COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 126/2015
EDITAL
(Processo nº 00200.012920/2014-28)
A UNIÃO, por intermédio do SENADO FEDERAL, doravante denominado SENADO, e este
Pregoeiro, designado pela Portaria da Diretoria-Geral nº 747, de 2015, tornam pública, para
conhecimento das empresas interessadas, na forma da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002,
Decreto nº 5.450/2005, bem como da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006,
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Política de Contratações do Senado Federal,
Anexo V do Ato da Comissão Diretora nº 12 de 2014 e do Ato da Diretoria-Geral nº 9 de 2015
e, tendo em vista o que consta do Processo n° 00200.012920/2014-28, a abertura de licitação,
na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, destinada à
aquisição de Solução de Repositório Corporativo de Documentos Digitais, composta por
fornecimento de licenças de uso e implantação de software; migração de dados; garantia de
atualização e suporte técnico; operação assistida; e consultoria/mentoring.
Na data, horário e endereço eletrônico abaixo indicados far-se-á a abertura da Sessão Pública
de Pregão Eletrônico, por meio de Sistema Eletrônico COMPRASNET.
DATA: 14 de dezembro de 2015
HORÁRIO DE BRASÍLIA: 9h30
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br
OBSERVAÇÃO: Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será remarcada automaticamente e
terá início somente após comunicação via sistema aos participantes no sítio
www.comprasgovernamentais.gov.br.
CAPÍTULO I - DO OBJETO
1.1. O presente pregão tem por objeto a aquisição de Solução de Repositório Corporativo de
Documentos Digitais, composto por fornecimento de licenças de uso e implantação de software;
migração de dados; garantia de atualização e suporte técnico por 30 (trinta) meses; operação
assistida por 30 (trinta) meses, com limite de 10.000 (dez mil) Unidades de Serviço Técnico; e
consultoria/mentoring por 30 (trinta) meses, com limite de 3.000 (três mil) Unidades de Serviço
Técnico de Consultoria, de acordo com os termos e especificações deste edital e seus anexos.
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1.1.1. Em caso de discordância existente entre as especificações do objeto descritas no
CATSER e as constantes deste edital prevalecerão as últimas.
CAPÍTULO II - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E CREDENCIAMENTO
2.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados
no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF e perante o sistema
eletrônico provido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do
Planejamento,
Orçamento
e
Gestão
(SLTI),
por
meio
do
sítio
www.comprasgovernamentais.gov.br.
2.1.1. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão
deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto à SLTI, onde
também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento, bem como
receber as instruções detalhadas de sua correta utilização.
2.1.2. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva,
incluindo qualquer transação por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não
cabendo ao provedor do sistema ou ao SENADO responsabilidade por eventuais danos
decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
2.2. Somente poderão apresentar proposta as empresas legalmente estabelecidas, especializadas
no ramo, e que satisfaçam às condições deste edital e seus anexos.
2.3. Não poderão participar da presente licitação, direta ou indiretamente, empresas e/ou
consórcios de empresas que, por qualquer motivo:
2.3.1. tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da administração pública,
direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou distrital;
2.3.2. tenham sido punidas com a suspensão do direito de licitar ou impedidas de
contratar com a Administração, nos termos do art. 87 da Lei 8.666/1993;
2.3.3. estejam impedidas de licitar e contratar com a União, nos termos do art. 7º da Lei
10.520/2002;
2.3.4. estejam elencadas no art. 9º da Lei nº 8.666/1993;
2.3.5. encontrem-se em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação
extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão ou incorporação.
CAPÍTULO III - DA VISTORIA
3.1. É facultado à licitante interessada em participar deste Pregão, mediante prévio
agendamento junto à Secretaria de Tecnologia da Informação do Senado Federal – Prodasen,
realizar vistoria técnica, com antecedência mínima 2 (dois) dias úteis, contados da data
marcada para a sessão pública, para conhecer as instalações e esclarecer dúvidas sobre os
serviços especificados.
3.1.1. A vistoria deverá ser agendada de segunda a sexta nos horários de 9h a 17h, com
o Gabinete da Secretaria de Tecnologia de Informação - Prodasen, pelos telefones (61)
3303-3694 ou (61) 3303-3725.
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3.1.2. Não será realizada vistoria sem prévio agendamento ou fora do prazo
estabelecido.
3.1.3. A vistoria poderá ser realizada por responsável técnico ou representante da pessoa
jurídica interessada em participar da licitação, que deverá comparecer municiado de
identificação pessoal e do comprovante de vínculo com a empresa ou de procuração.
a. A comprovação do vínculo poderá ser feita através do contrato de trabalho,
contrato provisório de trabalho, contrato de prestação de serviço ou contrato
social da empresa (no caso de sócio ou gerente).
b. Caso o vistoriador não atenda aos requisitos do item 3.1.3, não será executada
a vistoria.
3.2. Realizada a vistoria, a licitante receberá o Termo de Vistoria, emitido pela Secretaria de
Tecnologia de Informação do Senado Federal – Prodasen.
3.3. Caso a interessada opte por não realizar vistoria, firmará declaração na qual dispensa a
necessidade de vistoria, assumindo todo e qualquer risco por sua decisão e se comprometendo
a prestar fielmente o serviço nos termos de sua proposta e do presente edital.
3.4. A apresentação do Termo de Vistoria ou da Declaração de Dispensa de Vistoria será
obrigatória na fase de habilitação do certame.
CAPÍTULO IV - DA PROPOSTA
4.1. A licitante deverá encaminhar proposta, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
até a data e horário marcados para abertura da sessão, quando então encerrar-se-á
automaticamente a fase de recebimento de propostas.
4.2. A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, os preços unitário e
total do item, expressos em algarismo arábico, na moeda Real, considerados apenas até os
centavos, compreendendo todos os custos diretos e indiretos necessários ao cumprimento do
objeto deste edital, em especial o frete, tributos e encargos sociais.
4.3. No campo “Descrição Detalhada do Objeto Ofertado”, deverão ser prestados todos os
demais esclarecimentos necessários ao perfeito detalhamento do objeto e, ainda, as seguintes
informações relativas à proposta:
4.3.1. Prazo de fornecimento das licenças objeto deste edital e de conclusão do
correspondente serviço de implantação de, no máximo, 60 (sessenta) dias corridos,
contados a partir da data de emissão da respectiva ordem de serviço, a qual será emitida
no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da assinatura do contrato.
4.4. A omissão dos prazos fixados no subitem anterior implica a aceitação dos prazos indicados
neste edital.
4.5. Serão desclassificadas as propostas que comprovadamente cotarem objeto diverso daquele
requerido nesta licitação, que deixarem de cotar quaisquer dos itens, ou as que desatendam às
exigências deste edital.
4.6. A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre
plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as
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exigências do edital.
4.7. A licitante que se enquadre na definição de microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa e queira se valer dos direitos de preferência previstos na Lei
Complementar nº 123/2006 deverá declarar em campo próprio do sistema.
4.8. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade
da proposta ou ao enquadramento como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa sujeitará a licitante às sanções previstas neste edital, sem prejuízo de outras
previstas em lei.
4.9. As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico.
4.9.1. Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclassificação da
proposta, sem prejuízo das sanções previstas neste edital.
4.9.2. Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta
anteriormente encaminhada.
4.10. As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão
pública estabelecida no preâmbulo deste edital.
4.10.1. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação,
ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos.
4.11. A apresentação da proposta implica a aceitação plena e total das condições deste edital e
seus anexos.
CAPÍTULO V - DA SESSÃO PÚBLICA
5.1. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e na
hora indicadas no preâmbulo deste edital, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.
5.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá
exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.
5.3. Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública
do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios em razão de sua
própria desconexão ou diante de inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema.
5.4. Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico
permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos
realizados.
5.5. No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a
sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação
expressa aos participantes no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.
CAPÍTULO VI - DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
6.1. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas
que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital.
6.2. Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase dos lances.
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CAPÍTULO VII - DA FORMULAÇÃO DE LANCES
7.1. Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderão encaminhar lances
sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas
do horário e do valor consignados no registro de cada lance.
7.2. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado
no sistema.
7.3. Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação da ofertante.
7.4. Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro.
7.5. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de
exclusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer
alteração.
7.6. Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, o lance cujo valor
seja manifestamente inexequível.
7.7. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que
transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado, findo o
qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.
CAPÍTULO VIII - DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE E SOCIEDADES COOPERATIVAS
8.1. Havendo participação de microempresas, empresas de pequeno porte e/ou sociedades
cooperativas na sessão de lances, serão observados, antes da declaração da licitante vencedora,
os critérios de preferência estabelecidos nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº
123/2006.
8.1.1. Encerrada a fase de ofertas de lances, caso a melhor proposta não tenha sido
ofertada por microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa e
houver proposta apresentada por alguma(s) dessas pessoas jurídicas, com valor até 5%
(cinco por cento) superior à menor proposta, proceder-se-á da seguinte forma:
a) a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa será
convocada a apresentar nova proposta inferior àquela considerada vencedora do
certame, no prazo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena
de preclusão do direito de preferência, situação em que, atendidas às exigências
habilitatórias, será adjudicado a seu favor o objeto desta licitação;
b) não sendo vencedora a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa mais bem classificada na forma da alínea anterior, serão convocadas
as remanescentes que porventura se enquadrem nessas categorias e cujas
propostas estejam dentro do limite fixado no “caput” deste subitem, na ordem
classificatória, para o exercício do mesmo direito.
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8.1.2. Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem anterior, o
objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do
certame.
CAPÍTULO IX - DO JULGAMENTO
9.1. O critério de julgamento adotado será o de menor preço global.
CAPÍTULO X - DA NEGOCIAÇÃO
10.1. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o Pregoeiro poderá encaminhar
contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, observado
o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação.
10.1.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelas demais licitantes.
CAPÍTULO XI - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA
11.1. O Pregoeiro solicitará à licitante vencedora o reenvio de sua proposta de preço
devidamente adequada ao último lance por meio do campo de “anexos” do sistema
COMPRASNET, em formato de arquivo aceito pelo sistema, via fac-símile, para o número (61)
3303-1068, ou por e-mail para o endereço eletrônico licita@senado.leg.br, cujo prazo de
atendimento será de 60 (sessenta) minutos, contados da solicitação.
11.1.1. A proposta de preços deverá ser formatada conforme modelo constante do
Anexo 4, e estar acompanhada do instrumento de outorga de poderes ao representante
legal da empresa que assinará o contrato.
11.1.2. As informações técnicas dos produtos deverão ser apresentadas detalhadamente,
na forma de uma proposta técnica cujo modelo é apresentado no Subanexo VI do Termo
de Referência – Anexo 2 deste edital.
11.1.3. Os documentos remetidos via sistema, fac-símile ou por e-mail deverão ser
encaminhados em original ou por cópia autenticada, no prazo de 03 (três) dias úteis,
contados da solicitação do Pregoeiro, a Secretaria da Comissão Permanente de
Licitação do Senado Federal, situada na Via N2, Unidade de Apoio II, CEP 70.165900, Brasília-DF.
11.1.4. A licitante detentora da proposta mais bem classificada que deixar de atender à
solicitação prevista neste Capítulo, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções
previstas neste edital.
11.2. O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade do
preço ofertado, que não poderá ser superior ao valor estimado constante no Termo de
Referência Resumido (Anexo 1), bem como sua adequação às especificações técnicas do objeto.
11.3. Para aceitabilidade da proposta, não poderá haver previsão oficial, por parte do fabricante
da solução, de mudanças disruptivas ou descontinuidade no suporte aos produtos ofertados,
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dentro do prazo inicial previsto para o serviço de garantia de atualização e suporte técnico – 30
(trinta) meses, a contar da data de recebimento definitivo do item 1, conforme definido no
Parágrafo Segundo da Cláusula Décima Quinta do Anexo 3.
11.3.1. Consideram-se previsões oficiais quaisquer documentos ou comunicados emitidos
pelo fabricante ao mercado, a seus clientes ou a seus representantes, incluindo
roadmap de produto, notas de versão e anúncios referentes ao serviço de suporte.
11.4. O Pregoeiro, em observância ao que estabelece o Capítulo XIII deste edital, deverá
promover diligência destinada a embasar sua decisão no que tange ao julgamento da melhor
proposta.
11.4.1. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital.
11.4.2. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos irrisórios ou de valor
zero, incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais
e instalações de propriedade da licitante, para os quais ela renuncie à parcela ou à
totalidade de remuneração.
CAPÍTULO XII - DA HABILITAÇÃO
12.1. A habilitação das licitantes será verificada por meio do SICAF, do Nível I ao IV do
Cadastro de Pessoa Jurídica e da documentação complementar especificada neste edital.
12.2. As licitantes que não atenderem às exigências do Cadastro de Pessoa Jurídica, do Nível I
ao IV, do SICAF deverão apresentar documentos que supram tais exigências.
12.3. As licitantes deverão apresentar a seguinte documentação complementar:
12.3.1. CAPACIDADE TÉCNICA:
a) Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, declarando que a licitante:
a.1) forneceu e implantou, a contento, solução de repositório de documentos
ou de gestão de conteúdo corporativo, responsável pelo gerenciamento de,
ao menos, 1 (um) milhão de documentos e disponível para, ao menos, 2.000
(dois mil) usuários nomeados em uma mesma instalação ou ambiente;
a.2) prestou, de forma satisfatória, durante ao menos 12 (doze) meses, o
conjunto de serviços de administração, operação, suporte técnico e
consultoria para solução de repositório de documentos ou de gestão de
conteúdo corporativo responsável pelo gerenciamento de, ao menos, 1 (um)
milhão de documentos e disponível para, ao menos, 2.000 (dois mil)
usuários nomeados em uma mesma instalação ou ambiente, em modelo de
alta disponibilidade.
b) Atestado de Vistoria, ou, caso opte por não realizá-la, Declaração de Dispensa
de Vistoria, nos termos do Capítulo III deste edital.
12.3.2. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
a) comprovação de patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por cento) do
valor estimado global da contratação, quando qualquer dos índices Liquidez
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Geral, Liquidez Corrente e Solvência Geral, informados pelo SICAF, for igual
ou inferior a 1 (um).
b) Certidão Negativa de Falência, Concordata ou Recuperação Judicial,
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de Execução
Patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física.
12.3.3. REGULARIDADE TRABALHISTA:
a) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, expedida pelo Tribunal
Superior do Trabalho.
12.3.4. OUTROS DOCUMENTOS:
a) A licitante deverá preencher em campo próprio do sistema, sob pena de
inabilitação:
a.1) declaração de que não possui em seu quadro de pessoal empregado
menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou
menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art.
7º da Constituição Federal;
a.2) declaração de inexistência de fato impeditivo, nos termos do § 2º do art.
32 da Lei nº 8.666/1993;
a.3) Declaração de Proposta Independente (DPI).
12.4. Admite-se a soma de até 3 (três) atestados que sejam complementares na comprovação
do conjunto de serviços ou do período mínimo especificados na subalínea “a.2” do item 12.3.1.
12.5. Não serão aceitos atestados de capacidade técnica emitidos pela própria licitante ou por
fabricante ou representante do(s) software(s) ofertado(s) na proposta.
12.6. Todos os atestados e declarações apresentados em língua estrangeira deverão ser
traduzidos por tradutor juramentado e registrados (a tradução e o original) em Cartório de
Títulos e Documentos.
12.7. O Pregoeiro poderá promover diligência junto à pessoa jurídica responsável pela emissão
do atestado de capacidade técnica, visando averiguar as informações constantes do atestado.
12.8. Os documentos que não estejam contemplados no SICAF deverão ser remetidos através
do campo de “anexos” do sistema COMPRASNET, em formato de arquivo aceito pelo sistema,
via fac-símile, para o número (61) 3303-1068, ou através de e-mail para o endereço eletrônico
licita@senado.leg.br no prazo de 60 (sessenta) minutos, contados da solicitação do Pregoeiro.
12.8.1. Os documentos remetidos via sistema, fac-símile ou por e-mail deverão ser
encaminhados em original ou por cópia autenticada, no prazo de 03 (três) dias úteis,
contados da solicitação do Pregoeiro, a Secretaria da Comissão Permanente de Licitação
do Senado Federal, situada na Via N2, Unidade de Apoio II, CEP 70.165-900, BrasíliaDF.
12.9. Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em nome da
licitante, com indicação do número de inscrição do CNPJ.
12.10. Caso a licitante tenha mais de um domicílio, deverá apresentar documentos para
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habilitação relativamente a apenas um deles, com mesmo CNPJ.
12.10.1. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica a regularidade
fiscal deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que pela própria natureza são
emitidos somente em nome da matriz.
12.11. O Pregoeiro poderá consultar sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões,
para verificar as condições de habilitação das licitantes, constituindo meio legal de prova as
informações obtidas pelo Pregoeiro.
12.12. As microempresas, empresas de pequeno porte ou sociedades cooperativas, assim
declaradas para efeito dos benefícios da Lei Complementar nº 123/2006, deverão apresentar
toda a documentação exigida para a comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restrição.
12.12.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento
em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual
período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, na
forma do art. 43, § 1º, da Lei Complementar nº 123/2006;
12.12.2. A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem acima
implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no
artigo 81 da Lei nº 8.666/1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a
licitação.
12.13. O documento que não tiver prazo de vigência estabelecido pelo órgão expedidor não
será habilitante quando o intervalo entre a sua data de expedição ou revalidação e a data de
abertura da presente licitação for superior a 180 (cento e oitenta) dias corridos.
12.13.1. Excetua-se o documento que, por imposição legal, tenha prazo de vigência
indeterminado.
CAPÍTULO XIII - DA PROVA DE CONCEITO (POC)
13.1. Como condição à aceitação da proposta técnica, a licitante classificada em primeiro lugar
deverá submeter amostra do produto proposto a Prova de Conceito pelo Senado Federal, nos
termos do Subanexo VII do Termo de Referência – Anexo 2 deste edital, no prazo de 5 (cinco)
dias úteis contados da data da solicitação formal.
13.1.1. A Prova de Conceito (POC) tem como objetivo assegurar que os produtos
constantes da proposta técnica da licitante cumprem os requisitos exigidos neste edital
e em seus anexos, tanto em aspectos funcionais quanto não-funcionais, incluindo
compatibilidade e desempenho mínimo esperado.
13.2. A Prova de Conceito será realizada no seguinte local: Secretaria de Tecnologia da
Informação – PRODASEN, Via N2 norte, anexo “C” do Senado Federal, Brasília – DF, CEP
70.165-900.
13.3. Para fins de verificação da compatibilidade do programa disponibilizado como amostra
pela licitante com o especificado neste edital e nos seus anexos, deverá ser apresentada a
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pertinente documentação técnica;
13.4. A licitante deverá colocar à disposição do Senado Federal, todas as condições
indispensáveis à realização da Prova de Conceito;
13.5. Independentemente da Prova de Conceito, o Senado Federal poderá solicitar, a seu
critério, durante o processo licitatório, para fins de diligência de conformidade técnica,
indicação de local no território nacional onde existam produtos com especificações técnicas
semelhantes às indicadas na proposta.
13.6. Será rejeitada a amostra que:
13.6.1. Não atender ao disposto no item 11.3;
13.6.2. Apresentar problemas de funcionamento durante a Prova de Conceito;
13.6.3. Apresentar divergência a menor em relação às especificações técnicas da
proposta;
13.6.4. For de qualidade superior em relação às especificações constantes da proposta e
estiver desacompanhada de declaração da empresa de que entregará todos os produtos
requeridos pelo Senado Federal de acordo com a amostra apresentada.
13.7. Se as amostras apresentadas não forem aprovadas, a proposta da licitante será
desclassificada, e se procederá à realização da Prova de Conceito com a proposta da empresa
subsequente, nos mesmos moldes da anterior, observando a ordem de classificação,
sucessivamente até a apuração de uma proposta que atenda às especificações deste edital e seus
anexos.
13.8. No caso de não aprovação na Prova de Conceito, a amostra será devolvida à empresa, no
estado em que se encontrar ao seu término, cabendo a ela a responsabilidade pela retirada.
13.8.1. Caso a solução seja aprovada na Prova de Conceito, a amostra fornecida será
mantida sob a guarda do Senado Federal até o recebimento provisório dos produtos
adquiridos, para que sejam efetuadas as confrontações técnicas necessárias.
13.9. Após a realização da Prova de Conceito, será emitido relatório resumido de análise,
descrevendo as atividades realizadas e contendo a aprovação ou não da proposta.
CAPÍTULO XIV - DA DECLARAÇÃO DA LICITANTE VENCEDORA
14.1. Será analisada a proposta da primeira colocada e caso a proposta não seja aceitável, se a
amostra submetida à Prova de Conceito for rejeitada, ou, ainda, se a licitante não atender às
exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim
sucessivamente, na ordem de classificação, até a seleção da proposta que melhor atenda a este
edital.
14.2. Constatado que a licitante detentora da melhor proposta atende às exigências habilitatórias
fixadas neste edital, a licitante será declarada vencedora.
CAPÍTULO XV - DO RECURSO
15.1. Declarada a vencedora, o Pregoeiro abrirá prazo de 20 (vinte) minutos, durante o qual
qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema,
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manifestar sua intenção de recurso.
15.1.1. A falta de manifestação motivada no prazo estabelecido autoriza o Pregoeiro a
adjudicar o objeto à licitante vencedora.
15.1.2. O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente,
rejeitando-a, em campo próprio do sistema.
15.1.3. A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do
recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias, ficando as demais
licitantes, desde logo intimadas a apresentar contra-razões, também via sistema, em
igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente.
15.1.4. Não será admitida intenção de recurso de caráter protelatório, fundada em mera
insatisfação da licitante.
15.2. Para justificar sua intenção de recorrer e fundamentar suas razões ou contra-razões de
recurso, à licitante interessada será assegurada vista imediata dos elementos necessários à
defesa de seus interesses.
15.3. Admitido o recurso, caso o Pregoeiro mantenha a sua decisão, será o mesmo apreciado
pela autoridade competente.
15.4. Os recursos apresentados pelas licitantes serão dirigidos, por intermédio do Pregoeiro, ao
Senhor Diretor-Geral Adjunto de Contratações, nos termos do art. 10 da Política de
Contratações do Senado Federal, Anexo V do Ato da Comissão Diretora nº 12 de 2014 c/c o
art. 4.º, incisos XVIII, XIX, XX e XXI, da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002.
15.5. O provimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
CAPÍTULO XVI - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
16.1. O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recurso,
hipótese em que a adjudicação caberá ao Diretor-Geral Adjunto de Contratações do Senado
Federal.
16.2. A homologação deste Pregão compete à Diretora-Geral do Senado Federal.
16.3. O objeto deste Pregão será adjudicado globalmente à vencedora do certame.
CAPÍTULO XVII - DA ASSINATURA DO CONTRATO
17.1. Depois de homologado o resultado deste Pregão, a licitante vencedora será convocada
para assinar o contrato, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de decair do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital.
17.1.1. Será permitida a assinatura eletrônica do contrato, mediante uso da certificação
digital ICP Brasil, caso o representante legal da licitante a possua, no mesmo prazo
indicado no item acima.
17.1.2. Caso a licitante não compareça ou assine o contrato no prazo estabelecido, fica
o Pregoeiro autorizado a convocar outra licitante para assumir o objeto da licitação e,
após negociação e verificação da adequação da proposta e das condições de habilitação,
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assinar o respectivo contrato, obedecida a ordem de classificação.
17.2. Por ocasião da assinatura do contrato, verificar-se-á por meio do SICAF e de outros meios
se a licitante vencedora mantém as condições de habilitação.
CAPÍTULO XVIII - DAS PENALIDADES
18.1. A licitante que, convocada para assinar o contrato, no prazo estabelecido no item 17.1,
ficará sujeita à multa de 20% (vinte por cento) sobre o seu valor global, caso se recuse ao
cumprimento desse procedimento nesse prazo, sem prejuízo das outras sanções previstas em
lei.
18.2. As licitantes subseqüentes, na hipótese de aceitarem a convocação prevista no subitem
17.1.2, e, posteriormente, recusarem-se a assinar o contrato, ficarão também sujeitas às sanções
referidas no item 18.1.
18.3. Se a licitante ou contratada deixar de entregar documentação exigida para o certame ou
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver
a proposta, falhar ou fraudar a licitação ou a execução do contrato, comportar-se de modo
inidôneo, ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será
descredenciada no SICAF ou do sistema de cadastramento de fornecedores a que se refere o
inciso XIV do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das
multas previstas neste edital e das demais cominações legais.
18.3.1. No caso de entrega ou apresentação de documentação falsa exigida para o
certame, não manutenção da proposta, fraude no processo licitatório ou na execução do
contrato, comportamento inidôneo ou de cometimento de fraude fiscal, ficará a
contratada ou licitante, conforme o caso, sujeita à aplicação de multa de 10% (dez por
cento) sobre:
a) o valor total do ajuste, se contratada; e
b) o valor total de sua proposta, se licitante.
18.4. Sem prejuízo das sanções previstas neste edital e seus anexos, os atos lesivos à
administração pública previstos no inciso IV, do artigo 5º, da Lei nº 12.846/2013, sujeitarão os
infratores às penalidades previstas na referida lei.
18.5. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções administrativas assegurar-se-á o direito ao
contraditório e à ampla defesa.
CAPÍTULO XIX - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
19.1. Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer
pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão, mediante petição
a ser enviada exclusivamente para o endereço eletrônico licita@senado.leg.br, até às 17:00
horas, no horário de Brasília-DF.
19.2. O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidirá sobre a impugnação no
prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
19.3. Acolhida a impugnação contra este edital, será designada nova data para a realização do
certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das
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propostas.
19.4. Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados ao Pregoeiro em até 3 (três) dias úteis
antes da data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente para o endereço eletrônico
licita@senado.leg.br, até às 17:00 horas, no horário de Brasília-DF.
19.5. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no
sistema eletrônico para os interessados.
CAPÍTULO XX - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
20.1. O encaminhamento de proposta por meio do sistema eletrônico implica aceitação plena e
irrestrita das condições e termos que regem o presente Pregão Eletrônico por parte da licitante.
20.2. Integram este edital os seguintes anexos: Anexo 1 – Termo de Referência Resumido;
Anexo 2 – Termo de Referência; Anexo 3 – Minuta de Contrato; e Anexo 4 – Modelo de
Apresentação de Proposta.
20.3. É facultado ao Pregoeiro, em qualquer fase do pregão, promover diligências destinadas a
esclarecer ou complementar a instrução do processo desta licitação, constituindo meio legal de
prova os documentos obtidos pelo Pregoeiro.
20.4. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou
falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica,
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes
validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
20.5. As decisões do Pregoeiro durante os procedimentos do pregão serão fundamentadas e
registradas no sistema com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
20.6. As demais disposições obrigatórias definidas nos incisos do art. 40 da Lei nº 8.666/1993
estão previstas nos anexos deste edital.
20.7. Os casos omissos e as dúvidas suscitadas em qualquer fase do presente Pregão serão
resolvidos pelo Pregoeiro.
CAPÍTULO XXI - DO FORO
21.1. Para dirimir qualquer controvérsia decorrente da realização do presente Pregão, que não
possa ser resolvida administrativamente, fica eleito o foro da Justiça Federal, na cidade de
Brasília, Seção Judiciária Federal do Distrito Federal, com exclusão de qualquer outro.
Brasília, 27 de novembro de 2015.

