedagem e alimentação)

Quantidade
Total Anual
Estimada

Valor
Unitário
Limitador e
Critério de
Julgamento

Valor Global
Limitador

Percentual
Unitário

120000

R$ 10,95

R$ 958.392,18

0,01483%

108000

R$ 5,42

R$ 445.114,25

0,00734%

1800

R$ 885,00

R$ 796.500,00

1,19843%

1200000

R$ 0,25

R$ 165.000,00

0,00034%

1

R$ 42.950,00

R$ 42.950,00

58,16109%

600

R$ 175,00

R$ 105.000,00

0,23698%

1200

R$ 220,00

R$ 264.000,00

0,29791%

24

R$ 29.600,00

R$ 710.400,00

40,08308%

R$ 73.846,62

R$ 3.487.356,43

100%

Total



Valor Unitário
Proposto

Valor Global
Proposto

Prazo de validade de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data se sua apresentação.
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DADOS DA EMPRESA
Razão Social
CNPJ N°
Endereço
N°
Cidade
Telefone (S)
Banco

Compl.
UF
E-mail
Agência

Bairro
CEP
Home-page
Conta

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
RESPONSÁVEL QUE IRÁ ASSINAR O CONTRATO (OU ATA)
Nome
CPF

RG

Declaro que os materiais a serem fornecidos atenderão às especificações previstas e que estou ciente e concordo com todas as condições
estabelecidas neste Edital.

Declaro expressamente estarem incluídos no preço cotado todos os impostos, taxas, seguros, bem como quaisquer outras despesas, diretas e
indiretas, incidentes sobre o objeto deste certame, nada mais sendo lícito pleitear a esse título.

Cidade, __ de ________ de 2017.

_______________________________________
assinatura do representante legal
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TABELA 5 - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

Franquia Mensal
Serviço de faturamento
mensal - Franquia R$
15.000,00 (Os itens 1,2,3,4
serão contabilizados ao final
de cada mês de acordo com
as faixas de consumo e
valores com desconto. Se a
soma dos serviços for inferior
ao valor da franquia será
garantido o pagamento
integral da franquia R$
15.000,00)

ITEM

1

ITEM

Serviço de faturamento
mensal - Franquia R$
15.000,00 (Os itens 1,2,3,4
serão contabilizados ao final
de cada mês de acordo com
as faixas de consumo e
valores com desconto. Se a
soma dos serviços for inferior
ao valor da franquia será
garantido o pagamento
integral da franquia R$
15.000,00)

2

ITEM

3

DESCRIÇÃO

FAIXA

Faixa01
Faixa02
Faixa03
Horas de uso da Faixa04
Suíte ECM,
Faixa05
BPM, Assinatura
Faixa06
Digital (Perfil
Faixa07
Completo)
Faixa08
Faixa09
Faixa10
DESCRIÇÃO

FAIXA

Faixa01
Faixa02
Faixa03
Horas de uso da Faixa04
Suíte ECM,
Faixa05
BPM, Assinatura Faixa06
Digital (Perfil
Faixa07
Consulta)
Faixa08
Faixa09
Faixa10

DESCRIÇÃO

Usuário
nomeado Suíte
ECM, BPM,
Assinatura
Digital (Perfil
Completo)

FAIXA

Faixa01
Faixa02
Faixa03
Faixa04
Faixa05
Faixa06
Faixa07

DE...
1
1001
2001
3001
4001
5001
6001
7001
8001
9001
DE...
1
501
1001
2001
3001
4001
5001
6001
7001
8001

DE...

1
11
21
31
41
51
61

Faixa08 71
Faixa09 81
Faixa10 91

ATÉ...
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
ATÉ...
500
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
10000

ATÉ...

