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Lages, 20 de outubro de 2017. 
 

RERRATIFICAÇÃO   
 

 
REF:  PREGÃO PRESENCIAL Nº 98/2017 – PML  
 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO 
ELETRÔNICO E GUARDA ELETRÔNICA COM 
DISPONIBILIZAÇÃO WEB, DE DOCUMENTOS DA 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES. 

 
 

O Município de Lages, presente a supremacia do interesse público, 
com fulcro nos termos dispostos no § 4º do art. 21 da Lei 8.666/93 e Diplomas 
Complementares, torna notório aos interessados as alterações que está-se 
disponibilizando no site, NOVO ANEXO II - TERMO DE REFERÊNCIA, em 
substituição ao publicado anteriormente. 

 

Em consequência, adia-se a data de abertura da sessão, marcada para 
às 09:00 horas do dia 26/10/2017, para às 13:30 horas do dia 21/11/2017. 

 
 
As demais cláusulas permanecem inalteradas. 

 
 
 

Antônio Cesar Alves de Arruda 
Secretário da Administração e Fazenda 
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ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA (NOVO) 

 
REF.:  Pregão Presencial nº 98/2017  
 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E 
GUARDA ELETRÔNICA COM DISPONIBILIZAÇÃO WEB, DE 
DOCUMENTOS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES. 

 

ÍTEM OBJETO QUANT. UNIDADE VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
MÁXIMO 
MENSAL 

01 

Serviço de digitalização e 
gerenciamento eletrônico de 
documentos (com sala disponibilizada 
pelo município, sem ônus à 
contratada) 

31.435 Doc. mês  R$ 0,25 R$ 7.858,75 

02 Serviço de guarda eletrônica com 
disponibilização web 01 Mês R$ 248,00 R$ 248,00 

VALOR MENSAL, MÁXIMO:                                                                                  R$ 8.106,75 
 
Algumas funcionalidades necessárias do sistema de gerenciamento eletrônico: 

O Acordo de Nível de Serviços (em inglês: Service Level Agreement – SLA) 
padrão de atendimento para suporte deverá ser no máximo 1 hora útil obrigatoriamente 
presencial (entende-se horário útil das 08h às 12h e das 14h às 18h de segunda a sexta-
feira); 

 A empresa CONTRATADA deverá fornecer, pelo período de vigência do 
contrato, a manutenção evolutiva e corretiva dos programas, visando mantê-los 
atualizados de acordo com as últimas versões disponibilizadas pelo fabricante; 

Durante o período de vigência do contrato a instalação das novas versões de 
correção e atualização dos programas de computador licenciados, será feita pela 
CONTRATADA. 

 
Requisitos de Segurança 

As imagens e índices produzidos e armazenados pelo serviço são de propriedade 
exclusiva da CONTRATANTE não podendo ser copiadas, transcritas nem retiradas das 
instalações da CONTRATANTE; 

O armazenamento das imagens poderá ser criptografado a fim de garantir que as 
mesmas sejam acessadas apenas pelo software de gerenciamento eletrônico de 
documentos.  

Deverá ter controle de acesso utilizando os dados de segurança (usuários, 
senhas, grupos, permissões e restrições de acesso, etc.), devendo atender as seguintes 
formas: 
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Deverá permitir acesso a funções do sistema somente a usuários autorizados e 

sob controle rigoroso da administração do sistema a fim de proteger a autenticidade dos 
conteúdos armazenados. 

Somente administradores autorizados devem ser capazes de criar, alterar, 
remover ou revogar as permissões associadas a perfis de usuários, grupos de usuários ou 
usuários individuais; 

A solução de software deverá ter Log de contabilização de imagens 
armazenadas/inseridas/ 

Deverá permitir apenas ao administrador e ao auditor a leitura das trilhas de 
auditoria. 

Deverá assegurar que as informações da trilha de auditoria estejam disponíveis 
para a inspeção a fim de que uma ocorrência específica possa ser identificada e que 
todas as respectivas informações sejam claras e compreensivas. 