VICTOR AGUIAR JARDIM DE AMORIM
Pregoeiro
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 126/2015
(Processo nº 00200.012920/2014-28)

ANEXO 1
TERMO DE REFERÊNCIA RESUMIDO
OBJETO

Aquisição de Solução de Repositório Corporativo de Documentos
Digitais, composto por fornecimento de licenças de uso e
implantação de software; migração de dados; garantia de
atualização e suporte técnico por 30 (trinta) meses; operação
assistida por 30 (trinta) meses, com limite de 10.000 (dez mil)
Unidades de Serviço Técnico; e consultoria/mentoring por 30
(trinta) meses, com limite de 3.000 (três mil) Unidades de Serviço
Técnico de Consultoria.

ESPECIFICAÇÃO
DO OBJETO

Conforme descrito no Termo de Referência - Anexo 2 do edital.

CATSER

Item 1 - 24333
Item 2 - 22993
Item 3 - 14800
Item 4 - 14800
Item 5 - 1295
Item 6 - 21148.

QUANTIDADE
PREÇOS
ESTIMADOS

E

Item

1
2

Produto

Quantidade Unidade

Fornecimento de
Licenças e Serviço de
Implantação

1

Solução

Serviço de Garantia de
Atualização e Suporte

30

Mês

Preço
Unitário
(R$)

Preço Total
(R$)

3.935.326,48 3.935.326,48

67.761,75

2.032.852,50
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Técnico
3 Serviços de Migração
de Dados – Alfresco

1

Un. (1)

115.000,00

115.000,00

4 Serviços de Migração
de Dados – SIGAD

1

Un. (1)

115.000,00

115.000,00

Serviço de Operação
5 Assistida

10.000(2)

Unidade de 190,00
Serviço
Técnico
(UST)

1.900.000,00

3.000(3)

Unidade de 257,50
Serviço
Técnico de
Consultoria
(USTC)

772.500,00

6

Serviço de
Consultoria/Mentoring

Valor Global Estimado

8.870.678,98

(1) Serviços de execução única;
(2) Quantidade máxima prevista para 30 (trinta) meses, com
compromisso de requisição de, no mínimo, 2.500 (duas mil e
quinhentas) UST no mesmo período;
(3) Quantidade máxima prevista para 30 (trinta) meses, com
compromisso de requisição de, no mínimo, 500 (quinhentas)
USTC no mesmo período.
(4) Para fins de estimativa de esforço, considera-se que uma
UST/USTC é equivalente a 1 (uma) hora de prestação efetiva de
serviço executado por profissional especializado na solução.
a. Serão utilizados fatores de ponderação para ajustar a
remuneração do serviço a ser realizado em UST, de
acordo com a respectiva complexidade requerida. O
quadro abaixo apresenta as relações entre complexidade
e fator de ponderação.
Complexidade

Tipo de Serviço

A

Serviço Técnico de baixa
complexidade
Serviço Técnico de média
complexidade
Serviço Técnico de alta
complexidade

B
C

Fator de
Ponderação
0,5
1,0
1,5

b. Para o item 5, como referência para a formação de
preços, mas sem vincular o Senado Federal a essas
quantidades, estima-se que a distribuição das atividades
por complexidade de serviço, em relação ao total
solicitado, dar-se-á conforme o quadro a seguir, de
acordo com as definições constantes do Parágrafo
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Oitavo da Cláusula Quarta do Anexo 3 do edital:
Complexidade
A
B
C

Tipo de Serviço da
Operação Assistida
Serviço Técnico de baixa
complexidade
Serviço Técnico de
média complexidade
Serviço Técnico de alta
complexidade

Proporção
prevista
50%
25%
25%

c. Para o item 6, como referência para a formação de
preços, mas sem vincular o Senado Federal a essas
quantidades, estima-se que a distribuição das atividades
por complexidade de serviço, em relação ao total
solicitado, dar-se-á conforme o quadro a seguir, de
acordo com as definições constantes do Parágrafo Nono
da Cláusula Quarta do Anexo 3 do edital:
Complexidade
A
B
C

Tipo de Serviço de
Consultoria
Serviço de Consultoria de
baixa complexidade
Serviço de Consultoria de
média complexidade
Serviço de Consultoria de
alta complexidade

Proporção
prevista
40%
40%
20%

Com a crescente eliminação do papel nos processos de trabalho,
substituídos por formulários e documentos eletrônicos, o
armazenamento e a gestão de conteúdo digital necessitam de
suporte cada vez mais confiável e especializado nas soluções de
Tecnologia da Informação. Isto é especialmente relevante para o
caso do Senado Federal, em que a maioria do conhecimento
organizacional é produzida na forma de documentos.

JUSTIFICATIVA

Menor preço global.

ADJUDICAÇÃO
VIGÊNCIA
CONTRATO

DO Conforme Cláusula Décima Quinta da Minuta de Contrato – Anexo
3 do edital.

FORMA
PAGAMENTO

DE Conforme Cláusula Sétima da Minuta de Contrato – Anexo 3 do
edital.

CLASSIFICAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
LOCAL

Programa de Trabalho Resumido: 084393
Natureza da despesa: 449039

DE Os serviços serão executados presencialmente, nas dependências
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EXECUÇÃO

do Senado Federal, na Secretaria de Tecnologia da Informação
(PRODASEN), em Brasília-DF, ou, nos casos previstos, por meio
de acesso remoto pela rede mundial de computadores.

FISCALIZAÇÃO

Conforme Cláusula Décima Segunda da Minuta de Contrato –
Anexo 3 do edital.

VICTOR AGUIAR JARDIM DE AMORIM
Pregoeiro
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 126/2015
(Processo nº 00200.012920/2014-28)

ANEXO 2
TERMO DE REFERÊNCIA
Sumário
1.
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3.2.
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4.
4.1.
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4.2.
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4.4.
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4.5.
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4.6.
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4.7.
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Subanexo II do Termo de Referência – Cenários de Uso da Solução ..................................................................... 48
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Subanexo V do Termo de Referência – Exigência de Perfil Profissional ................................................................. 58
Subanexo VI do Termo de Referência – Modelos e Minutas de Documentos ............................................................ 59
Subanexo VII do Termo de Referência – Prova de Conceito .............................................................................. 67

1.

Objeto da Contratação
O presente Termo de Referência estabelece os requisitos para aquisição de Solução de

Repositório Corporativo de Documentos Digitais, composto por fornecimento de licenças de uso
e implantação de software; migração de dados; garantia de atualização e suporte técnico por 30
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meses; operação assistida por 30 meses, com limite de 10.000 Unidades de Serviço Técnico; e
consultoria/mentoring por 30 meses, com limite de 3.000 Unidades de Serviço Técnico de
Consultoria. O quadro a seguir relaciona os componentes deste objeto, que estão detalhados nas
seções 3 e 4 deste Termo de Referência.

Item

Descrição

Unidade/ Métrica

Quantidade

Seções
Detalhamento

Solução

1

3 e 4.1

Mês

30

4.2

1

Fornecimento de Licenças e
Serviço de Implantação

2

Serviço de Garantia de
Atualização e Suporte Técnico

3

Serviços de Migração de Dados –
Alfresco

Un. (1)

1

4.3 e 4.4

4

Serviços de Migração de Dados –
SIGAD

Un. (1)

1

4.3 e 4.5

5

Serviço de Operação Assistida

Unidade de Serviço
Técnico (UST)

Até 10.000
em 30 meses

4.6

6

Serviço de Consultoria/Mentoring

Unidade de Serviço
Técnico de
Consultoria (USTC)

Até 3.000 em
30 meses

4.7

(1) Serviços de execução única.
2.

Justificativa da Contratação
Com a crescente eliminação do papel nos processos de trabalho, substituídos por

formulários e documentos eletrônicos, o armazenamento e a gestão de conteúdo digital necessitam
de suporte cada vez mais confiável e especializado nas soluções de Tecnologia da Informação. Isto
é especialmente relevante para o caso do Senado Federal, em que a maioria do conhecimento
organizacional é produzida na forma de documentos.
Essa demanda não é plenamente atendida com a utilização dos tradicionais sistemas de
arquivos ou banco de dados relacionais, pois não possuem funções completas para gestão e
manipulação de conteúdo dito “não estruturado”, como documentos textuais, planilhas eletrônicas,
páginas da Internet, imagens, correio eletrônico, vídeo e voz.
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O Senado Federal possui soluções de gestão de documentos em uso atualmente em
diferentes contextos. Essas soluções foram adotadas visando solucionar necessidades de áreas
negócio ou clientes específicos, não tendo sido articuladas de modo a compor uma plataforma
corporativa.
Há necessidade, portanto, da construção de uma plataforma robusta e confiável de
preservação do conteúdo digital, servindo como base para a construção de aplicações de negócio
por meio de facilidades para o armazenamento, organização e recuperação de documentos, para a
visualização de conteúdos, a transformação de formatos e a implementação das regras de gestão em
geral.
Para levar adiante essa iniciativa, faz-se necessária a aquisição de uma solução de mercado,
que substitua ou complemente as soluções em uso, eliminando seus riscos e restrições e sendo
adequada para servir de base para a evolução da plataforma corporativa de gestão de documentos.
Este projeto alinha-se aos constantes esforços para melhorar a eficiência do Senado Federal,
buscando a redução de custos e aumento da produtividade. Uma adequada solução de gestão
documental é fundamental para a produção de sistemas de informação mais robustos e modernos
tanto para atendimento às áreas legislativa e orçamentária quanto às áreas administrativas da
instituição.
A presente aquisição está prevista no Plano de Contratações do Senado Federal.
O objeto da aquisição foi subdividido em itens, de modo a permitir o adequado
gerenciamento da prestação de serviços conforme as etapas do projeto e permitir a renovação ou
não de partes dos serviços conforme o interesse e necessidade desta Casa. Os itens foram divididos
conforme segue:
1) Fornecimento de Licenças e Serviço de Implantação: neste item, reúnem-se o
fornecimento de licenças de uso da versão vigente do software e a sua implantação e adaptação aos
ambientes tecnológicos do Senado Federal. O custo das licenças de software corresponde à parcela
mais significativa do valor do contrato, e a vinculação do seu pagamento à aceitação da
implantação do produto assegura o desembolso de um recurso vultoso apenas após a integração
concreta do produto ao conjunto de serviços de TI do Senado Federal, e não apenas pela mera
expectativa e direito de utilização gerado pela entrega das licenças de uso.
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2) Serviço de Garantia de Atualização e Suporte Técnico: este item assegura a correção de
defeitos no produto e o direito às atualizações realizadas pelo fabricante durante o seu período de
vigência, assim como acesso a atendimento técnico referente ao produto em si. Esses serviços
tipicamente correspondem a itens que a contratante prestará em conjunto com o fabricante da
solução, se não for ela própria, uma vez que é este que detém exclusivamente a prerrogativa de
distribuir versões do produto e acessar seu código-fonte, documentação e detalhes de
implementação.
3 a 4) Serviços de Migração de Dados: cada um destes itens corresponde a uma empreitada
particular que visa transferir os dados de repositórios específicos em uso no Senado Federal para o
novo repositório corporativo, concretizando especificamente benefícios visados por esta aquisição.
5) Serviço de Operação Assistida: este serviço corresponde à realização de atividades de
operação cotidiana da solução como parte do portfólio de serviços de infraestrutura de TI do
Senado Federal. Consiste no monitoramento dos repositórios e serviços associados e da sua
infraestrutura, realizando ações preventivas e sob demanda necessárias ao seu pleno funcionamento
e atendimento às necessidades das áreas técnicas e usuários. Estas atividades não se confundem
com o Suporte Técnico constante do item 2, que visa atender demandas relacionadas ao produto em
si, geralmente repassadas ao fabricante.
6) Serviço de Consultoria/Mentoring: este serviço tem o objetivo de atender a demandas de
governança e gestão da solução, e não à sua operação cotidiana. Entre essas demandas estão
planejamento e análise de capacidade e evolução arquitetural da solução, capacitação de membros
da equipe técnica, aconselhamento técnico avançado e análise especializada. Estas atividades não
se confundem com as de Operação Assistida, que são de natureza meramente operacional.
A subdivisão em itens, em especial dos serviços de Garantia de Atualização e Suporte
Técnico, Operação Assistida e Consultoria/Mentoring, ainda se justifica para permitir que,
conforme interesse e conveniência identificados pela área técnica no desenrolar do uso da solução e
prestação dos serviços, se possa promover de forma seletiva a prorrogação da vigência de cada um
desses itens, dentro dos parâmetros estabelecidos neste Termo de Referência.
Apesar de ser um objeto composto por múltiplos itens, os produtos e serviços incluídos
nesta contratação são interdependentes e formam uma única Solução de Tecnologia da Informação,
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em que não se mostra viável a adjudicação por itens. Conforme Jurisprudência do TCU, uma
solução de TI é composta pelo conjunto de todos os serviços, produtos e outros elementos
necessários e que se integram para o alcance dos resultados pretendidos com a contratação. A
oferta dos itens de 2 a 6 do objeto dependem do prévio conhecimento da composição de produtos
oferecidos para a solução no item 1, tornando inviável que, no mesmo procedimento, os potenciais
proponentes tenham condições de analisar sua capacidade de fornecimento e formular preço e
proposta para os itens dependentes.
Também não é interessante para a Administração, do ponto de vista econômico e de
planejamento, adiar a aquisição dos itens 2 a 6 para certame licitatório independente, haja vista que
esta alternativa postergaria ainda mais a obtenção dos benefícios há muito esperados, além de
demandar um esforço adicional do quadro administrativo do Senado Federal que não se justifica
dado que a solução completa pode ser adquirida em uma única iniciativa.
Por fim, ao observar as respostas obtidas na Pesquisa de Preços realizada na fase
preparatória deste processo licitatório, atesta-se a existência de diversos fornecedores capacitados e
interessados em fornecer o conjunto de itens proposto no objeto, o que indica não haver prejuízo à
competitividade da disputa.
3.

Descrição da Solução de Tecnologia da Informação
A solução objeto desta contratação é um software de Repositório de Documentos Digitais,

que deverá prover as funcionalidades necessárias para servir de base para uma plataforma
corporativa de armazenamento e gestão de documentos e conteúdo digital, de propósito geral, a ser
utilizada na construção de soluções de Tecnologia da Informação do Senado Federal. Para tanto,
deverá atender a todos os requisitos detalhados a seguir.
3.1. Aspectos Gerais e Licenciamento
3.1.1 A solução de software deverá ser fornecida em conjunto com a prestação dos serviços
elencados neste Termo de Referência, sem os quais não atingirá os objetivos desejados.
3.1.2 Além dos produtos, módulos e aplicativos que implementam as características descritas
nos itens a seguir, compõe a solução todo software necessário à integração de seus
componentes entre si, e de seus componentes aos componentes de infraestrutura
computacional do Senado Federal.
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3.1.3 A Contratada deverá fornecer licenças de uso dos produtos, módulos e aplicativos que
compõem a solução, em caráter definitivo, respeitando os requisitos descritos neste
Termo de Referência.
3.1.4 O licenciamento deverá permitir a utilização por tempo indeterminado do produto,
atualizado até a última versão disponível na data do encerramento do serviço de
Garantia de Atualização e Suporte Técnico.
3.1.5 Deverão ser fornecidas licenças de uso para os ambientes de produção, homologação e
desenvolvimento (incluídas eventuais instalações para fins de treinamento, diagnóstico,
teste e exploração de funcionalidades), em quantidades e características adequadas aos
cenários de uso descritos no Subanexo II deste Termo de Referência.
3.1.6 Na eventualidade de uso de chaves de ativação dos programas, a Contratada deverá se
comprometer a fornecer uma chave permanente de ativação a cada atualização de
versão.
3.1.7 Deverá ser fornecido um conjunto completo de manuais técnicos originais dos
softwares componentes da solução, em Português do Brasil ou Inglês. Os manuais
poderão ser apresentados de forma eletrônica, nos formatos PDF ou HTML.
3.2. Requisitos de Software
Os requisitos funcionais e não-funcionais da solução de software estão descritos no
Subanexo I deste Termo de Referência.
4.