VALOR HORA
LIMITADOR

VALOR
HORA COM
DESCONTO

0%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%

R$ 10,95

R$ 10,95
R$ 9,86
R$ 9,31
R$ 8,76
R$ 8,21
R$ 7,67
R$ 7,12
R$ 6,57
R$ 6,02
R$ 5,48

DESCON
TO

VALOR HORA
LIMITADOR

VALOR
HORA COM
DESCONTO

0%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%

R$ 5,42

R$ 5,42
R$ 4,88
R$ 4,61
R$ 4,34
R$ 4,07
R$ 3,79
R$ 3,52
R$ 3,25
R$ 2,98
R$ 2,71

DESCON
TO

VALOR MÊS
LIMITADOR

VALOR
USUÁRIO
COM
DESCONTO

DESCON
TO

10
20
30
40
50
60
70

0%
10%
15%
20%
25%
30%
35%

80
90
150

40%
45%
50%

R$ 885,00

R$ 885,00
R$ 796,50
R$ 752,25
R$ 708,00
R$ 663,75
R$ 619,50
R$ 575,25
R$ 531,00
R$ 486,75
R$ 442,50

VALOR
FAIXA HORA
QUANTIDADE
COM
MÁXIMA MENSAL
DESCONTO
R$ 10.950,00
R$ 9.845,15 SALDO CORPORATIVO
(FIESC/CIESC/SESI/
R$ 9.298,19
SENAI/IEL)
R$ 8.751,24
R$ 8.204,29
R$ 7.657,34
R$ 7.110,38
10.000
R$ 6.563,43
R$ 6.016,48
R$ 5.469,53
VALOR
FAIXA HORA
QUANTIDADE
COM
MÁXIMA MENSAL
DESCONTO
R$ 2.710,00
SALDO
R$ 2.434,12
CORPORATIVO
(FIESC/CIESC/SESI/
R$ 4.602,39
SENAI/IEL)
R$ 4.331,66
R$ 4.060,94
R$ 3.790,21
R$ 3.519,48
10.000
R$ 3.248,75
R$ 2.978,02
R$ 2.707,29
VALOR
FAIXA
QUANTIDADE
USUÁRIO
MÁXIMA MENSAL
COM
DESCONTO
R$ 8.850,00
SALDO
R$ 15.930,00
CORPORATIVO
(FIESC/CIESC/SESI/
R$ 22.567,50
SENAI/IEL)
R$ 28.320,00
R$ 33.187,50
R$ 37.170,00
R$ 40.267,50
150
R$ 42.480,00
R$ 43.807,50
R$ 66.375,00

QUANTIDADE
MÁXIMA
ANUAL

TOTAL

120.000

R$ 958.392,18

QUANTIDADE
MÁXIMA
ANUAL

TOTAL

120.000

R$ 445.114,25

QUANTIDADE
MÁXIMA
ANUAL

TOTAL

1.800

R$ 796.500,00
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Pagamento
Mensal por
Hora

Pagamento
Mensal por
Hora

Pagamento
Mensal por
Hora

Serviço de faturamento
mensal - Franquia R$
15.000,00 (Os itens 1,2,3,4
serão contabilizados ao final
de cada mês de acordo com
as faixas de consumo e
valores com desconto. Se a
soma dos serviços for inferior
ao valor da franquia será
garantido o pagamento
integral da franquia R$
15.000,00)

ITEM

DESCRIÇÃO

4

Solução de Nota
Fiscal Eletrônica
de Produto
(NFe) –
Integrada a
SEFAZ Nacional

Faixa01 1

5000

0%

VALOR
POR NOTA
COM
DESCONTO
R$ 0,25

Faixa02 5001

10000

15%

R$ 0,21

R$ 2.125,00

Faixa03 10001

25000

25%

R$ 0,19

R$ 4.687,50

Faixa04 25001

50000

35%

R$ 0,16

R$ 8.125,00

Faixa05 50001

100000

45%

R$ 0,14

R$ 13.750,00

FAIXA

DE...

DESCON
TO

ATÉ...

VALOR NOTA
PROCESSADA
LIMITADOR

R$ 0,25

VALOR
FAIXA NOTA
COM
DESCONTO
R$ 1.250,00

QUANTIDADE
MÁXIMA MENSAL
SALDO
CORPORATIVO
(FIESC/CIESC/SESI/
SENAI/IEL)

QUANTIDADE
MÁXIMA
ANUAL

TOTAL

1.200.000

R$ 165.000,00

QUANTIDADE
MÁXIMA
ANUAL

TOTAL

100.000

Pagamento Único

ITEM

DESCRIÇÃO

VALOR DA INSTALAÇÃO CORPORATIVA
DA SUITE LIMITADOR

Serviço de faturamento
único

5

Serviço de Instalação da Suíte ECM/BPM/ASSINATURA
DIGITAL e NFe Integrada a SEFAZ Nacional, incluindo
Capacitação Técnica e Operacional