Deverá ser capaz de impedir qualquer modificação da trilha de auditoria.  
Permitir a emissão de relatórios ou consultas que registrem as atividades 

realizadas pelo usuário, incluindo, no mínimo, data/hora, usuário, ação/operação 
(digitalização, indexação, exportação, etc.) e objeto do sistema que sofreu a ação.  

Armazenamento e Gerenciamento dos Documentos: 
O armazenamento dos índices no servidor e das imagens no storage deverá ser 

realizado pela solução fornecida pela empresa CONTRATADA; 
Deve permitir em seu repositório o armazenamento e gerenciamento de 

documentos eletrônicos de qualquer formato, tais como vídeo, som, imagens, textos, 
planilhas, relatórios e outros arquivos, independente de seu conteúdo; 

Deve permitir que o usuário que possua acesso administrativo no documento 
convide outros usuários para acessar o documento. 
 
Informações Complementares 
  

 Formato de imagem que será exigido ex. (tiff, jpg.pdf, pdfA) 
Geralmente o modelo utilizado é o PDF em razão da segurança que o arquivo 
possui e por permitir multipáginas. No formato jpg não permite e o tamanho do 
arquivo fica muito maior que pdf. 
Sugerimos as seguintes formatações para captura: 
Colorido (ou tons de cinza para manter legibilidade) para documentos físicos em 
formato de papel; 
Resolução da captura: 300 DPI, no mínimo; 
Codificação de imagens: Padrão PDF 
Tamanho predominante A4, porém com algumas imagens em ofício e A3. 

 
 Arquivos eletrônicos gerados serão individuais ou multipaginas 

Conforme a necessidade do cliente, exemplo: processo de licitação [gera um 
arquivo para cada tipo de documento – edital, parecer, ata, homologação, 
adjudicação e assim por diante], portanto a maioria dos arquivos serão 
multipáginas. 

 
 Campos de índices serão solicitados para posterior localização dos documentos 

no software de pesquisa 
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 Sugerimos até 05 campos de busca, porém isso depende da necessidade do 

contratante. Geração de catálogo de indexação sem limites de índices de 
pesquisa, podendo ser configurados de acordo com suas necessidades 
operacionais e tecnológicas (integrações). O software deve permitir essa 
customização, e os campos de indexação não poderão ter custo adicional – o 
serviço está incluído no valor da imagem digitalizada.  

 
 Depois de digitalizados, os documentos deverão ser recomposto em suas pastas 

originais  
 

 Sendo de responsabilidade da contratada  
 

 Os arquivos eletrônicos serão acessados por diversos usuários 
Sim, softwares de gerenciamento eletrônico customizável, com acesso mediante 
conta, usuário e senha. A relação de usuários deve ser fornecida pelo 
contratante. Limitado até 50 usuários de pesquisa.  

 
 Possibilidade de vários acessos simultâneos aos arquivos 

Há possibilidade. Além disso, todos os acessos são logados, permitindo vários 
níveis de auditoria. 
 

 A demanda de 31.435 documentos mensais é estimada 
Esse é um valor estimado, pode variar de acordo com o empenhamento e 
pagamento  mês. 

 
 O serviço deve ser executado na sede da prefeitura de Lages  

 
 Os equipamentos e o funcionário responsável pelas digitalizações é de total 

responsabilidade da contratada.  
 

 O serviço objeto do presente edital não vem sendo executado pela prefeitura de 
Lages, tratando-se de um procedimento novo  

 
 A guarda eletrônica significa dizer que os documentos estarão armazenados fora 

da estrutura da prefeitura, ou seja em ambiente computacional em nuvem de 
responsabilidade da contratada  

 
 Além de disponibilizar os documentos em ambiente web, a guarda física dos 

documentos deve permanecer na sede da prefeitura, no setor de contabilidade.  
 

 A preparação dos documentos que devem ser digitalizados, é de 
responsabilidade da contratada.  

 
 A velocidade da internet da prefeitura de Lages é de 100 MGB, disponível para 

acesso aos documentos  
 