Descrição dos Produtos e Serviços

4.1. Fornecimento de Licenças e Serviço de Implantação (item 1)
4.1.1 O Fornecimento de Licenças e Serviço de Implantação tem por objetivo a aquisição das
licenças de uso e a disponibilização uma instância da solução, já integrada ao ambiente
tecnológico do Senado e pronta para uso, em cada um dos ambientes previstos.
4.1.2 O fornecimento das licenças de uso deverá ser feito em conformidade com o descrito
nos itens 3.1 e 3.2 deste Termo de Referência.
4.1.3 O Fornecimento de Licenças e Serviço de Implantação será de execução única,
solicitado mediante Ordem de Serviço, que será emitida no prazo máximo de 30 (trinta)
dias corridos contados a partir da assinatura do contrato, com pagamento integral após
o seu aceite definitivo.
4.1.4 O prazo máximo para conclusão do serviço será de 60 (sessenta) dias corridos contados
a partir da data de emissão da Ordem de Serviço.
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4.1.5 O serviço de implantação será realizado em três ambientes: desenvolvimento,
homologação e produção.
4.1.6 A implantação, em cada ambiente, consiste de:
a) Verificação de pré-requisitos de hardware e software e execução de tarefas de préinstalação do produto;
b) Instalação de todos os módulos, serviços ou componentes do produto de software,
incluindo, se for o caso, softwares básicos fornecidos como parte da solução;
c) Instalação das ferramentas de administração e ferramentas cliente;
d) Instalação de licenças ou desbloqueio de todas as funcionalidades licenciadas;
e) Ajuste de parâmetros e configurações do produto e do seu ambiente para pleno
funcionamento;
f) Configuração de bases de dados, espaços de armazenamento e outras conexões
necessárias com elementos de infraestrutura tecnológica;
g) Integração aos mecanismos corporativos de segurança e autenticação (serviço de
diretório corporativo, single sign-on) e carga inicial de usuários;
h) Configuração de execução em alta disponibilidade (cluster e balanceamento de carga),
nos ambientes em que for solicitado pela equipe técnica do Senado;
i) Desenvolvimento de extensões ao produto eventualmente necessárias para integração ao
ambiente alvo;
j) Desenvolvimento de scripts ou recurso equivalente para integrar à ferramenta de
monitoramento Nagios, contemplando no mínimo verificações de estado da operação
(ativo/inativo) para cada serviço ou componente do produto;
k) Programação da execução de rotinas automatizadas de administração (como limpeza e
verificações de consistência);
l) Criação dos repositórios a ser utilizados nos serviços de migração de dados descritos no
item 4.3;
m) Eliminação das causas de mensagens de erro e alertas encontrados nos logs do produto;
n) Verificação do adequado funcionamento de todos os componentes do produto.
4.1.7 Considera-se que os produtos componentes da solução não precisarão ter seu códigofonte alterado para atendimento aos requisitos ou integração ao ambiente tecnológico
do Senado Federal, nem será gerada uma versão específica do produto para esse fim;
será admitida apenas a implementação de extensões, configurações ou adaptações
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utilizando mecanismos de customização já existentes no produto, e que farão parte da
solução para efeitos de todos os serviços descritos neste Termo de Referência.
4.1.8 Antes de iniciar a execução da implantação, a Contratada deverá elaborar, com a
anuência de equipe técnica do Senado Federal, baseado em análise prévia do ambiente
tecnológico alvo:
a) plano de implantação, descrevendo a identificação das etapas, responsabilidades e
cronograma, para cada ambiente;
b) documentação técnica, descrevendo a arquitetura de integração da solução para cada
ambiente, justificando as decisões arquiteturais consideradas na implantação.
4.1.9 A implantação será feita com acompanhamento passo-a-passo da equipe técnica do
Senado.
4.1.10 A implantação deverá ser executada com as versões mais atuais dos componentes da
solução disponibilizados pelo(s) fabricante(s), ou com outra versão coberta pelo
suporte técnico do fabricante, a critério do Senado Federal.
4.1.11 A implantação somente será considerada concluída se não existirem quaisquer
funcionamentos inadequados da solução ou incompatibilidades com o ambiente
computacional do Senado Federal ou com os cenários de uso previstos, descritos no
Subanexo II deste Termo de Referência.
4.1.12 Ao término da implantação a Contratada deverá entregar ao Senado relatório detalhado
contendo, no mínimo, para cada ambiente:
a) Descrição da topologia de instalação, incluindo endereços IP, números de portas de
comunicação e serviços e usuários de sistema operacional criados;
b) Descrição detalhada das configurações e customizações realizadas, incluindo usuários,
senhas e códigos de acesso gerados no processo;
c) A cronologia das tarefas e procedimentos executados;
d) As ocorrências inesperadas a as providências adotadas;
e) As soluções encontradas para os problemas apresentados na instalação.
4.1.13 Após a realização da implantação, serão realizados testes de aceitação pelos servidores
do Senado, que podem incluir testes das funcionalidades da solução, alta
disponibilidade e desempenho. Os testes serão realizados no transcurso do prazo de
recebimento definitivo do serviço, conforme estabelecido no Parágrafo Décimo Quarto
da Cláusula Quarta do Anexo 3 do edital.
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4.2. Serviço de Garantia de Atualização e Suporte Técnico (item 2)
4.2.1 O serviço de Garantia de Atualização e Suporte Técnico abrange, para todos os
produtos componentes da solução, a correção de defeitos, a manutenção de
compatibilidade tecnológica, o fornecimento de todas as novas versões e atualizações
que forem lançadas no mercado e o atendimento a chamados para esclarecimento de
dúvidas e obtenção de informações complementares à documentação oficial.
4.2.2 As atualizações e correções deverão ser fornecidas por meio de transferência de
arquivos pela rede mundial de computadores, abrangendo também nova documentação,
contendo descrição das alterações, e roteiros para instalação.
4.2.3 A Contratada deverá fornecer, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a partir do
início da prestação do serviço, as credenciais de acesso ao sistema de suporte técnico
oficial do fabricante e as credenciais para obtenção das novas versões e documentação
em endereço eletrônico oficial do fabricante na rede mundial de computadores, bem
como certificado, emitido pelo fabricante, assegurando que os serviços de garantia de
atualização e o suporte técnico oficiais do produto estão vigentes para as licenças
fornecidas pela Contratada para o Senado Federal.
4.2.4 A Contratada deverá fornecer a correção de qualquer defeito identificado no produto
durante a vigência deste serviço.
a) A Contratada fornecerá meios para avaliação e diagnóstico das suspeitas de defeitos nos
produtos, sem custos adicionais ao Senado Federal.
b) A correção de defeito deverá ser feita para a versão mais atual fornecida pelo fabricante
ou qualquer versão intermediária, a critério do Senado Federal, e disponibilizada assim
que for concluída, mesmo que seja necessário fornecimento de patch/hotfix específico.
4.2.5 A Contratada deverá fornecer continuamente atualizações da solução, de modo a
mantê-la compatível com as novas versões dos softwares básicos e plataformas
tecnológicas das quais depende (incluindo sistemas operacionais, servidores de
aplicação, bancos de dados, serviços de diretório, navegadores web, formatos, padrões
e outros itens de integração constantes dos requisitos), evoluir seu funcionamento e
compartilhar correções de defeitos identificados em outros clientes.
4.2.6 As atualizações do produto deverão ser disponibilizadas
simultaneamente a sua liberação ao mercado.

ao

Senado

Federal

4.2.7 O Senado Federal decidirá por aplicar as atualizações fornecidas ou não, conforme sua
conveniência e necessidade.
4.2.8 A Contratada deverá fornecer meios para receber e analisar sugestões de evolução do
produto ou solicitações de compatibilidade com plataformas tecnológicas, sem custo
adicional ao Senado Federal.
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4.2.9 A perda de compatibilidade da solução com nova versão de produto que utilize, ou
padrão que implemente, sujeitará a Contratada à aplicação de redutor baseado nos
critérios de nível de serviço especificados no Subanexo IV deste Termo de Referência
e na Cláusula Sexta do Anexo 3 do edital, desde que a nova versão tenha sido liberada
há mais de 9 (nove) meses pelo respectivo fabricante ou responsável e que o Senado
Federal tenha indicado necessidade de atualização.
4.2.10 O fornecimento de atualizações e correções dos componentes da solução deverá ser
baseado na liberação controlada de versões ou revisões de cada componente (releases,
service packs, patches ou equivalentes).
a) Cada atualização ou correção deverá ser univocamente identificável, de modo a permitir
a adequada gestão de configuração da solução;
b) Deverá estar disponível matriz de compatibilidade que permita identificar as
dependências entre as versões dos componentes do produto e entre esses e os produtos
de terceiros ou elementos de infraestrutura dos quais dependam;
c) Para cada atualização ou correção deverá ser fornecida documentação das alterações
realizadas e instruções para sua aplicação;
d) Deverá ser publicado periodicamente o plano de evolução (“roadmap”) dos produtos
componentes da solução, permitindo o adequado planejamento da evolução do ambiente
pelo Senado Federal.
4.2.11 No caso de mudanças na denominação ou de descontinuidade de um dos produtos
cobertos por esses serviços, sendo este substituído por outro, a garantia deve incluir a
cessão de licença dos novos produtos para o Senado, de forma que o conjunto de
funcionalidades contratado seja mantido. Deve incluir também a prestação de serviços,
sem ônus adicional ao Senado Federal, para realizar qualquer instalação, configuração,
integração, migração ou adaptação necessária, até que o novo produto atinja
funcionamento no mínimo equivalente ao dos componentes substituídos.
4.2.12 A Contratada deverá prover atendimento para:
a) Esclarecimento de dúvidas sobre aspectos inerentes aos produtos componentes da
solução, incluindo suas capacidades, seu funcionamento e os procedimentos para
instalação, configuração, customização, administração, integração e uso, de forma
complementar à documentação oficial;
b) Registro e diagnóstico de suspeitas de defeitos nos componentes dos produtos e
encaminhamento da sua correção;
c) Registro de solicitações de melhoria referentes aos produtos e sua análise;
d) Esclarecimento de dúvidas e orientação com relação ao licenciamento e à transferência
de instalações entre servidores;
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e) Verificação e pedido de compatibilidade da solução com outros softwares ou padrões;
f) Acesso a base de conhecimento técnico (guias, orientações, manuais, perguntas e
respostas) sobre os componentes dos produtos;
g) Acesso à documentação e ao download de componentes, utilitários, ferramentas, drivers
e todo ferramental disponível para o suporte e manutenção da operação da solução.
4.2.13 O tempo de resposta aos acionamentos deverão obedecer aos critérios de nível de
serviço estabelecidos no Subanexo IV deste Termo de Referência e na Cláusula Sexta
do Anexo 3 do edital.
4.3. Serviços de Migração de Dados – Regras Gerais (para os itens 3 e 4)
4.3.1 As regras gerais descritas nesta seção aplicam-se a todos os serviços de migração
especificados neste Termo de Referência.
4.3.2 Será realizada migração de dados dos seguintes repositórios:
a) Alfresco Community, detalhado na seção 4.4;
b) Sistema de arquivos do SIGAD, detalhado na seção 4.5.
4.3.3 O objetivo dos serviços de migração de dados é substituir o uso dos repositórios de
documentos especificados pela nova solução.
4.3.4 Os dados, documentos e perfis de acesso desses repositórios deverão ser transferidos
para o novo repositório, mantendo-se a estrutura, comportamento e forma de
organização dos documentos atuais, bem como os atributos de Integridade,
Autenticidade, Disponibilidade e Confidencialidade antes, durante e após o processo de
migração.
4.3.5 A migração de cada repositório consiste de:
a) Análise do repositório de origem, para identificação de todos os elementos necessários
para a migração;
b) Modelagem e mapeamento das estruturas do repositório de destino, incluindo tipos
documentais, metadados, controle de acesso, formatos, regras, comportamentos e outros
elementos necessários;
c) Desenvolvimento de todos os scripts e programas para automatizar a criação das
estruturas e objetos necessários no repositório;
d) Desenvolvimento de todos os scripts e programas para reproduzir no repositório destino
os comportamentos customizados implementados no repositório de origem;
e) Execução de configurações ou parametrizações necessárias no repositório alvo;
28
Senado Federal | Praça dos Três Poderes | Via N2 | Unidade de Apoio II | CEP 70165-900 | Brasília DF
Telefone: +55 (61) 3303-3036 | licita@senado.leg.br

f) Execução do processo de migração, incluindo a criação das estruturas, implantação de
artefatos de customização, configuração do controle de acesso, leitura/exportação de
dados do repositório de origem e gravação no repositório destino;
g) Elaboração de roteiro e programas/scripts para verificação da integridade da migração;
h) Verificação da integridade da migração.
4.3.6 É obrigatória a manutenção da integridade do conteúdo do repositório migrado, ou
seja, os documentos, metadados, conteúdo e sua estrutura de organização deverão ser
preservados após o processo de migração, de modo que não se verifique nenhuma
alteração em seu conteúdo, perda da qualidade ou mudança de formato.
4.3.7 O repositório de origem dos documentos não deverá ser alterado durante a migração,
cabendo ao Senado Federal qualquer procedimento posterior para sua desativação.
4.3.8 Deverá ser preservada a confidencialidade de toda informação manipulada no
processo de migração, ou seja, o conteúdo dos documentos não poderá ser acessado por
pessoas não autorizadas, antes, durante e após o processo de migração.
4.3.9 A migração de cada repositório será demandada à Contratada pelo Senado Federal por
meio de ordem de serviço específica, emitida em até 18 (dezoito) meses a contar da
data de aceite definitivo do item 4.1 - Fornecimento de Licenças e Serviço de
Implantação.
a) A Ordem de Serviço especificará o prazo de execução da migração, que não poderá
ultrapassar 90 (noventa) dias corridos a contar da sua emissão.
4.3.10 Antes de iniciar a execução de cada migração, a Contratada deverá elaborar, com a
anuência de equipe técnica do Senado Federal, baseado em análise prévia do ambiente
tecnológico:
a) plano de migração, descrevendo a identificação das etapas, responsabilidades e
cronograma, para cada repositório e ambiente;
b) documentação técnica, descrevendo o mapeamento das estruturas do repositório de
origem para o repositório alvo e os procedimentos de transferência do conteúdo,
justificando as decisões.
4.3.11 O cronograma de cada uma das migrações será estabelecido em comum acordo entre o
Senado Federal e a Contratada, respeitado o cronograma financeiro do projeto e o
interesse e conveniência das áreas técnicas e usuárias do sistema afetado.
4.3.12 A migração será feita com acompanhamento passo-a-passo da equipe técnica do
Senado.
4.3.13 Caberá ao Senado Federal disponibilizar os equipamentos e acessos para a migração e
prover os recursos de infraestrutura tecnológica necessários para sua execução.
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4.3.14 A migração de dados deve ocorrer de forma a minimizar a necessidade de adaptações
nas aplicações que atualmente utilizam os repositórios.
4.3.15 As alterações necessárias nos sistemas cliente para adaptação ao novo repositório serão
responsabilidade do Senado Federal.
4.3.16 A criação das estruturas e a transferência dos documentos deverão ser realizados por
meio de procedimentos automatizados (ou seja, programas ou scripts), de modo a
prevenir erros de operação e evitar esforço desnecessário;
a) Os códigos-fonte e outros artefatos necessários para executar os procedimentos
automatizados deverão ser fornecidos ao Senado Federal, que poderá analisá-los e
solicitar adequações;
b) Os procedimentos automatizados deverão ser parametrizáveis, de modo a permitir a
repetição completa do procedimento de migração, em blocos de conteúdo selecionados
ou outros ambientes, pela Contratada ou pelo Senado Federal, conforme necessário.
4.3.17 A cada documento migrado, deverão ser associados metadados que permitam rastrear
sua origem e momento da migração, incluindo o repositório de origem, seu caminho e
identificador naquele repositório e data/hora da migração.
4.3.18 Os recursos e funcionalidades utilizados na nova solução para reproduzir as
características de cada repositório migrado deverão estar disponíveis por meio das
APIs CMIS, HTTP RESTful e Java, uma vez que qualquer uma delas poderá ser
utilizada pelos sistemas clientes dos repositórios.
4.3.19 A Contratada deverá fornecer rotinas automatizadas que produzam listagem, em
arquivo digital estruturado, contendo ao menos identificador, caminho, nome, atributos,
tamanho e hash do conteúdo de cada documento participante da migração, tanto do
repositório de origem quanto de destino.
a) As listagens serão utilizadas para verificar, por meio de comparação da origem com o
destino, a completude da migração e a integridade do conteúdo migrado;
b) As listagens geradas devem ser comparáveis textualmente, de modo que qualquer
omissão, inserção indevida ou diferença seja facilmente detectável com ferramentas de
uso comum;
c) O código-fonte do programa deverá ser fornecido ao Senado Federal, que o validará e
poderá requerer adaptações.
4.3.20 Ao término de cada migração, a Contratada deverá entregar ao Senado relatório
detalhado contendo, no mínimo, para cada repositório:
a) Descrição detalhada das estruturas e objetos criados e do seu mapeamento com relação
ao repositório de origem;
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b) A cronologia das tarefas e procedimentos executados;
c) As ocorrências inesperadas a as providências adotadas;
d) As soluções encontradas para os problemas apresentados na migração;
e) As instruções de uso dos programas e scripts desenvolvidos para automatizar a
migração.
4.3.21 A migração será considerada aceita pela área responsável após a verificação da
satisfação dos critérios de Integridade, Disponibilidade e Confidencialidade, bem como
a compatibilidade das estruturas e comportamentos do novo repositório em comparação
ao repositório de origem, a sua acessibilidade por meio das APIs da solução e qualquer
outro item exigido nesta especificação.
4.3.22 A manutenção das regras de controle de acesso dos documentos migrados poderá ser
avaliada por meio de simulações de acessos não autorizados a documentos, realizadas
pela equipe responsável do Senado Federal.
4.4. Serviço de Migração de Dados – Alfresco Community (item 3)
4.4.1 O repositório aqui denominado Alfresco Community, baseado no produto Alfresco
Community versão 4.0.0, atende aos sistemas legislativos, com dados relacionados em
SGBD Oracle.
4.4.2 Deverá ser realizada a migração do repositório Alfresco Community nos ambientes de
desenvolvimento, homologação e produção.
4.4.3 O repositório Alfresco Community é composto por documentos versionáveis e
categorizados por aspectos1.
a) Em setembro de 2015, estavam definidos 3 (três) tipos de documentos, derivados do
tipo básico e sem metadados adicionais, e 18 (dezoito) aspectos, contendo entre 1 (um)
e 13 (treze) atributos cada um, que poderiam ser aplicados aos documentos conforme
regras de negócio específicas de cada sistema cliente do repositório;
b) A esses aspectos, estava associado 1 (um) comportamento desenvolvido em Javascript,
acionado por evento do ciclo de vida documental (criação de nova versão de
documento);
c) Deve-se considerar que, até o início da execução da migração, poderá haver
modificação nas quantidades desses elementos até o total de 25 aspectos e 5
comportamentos (em Javascript ou Java).
1

Os aspectos, no repositório Alfresco, são conjuntos de propriedades (metadados e comportamento) aplicados
individualmente a cada documento. Os metadados em cada aspecto são campos com tipos e domínios. Os tipos
denotam tipo base de dados, como texto, número e valor, por exemplo. Os domínios são restrições aos valores
possíveis a serem assumidos pelos metadados. Os comportamentos são programas em Java ou Javascript executados
conforme a valoração de um metadado contido em algum aspecto aplicado ao documento.
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4.4.4 Para os documentos versionados do repositório Alfresco, todas as versões deverão ser
migradas, mantida a sua estrutura, relação entre as versões, controle de acesso,
metadados e conteúdo.
4.4.5 A reprodução de comportamentos associados aos documentos, aspectos ou metadados
no novo repositório poderá demandar da Contratada o desenvolvimento de software,
que faz parte do serviço.
4.4.6 Como resultado final da migração, espera-se que cada documento no novo repositório
possua exatamente o mesmo conteúdo, as mesmas informações de metadados e o
mesmo comportamento existentes no repositório Alfresco.
4.4.7 O serviço de migração do repositório Alfresco Community para o novo repositório
deverá contemplar a totalidade dos dados, metadados e documentos armazenados, que
em setembro de 2015 tinha a seguinte situação:
a) Total de aproximadamente 498 mil “nodes”, sendo 208 mil documentos com conteúdo;
b) Espaço ocupado de cerca de 152 GB.
4.4.8 A Contratada deverá considerar que até o início da execução dos serviços de migração
o volume de dados e documentos a ser migrado será maior, haja vista uma taxa de
crescimento médio de 1,5 Gb por mês;
4.5. Serviço de Migração de Dados – SIGAD (item 4)
4.5.1 O SIGAD – Sistema Informatizado de Gestão Arquivística de Documentos do Senado
Federal, é baseado no produto Proton, da fabricante Ikhon, e contém o registro de
documentos arquivísticos e processos administrativos do Senado Federal.
4.5.2 Deverá ser realizada a migração do repositório do SIGAD nos ambientes de
desenvolvimento, homologação e produção.
4.5.3 As pastas e arquivos do SIGAD estão hospedados em diretórios de sistema
operacional, armazenadas fisicamente em discos de storage.
a) A cada documento ou processo no SIGAD podem estar relacionados zero, um ou mais
arquivos do repositório;
b) Os diretórios são organizados por ano e mês e cada arquivo tem um nome composto
pela concatenação de um identificador interno, do número de protocolo e do nome
original do arquivo, conforme exemplificado no Subanexo III deste Termo de
Referência;
4.5.4 Os metadados sobre os documentos e processos do SIGAD estão armazenados em
bancos de dados e não serão migrados.
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4.5.5 A migração do repositório do SIGAD para o novo repositório deverá contemplar a
totalidade das pastas e arquivos armazenados, que em setembro de 2015 tinham a
seguinte situação no ambiente de produção:
a) Total de aproximadamente 287 mil arquivos;
b) Espaço ocupado em torno de 145 GB.
4.5.6 A Contratada deverá considerar que, até o início da execução da migração, o volume de
dados e documentos a ser migrado será maior, considerando uma taxa de crescimento
médio em torno de 45.000 documentos por mês.
4.6. Serviço de Operação Assistida (item 5)
4.6.1 O serviço de Operação Assistida consiste na realização de atividades de administração,
manutenção, monitoramento e operação da solução, em todos os seus ambientes,
visando assegurar o seu adequado funcionamento e atendimento a seus usuários.
4.6.2 Este serviço será prestado pelo prazo de 30 (trinta) meses, renováveis por igual
período, contados a partir do aceite definitivo do item 4.1 - Fornecimento de Licenças e
Serviço de Implantação.
4.6.3 A unidade básica para mensuração deste serviço é a Unidade de Serviço Técnico
(UST), calculada e medida conforme especificado no item 4.6.6.
4.6.4 Os Serviços de Operação Assistida serão solicitados à contratada mediante Ordens de
Serviço dimensionadas em UST, limitadas ao valor de 10.000 (dez mil) UST no
período de 30 meses, com compromisso de requisição de no mínimo o valor de 2.500
(duas mil e quinhentas) UST no mesmo período.
4.6.5 A execução dessas atividades será solicitada e acompanhada por meio de Ordens de
Serviços e Relatórios de Execução dos Serviços mensais, conforme disposto nos
Parágrafos Décimo, Décimo Primeiro, Décimo Sétimo e Décimo Oitavo da Cláusula
Quarta do Anexo 3 do edital.
4.6.6 A mensuração dos Serviços de Operação Assistida em UST obedecerá aos critérios
estabelecidos nos itens 4.6.7 a 4.6.13.
4.6.7 Para fins de estimativa de esforço, considera-se que uma UST é equivalente a uma hora
de prestação efetiva de serviço executado por profissional especializado na solução;
4.6.8 Serão utilizados fatores de ponderação para ajustar a remuneração do serviço a ser
realizado em UST, de acordo com a respectiva complexidade requerida. O quadro
abaixo apresenta as relações entre complexidade e fator de ponderação.
Complexidade Tipo de Serviço
A