R$ 42.950,00

Sob Demanda

ITEM

DESCRIÇÃO

VALOR HORA LIMITADOR

QUANTIDADE
MÁXIMA MENSAL

QUANTIDADE
MÁXIMA
ANUAL

TOTAL

6

Serviço de Desenvolvimento de Customização da Suíte
ECM/BPM/ASSINATURA DIGITAL e NFe

R$ 175,00

SALDO
CORPORATIVO
(FIESC/CIESC/SESI/
SENAI/IEL)
50

600

R$ 105.000,00

VALOR HORA LIMITADOR

QUANTIDADE
MÁXIMA HORAS
MENSAIS

QUANTIDADE
MÁXIMA
HORAS
ANUAIS

TOTAL

1200

R$ 264.000,00

QUANTIDADE
MÁXIMA DE
CONSULTORE
S ANUAIS

TOTAL

24

R$ 710.400,00

Serviços de faturamento
variável - Serviços opcionais
que
serão
contratados
sob
demanda
conforme
necessidade da FIESC e
suas Entidades não cabendo
compromisso
de
contratação

ITEM

DESCRIÇÃO

7

Serviço de Consultoria e Capacitação/Treinamento da
Suíte ECM/BPM/NFe, SSINATURA DIGITAL (Sem
despesas
de
deslocamento,
hospedagem
e
alimentação)

FIESC

R$ 220,00

ITEM

DESCRIÇÃO

VALOR MÊS por Consultor LIMITADOR

8

Serviço de Consultoria Mensal (Pacote de 160 horas) da
Suíte ECM/BPM/Nfe, ASSINATURA DIGITAL (Sem
despesas
de
deslocamento,
hospedagem
e
alimentação). Correspondente a prestação de serviços
por um consultor

R$ 29.600,00

TOTAL
UNITÁRIO
LIMITADOR

QUANTIDADE
MÁXIMA MENSAL

R$
73.846,62

1

SALDO
CORPORATIVO
(FIESC/CIESC/SESI/
SENAI/IEL)
100
QUANTIDADE
MÁXIMA DE
CONSULTORES
MENSAIS
SALDO
CORPORATIVO
(FIESC/CIESC/SESI/
SENAI/IEL)
2

1

R$ 42.950,00

TOTAL
GLOBAL
LIMITADOR

R$ 3.487.356,43
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Mensal por
Nota
Processada

Pagamento
único

Pagamento
sob
demanda

Pagamento
sob
demanda

Pagamento
sob
demanda

NOTAS:
Para serviços sob demanda, não existirá qualquer compromisso de consumo além da franquia, ou seja, os serviços estarão disponíveis para
consumo e poderão ser implementados gradativamente, sob demanda, de acordo com as necessidades da FIESC e suas entidades.
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ANEXO IV – DECLARAÇÃO ESPECIAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 180/2017/FIESC
A empresa ____________________________, inscrita no CNPJ sob o n° ___________, por
meio de seu representante legal (nome) __________________, portador da cédula de
identidade nº_____________, expedida pelo______________, inscrito (a) no CPF sob
nº__________________, DECLARA, sob as penalidades da Lei, para fins do processo de
licitação acima referido:
a)

Que recebeu e estudou todos os documentos inerentes a presente licitação e tomou
conhecimento integral do teor do Edital da licitação supracitada, sujeitando-se às
disposições nele contidas;

b)

Que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e que não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a
partir de 14 (quatorze) anos;

c)

Que respeita os direitos sociais dos trabalhadores preceituados na Constituição Federal e
na Consolidação da Leis Trabalhistas, no que tange a não utilização e/ou a utilização
dentro dos parâmetros estabelecidos em Lei, de trabalhos forçados, discriminatórios,
periculosos, insalubres e penosos;

d)

Que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a FIESC e suas Entidades
(SENAI, SESI e IEL), bem como comunicará qualquer fato ou evento superveniente
quanto à habilitação ao certame supra, especificamente à qualificação técnica,
regularidade fiscal, capacidade jurídica e situação econômico-financeira;

e)

Que na composição societária não existe participação de dirigentes ou empregados da
FIESC e suas Entidades;

f)

Que o Ato Constitutivo apresentado é o vigente;

g)

Que concorda e submete-se a todas e cada uma das condições impostas pelo referido
Edital.

Atenciosamente
_________________________________
Assinatura do representante legal
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ANEXO V – MINUTA DO CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 180/2017/FIESC
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
QUADRO 1 – CONTRATANTES
FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA NOME
FIESC
CNPJ
83.873.877/0001-14
END.
Rodovia Admar Gonzaga, 2765, Itacorubi, Florianópolis – SC – CEP. 88.034SEDE
001
NOME
CNPJ
END.
SEDE
NOME
CNPJ
END.
SEDE

CENTRO DAS INDÚTRIAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CIESC
83.931.113/0001-3
Rodovia Admar Gonzaga, 2765, Itacorubi, Florianópolis - SC – CEP. 88.034001
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – Departamento Regional de Santa
Catarina – SESI/DR-SC
03.777.341/0001-66
Rodovia Admar Gonzaga, 2765, Itacorubi, Florianópolis - SC – CEP. 88.034001

CNPJ
END.
SEDE

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – Departamento
Regional de Santa Catarina – SENAI/DR-SC
03.774.688/0001-55
Rodovia Admar Gonzaga, 2765, Itacorubi, Florianópolis - SC – CEP. 88.034001

NOME
CNPJ
END.
SEDE

INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA – IEL/SC
83.843.912/0001-52
Rodovia Admar Gonzaga, 2765, Itacorubi, Florianópolis - SC – CEP. 88.034001

NOME

QUADRO 2 – CONTRATADO
NOME
END. SEDE
CNPJ
CONTA BANCÁRIA
REPRESENTANTE
LEGAL
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QUADRO 3 – DADOS BÁSICOS DA CONTRATAÇÃO
Fornecimento de solução composta de softwares e tecnologias,
OBJETO
denominada suíte, (ECM e Assinatura Digital, BPM, NFe de Produto), na
modalidade SaaS, para atendimento da FIESC e suas Entidades.
VALOR
GLOBAL
(
) POR DEMANDA
MÁXIMO
ESTIMADO
VIGÊNCIA
12 Meses
Início: XX/XX/201X Término: XX/XX/201X
QUADRO 4 – FORO
COMARCA DE
Capital do estado de Santa Catarina
Pelo presente instrumento particular, os CONTRATANTES identificados no Quadro 1 e, de
outro lado, a EMPRESA, identificada no Quadro 2 como CONTRATADO e assim doravante
denominado, têm entre si ajustado o presente Contrato de Prestação de Serviços, que se
regerá pelas cláusulas e condições seguintes:
1. DO OBJETO
O objeto do presente Contrato é a prestação, pelo CONTRATADO, dos serviços resumidos
no Quadro 3 – Dados Básicos da Contratação e especificados, detalhados e prestados nas
condições descritas no TERMO DE REFERÊNCIA.
2. DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DESTE CONTRATO
Fazem parte integrante do presente instrumento de Contrato, independentemente de
transcrição, os documentos abaixo relacionados, de cujo teor as partes declaram ter pleno
conhecimento:
a) Edital Licitatório;
b) Termo de Referência (Anexo 1 do Edital Licitatório);
c) Proposta Comercial;
d) Outros anexos do Processo de Contratação e da Proposta Comercial.
A partir da assinatura do presente Contrato, a ele passam a se vincular todas as Atas de
reuniões e/ou Termos Aditivos que vierem a ser realizados e que importem em alterações
de qualquer condição contratual, desde que devidamente assinados pelos representantes
legais das partes.
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3. DA SUBORDINAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
3.1.
Os serviços pactuados neste Contrato serão orientados,
CONTRATADO, por Gestor do Contrato tomador dos serviços.