Serviço Técnico de baixa complexidade

Fator de
Ponderação
0,5
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B
C

Serviço Técnico de média complexidade
Serviço Técnico de alta complexidade

1,0
1,5

4.6.9 As tarefas que compõem os serviços a serem prestados estão descritas no quadro
abaixo.
Categoria

Tarefa
Criar, alterar e migrar repositórios e seus sistemas de
armazenamento
Instalar, atualizar, remanejar e testar produtos e
componentes da solução e suas dependências nos
diversos ambientes de execução
Instalação e
Manutenção
Apoiar a preparação e configuração de
Evolutiva de
ambientes/repositórios a serem utilizados pelas
Produtos e
aplicações baseadas na solução
Repositórios
Configurar ou adaptar a solução para novas
configurações de infraestrutura ou de arquitetura de
soluções de TI
Executar procedimentos de restauração e
transferência de conteúdo de repositórios
Diagnosticar e solucionar ou encaminhar para a área
responsável casos de indisponibilidade ou
funcionamento inadequado de aplicações baseadas
na Solução
Diagnosticar e solucionar casos de indisponibilidade
ou funcionamento inadequado da solução ou de sua
infraestrutura, acionando o serviço de Suporte
Técnico ou as áreas responsáveis, quando necessário
Atendimento a Abrir, acompanhar e encerrar chamados ao Suporte
Incidentes e
Técnico para apoio na solução de problemas ou
Requisições
solicitações e cobrar correções nos produtos cobertos
pela garantia
Executar correções de dados e cargas de dados nos
repositórios e bases de dados dos componentes da
solução
Esclarecer dúvidas e auxiliar as equipes de
desenvolvimento de soluções de TI no uso e
integração de suas soluções ao produto e seu
ambiente
Realizar a manutenção preventiva da solução e da
Monitoramento sua infraestrutura
, Administração Administrar os servidores onde estão instalados os
e Manutenção produtos da Solução.
Preventiva da Administrar produtos/componentes da Solução.
Solução
Monitorar os serviços da Solução e sua
infraestrutura.

Complexidade

B ou C

A ou B

A ou B
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Zelar pela manutenção da disponibilidade da solução
em conformidade com os níveis de serviço
estabelecidos
Testar o funcionamento dos serviços após mudanças
na infraestrutura de TI.
Administrar usuários, grupos e perfis de acesso nos
repositórios e sua sincronização com serviços de
diretório e outros serviços corporativos.
Preparar documentação complementar à do
Fabricante descrevendo os procedimentos específicos
para o ambiente do Senado quando da instalação e
configuração dos produtos da Solução.
Manter os scripts de parada e reinicio dos serviços
Automatizar tarefas e otimizar procedimentos
visando o aumento da produtividade e prevenção de
erros na administração e uso da solução.
Promover otimizações para melhoria do desempenho
dos produtos integrantes da Solução.
Apoiar a definição e melhoria de políticas de
atualizações, backup/restore, segurança da
informação, implantação de solução e outras
relacionadas à administração da solução
Acompanhar evoluções dos componentes do produto
e sua infraestrutura e propor sua implantação.
4.6.10 Para os tipos de atividade em que mais de um grau de complexidade é admissível, o
requisitante optará pelo mais baixo ao emitir a Ordem de Serviço, salvo demonstrada
maior criticidade ou necessidade de conhecimentos mais avançados em comparação a
outras execuções do mesmo tipo de atividade.
4.6.11 O valor de cada tarefa do serviço de Operação Assistida será calculado pelo produto da
quantidade de UST da tarefa e do valor unitário da UST, multiplicado pelo fator de
ponderação do respectivo nível de complexidade, conforme quadro do item 4.6.8.
4.6.12 Como referência para a formação de preços, mas sem vincular o Senado Federal a
essas quantidades, estima-se que a distribuição das atividades por complexidade de
serviço, em relação ao total solicitado, dar-se-á conforme o quadro a seguir:
Complexidade
A
B
C

Tipo de Serviço da Operação Assistida
Serviço Técnico de baixa complexidade
Serviço Técnico de média complexidade
Serviço Técnico de alta complexidade

Proporção prevista
50%
25%
25%

4.6.13 O Senado poderá, a seu critério e de comum acordo com a Contratada, atualizar a
relação de tarefas que compõem o serviço de Operação Assistida, para adequação às
necessidades de caracterização e detalhamento dos serviços a serem executados.
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4.6.14 A execução de atividades de Operação Assistida poderá ser programada para qualquer
dia ou horário, podendo incluir até mesmo horário noturno, finais de semana e feriados.
a) Essas atividades poderão ser executadas presencialmente ou através de acesso remoto,
conforme a necessidade, possibilidade e conveniência do Senado Federal;
b) Em nenhuma hipótese haverá diferenciação no preço da UST ou quantidade de USTs a
ser pagas em função do local ou do horário de prestação dos serviços;
c) Como referência para a formação de preços, sem vincular de modo algum o Senado a
qualquer quantidade de UST a ser demandada, há uma previsão de utilização de 20
USTs por mês para atividades de manutenção programada fora do horário regular da
jornada de trabalho do Senado Federal, ao se atingir plena utilização da Solução, além
do monitoramento contínuo do ambiente e atendimento de incidentes de alta severidade
em regime integral (“24 x 7”).
4.7. Serviço de Consultoria/Mentoring (item 6)
4.7.1 O serviço de Consultoria/Mentoring consiste na disponibilização pela contratada, após
solicitação do contratante, de um ou mais consultores com conhecimento especializado
na solução para atuarem presencialmente nas instalações do Senado Federal, em
Brasília, nas atividades descritas no item 4.7.9.
4.7.2 Esse serviço será prestado pelo prazo de 30 meses, contados a partir da assinatura do
contrato, renováveis por igual período.
4.7.3 A Unidade de Serviço Técnico de Consultoria (USTC) é a unidade básica para
mensuração desse tipo de serviço, calculada e medida conforme especificado no item
4.7.6.
4.7.4 Os serviços de Consultoria/Mentoring serão solicitados à contratada mediante Ordens
de Serviço dimensionadas em USTC, limitadas a 3.000 (três mil) USTC no período de
30 meses, com compromisso de requisição de, no mínimo, 500 (quinhentas) USTC no
mesmo período.
4.7.5 A execução dessas atividades será solicitada e acompanhada por meio de Ordens de
Serviços e Relatórios de Execução dos Serviços mensais, conforme disposto nos
Parágrafos Décimo, Décimo Primeiro, Décimo Sétimo e Décimo Oitavo da Cláusula
Quarta do Anexo 3 do edital.
4.7.6 A mensuração dos serviços de Consultoria/Mentoring em USTC obedecerá aos
critérios estabelecidos nos itens 4.7.7 a 4.7.14.
4.7.7 Para fins de estimativa de esforço, considera-se que uma USTC é equivalente a
uma hora de prestação efetiva de serviço executado por profissional
especializado na solução.
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4.7.8 Serão utilizados fatores de ponderação para ajustar a remuneração do serviço a ser
realizado em USTC, de acordo com a respectiva complexidade requerida. O quadro a
seguir apresenta as relações entre complexidade e fator de ponderação.
Complexidade Tipo de Serviço
A
Serviço de Consultoria de baixa
complexidade
B
Serviço de Consultoria de média
complexidade
C
Serviço de Consultoria de alta complexidade

Fator de Ponderação
0,5
1,0
1,5

4.7.9 As tarefas que compõem os serviços a serem prestados estão descritas no quadro
abaixo.
Categoria

Tarefa
Orientar, suportar e apoiar as equipes de
desenvolvimento do Senado Federal quanto à
utilização dos recursos e APIs do produto para
construção de novas soluções de TI ou otimização e
adaptação das existentes
Orientar,
Implementar ou orientar, suportar e apoiar as
suportar e
equipes de desenvolvimento do Senado Federal
apoiar as
quanto à adaptação ou desenvolvimento de
equipes
funcionalidades que customizem ou estendam os
técnicas do
serviços oferecidos pela solução.
Senado
Orientar, suportar e apoiar as equipes de
Federal
infraestrutura de TI do Senado Federal quanto à
otimização, ao dimensionamento e à avaliação de
compatibilidade dos recursos computacionais
(hardware, software, middleware) utilizados pela
solução
Ministrar treinamento técnico especializado, em
nível intermediário ou avançado, para os membros
Ministrar
das equipes técnicas de TI do Senado Federal,
treinamentos abordando qualquer recurso e funcionalidade da
técnicos
solução, incluindo aspectos relacionados à
administração, suporte, segurança, desenvolvimento
e integração com outros sistemas.
Executar ou Projetar, executar e/ou orientar as equipes técnicas
apoiar
do Senado Federal em migrações adicionais de
migrações dados e documentos de outras fontes para a nova
de dados
solução.
Realizar análises e emitir recomendações ou
Realizar e
pareceres técnicos sobre casos e cenários de uso do
apoiar
produto e de sua relação com a infraestrutura e as
análises
outras soluções de TI;
técnicas
Realizar ou apoiar a realização de análises técnicas,

Complexidade

A ou B

B ou C

B ou C

B ou C
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Avaliar e
propor
arquiteturas

auditorias e perícias sobre o uso e administração da
solução.
Avaliar e propor arquiteturas e planos de evolução
para a solução e para outras iniciativas técnicas ou
de negócio desenvolvidas sobre a solução;

C

4.7.10 Para os tipos de atividade em que mais de um grau de complexidade é admissível, o
requisitante optará pelo mais baixo ao emitir a Ordem de Serviço, salvo demonstrada
maior criticidade ou necessidade de conhecimentos mais avançados em comparação a
outras execuções do mesmo tipo de atividade
4.7.11 O valor de cada tarefa do serviço de Consultoria/Mentoring será calculado pelo produto da
quantidade de USTC da tarefa e do valor unitário da USTC, multiplicado pelo fator de
ponderação do respectivo nível de complexidade, conforme quadro do item 4.7.8.
4.7.12 Como referência para a formação de preços, mas sem vincular o Senado Federal a essas
quantidades, estima-se que a distribuição das atividades por complexidade de serviço,
em relação ao total solicitado, dar-se-á conforme o quadro a seguir:
Complexidade
A
B
C

Tipo de Serviço de Consultoria
Serviço de Consultoria de baixa complexidade
Serviço de Consultoria de média complexidade
Serviço de Consultoria de alta complexidade

Proporção prevista
40%
40%
20%

4.7.13 O Senado poderá, a seu critério e de comum acordo com a Contratada, atualizar a
relação de tarefas que compõem o serviço de Consultoria/Mentoring, para adequação às
necessidades de caracterização e detalhamento dos serviços a serem executados.
4.7.14 Nas atividades de treinamento técnico especializado, não será considerado o tempo/esforço
de preparação, nem haverá ponderação em função do tamanho da turma; somente o tempo
dedicado a ministrar o treinamento será considerado.
4.7.15 Esse serviço será remunerado apenas na medida em que for utilizado e aceito.
Subanexo I do Termo de Referência – Requisitos do Software
Os itens relacionados a seguir representam características obrigatórias a serem atendidas
pela solução.
Funcionalidades gerais
1. Deve implementar o conceito de repositório de documentos digitais, como estrutura lógica
independente da sua organização física e suporte tecnológico;
2. Deve prover armazenamento, recuperação e gerenciamento de documentos digitais,
compostos por metadados/atributos, conteúdos e estruturas de apoio, permitindo acessos múltiplos
e simultâneos para leitura, garantindo acessos exclusivos para alteração e não exigindo que o
usuário especifique onde armazenar os objetos;
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3. Deve suportar o controle de versões dos documentos e o controle de concorrência das
atualizações, por meio de operações de check-in e check-out, versionando os metadados em
conjunto com o conteúdo;
4. Deve oferecer a organização lógica dos documentos em estrutura hierárquica de pastas,
permitindo que um mesmo documento ou versão seja referenciado em mais de uma pasta sem
duplicidade de armazenamento;
5. Deve suportar a associação de metadados ou grupos de metadados avulsos (adhoc) a
documentos ou pastas, de forma complementar aos metadados definidos no respectivo tipo de
documento ou pasta;
6. Deve suportar a exclusão lógica de documentos e pastas e sua recuperação (recurso de
"lixeira");
7. Deve suportar a criação de relacionamentos/associação entre documentos e entre pastas;
8. Deve oferecer a criação de documentos compostos, ou seja, documentos que sejam a agregação
de outros documentos;
9. Deve suportar a gestão do ciclo de vida de documentos, incluindo a definição de estados,
regras de transição entre eles e definição de respostas aos eventos do ciclo de vida;
10. Deve implementar controle de acesso aos dados do repositório, permitindo conceder ou
negar, a usuários e grupos específicos, acesso de criação, leitura, alteração e exclusão de
documentos e pastas individuais ou de determinado tipo;
11. Deve suportar a propagação das regras de controle de acesso de uma pasta para os documentos
e pastas nela contidos;
12. Deve suportar o bloqueio de alterações em versões anteriores dos documentos mesmo para
usuários com permissão de alteração na respectiva versão atual.
Estrutura do repositório
13. Deve prover estruturação do repositório por meio de um modelo baseado em tipos de
documentos, de pastas e de outros objetos, para os quais se definam metadados, regras,
comportamentos e permissões;
14. Deve disponibilizar nativamente tipos básicos de documentos e pastas, que permitam utilizar
o repositório sem customizações;
15. Deve suportar a criação de novos tipos de documentos e pastas, básicos ou especializados a
partir dos existentes, permitindo para cada um a definição de novos metadados, regras ou
comportamentos;
16. Deve suportar a criação de metadados dos tipos texto (string), numérico (inteiro e decimal),
verdadeiro/falso (booleano), data/hora e referência a objeto (usuário, documento, pasta),
multivalorados ou não, com possibilidade de configurar validações e restrições de integridade aos
valores;
17. Deve suportar a configuração de validação de valores de metadados por meio de: expressões
regulares, listas de valores e intervalos de valores (para números e datas);
18. Deve suportar a definição de ciclos de vida documentais, incluindo especificação de estados
e transições entre eles, regras de transição (pré-condições, pós-condições, gatilhos) e respostas a
eventos do ciclo de vida (criação, exclusão, transição de estado);
39
Senado Federal | Praça dos Três Poderes | Via N2 | Unidade de Apoio II | CEP 70165-900 | Brasília DF
Telefone: +55 (61) 3303-3036 | licita@senado.leg.br

19. Deve suportar a implementação e extensão de comportamentos customizados (incluindo
regras e respostas a eventos do ciclo de vida) na linguagem Java versão 7 ou superior;
20. Deve prover ferramenta para manutenção do modelo do repositório sem a necessidade de
programação ou criação manual de tabelas e relacionamentos em banco de dados;
21. Deve prover controle de acesso para manutenção do modelo do repositório, permitindo
conceder ou negar, a usuários e grupos específicos, acesso a operações sobre cada elemento de
estrutura do repositório, contemplando no mínimo as operações de criação, alteração e exclusão de
tipo de documento ou pasta e de definições de metadados;
22. Deve assegurar a integridade do repositório com relação ao seu modelo independentemente
do meio pela qual as operações forem acionadas (como interfaces de usuário, APIs e operações
internas), incluindo obediência à estrutura, cumprimento de regras e correta execução de
comportamentos;
23. Os nomes de pastas, documentos e outros elementos de organização devem poder conter
espaços, hífens, parênteses e caracteres acentuados da língua portuguesa, distintos de seus
identificadores internos ou mnemônicos;
24. Os tipos documentais, metadados, estados de ciclo de vida e outros elementos de estrutura do
repositório devem possuir atributos específicos para armazenar o nome a ser exibido para o
usuário, que permita espaços, hífens e caracteres acentuados da língua portuguesa, distintos de seus
identificadores internos ou mnemônicos;
25. Deve oferecer uma linguagem de scripts ou mecanismo equivalente que possibilite a criação,
alteração e exclusão dos elementos do modelo do repositório de forma automatizada,
incluindo a implantação de artefatos executáveis gerados para customizar comportamentos e regras
desses elementos;
26. Deve suportar a automação de todas as tarefas necessárias para implantação dos artefatos
executáveis de customização do modelo, sem exigência de acesso gráfico ou interativo para
alterar, reempacotar ou republicar componentes do produto;
Indexação e busca
27. Deve prover a indexação de conteúdo e metadados dos documentos, incluindo todas as suas
versões, e oferecer busca textual e estruturada sobre esses índices;
28. Deve oferecer mecanismos para excluir da indexação metadados, conteúdos de formatos
específicos e documentos de determinado tipo;
29. Deve suportar a indexação de conteúdo de todos os formatos conforme respectiva indicação no
Quadro 1, ao final deste Subanexo, com capacidade de identificar e tratar adequadamente os
conjuntos de caracteres codificados em UTF-8, ISO-8859-1 e Windows-1252;
30. Deve ser capaz de indexar conteúdo dos formatos suportados mesmo quando estiverem dentro
de arquivo compactado;
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31. Deve permitir, na busca de documentos, a especificação de filtros:
a. por metadados de qualquer tipo;
b. por índice textual (incluindo conteúdo e metadados);
c. por pasta (incluindo busca hierárquica);
d. por tipo documental (incluindo busca hierárquica);
e. por combinações dos anteriores com os operadores lógicos E (AND), OU (OR) e
NÃO (NOT);
32. Deve oferecer, na busca de documentos:
a. ordenação dos resultados por relevância;
b. ordenação dos resultados por qualquer metadado e o agrupamento no resultado;
c. uso dos operadores de comparação = (igual), < (menor que), <= (menor ou igual a),
> (maior que), >= (maior ou igual a), <> (diferente) para campos numéricos e de
data;
d. uso de caracteres curinga, palavras-chave ou partes de palavras com uso de
curingas;
e. uso de intervalos de data;
f. busca no índice textual por sentença exata e por combinação de palavras;
33. Deve permitir a pesquisa unificada de todos os tipos documentais, tanto por metadados quanto
por índice textual;
34. Deve ser capaz de indexar documentos de forma incremental, ou seja, capaz de lidar com
adições, alterações e remoções de documentos do repositório;
35. Deve suportar a reconstrução de índices de forma incremental e total;
36. Deve permitir a captura de eventos que geram indexação de conteúdo (novo conteúdo,
alterado, excluído), para construir integrações com mecanismos de indexação externa;
Visualização de conteúdo
37. Deve oferecer componente de software para a visualização de conteúdo em qualquer um dos
formatos em que esta necessidade é indicada no Quadro 1, ao final deste Subanexo, sem
necessidade da instalação manual do software na máquina cliente;
38. O componente de visualização de conteúdo deve poder ser embutido em páginas de qualquer
aplicação web;
39. O componente de visualização de conteúdo deve ser aderente aos padrões do World Wide Web
Consortium (W3C) e compatível com os navegadores Chrome, Firefox, Safari e Internet Explorer;
40. O componente de visualização de conteúdo deve funcionar corretamente em dispositivos
móveis (smartphones e tablets) com sistemas operacionais Android e iOS;
41. O componente de visualização de conteúdo não pode depender da utilização de plug-ins
baseados na NPAPI ou nas tecnologias Flash e ActiveX;
42. O componente de visualização de conteúdo deve oferecer recurso para o usuário criar
marcações sobre o documento (anotações gráficas e textuais, desenhos, carimbos, destaque com
cores), e gravá-las no repositório associadas ao documento, mas sem alterá-lo;
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43. O componente de visualização de conteúdo deve oferecer recursos de ajuste visual, incluindo
“zoom”, “panning” (arrastar visualização) e rotação;
44. O componente de visualização de conteúdo deve oferecer recursos de leitura, incluindo
rolagem de texto com mouse (scrollbar) e teclado (setas e teclas PageUp/PageDown), indicação da
página atual e quantidade total de páginas, navegação direta para página, exibição de miniaturas
(thumbnails) de páginas, localização e seleção de texto e cópia de conteúdo selecionado para área
de transferência;
45. O componente de visualização de conteúdo deve oferecer recursos de imprimir, fazer
download e enviar o documento por e-mail a partir do visualizador;
Armazenamento e gestão de conteúdo
46. Deve suportar o armazenamento de conteúdo digital de qualquer tipo e formato, com
limitação de tamanho não inferior a 2 Gigabytes cada, preservando o conteúdo original;
47. Deve suportar conteúdo e atributos codificados em UTF-8, ISO-8859-1 e Windows-1252, em
todas as funcionalidades do produto, sendo capaz de identificar automaticamente o conjunto de
caracteres utilizado;
48. Deve suportar o armazenamento de documentos sem conteúdo (somente metadados);
49. Deve permitir que um mesmo conteúdo esteja vinculado a mais de um documento ou versão,
sem necessidade de armazená-lo em duplicidade;
50. Deve oferecer URL (endereço web) persistente para acesso direto ao conteúdo dos
documentos, respeitadas as permissões de acesso;
51. Deve suportar a vinculação de diversos conteúdos (original e renditions) a uma mesma versão
de documento, permitindo definir um deles como principal;
52. Deve ser capaz de extrair de cada conteúdo os metadados básicos, como tipo MIME e tamanho
em bytes, e armazená-los em metadados do documento;
53. Deve ser capaz de extrair de cada conteúdo os metadados específicos da sua categoria,
incluindo título, autor, data de produção e dimensões, quando aplicável, e armazená-los em
metadados do documento;
54. Deve ser capaz de converter qualquer formato de conteúdo suportado para os formatos
indicados na respectiva coluna do Quadro 1, ao final deste Subanexo;
55. Deve ser capaz de produzir miniaturas (thumbnails) para os formatos de imagens bitmap,
conforme indicação no Quadro 1, ao final deste Subanexo;
56. Deve permitir a implementação de geração de conteúdo ou conversão de formato customizada,
por meio da linguagem Java ou de serviço HTTP RESTful;
57. Deve suportar a geração automática de conteúdos adicionais (renditions) de um documento por
meio de conversão do seu conteúdo original, disparada por evento configurável ou por comando da
API;
58. Deve oferecer mecanismos para assegurar e verificar a integridade do conteúdo, como
utilização de algoritmos de checksum;
59. Deve suportar a configuração de diversas áreas de armazenamento de conteúdo (“data stores”)
para um mesmo repositório, com suporte a sistemas de arquivos locais e de rede;
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60. Deve suportar a migração seletiva de conteúdo de uma área de armazenamento para outra, de
forma transparente aos clientes, disparada por evento configurável ou por comando de API;
Requisitos Tecnológicos
Compatibilidade de infraestrutura
61. Deve ser integralmente executável em equipamentos e nas dependências do Senado Federal,
sem depender de equipamentos, recursos, aplicações ou dados que não estejam sob a gestão da
instituição;
62. Todos os componentes da solução a ser executados em ambiente servidor devem ser
compatíveis com o sistema operacional Linux, distribuições Ubuntu Server versões 12 ou 14 LTS e
superiores ou CentOS versões 6 ou 7 e superiores, ou com outra distribuição Linux desde que
fornecida como parte da solução (ou seja, para a qual seja fornecido o devido licenciamento,
implantação, garantia de atualização, suporte técnico, operação assistida e consultoria/mentoring,
nos termos deste Termo de Referência), admitida a utilização de sistema operacional Windows
Server para os componentes responsáveis pela visualização de conteúdo ou transformação de
formatos.
63. Deve ser compatível com ambiente servidor rodando tanto em máquina física quanto máquina
virtual utilizando VMWare versão 5.5 e superiores, em arquitetura x86 64 bits;
64. Deve utilizar a pilha de protocolos TCP/IP de forma nativa para comunicação entre seus
componentes e deles com seus clientes, suportando IPv4 e IPv6 (ambos);
65. Deve ser compatível com a utilização de storages para armazenamento de arquivos por meio
do sistema operacional;
66. Os componentes do produto que utilizarem bancos de dados relacionais devem ser compatíveis
com o SGBD Oracle versões “11g Release 2”, “12c Release 1” e superiores;
67. Os componentes do produto que dependerem de servidor de aplicação Java devem ser
compatíveis com o produto Tomcat versões 7 e 8, ou outro servidor de aplicação Java compatível
com Java 7 e 8, desde que fornecido como parte da solução (ou seja, para a qual seja fornecido o
devido licenciamento, implantação, garantia de atualização, suporte técnico, operação assistida e
consultoria/mentoring, nos termos deste Termo de Referência);
68. Os componentes do produto que executarem em ambiente Java devem ser compatíveis com
runtime Java SE versões 7 ou superior;
69. Todos os programas que necessitam ser executados ou instalados nas estações de trabalho para
suportar os requisitos especificados neste anexo deverão ser compatíveis com os sistemas
operacionais Windows 7 e superiores;
70. Os componentes do produto acessíveis por meio de interface web devem ser aderentes aos
padrões do World Wide Web Consortium (W3C) e compatíveis com os navegadores Chrome,
Firefox, Safari e Internet Explorer;
Arquitetura do produto
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71. Deve permitir arquitetura centralizada e distribuída, de forma transparente ao usuário, mesmo
que sejam executados em plataformas de hardware e software diferentes e localizações geográficas
distintas, possibilitando o crescimento tanto em poder de processamento quanto em distribuição
física;
72. Deve possibilitar a criação de múltiplos repositórios independentes no mesmo conjunto de
equipamentos servidores;
73. Deve ter capacidade para 10.000.000 (dez milhões) de documentos em um único repositório;
74. Deve ter capacidade de atender 2.000 (duas mil) sessões/requisições simultaneamente;
75. Deve poder operar em cluster, para prover alta disponibilidade, de forma transparente aos
clientes;
76. Deve ter suporte a esquema de balanceamento de carga, de forma transparente aos clientes;
77. Deve armazenar separadamente os dados de negócio e de configuração do produto, de modo a
permitir cópia e restauração independente de cada um deles;
78. Deve ter todas as configurações e parametrizações armazenadas de forma independente das
configurações do sistema operacional, sendo vedada a exigência de edição manual de registro do
Windows e equivalentes.
79. Deve permitir o envio de e-mails pelo protocolo SMTP, compatível com servidor Microsoft
Exchange 2013 e superiores, para as funcionalidades que oferecerem este recurso;
80. Deve ser capaz de ser instalada e executar em estações de trabalho, rodando em máquina
virtual local ou container de aplicações, ainda que com restrição de capacidade, admitindo-se
versão específica para desenvolvimento de soluções de TI.
Segurança e Gestão de Usuários
81. Deve prover integração automática com serviços de diretório por meio dos padrões LDAP e
LDIF e com o produto Microsoft Active Directory versão 2008 R2 e superiores, suportando
autenticação e obtenção/atualização de dados sobre usuários e grupos;
82. Deve oferecer parametrização da integração com o serviço de diretório, permitindo especificar
filtros para o subconjunto de usuários e grupos, por meio de expressões LDAP, e mapear os
atributos de usuários e grupos (nome, e-mail, matrícula, etc.) aos seus respectivos atributos no
serviço de diretório;
83. Deve associar os usuários e grupos a seus respectivos registros no serviço de diretório por meio
de identificadores estáveis, suportando alterações em nome, login, e-mail, matrícula ou outros
atributos sem perda de referências;
84. Deve suportar a existência de usuários homônimos e de usuários sem endereço de e-mail
cadastrado;
85. Deve permitir o gerenciamento das permissões relacionadas a usuários e a grupos do serviço de
diretório sem exigência da criação de extensões no serviço de diretório;
86. Deve ser capaz de tornar um usuário inativo ou logicamente excluído sem que o repositório
perca as referências a ele;
87. Deve oferecer um mecanismo de cadastramento de usuários e grupos independentes do serviço
de diretório;
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88. Deve suportar um número ilimitado de usuários dentro de cada grupo, bem como grupos
dentro de grupos;
89. Deve suportar Single Sign-On por meio do protocolo SAML (Security Assertion Markup
Language) versão 1.1 ou OAuth 2.0, inclusive para criação de sessões nas APIs;
90. Deve prever a possibilidade de alteração das senhas mestras (senha do superusuário e/ou
usuário de instalação) sem necessidade de reinstalação ou reconfiguração significativa do produto;
91. Deve suportar a configuração de perfis de administração, designando permissões para ações
específicas de configuração e manutenção do repositório a usuários/grupos específicos;
92. Deve permitir o tráfego de senhas de usuários somente quando criptografadas;
93. Deve assegurar a obediência às regras de controle de acesso independentemente do meio pelo
qual as operações forem realizadas (interface gráfica, scripts, APIs, operações internas, etc.);
Auditoria
94. Deve ser capaz de efetuar registros de auditoria de todas as operações sobre documentos, tipos
documentais, pastas, permissões, usuários e das configurações da própria auditoria, contendo no
mínimo a data/hora da operação, o usuário que executou, a operação e qual o objeto afetado,
mesmo que excluído;
95. Deve armazenar separadamente os dados de auditoria e os dados de negócio do repositório;
96. Deve permitir configurar quais informações serão armazenadas em uma determinada trilha de
auditoria, habilitar ou desabilitar os registros de cada tipo de operação e determinar o seu nível de
detalhe;
97. Deve permitir auditar usuários específicos ou grupos de usuários;
98. Deve oferecer funcionalidade de consulta e pesquisa das trilhas de auditoria, com possibilidade
de filtrar o resultado por diferentes parâmetros, como data, ocorrência ou usuários;
99. Deve permitir fazer backup e exportação de trilhas de auditoria;
100. Deve ser capaz de registrar tentativas de acesso não autorizado ao repositório.
Administração do produto
101. Deve implementar a inicialização de seus serviços de forma automática, quando o sistema
operacional for iniciado.
102. Deve fornecer ferramentas de monitoramento, diagnóstico, configuração e administração do
produto, para todos os seus módulos/serviços/componentes, facilitando a operação dos seus
administradores;
103. Deve fornecer rotinas automatizadas (jobs, utilitários) de análise e manutenção preventiva do
repositório, incluindo verificação de consistência e limpeza da base de dados, que possam ser
disparadas sob demanda ou agendadas para execução periódica;
104. Deve ter capacidade de fornecer informações de monitoramento e diagnóstico para a
ferramenta Nagios versão 3.5.0 e superiores;
105. Deve oferecer a listagem de sessões ativas em cada um dos nós do repositório, fornecendo
meios para identificar as operações ativas em cada uma e para suspender ou cancelar sessões;
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106. Deve manter registros (logs) de seu funcionamento, com nível de detalhe e local de
armazenamento configuráveis, que registrem os erros ocorridos e as operações internas do
repositório, permitindo avaliação do seu comportamento e diagnóstico de problemas, não se
confundindo com os registros de auditoria;
107. Deve fornecer ferramenta gráfica para consulta ao repositório e navegação por sua estrutura,
com funcionalidade para tarefas de suporte e administração;
108. Deve permitir o acionamento das ações de administração a partir de estações de trabalho
locais ou remotas;
109. Deve fornecer API HTTP RESTful, Java ou de linha de comando que permita acionar ações
de administração do produto de forma automatizada, incluindo inicialização, parada e consulta ao
estado de execução dos seus serviços/componentes;
110. Deve prover controle de acesso para administração do repositório, permitindo conceder ou
negar a usuários e grupos específicos acesso a operações e configurações específicas de
administração do produto;
111. Deve possuir funcionalidade de exportação e importação de documentos do repositório,
individualmente e em lote, de modo que um ou mais documentos de um repositório possam ser
copiados ou movidos para outro ou restaurados a partir de cópia;
112. Deve fornecer interface de comandos ou mecanismo equivalente que permita executar de
forma interativa consultas e alterações em metadados dos documentos, inclusive em lote;
113. Deve permitir a implantação de upgrades e correções de forma incremental, sem exigir
reinstalação ou reconfiguração significativa do produto, e sem perda de customizações e
configurações já realizadas;
114. Deve possuir mecanismos para extrair estatísticas de uso do repositório, permitindo filtrar,
cruzar e agregar dados como tamanho do conteúdo, tipo, data de criação e autor de documentos,
formatos e áreas de armazenamento, pelo menos.
Extensibilidade dos serviços do repositório
115. Deve prover pontos de extensão nos serviços do repositório, que permitam acionar adaptações
e customizações desenvolvidas na linguagem Java ou por meio de serviços HTTP RESTful;
116. Deve permitir a implantação dos artefatos de adaptação ou customização dos serviços do
repositório de forma automatizada;
117. Deve permitir a implementação de mecanismos customizados para extração de metadados a
partir de conteúdo e para conversão/transformação de formatos, que possam ser utilizados de forma
complementar ou em substituição aos mecanismos pré-existentes.
APIs para desenvolvimento de soluções
118. Todas as funcionalidades devem estar disponíveis via APIs, sem exigir a utilização de
componentes visuais próprios do produto (formulários, telas, etc.), de modo que se possa executálas a partir de componentes de software desenvolvidos;
119. Deve prover API em Java, compatível com versão Java SE 7 ou superior, para todas as
funcionalidades;
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120. Deve prover API HTTP RESTful para todas as funcionalidades de manipulação de
documentos, pastas e conteúdo;
121. Deve suportar o padrão CMIS 1.0 ou superior;
122. Deve suportar o protocolo WebDAV;
123. Deve prover comportamento transacional dentro de cada operação, independentemente do
método de acionamento;
124. Deve oferecer consulta, por meio de SQL, aos documentos, metadados e outras informações,
caso armazenadas em banco de dados relacional;
Documentaç
ão
125. Deve fornecer documentação detalhada de instalação, configuração, administração,
customização, desenvolvimento e utilização de todos os módulos do produto, em meio
eletrônico, em português ou inglês, no formato PDF ou HTML;
126. Deve fornecer documentação detalhada de uso do visualizador de documentos, em
meio eletrônico, em português, no formato PDF ou HTML;
O quadro a seguir elenca os formatos de arquivo a serem suportados pela solução
com relação à indexação de conteúdo, à visualização e anotações bem como indica os
formatos alvo obrigatórios para o mecanismo de conversão de formatos.

Categoria

Documento
textual e
planilha

Dados
estruturados

Quadro 1 – Formatos de arquivo a serem suportados
Formatos
Indexação
Formato
para
de conteúdo
conversão
Texto puro
HTML, XHTML - Hypertext Markup
Language
RTF - Rich Text Format
XHTML,
PDF, PDF/A - Portable Document
Sim
PDF e
Format
PDF/A
TIFF - Tagged Image File Format
Microsoft Office (doc/docx, xls/xlsx,
ppt/pptx e derivados)
ODF - Open Document Format (odt,
ods, odp e derivados)
MSG - Item do Microsoft Outlook
EML - E-mail MIME
CSV - Comma-separated values
XML - Extensible Markup Language
GIF - Graphics Interchange Format

Sim

N/A

Visualização
e anotações

Sim

Sim
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Imagem
bitmap

PNG - Portable Network Graphics
BMP - Bitmap Image File
JPG, JPEG - JPEG Image
Imagem
SVG - Scalar Vector Graphics
vetorial
WMF - Windows Metafile
OGA, OGG - Ogg Audio
MP3 - MPEG 1 Audio Layer 3
Áudio
WMA - Windows Media Audio
WAV
OGV, OGG - Ogg Video
WMV - Windows Media Video
Vídeo
MP4 - MPEG-4 Part 14
AVI - Audio Video Interleave
ZIP
Compactado RAR - Roshal Archive
GZ - GNU zip

Sim
(metadados
extraídos)

PNG ou JPG
(geração de
miniatura)

Sim

Sim

N/A

Não

Sim
(metadados
extraídos)

N/A

Não

Sim
(metadados
extraídos)

N/A

Não

Sim

N/A

Não

Subanexo II do Termo de Referência – Cenários de Uso da Solução

Este subanexo descreve os cenários de uso previstos para o Repositório Corporativo de
Documentos Digitais a ser adquirido, de modo a embasar a identificação do modelo de
licenciamento da solução e sua quantificação. Apresenta também o ambiente tecnológico, para
melhor caracterizar as necessidades de integração e compatibilidade tecnológica.
Vale ressaltar que a solução será elemento base para todas as soluções de TI do Senado
Federal, voltadas tanto para o público interno quanto externo, que necessitarem de gestão e
conversão de documentos. Deste modo, em linhas gerais, os cenários de uso do repositório apontam
para necessidades de licenciamento abrangentes e flexíveis.
A solução será hospedada e gerida pela Secretaria de Tecnologia da Informação do Senado
Federal – Prodasen. Para garantir o adequado processo de gerência de configuração e
desenvolvimento de soluções de TI, o Repositório Corporativo de Documentos Digitais será instalado
em três ambientes: desenvolvimento, homologação e produção. As seções a seguir apresentam a
infraestrutura atual aplicável à solução e os cenários de uso previstos em cada ambiente.

Infraestrutura atual aplicável à solução:
•

Ambiente servidor:
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o Hardware com arquitetura i386 64 bits, em ambiente de Data Center, físicos ou
virtualizados em VMWare 5.5 ou superior;
o Sistema operacional Linux distribuições Ubuntu Server 12.04 ou superior ou
CentOS 7 ou superior (admitida outra distribuição Linux como parte da solução,
conforme Subanexo I – Requisitos de Software);
o Storages Hitachi acessados por intermédio do sistema operacional;
o Servidores de banco de dados relacionais Oracle 11g R2 ou superior, em ambiente
Linux;
o Servidores de aplicação Java Tomcat versão 7 ou superior em ambiente Linux, em
cluster ativo-ativo (nos ambientes de homologação e produção), com HAProxy,
Varnish e NGinx (admitido outro servidor de aplicação como parte da solução,
conforme Subanexo I – Requisitos de Software);
o Servidor de diretório Microsoft Active Directory versão 2008 R2;
o Servidor de autenticação unificada CAS versão 3.5 (a ser integrado via protocolo
SAML 1.1 ou OAuth 2.0);
o Serviço de monitoramento Nagios versão 3.5.
•

Ambiente de estações de trabalho
o Estações de trabalho Windows 7 ou Linux Ubuntu Desktop 12.04 LTS ou
superiores;
o Navegadores Internet Explorer 10, Firefox 37 e Google Chrome 42 e superiores;
o Antivírus McAfee VirusScan Enterprise + AntiSpyware Enterprise.
O ambiente descrito acima serve como referência para identificação dos cenários de uso,

mas não substitui os requisitos de compatibilidade tecnológicas especificados no Subanexo I deste
Termo de Referência.

Ambiente de Produção
•

Descrição: ambiente destinado à utilização real pelos usuários e aplicações. Consiste de
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ambiente crítico, sujeito a níveis elevados de exigência quanto a disponibilidade,
desempenho, confiabilidade, integridade e segurança da informação.
•

Topologia de instalação prevista: De três a cinco repositórios e seus serviços de apoio,
serviços de indexação de conteúdo e conversão de formatos, distribuídos em uma ou mais
instalações do produto, em cluster de duas máquinas cada, configuradas para operar em
balanceamento de carga.

•

Usuários cadastrados: todos os usuários ativos do cadastro de operadores de rede do Senado
Federal, além de usuários administrativos e de sistema, totalizando cerca de 13.500 usuários
nomeados. Considerar também a necessidade de acesso anônimo, conforme Cenários de Uso.

•

Volume de documentos: até milhões de documentos em cada repositório, conforme
demandas das aplicações.

•

Cenários de Uso:
1. Acesso de aplicações para o público interno via API


Descrição: acesso de aplicações internas do Senado Federal ao repositório e seus
serviços, por intermédio das APIs (CMIS, Java ou HTTP RESTful), atuando
em nome dos usuários finais de forma transparente (acessos nomeados).



Usuários reais (potenciais): usuários ativos da rede do Senado Federal, usuários
administrativos e usuários de sistema, totalizando cerca de 13.500 usuários
nomeados.

2. Utilização de aplicações para público externo via API


Descrição: acesso de aplicações do Senado Federal destinadas ao público geral
(cidadãos, público externo em geral) ao repositório, por intermédio das APIs
(CMIS, Java ou HTTP RESTful), com conexão ao repositório em nome da
aplicação (acesso anônimo).



Usuários reais (potenciais): toda a sociedade (milhões de pessoas), por meio de
conexão anônima ou via usuário de aplicação.

3. Download de conteúdo por meio de URLs


Descrição: disponibilização de URLs para acesso direto a conteúdo não
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protegido, para acesso de qualquer pessoa, via Internet.


Usuários reais (potenciais): toda a sociedade (milhões de pessoas), por meio de
conexão anônima/via usuário de aplicação.


Acesso via conectores de conteúdo e pastas Web Descrição: usuários internos
do Senado Federal acessando, para leitura e escrita, documentos e pastas
por meio de soluções de portal, ferramentas de colaboração ou conectores de
conteúdo (como os WebFolders do Windows e outros clientes), que conectam
ao repositório via CMIS ou WebDAV, mediante controle de acesso.



Usuários reais (potenciais): usuários ativos da rede do Senado Federal
(aprox. 13.500 pessoas).

Ambiente de Homologação
•

Descrição: ambiente destinado à validação de soluções de TI por parte de gestores e usuários
finais, bem como testes preparatórios para entrada em produção. É um ambiente que
reproduz ao máximo as características da produção, em termos de arquitetura e configuração,
porém com utilização não crítica e períodos de ociosidade;

•

Volume de documentos: milhares de documentos em cada repositório, podendo
eventualmente ser feitas cargas maiores para fins de validação.

•

Usuários cadastrados: todos os usuários cadastrados no ambiente de produção.

•

Topologia de instalação prevista: idêntica à de produção, porém sem acesso de público
externo e com menor capacidade de processamento.

•

Cenários de Uso:
1. Validação de soluções por usuários de negócio


Descrição: disponibilização de soluções de TI para validação de usuárioschave;



Usuários reais (potenciais): equipe de desenvolvimento de soluções de TI e
usuários-chave de sistemas de TI do Senado Federal, totalizando cerca de
200 pessoas.
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Testes de carga e compatibilidade com o ambiente de produção Descrição:
execução de rotinas e programas para identificar gargalos de desempenho
e analisar compatibilidade com ambiente análogo à produção;



Usuários reais (potenciais): equipe de desenvolvimento de soluções de TI e
de infraestrutura de TI do Senado Federal, totalizando cerca de 100 pessoas.

Ambiente de Desenvolvimento
•

Descrição: destinado ao teste integrado de soluções de TI em desenvolvimento no
Prodasen. É um ambiente crítico para a produção de soluções de TI, mas não tem
necessidade de replicar fielmente as condições do ambiente de produção.