diretamente

ao

3.2.
O acompanhamento e a fiscalização da execução do presente Contrato ficarão sob a
responsabilidade da Gerência de Tecnologia da Informação – GETIC, e Gerência de
Desenvolvimento Organizacional – GEDEO, dos CONTRATANTES.
Os profissionais executores dos serviços e quaisquer prepostos do CONTRATADO não
terão qualquer subordinação ao Gestor do Contrato tomador dos serviços dos
CONTRATANTES.
4. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
Os serviços serão prestados conforme descrição, características, prazos e demais
condições estabelecidas no TERMO DE REFERÊNCIA.
5. DAS OBRIGAÇÕES
5.1.
As obrigações do CONTRATADO se referem ao cumprimento integral do objeto, nos
termos e condições estabelecidos no TERMO DE REFERÊNCIA.
5.2.
São as seguintes as obrigações dos CONTRATANTES, além daquelas estabelecidas
no TERMO DE REFERÊNCIA:
a) Disponibilizar todos os dados e informações necessários à execução dos
serviços contratados;
b) Orientar o CONTRATADO quanto à forma e procedimento para faturamento dos
serviços;
c) Promover o pagamento, em dia, dos serviços prestados;
d) Supervisionar, acompanhar e avaliar a execução dos serviços;
e) Indicar as áreas onde os serviços objeto deste Contrato serão executados,
proporcionando todas as facilidades para que o CONTRATADO possa cumprir
suas obrigações.
6. DO PREÇO
6.1.
Pela execução dos serviços descritos no objeto deste instrumento, os
CONTRATANTES se obriga a pagar o preço especificado no Quadro 3 - Dados Básicos da
Contratação, detalhado no Anexo 1 – TABELA DE PREÇOS.
6.2.
Os preços estarão sujeitos aos descontos previstos no Item 5.6 e subitens do
TERMO DE REFERÊNCIA, por inconformidades no atendimento dos Requisitos de Nível de
Serviço – RNS.
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6.3.
Os preços pactuados neste Contrato serão reajustados, em caso de prorrogação da
vigência após 12 meses, com base na variação do INPC ocorrida entre o mês anterior ao da
assinatura deste Contrato e o mês anterior ao do vencimento do período de vigência.
6.4.
Eventuais custos relacionados com o deslocamento, hospedagem e demais
despesas profissionais da CONTRATADA para a prestação dos serviços para os
CONTRATANTES, de acordo com o previsto nos Itens 4.1.4 e Subitens do TERMO DE
REFERÊNCIA, se previamente autorizadas, serão ressarcidos mediante apresentação de
recibo de comprovantes, não podendo ultrapassar os valores abaixo discriminados:
Tabela de diárias no estado de Santa Catarina:
Tipo de Despesa

Valor (R$)

Hospedagem

208,00

Alimentação

111,00

Km rodado

1,18

7. DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS
7.1.
O pagamento acontecerá no prazo de 15 (quinze) dias úteis da apresentação da
Nota Fiscal e de acordo com os serviços demandados.
7.2.
As notas fiscais deverão ser emitidas de acordo com os dados descritos no Item 9 do
TERMO DE REFERÊNCIA.
7.3.
Serão glosados das Notas Fiscais e descontados do pagamento os valores de
serviços não executados ou não aceitos por desconformidades com os padrões
estabelecidos no TERMO DE REFERÊNCIA, cabendo ao CONTRATADO arcar com
eventuais prejuízos que venha a sofrer em termos fiscais em decorrência dessas glosas.
7.4.
O pagamento será efetuado por meio de depósito em conta corrente do
CONTRATADO, ficando o comprovante de depósito como documento de quitação por parte
dos CONTRATANTES.
7.5.
O pagamento poderá ser suspenso, independentemente da possibilidade de rescisão
contratual prevista neste Contrato, nas seguintes hipóteses:
a) Má qualidade na prestação dos serviços;
b) Danos causados diretamente aos CONTRATANTES ou a terceiros, por culpa do
CONTRATADO na execução dos serviços.
7.6.
Fica expressamente vedada ao CONTRATADO a negociação de seus créditos com
instituições financeiras.
7.7.
A falta de pagamento por parte dos CONTRATANTES por mais de 2 (dois) meses
consecutivos, sem motivo justificado, dará o direito ao CONTRATADO de rescindir o
Contrato.
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8. DOS ENCARGOS
8.1.
Todos os encargos decorrentes da execução deste Contrato, tais como: salários de
empregados, prêmios de seguro, despesas trabalhistas, previdenciárias e litígios impetrados
na Justiça do Trabalho e outros assemelhados, são de inteira responsabilidade do
CONTRATADO.
8.2.
Fica ressalvado o direito regressivo dos CONTRATANTES contra o CONTRATADO
e admitida a retenção de importâncias a este devidas para a garantia do cumprimento dos
encargos previstos no Item 8.1.
9. DA VIGÊNCIA
9.1.
O prazo de vigência do presente Contrato é de 12 (doze) meses, conforme Quadro 3
– Dados Básicos da Contratação, podendo ser renovado ou prorrogado por meio de Termo
Aditivo, até o limite máximo de 60 (sessenta) meses.
10. DOS MATERIAIS
10.1. Os materiais e equipamentos necessários à realização dos serviços objeto deste
Contrato serão fornecidos pelo CONTRATADO sem qualquer ônus aos CONTRATANTES.
11. DA RESPONSABILIDADE
11.1. Serão de inteira responsabilidade do CONTRATADO os danos materiais ou pessoais
causados por seus prepostos/empregados no local da prestação do serviço.
11.2. Após devidamente comprovado e apurado, o valor dos danos causados será abatido
dos créditos a serem pagos ao CONTRATADO.
12. DAS PENALIDADES
12.1. O CONTRATADO estará sujeito às penalidades de Advertência, Multa Pecuniária,
Rescisão Contratual, Suspensão do direito de participar de licitações e impedimento de
contratar por até 2 (dois) anos e Declaração de Inidoneidade para participar de licitações do
Sistema FIESC.
12.2. A penalidade de Advertência será aplicada nos seguintes casos:
a) Descumprimento das obrigações contratuais que não acarretem prejuízo
financeiro para os CONTRATANTES;
b) Execução insatisfatória, inexecução do Contrato, ou pequenos transtornos no
desenvolvimento dos serviços, desde que sua gravidade não recomende a
aplicação de multa ou penalidade mais grave.
12.3. A penalidade de Multa será aplicada nos casos em que houver reincidência no
cometimento de falta pela qual o CONTRATADO já tenha sido advertido, nas seguintes
circunstâncias e percentuais aplicados:
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a) Não conclusão do serviço ou de qualquer etapa, decorridos 30 (trinta) dias do
prazo fixado para seu cumprimento, ou pelo descumprimento de qualquer outra
cláusula contratual - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato;
12.3.1. As multas, após 48 horas da devida notificação, serão descontadas dos
pagamentos devidos pelos CONTRATANTES ou cobradas judicialmente caso as
justificativas apresentadas pelo CONTRATADO não sejam suficientes para elidir a
sanção.
12.3.2. As multas poderão ser aplicadas cumulativamente com as demais
sanções previstas e sua cobrança não tem caráter indenizatório, não isentando o
CONTRATADO da obrigação de indenizar eventuais perdas e danos de sua
responsabilidade nos termos deste Contrato.
12.4. A penalidade de Rescisão Contratual poderá ser aplicada nos casos de:
a) Total descumprimento de qualquer Cláusula do Contrato pelo CONTRATADO;
b) Atrasos a que se refere o item 6.2, por mais de 30 (trinta) dias;
c) Subcontratação do serviço objeto deste Contrato pelo CONTRATADO.
12.5. A penalidade de Suspensão de participar de licitações e impedimento de contratar
pelo período de até 02 (dois) anos poderá ser aplicada quando ocorrer:
a) Apresentação de documentos falsos ou falsificados;
b) Reincidência de execução insatisfatória dos serviços contratados;
c) Atraso injustificado reiterados na execução dos serviços;
d) Reincidência na aplicação das penalidades de advertência ou multa;
e) Irregularidades que ensejam a rescisão contratual;
f) Ações no intuito de tumultuar a execução do Contrato;
g) Práticas de atos ilícitos demonstrando não possuir idoneidade para licitar ou
contratar com a FIESC e suas entidades;
h) Condenação definitiva por praticar fraude fiscal no recolhimento de quaisquer
tributos.
12.6. A penalidade de Declaração de Inidoneidade para participar de licitações com as
entidades do Sistema FIESC será aplicada pelos mesmos motivos que justificam a da
suspensão a que se refere o Item 12.5, mas em grau de gravidade tal, a juízo dos
CONTRATANTES, que não recomenda a contratação do CONTRATADO por qualquer das
Entidades do Sistema.
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13. DA RESCISÃO E DA RESILIÇÃO
13.1. Além das hipóteses previstas no Item 12.4, o Contrato poderá ser rescindido pelos
CONTRATANTES, mediante aviso prévio de 60 (sessenta) dias, sem que caiba ao
CONTRATADO quaisquer indenizações.
13.2. O Contrato poderá ser resilido de comum acordo, mediante aviso prévio de 60
(sessenta) dias por qualquer das partes, desde que: (i) por parte do CONTRATADO não
haja qualquer serviço por concluir e (ii) por parte dos CONTRATANTES não haja qualquer
pendência de pagamento por serviços executados.
14. DOS CASOS OMISSOS
14.1. Os casos omissos no presente Contrato serão resolvidos entre as partes, mediante
aplicação das regras comuns de direito.
15. DA ALTERAÇÃO
15.1. Este instrumento de Contrato poderá ser modificado, atendendo ao disposto no
Regulamento de Licitações e Contratos do SESI e do SENAI, mediante comum acordo entre
as partes.
16. DO FORO
16.1. Fica eleito o foro da Comarca explicitada no Quadro 4 para dirimir quaisquer
pendências emergentes da execução do presente Contrato.
E, por estarem acordados com as cláusulas e condições estipuladas, lavrou-se o presente
Contrato em 2 (duas) vias de igual teor e forma e, depois de lido e achado conforme, foi
assinado na presença de duas testemunhas.