•

Topologia de instalação prevista: uma instalação centralizada, com diversos repositórios, e
instalações locais ou eventuais em estações de trabalho, máquinas virtuais ou containers
leves de aplicação (ver Cenários de Uso).

•

Volume de documentos: conforme necessidade de cada instalação (ver Cenários de Uso).

•

Usuários cadastrados: conforme necessidade de cada instalação (ver Cenários de Uso).

•

Cenários de Uso:
1. Teste integrado de soluções


Descrição: aplicações em desenvolvimento ou manutenção, rodando em
servidor de aplicação do ambiente de desenvolvimento ou nas estações de
trabalho dos desenvolvedores, acessando um repositório centralizado via APIs
(Java, CMIS ou Restful);



Topologia prevista: instalação única em ambiente servidor, com diversos
repositórios configurados.



Quantidade de documentos: milhares de documentos em cada repositório,
como carga de dados de teste para desenvolvimento;



Usuários cadastrados: todos os desenvolvedores e administradores, além de
ao menos 10 usuários de teste por aplicação (aprox. 100), em média,
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totalizando cerca de 1.000 (mil) usuários, podendo ser locais ou obtidos via
integração com AD.


Usuários reais (potenciais): todos os desenvolvedores de solução de TI e
administradores do ambiente de desenvolvimento (aprox. 100 pessoas);

2. Integração contínua e testes automatizados de soluções


Descrição: testes automatizados, disparados pelo ambiente de integração contínua a
cada nova liberação ou atualização, iniciam dinamicamente um repositório préconfigurado, acessando-o via APIs (Java, CMIS ou Restful) e encerrando-o.



Topologia prevista: instâncias de repositório executadas em ambiente de
máquina virtual ou container de aplicações (p. ex. Docker), rodando em
equipamento servidor, iniciadas e encerradas de forma automática a partir de
imagens ou bases pré-configuradas;



Quantidade de documentos: dezenas ou centenas de documentos por instância,
conforme necessidade dos testes.



Usuários cadastrados: ao menos 20 usuários de teste em cada instalação préconfigurada;



Usuários reais (potenciais): agentes do ambiente automatizado de integração
contínua do Prodasen.

3. Desenvolvimento local de soluções


Descrição: aplicações em desenvolvimento ou manutenção, rodando nas estações de
trabalho dos desenvolvedores, acessando via APIs um repositório instalado em
máquina virtual ou container de aplicações na mesma estação de trabalho.



Topologia prevista: instalação distribuída, em máquina virtual ou container de
aplicações estilo Docker, rodando nas estações de trabalho de cada desenvolvedor
da equipe, incluindo ferramentas de administração e desenvolvimento;



Quantidade de documentos: dezenas ou centenas de documentos por instância,
conforme necessidade do processo de desenvolvimento.



Usuários cadastrados: ao menos 20 usuários de teste em cada instalação,
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podendo ser locais ou via integração com AD;


Usuários reais (potenciais): todos os desenvolvedores de soluções de TI (aprox.
80 pessoas).

4. Instalações eventuais para teste e suporte


Descrição: instalações realizadas eventualmente para realização de treinamentos,
testes exploratórios, diagnósticos, avaliação de funcionalidades, validação de
atualizações ou outras tarefas de suporte técnico.



Topologia prevista: instalações “avulsas”, temporárias, em equipamento servidor
ou estações de trabalho;



Quantidade de documentos: centenas ou milhares, conforme a necessidade de
cada instalação;



Usuários cadastrados: algumas unidades, para realização das atividades a que a
instalação se propõe;



Usuários reais (potenciais): administradores da solução e equipes de suporte técnico
(aprox. 10 pessoas).

Subanexo III do Termo de Referência – Exemplo da estrutura de pastas do SIGAD
A imagem a seguir é um exemplo da organização da estrutura de pastas do repositório
SIGAD: diretórios subdivididos em anos e meses, e arquivos com nomes longos, compostos pela
concatenação de um identificador, um número de protocolo e o nome original do conteúdo.

Subanexo IV do Termo de Referência – Níveis Mínimos de Serviço
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Os itens a seguir especificam os níveis de serviço exigidos para a prestação de cada um dos
serviços descritos neste Termo de Referência, e os redutores a ser aplicados no cálculo do valor a
ser considerado para cada um no faturamento.

Fornecimento de Licenças e Serviço de Implantação
Indicador

Meta

Redutor

Data de conclusão Em até 60 dias a partir da 0,5%, para cada dia de atraso, sobre o
do serviço
emissão da respectiva O.S.
valor do serviço de implantação(*),
limitada a incidência a 20%.
(*)
O valor do serviço de implantação, considerado como base para cálculo do redutor especificado
acima, será a parcela do preço do item “Fornecimento de Licenças e Serviço de Implantação”
referente à execução da Implantação da solução (item 1.2 do Anexo 4 do edital).
Serviços de Migração de dados
Indicador

Meta

Redutor

Data de conclusão Data de conclusão prevista na 0,5%, para cada dia de atraso, sobre o
do serviço
Ordem de Serviço
preço total do serviço de migração de
dados, limitada a incidência a 20%.
Serviço de Garantia de Atualização e Suporte Técnico
Categoria

Indicador

Meta

Tempo
de Prazo máximo para solução 2 horas corridas
Atendimento
(definitiva ou provisória) para
acionamento com severidade
ALTA

Prazo máximo para solução 1 dia útil

Redutor
0,5% sobre o valor
mensal do serviço de
Garantia
de
Atualização
e
Suporte
Técnico,
para cada hora de
atraso ou fração,
limitada a incidência
a 20% no mês para o
somatório
das
ocorrências
deste
tipo.
0,3% sobre o valor
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(definitiva ou provisória) para
acionamento com severidade
MÉDIA

Prazo máximo para solução 10 dias úteis
(definitiva ou provisória) de
acionamentos
com
severidade BAIXA

Fornecimento
Fornecimento
de 9 meses a partir da
de Atualizações compatibilidade da solução liberação pelo respectivo
com nova versão de produto fabricante, desde que
ou padrão suportado
solicitada pelo Senado
Federal

mensal do serviço de
Garantia
de
Atualização
e
Suporte
Técnico,
para cada dia útil de
atraso, limitada a
incidência a 15% no
mês
para
o
somatório
das
ocorrências
deste
tipo.
0,1% sobre o valor
mensal do serviço de
Garantia
de
Atualização
e
Suporte
Técnico,
para cada dia útil de
atraso, limitada a
incidência a 10% no
mês
para
o
somatório
das
ocorrências
deste
tipo.
2% sobre o valor
mensal do serviço de
Garantia
de
Atualização
e
Suporte
Técnico,
para cada mês de
atraso, limitada a
incidência a 10% por
compatibilidade
solicitada e 20% do
valor mensal.

Serviço de Operação Assistida
Categoria

Indicador

Meta

Indisponibilidade
da No
máximo
solução no horário crítico, minutos por mês
paradas
Disponibilidade da excetuadas
previamente
autorizadas,
Solução
causadas por defeitos do
produto ou causadas por
componentes
da

Redutor
35 2% sobre o valor da
Ordem de Serviço
que
solicita
a
atividade para o mês
vigente, para cada
10 minutos
ou
fração
de
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infraestrutura de TI que não
sejam de responsabilidade
da Contratada
Indisponibilidade
da
solução fora do horário
crítico, excetuadas paradas
previamente
autorizadas,
causadas por defeitos do
produto ou causadas por
componentes
da
infraestrutura de TI que não
sejam de responsabilidade
da Contratada
Data de conclusão do
Atendimento serviço
de demandas
planejadas
Resposta
acionamentos
(incidentes
requisições)

a Prazo
máximo
para
atendimento
(solução
e definitiva ou provisória) de
acionamento
com
severidade ALTA

Prazo
máximo
para
atendimento
(solução
definitiva ou provisória) de
acionamento
com
severidade MÉDIA

Prazo
máximo
atendimento
acionamento
severidade BAIXA

para
de
com

indisponibilidade
além
da
meta,
limitada
a
incidência a 20%.
No máximo 22 horas 2% sobre o valor da
por mês
Ordem de Serviço
que
solicitaa
atividade para o mês
vigente, para cada
uma hora
de
indisponibilidade
além da
meta,
limitada
a
incidência a 20%.
Data de conclusão 1%, para cada dia
prevista na Ordem de de atraso, sobre o
Serviço
valor total da OS,
limitada
a
incidência a 20%.
2 horas corridas
1% sobre o valor da
Ordem de Serviço
que
solicita
a
atividade para o mês
vigente, para cada
hora de atraso ou
fração,
por
acionamento,
limitada
a
incidência a 20%.
1 dia útil
0,5% sobre o valor
da
Ordem
de
Serviço que solicita
a atividade para o
mês vigente, para
cada dia útil ou
fração de atraso,
limitada
a
incidência a 20%.
5 dias úteis
0,3% sobre o valor
da
Ordem
de
Serviço, para cada
dia útil de atraso,
limitada
a
incidência a 10%.
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Serviço de Consultoria/Mentoring
Indicador
Data de
conclusão do
serviço

Meta

Redutor

Data de conclusão prevista na 1%, para cada dia de atraso, sobre o valor
Ordem de Serviço
total da OS, limitada a incidência a 20%.
Subanexo V do Termo de Referência – Exigência de Perfil Profissional

Tipo de Serviço
Serviço de Implantação

Serviço de Garantia de
Atualização e Suporte
Técnico
Serviço de
Assistida

Operação

Serviços de Migração de
dados

Serviço de Consultoria /
Mentoring

Qualificação mínima exigida
Experiência, de no mínimo 3 (três) anos em serviços de instalação e
suporte da solução, garantia da qualidade, implantação de melhores
práticas, análise de desempenho e integração de componentes da
solução, planejamento e validação da arquitetura de aplicações
construídas sobre a solução ou que a utilizem como elemento crítico;
Diploma de nível superior em área relacionada à Tecnologia da
Informação; Treinamentos especializados pelo fabricante
da
solução.
Experiência, de no mínimo 2 (dois) anos na prestação de serviços de
suporte à solução; Diploma de nível superior em área relacionada à
Tecnologia da Informação; Treinamentos especializados pelo
fabricante da solução.
Experiência, de no mínimo 2 (dois) anos na prestação de serviços de
operação e administração da solução; Diploma de nível superior em
área relacionada à Tecnologia da Informação; Treinamentos
especializados na solução.
Experiência, de no mínimo 3 (três) anos em projetos e serviços
envolvendo a solução, o desenvolvimento de aplicações sobre
plataformas de gestão de conteúdo e migrações de dados; Diploma
de nível superior em área relacionada à Tecnologia da Informação;
Treinamentos especializados pelo fabricante da solução.
Experiência, de no mínimo 3 (três) anos em serviços de consultoria,
treinamento, garantia da qualidade, implantação de melhores
práticas, análise de desempenho e integração de produtos da
plataforma, planejamento e validação da arquitetura de soluções
construídas para a plataforma ou que a utilizem como elemento
crítico; Diploma de nível superior em área relacionada à Tecnologia
da Informação; Treinamentos especializados pelo fabricante da
solução.

Todas as comprovações de experiência deverão ser demonstradas por intermédio de
currículo profissional e conjunto de atestados que totalizados atendam aos valores mínimos
exigidos, firmados por entidades da Administração Pública, direta ou indireta, ou por empresa
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privada.
No(s) atestado(s) devem estar explícitos: a empresa que está fornecendo o atestado,
o responsável pelo setor encarregado do objeto em questão e a especificação dos serviços
executados pelo profissional. Serão aceitos atestados emitidos tanto pela matriz quanto pelas filiais.
O objetivo dessas exigências é que seja fornecido ao Senado Federal um serviço altamente
qualificado, compatível com a criticidade e complexidade da plataforma de gestão de documentos
digitais que se objetiva implantar.
Assim, considera-se que os profissionais envolvidos nos serviços continuados (operação
assistida, garantia e suporte técnico) devem ser no mínimo de nível pleno, que se pode associar a
uma experiência mínima de dois anos em atividades de administração, suporte e manutenção de
soluções de natureza semelhante à do objeto. Para os serviços de implantação, migração e
consultoria/mentoring, que envolvem maior risco ou conhecimento avançado, considera-se
adequado exigir a execução por profissionais de nível sênior, que se pode caracterizar por uma
experiência mínima de três anos em atividades de projetos e serviços relacionados a gestão de
conteúdo corporativo.
Em todos os casos, considera-se que formação superior em área relacionada a Tecnologia
da Informação, juntamente com treinamentos especializados na solução oferecida, são essenciais
para qualquer profissional alocado na prestação de qualquer um dos serviços componentes do
objeto desta contratação.
Subanexo VI do Termo de Referência – Modelos e Minutas de Documentos

MODELO DE PROPOSTA TÉCNICA
A Proposta Técnica deverá ser entregue em original, ou em cópia autenticada em cartório,
encadernada, com todos os documentos perfeitamente legíveis e organizados em capítulos e
anexos, conforme modelo apresentado a seguir.
APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA:
Texto livre para apresentação da Licitante e da Proposta.
Capítulo 1 - Introdução
Neste capítulo, a empresa Licitante deverá ser identificada por meio das informações constantes no
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Quadro I - Informações para Identificação da Licitante descrito a seguir.
Quadro I - Informações para Identificação da Licitante Razão Social
Razão Social
CNPJ
Endereço
Dados para comunicação à distância (fax, telefone, e-mail)
Nome dos responsáveis legais
Identificação da pessoa física representante legal da Licitante nesta
licitação (CPF; RG, Endereço, Fax, e-mail, Telefones fixos e celulares)
Assinatura do representante legal da Licitante

Capítulo 2 – Descrição do Fornecimento
Neste capítulo, deverá ser fornecida a descrição da solução que está sendo proposta.
Tópico 2.1 – Produtos
Relacionar os Produtos que farão parte do procedimento, incluindo programas, licenças de uso e
documentação.
Tópico 2.2 – Serviços
Descrever os serviços oferecidos. Para cada serviço, quando pertinente, descrever o espaço físico
necessário.
Tópico 2.3 – Componentes de Software
Relacionar os componentes do software proposto, conforme modelo apresentado no Quadro II
- Dados para Identificação de Componente. O campo Identificação deverá ser utilizado para
referência ao componente em outras tabelas, como por exemplo na coluna Componente da
Tabela de Declaração de Conformidade.
Quadro II - Dados para Identificação de Componente Identificação (informação que
identifique univocamente o componente no escopo do fornecimento)
Nome
Descrição
Fabricante
Modelo/”part number” (se aplicável)
Versão
Tópico
2.4
–
Configuração
Computacional
Descrever a configuração computacional necessária à operacionalização da solução, levando
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em consideração os requisitos descritos no Subanexo I deste Termo de Referência.
Adicionalmente, neste mesmo tópico, a empresa pode relacionar demais recursos de hardware que
julgar necessários para a completa operacionalização da solução.
Tópico 2.5 – Monitoramento Remoto
(Opcional)
Caso seja do interesse da Empresa licitante, apresentar proposta para acesso remoto à
plataforma exclusivamente para monitoramento do sistema durante o prazo de duração do
contrato. Esta proposta será submetida à apreciação do PRODASEN e, em sendo aceitável do
ponto de vista de segurança do ambiente computacional do Senado Federal, poderá ser
implementada como elemento facilitador para a manutenção do sistema.
Capítulo
3
–
Declaração
de
Conformidade
No parágrafo inicial deste capítulo a Empresa licitante deve declarar que está ciente de que
modificações (adaptações, customizações, extensões) efetuadas para adequação aos requisitos
e integrações descritos neste Termo de Referência serão mantidas operacionais e funcionais em
suas demais versões e atualizações subsequentes.
Em seguida, a Empresa licitante deverá fazer a sua declaração de conformidade quanto a
cada requisito da solução. Para tanto, deverá fornecer tabela indicando, para cada requisito
elencado no Subanexo I deste Termo de Referência, qual o componente da solução que o
atende (quando se tratar de requisito funcional) e em que trechos da documentação técnica do
produto (documento e página) está atestado atendimento ao respectivo requisito, conforme
modelo abaixo.
Requisito

Documentação técnica
Documento
Página/Item
xx. Descrição do requisito, Identificador
do Nome
do Número
da
conforme Anexo
componente que atende documento
página, seção
ao requisito
ou item que
descreve
a
funcionalidade
...

Componente da solução

...

...

...

Capítulo 4 – Anexos
Neste capítulo, a empresa licitante deverá relacionar todos os anexos que acompanham a proposta
técnica. Toda a documentação citada no Capítulo 3 – Declaração de Conformidade da proposta
deverá constar nesta seção, preferencialmente fornecida em meio digital.
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MINUTA DE TERMO DE CONFIDENCIALIDADE
Esta seção apresenta o modelo do Termo de Confidencialidade da Informação, a ser firmado
pela empresa a ser contratada.

SENADO FEDERAL
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PRODASEN
TERMO DE CONFIDENCIALIDADE DA INFORMAÇÃO

SENADO FEDERAL, com sede em Brasília-DF, inscrito no CNPJ sob o nº 00.530.279/0004-68,
doravante denominado SF e NOME DA EMPRESA, pessoa jurídica com sede na ...., inscrita no
CNPJ/MF sob o n.º ..., doravante denominada CONTRATADA e, sempre que em conjunto
referidas como PARTES para efeitos deste TERMO DE CONFIDENCIALIDADE DA
INFORMAÇÃO, doravante denominado simplesmente TERMO, e,
CONSIDERANDO que, em razão do atendimento à exigência do Contrato SF Nº ..., celebrado
pelas PARTES, doravante denominado CONTRATO, cujo objeto é a ..., mediante condições
estabelecidas pelo SF;
CONSIDERANDO que o presente TERMO vem para regular o uso dos dados, regras de negócio,
documentos, informações, sejam elas escritas ou verbais ou de qualquer outro modo apresentada,
tangível ou intangível, entre outras, doravante denominadas simplesmente de INFORMAÇÕES,
que a CONTRATADA tiver acesso em virtude da execução contratual;
CONSIDERANDO a necessidade de manter sigilo e confidencialidade, sob pena de
responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer assunto de interesse do SF de
que a CONTRATADA tomar conhecimento em razão da execução do CONTRATO, respeitando
todos os critérios estabelecidos aplicáveis às INFORMAÇÕES;
O SF estabelece o presente TERMO mediante as cláusulas e condições a seguir:
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CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O objeto deste TERMO é prover a necessária e adequada proteção às INFORMAÇÕES do SF,
principalmente aquelas classificadas como CONFIDENCIAIS, em razão da execução do
CONTRATO celebrado entre as PARTES.
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS
a) As estipulações e obrigações constantes do presente instrumento serão aplicadas a todas e
quaisquer INFORMAÇÕES reveladas pelo SF, inclusive aquelas de programas a serem integrados
à Solução;
b) A CONTRATADA se obriga a manter o mais absoluto sigilo e confidencialidade com relação a
todas e quaisquer INFORMAÇÕES que venham a ser fornecidas pelo SF, a partir da data de
assinatura deste TERMO, devendo ser tratadas como INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS, salvo
aquelas prévia e formalmente classificadas com tratamento diferenciado pelo SF;
c) A CONTRATADA se obriga a não revelar, reproduzir, utilizar ou dar conhecimento, em
hipótese alguma, a terceiros, bem como a não permitir que nenhum de seus diretores, empregados
e/ou prepostos faça uso das INFORMAÇÕES do SF;
d) O SF, com base nos princípios instituídos na Segurança da Informação, zelará para que as
INFORMAÇÕES que receber e tiver conhecimento sejam tratadas conforme a natureza de
classificação informada pela CONTRATADA.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS LIMITAÇÕES DA CONFIDENCIALIDADE
a) As obrigações constantes deste TERMO não serão aplicadas às INFORMAÇÕES que:
a1) Sejam comprovadamente de domínio público no momento da revelação ou após a
revelação, exceto se isso ocorrer em decorrência de ato ou omissão das PARTES;
a2) Tenham sido comprovadas e legitimamente recebidas de terceiros, estranhos ao presente
TERMO;
a3) Sejam reveladas em razão de requisição judicial ou outra determinação válida do
Governo, somente até a extensão de tais ordens, desde que as PARTES cumpram qualquer
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medida de proteção pertinente e tenham sido notificadas sobre a existência de tal ordem,
previamente e por escrito, dando a esta, na medida do possível, tempo hábil para pleitear
medidas de proteção que julgar cabíveis.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES ADICIONAIS
a) A CONTRATADA se compromete a utilizar as INFORMAÇÕES reveladas exclusivamente
para os propósitos da execução do CONTRATO;
b) A CONTRATADA se compromete a não efetuar qualquer cópia das INFORMAÇÕES sem o
consentimento prévio e expresso do SF;
b1) O consentimento mencionado na alínea “b”, entretanto, será dispensado para cópias,
reproduções ou duplicações para uso interno das PARTES;
c) A CONTRATADA se compromete a cientificar seus diretores, empregados e/ou prepostos da
existência deste TERMO e da natureza confidencial das INFORMAÇÕES do SF;
d) A CONTRATADA deve tomar todas as medidas necessárias à proteção das INFORMAÇÕES
do SF, bem como evitar e prevenir a revelação a terceiros, exceto se devidamente autorizado por
escrito pelo SF;
e) Cada PARTE permanecerá como única proprietária de todas e quaisquer INFORMAÇÕES
eventualmente reveladas à outra parte em função da execução do CONTRATO;
f) O presente TERMO não implica a concessão, pela parte reveladora à parte receptora, de
nenhuma licença ou qualquer outro direito, explícito ou implícito, em relação a qualquer direito de
patente, direito de edição ou qualquer outro direito relativo à propriedade intelectual.
f1) Os produtos gerados na execução do CONTRATO, bem como as INFORMAÇÕES
repassadas à CONTRATADA, são única e exclusiva propriedade intelectual do SF;
g) A CONTRATADA firmará acordos por escrito com seus empregados e consultores ligados
direta ou indiretamente ao CONTRATO, cujos termos sejam suficientes a garantir o cumprimento
de todas as disposições do presente instrumento;
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h) A CONTRATADA obriga-se a não tomar qualquer medida com vistas a obter, para si ou para
terceiros, os direitos de propriedade intelectual relativos aos produtos gerados e às
INFORMAÇÕES que venham a ser reveladas durante a execução do CONTRATO;

CLÁUSULA QUINTA – DO RETORNO DE INFORMAÇÕES
a) Todas as INFORMAÇÕES reveladas pelas PARTES permanecem como propriedade exclusiva
da parte reveladora, devendo a esta retornar imediatamente assim que por ela requerido, bem como
todas e quaisquer cópias eventualmente existentes.
CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA
a) O presente TERMO tem natureza irrevogável e irretratável, permanecendo em vigor desde a
data de sua assinatura até 5 (cinco) anos após o término do contrato.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES
a) A quebra do sigilo e/ou da confidencialidade, devidamente comprovada, possibilitará a imediata
aplicação de penalidades previstas conforme disposições contratuais e legislações em vigor que
tratam desse assunto, podendo até culminar na rescisão do CONTRATO firmado entre as
PARTES. Neste caso, a CONTRATADA, estará sujeita, por ação ou omissão, ao pagamento ou
recomposição de todas as perdas e danos sofridos pelo SF, inclusive as de ordem moral, bem como
as de responsabilidades civil e criminal, as quais serão apuradas em regular processo administrativo
ou judicial.
CLÁUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
a) Este TERMO constitui vínculo indissociável ao CONTRATO, que é parte independente e
regulatória deste instrumento;
b) O presente TERMO constitui acordo entre as PARTES, relativamente ao tratamento de
INFORMAÇÕES, principalmente as CONFIDENCIAIS, aplicando-se a todos e quaisquer acordos
futuros, declarações, entendimentos e negociações escritas ou verbais, empreendidas pelas
PARTES em ações feitas direta ou indiretamente;
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c) Surgindo divergências quanto à interpretação do pactuado neste TERMO ou quanto à execução
das obrigações dele decorrentes, ou constatando-se nele a existência de lacunas, solucionarão as
PARTES tais divergências, de acordo com os princípios da legalidade, da equidade, da
razoabilidade, da economicidade, da boa-fé, e, as preencherão com estipulações que deverão
corresponder e resguardar as INFORMAÇÕES do SF;
d) O disposto no presente TERMO prevalecerá sempre em caso de dúvida, salvo expressa
determinação em contrário, sobre eventuais disposições constantes de outros instrumentos legais
conexos relativos à confidencialidade de INFORMAÇÕES;
e) A omissão ou tolerância das PARTES, em exigir o estrito cumprimento das condições
estabelecidas neste instrumento, não constituirá novação ou renúncia, nem afetará os direitos, que
poderão ser exercidos a qualquer tempo.