Florianópolis, _____/_____/__________

Glauco José Côrte
Presidente da FIESC
Presidente do CIESC

FIESC/SUSERV

SENAI/DR/SC

SESI/DR/SC
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Anexo 1 - TABELA DE PREÇOS
ITEM

1

ITEM

2

ITEM

3

DESCRIÇÃO

Horas de uso da
Suite ECM-BPM-Nfe
(Perfil Completo)

DESCRIÇÃO

Horas de uso da
Suite ECM-BPM-Nfe
(Perfil Consulta)

DESCRIÇÃO

Usuário nomeado
Suíte ECM-BPMNFe (Perfil
Completo)

FAIXA

DE...

ATÉ...

DESCONTO

Faixa01 1

1000

0%

Faixa02 1001

2000

10%

Faixa03 2001

3000

15%

Faixa04 3001

4000

20%

Faixa05 4001

5000

25%

Faixa06 5001

6000

30%

Faixa07 6001

7000

35%

Faixa08 7001

8000

40%

Faixa09 8001

9000

45%

Faixa10 9001

10000

50%

FAIXA

DE...

ATÉ...

DESCONTO

Faixa01 1

500

0%

Faixa02 501

1000

10%

Faixa03 1001

2000

15%

Faixa04 2001

3000

20%

Faixa05 3001

4000

25%

Faixa06 4001

5000

30%

Faixa07 5001

6000

35%

Faixa08 6001

7000

40%

Faixa09 7001

8000

45%

Faixa10 8001

10000

50%

FAIXA

DE...

ATÉ...

DESCONTO

Faixa01

1

10

0%

Faixa02

11

20

10%

Faixa03

21

30

15%

Faixa04

31

40

20%

VALOR HORA
(R$)

VALOR HORA
COM DESCONTO

VALOR FAIXA
HORA COM
DESCONTO

QUANTIDADE MÁXIMA
MENSAL

QUANTIDADE
MÁXIMA ANUAL

TOTAL (R$)

SALDO CORPORATIVO
(FIESC/CIESC/SESI/SENAI/IEL)

10.000

VALOR HORA
(R$)

VALOR HORA
COM DESCONTO

VALOR FAIXA
HORA COM
DESCONTO

QUANTIDADE MÁXIMA
MENSAL

120.000

QUANTIDADE
MÁXIMA ANUAL

TOTAL (R$)

SALDO CORPORATIVO
(FIESC/CIESC/SESI/SENAI/IEL)

VALOR HORA
(R$)

VALOR USUÁRIO
COM DESCONTO

VALOR FAIXA
USUÁRIO
COM
DESCONTO

10.000

120.000

QUANTIDADE MÁXIMA
MENSAL

QUANTIDADE
MÁXIMA ANUAL

TOTAL (R$)

SALDO CORPORATIVO
(FIESC/CIESC/SESI/SENAI/IEL)
150

1.800
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ITEM

4

DESCRIÇÃO

Nota Fiscal
Eletrônica de
Produto (NFe) Notas Processadas

Faixa05

41

50

25%

Faixa06

51

60

30%

Faixa07

61

70

35%

Faixa08

71

80

40%

Faixa09

81

90

45%

Faixa10

91

150

50%

FAIXA

DE...

ATÉ...

DESCONTO

Faixa01 1

5000

0%

Faixa02 5001

10000

15%

Faixa03 10001

25000

25%

Faixa04 25001

50000

35%

Faixa05 50001

100000

45%

ITEM

DESCRIÇÃO

5

Serviço de Instalação da Suíte ECM/BPM/ASSINATURA DIGITAL
e NFe Integrada a SEFAZ Nacional, incluindo Capacitação
Técnica e Operacional

ITEM

DESCRIÇÃO

6

ITEM

7

VALOR NOTA
PROCESSADA
(R$)

VALOR POR
NOTA COM
DESCONTO

Serviço de Consultoria e Capacitação da Suíte ECM/BPM/NFe,
SSINATURA DIGITAL (Sem despesas de deslocamento,
hospedagem e alimentação)

QUANTIDADE MÁXIMA
MENSAL

QUANTIDADE
MÁXIMA ANUAL

TOTAL (R$)

SALDO CORPORATIVO
(FIESC/CIESC/SESI/SENAI/IEL)
1.200.000
100.000
VALOR DA INSTALAÇÃO CORPORATIVA DA SUITE
R($)

QUANTIDADE MÁXIMA
MENSAL

QUANTIDADE
MÁXIMA ANUAL

TOTAL (R$)

FIESC
1
VALOR HORA (R$)

Serviço de Desenvolvimento de Customização da Suíte
ECM/BPM/ASSINATURA DIGITAL e NFe

DESCRIÇÃO

VALOR FAIXA
NOTA COM
DESCONTO

1

QUANTIDADE MÁXIMA
MENSAL

QUANTIDADE
MÁXIMA ANUAL

SALDO CORPORATIVO
(FIESC/CIESC/SESI/SENAI/IEL)

600

TOTAL (R$)

50
VALOR HORA (R$)

QUANTIDADE MÁXIMA
HORAS MENSAIS
SALDO CORPORATIVO
(FIESC/CIESC/SESI/SENAI/IEL)

QUANTIDADE
MÁXIMA HORAS
ANUAIS

TOTAL (R$)

1200

100
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ITEM

8

DESCRIÇÃO

VALOR MÊS por Consultor (R$)

Serviço de Consultoria Mensal (Pacote de 160 horas) da Suíte
ECM/BPM/NFe, ASSINATURA DIGITAL (Sem despesas de
deslocamento, hospedagem e alimentação). Correspondente
a prestação de serviços por um consultor

QUANTIDADE MÁXIMA DE
PACOTES MENSAIS
(Consultores)
SALDO CORPORATIVO
(FIESC/CIESC/SESI/SENAI/IEL)

QUANTIDADE
MÁXIMA DE
PACOTES ANUAIS

TOTAL (R$)

24

2

VALOR GLOBAL MÁXIMO ESTIMADO (R$)
Obs 1 (para os itens 1 a 4): Os itens serão contabilizados ao final de cada mês de acordo com as faixas de consumo e valores com
desconto. Se a soma dos serviços for infererior ao valor da franquia será garantido o pagamento integral da franquia R$ 15.000,00).
Obs. 2 (para o item 5): Pagamento Único.
Obs. 3 (para os itens 6 a 8): Serviços de faturamento variável - Serviços opcionais que serão contratados sob demanda conforme
necessidade da FIESC e suas Entidades não cabendo compromisso de contratação
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