CLÁUSULA NONA - DO FORO
a) As Partes elegem o foro de Brasília-DF, para dirimir quaisquer dúvidas originadas do presente
TERMO, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por assim estarem justas e estabelecidas as condições, é assinado o presente TERMO DE
CONFIDENCIALIDADE DA INFORMAÇÃO, pela CONTRATADA, sendo em 2 (duas) vias de
igual teor e um só efeito.
Brasília,

de

de

Nome
Diretor
NOME DA EMPRESA.
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Subanexo VII do Termo de Referência – Prova de Conceito
A Prova de Conceito (POC) tem como objetivo assegurar que os produtos constantes da
Proposta Técnica da licitante cumprem os principais requisitos exigidos neste Termo de
Referência, tanto em aspectos funcionais quanto não-funcionais, incluindo compatibilidade e
desempenho mínimo esperado.
A realização da Prova de Conceito consiste das seguintes etapas:
1. Fornecimento do ambiente de execução da POC e roteiros dos testes, pelo Senado
Federal;
2. Instalação e configuração da amostra do produto, pela Licitante;
3. Execução de testes e análises pelo Senado Federal;
4. Ajustes da instalação, se necessário, pela Licitante, e conclusão dos testes e análises
pelo Senado Federal;
5. Decisão pela aprovação ou não do produto, pelo Senado Federal.

Ambiente de Execução
O ambiente de execução da POC, a ser fornecido pelo Senado Federal, consiste de:
a) Duas máquinas virtuais VMWare, para a instalação de todos os componentes da
amostra, com a seguinte configuração, no mínimo:
•

4 processadores e 16 Gb de memória RAM, rodando sobre host físico com
processador Intel Xeon E5-2650 v2 8C 2.6GHz;

•

sistema operacional Linux CentOS 7, 64 bits (que poderá ser substituído,
pela licitante, durante a instalação da amostra, por sistema operacional
componente da solução);

•

instância de servidor de aplicação Tomcat 7 (que poderá ser substituído, pela
licitante, durante a instalação da amostra, por servidor de aplicação
componente da solução);
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b) duas estações de trabalho com Windows 7, 64 bits, com pelo menos 4 Gb de RAM,
conectada à rede local e à Internet, para instalação das ferramentas clientes e de
administração e para o trabalho dos técnicos da licitante;
c) área de armazenamento de rede, onde poderão ser alocados os conteúdos do
repositório instalado;
d) instância de banco de dados Oracle, onde poderão ser criados os esquemas e objetos
de banco de dados da instalação;
e) instruções e informações de acesso aos sistemas e recursos necessários para a
instalação e configuração da amostra.
Juntamente com o ambiente de execução, serão fornecidos à licitante os roteiros detalhados dos
testes e análises a serem executados pelo Senado Federal.

Instalação da Amostra
Após disponibilização do ambiente e solicitação do Senado Federal, a licitante terá o prazo
de três dias úteis para fazer a instalação de amostra completa da solução no ambiente fornecido,
bem como a configuração, de modo a demonstrar todos os requisitos. Esse prazo poderá ser
prorrogado, justificadamente, a critério do Senado Federal.
A licitante poderá distribuir os componentes da solução nos dois servidores fornecidos, da
forma que julgar tecnicamente mais adequado, não sendo necessária a instalação em modo de alta
disponibilidade (“cluster”). A solução deverá ser configurada para conectar-se ao serviço de
diretórios do Senado Federal, habilitando um subconjunto de usuários e grupos para uso nos testes.
As configurações aceitáveis neste momento restringem-se aos componentes do produto
instalado e ao sistema operacional, servidor de aplicação e banco de dados fornecidos
especificamente para esta atividade, desde que não os tornem incompatíveis com os requisitos
deste Termo de Referência ou com o ambiente computacional do Senado Federal.

Análise Técnica
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Uma vez concluída a instalação da amostra, os servidores do Senado Federal farão a
verificação de conformidade de requisitos selecionados dentre os constantes no item 3.2 deste
Termo de Referência, por meio de procedimentos manuais e/ou automatizados previamente
definidos, que estabelecerão aferição objetiva da conformidade de cada item. Os técnicos da
licitante poderão acompanhar as verificações, orientando sobre o uso do produto e esclarecendo
dúvidas.
Será realizado também teste de desempenho da solução de software, utilizando programa ou
roteiro automatizado desenvolvido pelo Senado Federal, que permitirá simulação de carga sobre o
repositório utilizando API CMIS.
Para realização do teste de desempenho, o repositório será preparado com até 200.000
(duzentos mil) documentos dos tipos PDF, RTF, DOCX, TXT, XML, JPG e/ou binários, com
tamanho variados, sendo no máximo 500 Mb. Os documentos deste repositório de testes estarão
classificados em até 10 tipos documentais, cada um com até 10 metadados de diferentes tipos,
organizados em uma estrutura de pastas com até 5 níveis e no máximo 30 subpastas em cada uma.
Serão simuladas até 10 (dez) chamadas simultâneas para cada operação do quadro a seguir,
e o tempo máximo de resposta para cada operação não deve ultrapassar o máximo estipulado em
90% (noventa por cento) dos casos.
Operação

Tempo máximo de resposta

Criar um documento com conteúdo de aprox. 100 kb

1 segundo

Criar de um documento com conteúdo de aprox. 5 Mb

5 segundos

Buscar documento por identificador e ler seus metadados

0,1 segundo

Buscar conteúdo de um documento com aprox. 100 kb

0,1 segundo

Buscar conteúdo de um documento com aprox. 5 Mb

0,5 segundo

Percorrer documentos de uma pasta com aprox. 100 itens e ler
seus metadados
Pesquisar documentos por valor exato de metadado, que resulte
em aprox. 100 itens, e percorrer resultados

0,2 segundo

1,5 segundo
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Pesquisar documentos por índice textual, que resulte em aprox.
100 itens, e percorrer resultados

1 segundo

Os tempos de referência especificados foram obtidos com base em testes realizados sobre
repositório atual de documentos do Senado Federal, e têm por objetivo assegurar que a adoção da
nova solução não representará perda no desempenho para os usuários atuais.
Para evitar que a concorrência na utilização de recursos compartilhados (como rede e
armazenamento) prejudiquem os resultados do teste de desempenho, a realização das medições
poderá ser agendada para horários de baixa utilização da infraestrutura tecnológica em que a
amostra estiver instalada.

Ajustes da Instalação e Deliberação
Após concluídas as verificações pelo Senado Federal, será emitido relatório indicando os
itens verificados e o resultado (conforme/não conforme) de cada um. Se todos os itens verificados
estiverem de acordo com as características esperadas, a solução técnica apresentada pela licitante
estará aprovada.
Caso constatados itens que não estejam em conformidade com as especificações ou critérios
de desempenho esperados, o relatório será encaminhado à licitante, que disporá de dois dias úteis
para promover ajustes nas configurações e resolver eventuais problemas encontrados.
Findo este prazo, a Licitante fornecerá relatório que descreva, de forma clara e objetiva,
quais as alterações realizadas na instalação. O Senado Federal procederá então nova rodada de
testes e verificações, envolvendo todos os itens previamente avaliados, e não apenas os reprovados.
Se persistir algum requisito sem atendimento, ou caso as alterações promovidas pela licitante
tenham adulterado a base de dados ou descaracterizado de alguma forma a instalação previamente
realizada ou seu ambiente, a proposta da licitante será desclassificada. Caso os problemas tenham
sido sanados, a solução será considerada aprovada.
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 126/2015
(Processo nº 00200.012920/2014-28)
ANEXO 3
MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO

Que entre si celebram, de um lado, a UNIÃO
por intermédio do SENADO FEDERAL e, do
outro,
, para a aquisição de Solução
de Repositório Corporativo de Documentos
Digitais, composta por fornecimento de licenças
de uso e implantação de software; migração de
dados; garantia de atualização e suporte técnico;
operação assistida; e consultoria/mentoring.

A UNIÃO, por intermédio do SENADO FEDERAL, doravante denominado SENADO ou
CONTRATANTE, com sede na Praça dos Três Poderes, em Brasília-DF, CNPJ nº
00.530.279/0001-15, neste ato representado pela sua Diretora-Geral,
, e
, com sede na
, fax n° (
)
- e( ) , telefone n°
( )
- e
, CNPJ-MF nº
/
- , doravante denominada
CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.
, CI.
, expedida
pela /
, CPF nº.
- , resolvem celebrar o presente contrato, decorrente do
PREGÃO ELETRÔNICO nº /20 , homologado pela Senhora Diretora-Geral, às fls. do
Processo n.º 00200.012920/2014-28, incorporando o edital e a proposta apresentada pela
CONTRATADA, fls./
a este instrumento, e sujeitando-se as partes às disposições
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Política de Contratações do Senado Federal,
Anexo V do Ato da Comissão Diretora nº 12 de 2014 e do Ato da Diretoria-Geral nº 9 de
2015, e das cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente instrumento tem por objeto a aquisição de Solução de Repositório Corporativo de
Documentos Digitais, composto por fornecimento de licenças de uso e implantação de
software; migração de dados; garantia de atualização e suporte técnico por 30 (trinta) meses;
operação assistida por 30 (trinta) meses, com limite de 10.000 (dez mil) Unidades de Serviço
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Técnico; e consultoria/mentoring por 30 (trinta) meses, com limite de 3.000 (três mil)
Unidades de Serviço Técnico de Consultoria, de acordo com os termos e especificações
constantes deste contrato e do edital.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA
CONTRATADA
São obrigações da CONTRATADA, além de outras previstas neste contrato ou decorrentes da
natureza do ajuste:
I - manter durante a execução deste contrato as condições de habilitação e de
qualificação que ensejaram sua contratação;
II - apresentar cópias autenticadas das alterações do ato constitutivo, sempre que
houver;
III - efetuar o pagamento de seguros, tributos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários, comerciais, assim como quaisquer outras despesas diretas e/ou
indiretas relacionadas com a execução deste contrato;
IV - manter, durante a realização de serviços nas dependências do SENADO, os seus
empregados e prepostos uniformizados, devidamente identificados e munidos dos
equipamentos de proteção e segurança do trabalho, quando for o caso;
V - manter preposto para este contrato, que irá representá-la sempre que for
necessário, o qual:
a) não poderá estar alocado em quaisquer serviços desta contratação;
b) deverá, sempre que solicitado, estar disponível nas dependências do
SENADO nos dias úteis em horário comercial e acessível por contato
telefônico em qualquer outro horário, inclusive em feriados e finais de
semana.
VI - atender prontamente quaisquer orientações e exigências do fiscal e/ou do gestor
do contrato, inerentes à execução do objeto contratual;
VII - propiciar todos os meios e facilidades necessárias à fiscalização do fornecimento
da solução e da prestação dos serviços pelo CONTRATANTE.
VIII - assegurar que os profissionais envolvidos na prestação de serviços deste
contrato estejam continuamente capacitados e atualizados nos aspectos específicos da
solução e nos aspectos gerais da área de Tecnologia da Informação, além de observar
as qualificações mínimas descritas no Subanexo V do Termo de Referência – Anexo 2
do edital;
IX - consultar o fiscal e/ou o gestor do contrato sempre que houver necessidade de
esclarecimentos relativos ao objeto deste ajuste, submetendo-lhe em tempo hábil
quaisquer questões que possam implicar alteração de suas especificações;
X - ceder ao CONTRATANTE os direitos de propriedade intelectual e direitos
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autorais sobre os diversos artefatos e produtos produzidos especificamente para o
SENADO, ao longo da execução contratual, incluindo a documentação, os modelos de
dados e as bases de dados;
XI - submeter previamente à aprovação do SENADO, por escrito, a solicitação de
substituição de qualquer componente do objeto, definido em sua proposta;
XII - empregar todos os materiais, peças e equipamentos necessários à execução dos
serviços, bem como se responsabilizar pelos gastos relativos a deslocamentos de seus
técnicos;
XIII – responsabilizar-se única e exclusivamente perante o SENADO por qualquer
equipamento ou serviço fornecido como parte da execução do objeto contratado,
mesmo que adquirido ou fornecido por terceiros;
XIV - prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo SENADO relativamente
ao objeto do contrato;
XV - detalhar e repassar para o SENADO, sem qualquer custo adicional, todo o
conhecimento técnico utilizado na execução dos serviços;
XVI - corrigir, sem custos adicionais, os defeitos ou as imperfeições dos serviços
executados, durante a vigência do contrato ou da garantia;
XVII - seguir as instruções e observações efetuadas pelo fiscal e pelo gestor do
contrato, bem como refazer, sem ônus, qualquer serviço não executado a contento;
XVIII - garantir a execução dos serviços, sem interrupção, substituindo, em caso de
necessidade e sem ônus para o SENADO, quaisquer recursos que se façam
necessários;
XIX - entregar ao SENADO, e manter atualizada, a relação nominal dos profissionais
que atuarão nas dependências do SENADO, fornecendo o CPF, identidade e função;
XX - responsabilizar-se por todos os atos dos profissionais alocados na prestação dos
serviços desta contratação, relacionados ao manuseio de arquivos, sistemas
computadorizados, software e equipamentos do SENADO;
XXI - adequar e manter o nível de prestação dos serviços em sintonia com as
alterações na plataforma tecnológica ou processos de trabalho, tão logo seja
comunicada pelo SENADO;
XXII - reportar imediatamente qualquer anormalidade, erro ou irregularidades que
possa comprometer a execução dos serviços e o bom andamento das atividades do
SENADO;
XXIII - elaborar e apresentar, mensalmente, até o terceiro dia útil do mês
subsequente, relatório gerencial dos serviços demandados ou executados, contendo: a
relação das ordens de serviço e atividades iniciadas, encerradas e em andamento; a
relação de acionamentos do serviço de Garantia de Atualização e Suporte Técnico no
mês de referência, sua situação e tempos de atendimento; os indicadores de
disponibilidade da solução; e as demais informações necessárias ou úteis ao
acompanhamento e à avaliação da execução das ordens de serviço.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os empregados incumbidos da execução dos serviços não
terão qualquer vínculo empregatício com o SENADO, sendo remunerados única e
exclusivamente pela CONTRATADA e a ela vinculados.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A CONTRATADA responsabilizar-se-á por quaisquer danos
causados ao SENADO ou a terceiros, por ação ou omissão de seus empregados, ou prepostos,
decorrentes da execução deste contrato.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Não poderá a CONTRATADA veicular publicidade acerca
do objeto a que se refere o presente contrato, salvo autorização específica do SENADO.
I - A CONTRATADA fica proibida de veicular e comercializar os produtos e as
informações geradas em razão da prestação dos serviços objeto deste contrato.
II - A CONTRATA também não poderá divulgar, de modo algum, quaisquer
informações a que tenha acesso em virtude dos trabalhos a serem executados ou de
que tenha tomado conhecimento em decorrência da execução do objeto deste contrato,
sob pena de aplicação das sanções cabíveis, além do pagamento de indenização por
perdas e danos.
PARÁGRAFO QUARTO – A CONTRATADA não poderá ceder os créditos, nem subrogar direitos e obrigações deste contrato a terceiros.
PARÁGRAFO QUINTO – Aplicam-se a este contrato as disposições do Código de Proteção
e Defesa do Consumidor instituído pela Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO
CONTRATANTE
São obrigações do CONTRATANTE, além de outras previstas neste contrato ou decorrentes
da natureza do ajuste:
I - encaminhar formalmente as demandas, por meio de ordem de serviço;
II - receber o objeto fornecido pela CONTRATADA que esteja em conformidade com
a proposta aceita, conforme inspeções realizadas;
III - aplicar à CONTRATADA as sanções administrativas regulamentares e
contratuais cabíveis;
IV - efetuar o pagamento à CONTRATADA, dentro dos prazos estabelecidos neste
contrato;
V - comunicar à CONTRATADA todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o
fornecimento da Solução de TI;
VI - fornecer à CONTRATADA as informações e os esclarecimentos necessários à
execução dos serviços objeto deste contrato;
VII - providenciar espaço e meios adequados no local da instalação para a eficiente
prestação do objeto, e cooperar para a manutenção de um registro de atividades no
local;
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VIII - notificar a CONTRATADA sobre quaisquer problemas observados na
execução dos serviços, para que sejam adotadas as medidas necessárias;
IX - permitir o acesso dos profissionais da CONTRATADA às suas dependências,
equipamentos, softwares e sistemas de informação para a execução dos serviços;
X - permitir o acesso dos profissionais da CONTRATADA que executarem os
serviços de forma remota aos ambientes tecnológicos do SENADO;
XI - comunicar à CONTRATADA sobre alterações na plataforma de tecnologia da
informação, nos processos de trabalho e nas tarefas correspondentes.
CLÁUSULA QUARTA – DO REGIME DE EXECUÇÃO
A CONTRATADA executará os serviços objeto deste contrato, compreendendo fornecimento
de Solução de Repositório Corporativo de Documentos Digitais, por meio de licenças de uso e
implantação de software; migração de dados; garantia de atualização e suporte técnico;
operação assistida; e consultoria/mentoring, de acordo com as especificações e os prazos
descritos neste contrato, no edital e em seus anexos.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os serviços serão executados presencialmente, nas
dependências do SENADO, na Secretaria de Tecnologia da Informação (Prodasen), em
Brasília-DF, ou por meio de acesso remoto pela rede mundial de computadores, conforme
especificado em cada serviço.
I - Independentemente do local de prestação dos serviços, em nenhuma hipótese
haverá diferenciação no preço a ser pago para a sua execução.
II - Para os serviços executados nas dependências do SENADO, fica a cargo deste
providenciar os recursos necessários ao bom desempenho do serviço, tais como: local
de trabalho, móveis e recursos computacionais (computadores, conexão à rede local e
licenças de softwares).
III - Para os serviços executados fora das dependências do SENADO, os recursos de
hardware e software, assim como quaisquer outros necessários, são de
responsabilidade da CONTRATADA, incluindo o telefone para acionamento, a
interconexão com a rede de informática do SENADO, e demais custos associados.
IV - No caso de acesso remoto, o CONTRATANTE será responsável por fornecer à
CONTRATADA somente os dispositivos criptográficos necessários para o acesso
remoto, de forma segura, à rede do SENADO.
a) O SENADO não fornecerá as estações de trabalho, notebooks, telefones
celulares e links de acesso à Internet a serem utilizados nesses acessos
remotos.
V - O horário de execução de cada serviço será definido pelo CONTRATANTE na
respectiva ordem de serviço, em conformidade com os critérios de horário de
atendimento especificados para cada um dos serviços objeto deste contrato.
a) Considera-se que o período regular da jornada de trabalho do SENADO
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fica compreendido entre 7 e 22 horas, conforme Ato nº 2 de 2013, art. 3º,
do Primeiro-Secretário do SENADO.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Antes do início e no decorrer da prestação de qualquer serviço,
a CONTRATADA deverá manter atualizada a relação nominal dos profissionais envolvidos
em sua execução, descrita no Parágrafo Décimo Terceiro da Cláusula Quarta.
PARÁGRAFO TERCEIRO – É permitida a disponibilização de programas, atualizações e
documentação via transferência de arquivos pela Internet, conforme disposto no Parágrafo
Sexto.
PARÁGRAFO QUARTO – O fornecimento de licenças e serviço de implantação será de
execução única, solicitado mediante ordem de serviço, que será emitida no prazo máximo de
30 (trinta) dias corridos contados a partir da assinatura do contrato.
I - O prazo máximo para conclusão do serviço a que se refere o Parágrafo Quarto será
de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de emissão da ordem de
serviço.
II - Além dos produtos, módulos e aplicativos que implementam as características
descritas no Termo de Referência – Anexo 2 do edital, compõe a solução todo
software necessário à integração de seus componentes entre si, e de seus componentes
aos componentes de infraestrutura computacional do SENADO.
III - A CONTRATADA deverá fornecer licenças de uso dos produtos, módulos e
aplicativos que compõem a solução, em caráter definitivo, respeitando os requisitos
descritos no Termo de Referência – Anexo 2 do edital.
IV - O licenciamento deverá permitir a utilização por tempo indeterminado do
produto, atualizado até a última versão disponível na data do encerramento do serviço
de garantia de atualização e suporte técnico.
V - Deverão ser fornecidas licenças de uso para os ambientes de produção,
homologação e desenvolvimento (incluídas eventuais instalações para fins de
treinamento, diagnóstico, teste e exploração de funcionalidades), em quantidades e
características adequadas aos cenários de uso descritos no Subanexo II do Termo de
Referência – Anexo 2 do edital.
VI - Na eventualidade de uso de chaves de ativação dos programas, a
CONTRATADA deverá se comprometer a fornecer uma chave permanente de
ativação a cada atualização de versão.
VII - Deverá ser fornecido um conjunto completo de manuais técnicos originais dos
softwares componentes da solução, em Português do Brasil ou Inglês. Os manuais
poderão ser apresentados de forma eletrônica, nos formatos PDF ou HTML.
VIII - A entrega das licenças de uso deverá ser feita na Secretaria de Tecnologia da
Informação do SENADO – Prodasen, na Via N2, Anexo C do SENADO FEDERAL,
em lote único, no prazo estabelecido no inciso I acima.
PARÁGRAFO QUINTO - O serviço de implantação será realizado em três ambientes:
desenvolvimento, homologação e produção.
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I - A implantação, em cada ambiente, consiste de:
a) verificação de pré-requisitos de hardware e software e execução de
tarefas de pré-instalação do produto;
b) instalação de todos os módulos, serviços ou componentes do produto de
software, incluindo, se for o caso, softwares básicos fornecidos como parte
da solução;
c) instalação das ferramentas de administração e ferramentas cliente;
d) instalação de licenças ou desbloqueio de todas as funcionalidades
licenciadas;
e) ajuste de parâmetros e configurações do produto e do seu ambiente para
pleno funcionamento;
f) configuração de bases de dados, espaços de armazenamento e outras
conexões necessárias com elementos de infraestrutura tecnológica;
g) integração aos mecanismos corporativos de segurança e autenticação
(serviço de diretório corporativo, single sign-on) e carga inicial de
usuários;
h) configuração de execução em alta disponibilidade (cluster e
balanceamento de carga), nos ambientes em que for solicitado pela equipe
técnica do SENADO;
i) desenvolvimento de extensões ao produto eventualmente necessárias
para integração ao ambiente alvo;
j) desenvolvimento de scripts ou recurso equivalente para integrar à
ferramenta de monitoramento Nagios, contemplando, no mínimo,
verificações de estado da operação (ativo/inativo) para cada serviço ou
componente do produto;
k) programação da execução de rotinas automatizadas de administração
(como limpeza e verificações de consistência);
l) criação dos repositórios a ser utilizados nos serviços de migração de
dados, descritos no Parágrafo Sétimo desta Cláusula e no item 4.3 do
Termo de Referência – Anexo 2 do edital;
m) eliminação das causas de mensagens de erro e alertas encontrados nos
logs do produto;
n) verificação do adequado funcionamento de todos os componentes do
produto.
II - Considera-se que os produtos componentes da solução não precisarão ter seu
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código-fonte alterado para atendimento aos requisitos ou integração ao ambiente
tecnológico do SENADO, nem será gerada uma versão específica do produto para esse
fim; será admitida apenas a implementação de extensões, configurações ou adaptações
utilizando mecanismos de customização já existentes no produto, e que farão parte da
solução para efeitos de todos os serviços descritos neste contrato, no edital e em seus
anexos.
III - Antes de iniciar a execução da implantação, a CONTRATADA deverá elaborar,
com a anuência de equipe técnica do SENADO, baseado em análise prévia do
ambiente tecnológico alvo:
a) plano de implantação, descrevendo a identificação das etapas,
responsabilidades e cronograma, para cada ambiente;
b) documentação técnica, descrevendo a arquitetura de integração da
solução para cada ambiente, justificando as decisões arquiteturais
consideradas na implantação.
IV - A implantação será feita com acompanhamento passo-a-passo da equipe técnica
do SENADO.
V - A implantação deverá ser executada com as versões mais atuais dos componentes
da solução disponibilizados pelo(s) fabricante(s), ou com outra versão coberta pelo
suporte técnico do fabricante, a critério do SENADO.
VI - A implantação somente será considerada concluída se não existirem quaisquer
funcionamentos inadequados da solução ou incompatibilidades com o ambiente
computacional do SENADO ou com os cenários de uso previstos, descritos no
Subanexo II do Termo de Referência – Anexo 2 do edital.
VII - Ao término da implantação a CONTRATADA deverá entregar ao SENADO
relatório detalhado contendo, no mínimo, para cada ambiente:
a) descrição da topologia de instalação, incluindo endereços IP, números
de portas de comunicação e serviços e usuários de sistema operacional
criados;
b) descrição detalhada das configurações e customizações realizadas,
incluindo usuários, senhas e códigos de acesso gerados no processo;
c) a cronologia das tarefas e procedimentos executados;
d) as ocorrências inesperadas a as providências adotadas;
e) as soluções encontradas para os problemas apresentados na instalação.
VIII - Após a realização da implantação, serão realizados testes de aceitação pelos
servidores do SENADO, que podem incluir testes das funcionalidades da solução, alta
disponibilidade e desempenho.
a) Os testes serão realizados no transcurso do prazo de recebimento
definitivo do serviço, previsto no Parágrafo Décimo Quarto desta Cláusula
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Quarta.
PARÁGRAFO SEXTO - O serviço de Garantia de Atualização e Suporte Técnico abrange,
para todos os produtos componentes da solução, a correção de defeitos, a manutenção de
compatibilidade tecnológica, o fornecimento de todas as novas versões e atualizações que
forem lançadas no mercado e o atendimento a chamados para esclarecimento de dúvidas e
obtenção de informações complementares à documentação oficial.
I - As atualizações e correções deverão ser fornecidas por meio de transferência de
arquivos pela rede mundial de computadores, abrangendo também nova
documentação, contendo descrição das alterações, e roteiros para instalação.
II - A CONTRATADA deverá fornecer, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a
partir do início da prestação do serviço, as credenciais de acesso ao sistema de suporte
técnico oficial do fabricante e as credenciais para obtenção das novas versões e
documentação em endereço eletrônico oficial do fabricante na rede mundial de
computadores, bem como certificado, emitido pelo fabricante, assegurando que os
serviços de garantia de atualização e o suporte técnico oficiais do produto estão
vigentes para as licenças fornecidas pela CONTRATADA para o SENADO.
III - A CONTRATADA deverá fornecer a correção de qualquer defeito identificado
no produto durante a vigência do serviço mencionado neste Parágrafo Sexto.
a) A CONTRATADA fornecerá meios para avaliação e diagnóstico das
suspeitas de defeitos nos produtos, sem custos adicionais ao SENADO.
b) A correção de defeito deverá ser feita para a versão mais atual fornecida
pelo fabricante ou qualquer versão intermediária, a critério do SENADO, e
disponibilizada assim que for concluída, mesmo que seja necessário
fornecimento de patch/hotfix específico.
IV - A CONTRATADA deverá fornecer continuamente atualizações da solução, de
modo a mantê-la compatível com as novas versões dos softwares básicos e
plataformas tecnológicas das quais depende (incluindo sistemas operacionais,
servidores de aplicação, bancos de dados, serviços de diretório, navegadores web,
formatos, padrões e outros itens de integração constantes dos requisitos), evoluir seu
funcionamento e compartilhar correções de defeitos identificados em outros clientes.
V - As atualizações do produto deverão ser disponibilizadas ao SENADO
simultaneamente a sua liberação ao mercado.
VI - O SENADO decidirá por aplicar as atualizações fornecidas ou não, conforme sua
conveniência e necessidade.
VII - A CONTRATADA deverá fornecer meios para receber e analisar sugestões de
evolução do produto ou solicitações de compatibilidade com plataformas tecnológicas,
sem custo adicional ao SENADO.
VIII - A perda de compatibilidade da solução com nova versão de produto que utilize,
ou padrão que implemente, sujeitará a Contratada à aplicação de redutor baseado nos
critérios de nível de serviço especificados no Subanexo IV do Termo de Referência –
Anexo 2 do edital e na Cláusula Sexta, desde que a nova versão tenha sido liberada há
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mais de 9 (nove) meses pelo respectivo fabricante ou responsável e que o Senado
Federal tenha indicado necessidade de atualização.
IX - O fornecimento de atualizações e correções dos componentes da solução deverá
ser baseado na liberação controlada de versões ou revisões de cada componente
(releases, service packs, patches ou equivalentes).
a) Cada atualização ou correção deverá ser univocamente identificável, de
modo a permitir a adequada gestão de configuração da solução.
b) Deverá estar disponível matriz de compatibilidade que permita
identificar as dependências entre as versões dos componentes do produto e
entre esses e os produtos de terceiros ou elementos de infraestrutura dos
quais dependam.
c) Para cada atualização ou correção deverá ser fornecida documentação
das alterações realizadas e instruções para sua aplicação.
d) Deverá ser publicado periodicamente o plano de evolução (“roadmap”)
dos produtos componentes da solução, permitindo o adequado
planejamento da evolução do ambiente pelo SENADO.
X - No caso de mudanças na denominação ou de descontinuidade de um dos produtos
cobertos por esses serviços, sendo este substituído por outro, a garantia deve incluir a
cessão de licença dos novos produtos para o SENADO, de forma que o conjunto de
funcionalidades contratado seja mantido; deve incluir, também, a prestação de
serviços, sem ônus adicional ao SENADO, para realizar qualquer instalação,
configuração, integração, migração ou adaptação necessária, até que o novo produto
atinja funcionamento no mínimo equivalente ao dos componentes substituídos.
XI - A CONTRATADA deverá prover atendimento para:
a) esclarecimento de dúvidas sobre aspectos inerentes aos produtos
componentes da solução, incluindo suas capacidades, seu funcionamento e
os procedimentos para instalação, configuração, customização,
administração, integração e uso, de forma complementar à documentação
oficial;
b) registro e diagnóstico de suspeitas de defeitos nos componentes dos
produtos e encaminhamento da sua correção;
c) registro de solicitações de melhoria referentes aos produtos e sua
análise;
d) esclarecimento de dúvidas e orientação com relação ao licenciamento e
à transferência de instalações entre servidores;
e) verificação e pedido de compatibilidade da solução com outros
softwares ou padrões;
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f) acesso a base de conhecimento técnico (guias, orientações, manuais,
perguntas e respostas) sobre os componentes dos produtos;
g) acesso à documentação e ao download de componentes, utilitários,
ferramentas, drivers e todo ferramental disponível para o suporte e
manutenção da operação da solução;
XII - O tempo de resposta aos acionamentos deverão obedecer aos critérios de nível
de serviço estabelecidos no Subanexo IV do Termo de Referência – Anexo 2 do edital
e na Cláusula Sexta.
PARÁGRAFO SÉTIMO – O serviço de migração de dados mencionada no caput desta
Cláusula Quarta compreende a migração de dados dos seguintes repositórios: Alfresco
Community, a ser realizada de acordo com o detalhado na seção 4.4 do Termo de Referência
– Anexo 2 do edital; e Sistema de arquivos do SIGAD, nos termos da seção 4.5 do Termo de
Referência – Anexo 2 do edital.
I - Os dados, documentos e perfis de acesso dos repositórios a que se refere o
parágrafo anterior deverão ser transferidos para o novo repositório, mantendo-se a
estrutura, comportamento e forma de organização dos documentos atuais, bem como
os atributos de Integridade, Autenticidade, Disponibilidade e Confidencialidade antes,
durante e após o processo de migração.
II - A migração de cada repositório consiste de:
a) análise do repositório de origem, para identificação de todos os
elementos necessários para a migração;
b) modelagem e mapeamento das estruturas do repositório de destino,
incluindo tipos documentais, metadados, controle de acesso, formatos,
regras, comportamentos e outros elementos necessários;
c) desenvolvimento de todos os scripts e programas para automatizar a
criação das estruturas e objetos necessários no repositório;
d) desenvolvimento de todos os scripts e programas para reproduzir no
repositório destino os comportamentos customizados implementados no
repositório de origem;
e) execução de configurações ou parametrizações necessárias no
repositório alvo;
f) execução do processo de migração, incluindo a criação das estruturas,
implantação de artefatos de customização, configuração do controle de
acesso, leitura/exportação de dados do repositório de origem e gravação no
repositório destino;
g) elaboração de roteiro e programas/scripts para verificação da integridade
da migração;
81
Senado Federal | Praça dos Três Poderes | Via N2 | Unidade de Apoio II | CEP 70165-900 | Brasília DF
Telefone: +55 (61) 3303-3036 | licita@senado.leg.br

h) verificação da integridade da migração.
III - É obrigatória a manutenção da integridade do conteúdo do repositório migrado,
ou seja, os documentos, metadados, conteúdo e sua estrutura de organização deverão
ser preservados após o processo de migração, de modo que não se verifique nenhuma
alteração em seu conteúdo, perda da qualidade ou mudança de formato.
IV - O repositório de origem dos documentos não deverá ser alterado durante a
migração, cabendo ao SENADO qualquer procedimento posterior para sua
desativação.
V - Deverá ser preservada a confidencialidade de toda informação manipulada no
processo de migração, ou seja, o conteúdo dos documentos não poderá ser acessado
por pessoas não autorizadas, antes, durante e após o processo de migração.
VI - A migração de cada repositório será demandada à CONTRATADA pelo
SENADO por meio de ordem de serviço específica, emitida em até 18 (dezoito) meses
a contar da data de aceite definitivo do serviço de fornecimento de licenças e serviço
de implantação, de que tratam os Parágrafos Quarto e Quinto desta Cláusula Quarta.
a) A ordem de serviço especificará o prazo de execução da migração, que
não poderá ultrapassar 90 (noventa) dias corridos a contar da sua emissão.
VII - Antes de iniciar a execução de cada migração, a CONTRATADA deverá
elaborar, com a anuência de equipe técnica do SENADO, baseado em análise prévia
do ambiente tecnológico:
a) plano de migração, descrevendo a identificação das etapas,
responsabilidades e cronograma, para cada repositório e ambiente;
b) documentação técnica, descrevendo o mapeamento das estruturas do
repositório de origem para o repositório alvo e os procedimentos de
transferência do conteúdo, justificando as decisões.
VIII - O cronograma de cada uma das migrações será estabelecido em comum acordo
entre o SENADO e a CONTRATADA, respeitado o cronograma financeiro do projeto
e o interesse e conveniência das áreas técnicas e usuárias do sistema afetado.
IX - A migração será feita com acompanhamento passo-a-passo da equipe técnica do
SENADO.
X - Caberá ao SENADO disponibilizar os equipamentos e acessos para a migração e
prover os recursos de infraestrutura tecnológica necessários para sua execução.
XI - A migração de dados deve ocorrer de forma a minimizar a necessidade de
adaptações nas aplicações que atualmente utilizam os repositórios.
XII - As alterações necessárias nos sistemas cliente para adaptação ao novo
repositório serão responsabilidade do SENADO.
XIII - A criação das estruturas e a transferência dos documentos deverão ser
realizados por meio de procedimentos automatizados (ou seja, programas ou scripts),
de modo a prevenir erros de operação e evitar esforço desnecessário.
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a) Os códigos-fonte e outros artefatos necessários para executar os
procedimentos automatizados deverão ser fornecidos ao SENADO, que
poderá analisá-los e solicitar adequações;
b) Os procedimentos automatizados deverão ser parametrizáveis, de modo
a permitir a repetição completa do procedimento de migração, em blocos
de conteúdo selecionados ou outros ambientes, pela CONTRATADA ou
pelo SENADO, conforme necessário.
XIV - A cada documento migrado, deverão ser associados metadados que permitam
rastrear sua origem e momento da migração, incluindo o repositório de origem, seu
caminho e identificador naquele repositório e data/hora da migração.
XV - Os recursos e funcionalidades utilizados na nova solução para reproduzir as
características de cada repositório migrado deverão estar disponíveis por meio das
APIs CMIS, HTTP RESTful e Java, uma vez que qualquer uma delas poderá ser
utilizada pelos sistemas clientes dos repositórios.
XVI - A CONTRATADA deverá fornecer rotinas automatizadas que produzam
listagem, em arquivo digital estruturado, contendo ao menos identificador, caminho,
nome, atributos, tamanho e hash do conteúdo de cada documento participante da
migração, tanto do repositório de origem quanto de destino.
a) As listagens serão utilizadas para verificar, por meio de comparação da
origem com o destino, a completude da migração e a integridade do
conteúdo migrado;
b) As listagens geradas devem ser comparáveis textualmente, de modo que
qualquer omissão, inserção indevida ou diferença seja facilmente
detectável com ferramentas de uso comum;
c) O código-fonte do programa deverá ser fornecido ao SENADO, que o
validará e poderá requerer adaptações.
XVII - Ao término de cada migração, a CONTRATADA deverá entregar ao
SENADO relatório detalhado contendo, no mínimo, para cada repositório:
a) descrição detalhada das estruturas e objetos criados e do seu
mapeamento com relação ao repositório de origem;
b) a cronologia das tarefas e procedimentos executados;
c) as ocorrências inesperadas a as providências adotadas;
d) as soluções encontradas para os problemas apresentados na migração;
e) as instruções de uso dos programas e scripts desenvolvidos para
automatizar a migração.
XVIII - A migração será considerada aceita pela área responsável após a verificação
da satisfação dos critérios de Integridade, Disponibilidade e Confidencialidade, bem
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como a compatibilidade das estruturas e comportamentos do novo repositório em
comparação ao repositório de origem, a sua acessibilidade por meio das APIs da
solução e qualquer outro item exigido nesta especificação.
XIX - A manutenção das regras de controle de acesso dos documentos migrados
poderá ser avaliada por meio de simulações de acessos não autorizados a documentos,
realizadas pela equipe responsável do SENADO.
PARÁGRAFO OITAVO - O serviço de operação assistida consiste na realização de
atividades de administração, manutenção, monitoramento e operação da solução, em todos os
seus ambientes, visando assegurar o seu adequado funcionamento e atendimento a seus
usuários.
I - A unidade básica para mensuração do serviço de operação assistida é a Unidade de
Serviço Técnico (UST), calculada e medida conforme especificado neste Parágrafo
Oitavo.
II - Os Serviços de Operação Assistida serão solicitados à contratada mediante Ordens
de Serviço dimensionadas em UST, limitadas ao valor de 10.000 (dez mil) UST no
período de 30 meses, com compromisso de requisição de no mínimo o valor de 2.500
(duas mil e quinhentas) UST no mesmo período.
III - A execução dessas atividades será solicitada e acompanhada por meio de ordens
de serviços e relatórios de execução dos serviços mensais, conforme disposto nos
Parágrafos Décimo, Décimo Primeiro, Décimo Sétimo e Décimo Oitavo desta
Cláusula Quarta.
IV - A mensuração dos Serviços de Operação Assistida em UST obedecerá aos
seguintes critérios:
a) Para fins de estimativa de esforço, considera-se que uma UST é
equivalente a 1 (uma) hora de prestação efetiva de serviço executado por
profissional especializado na solução;
b) Serão utilizados fatores de ponderação para ajustar a remuneração do
serviço a ser realizado em UST, de acordo com a respectiva complexidade
requerida. O quadro abaixo apresenta as relações entre complexidade e
fator de ponderação.
Complexidade Tipo de Serviço
A
B
C

Serviço Técnico de baixa complexidade
Serviço Técnico de média complexidade
Serviço Técnico de alta complexidade

Fator de
Ponderaçã
o
0,5
1,0
1,5

c) As tarefas que compõem os serviços a serem prestados estão descritas
no quadro abaixo.
Categoria
Instalação e
Manutenção

Tarefa
Complexidade
Criar, alterar e migrar repositórios e seus
B ou C
sistemas de armazenamento
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Evolutiva de
Produtos e
Repositórios

Instalar, atualizar, remanejar e testar produtos e
componentes da solução e suas dependências
nos diversos ambientes de execução
Apoiar a preparação e configuração de
ambientes/repositórios a serem utilizados pelas
aplicações baseadas na solução
Configurar ou adaptar a solução para novas
configurações de infraestrutura ou de
arquitetura de soluções de TI
Executar procedimentos de restauração e
transferência de conteúdo de repositórios
Diagnosticar e solucionar ou encaminhar para a
área responsável casos de indisponibilidade ou
funcionamento inadequado de aplicações
baseadas na Solução
Diagnosticar
e
solucionar
casos
de
indisponibilidade ou funcionamento inadequado
da solução ou de sua infraestrutura, acionando o
serviço de Suporte Técnico ou as áreas
responsáveis, quando necessário
Atendimento a
Abrir, acompanhar e encerrar chamados ao
Incidentes e
Suporte Técnico para apoio na solução de
Requisições
problemas ou solicitações e cobrar correções
nos produtos cobertos pela garantia
Executar correções de dados e cargas de dados
nos repositórios e bases de dados dos
componentes da solução
Esclarecer dúvidas e auxiliar as equipes de
desenvolvimento de soluções de TI no uso e
integração de suas soluções ao produto e seu
ambiente
Realizar a manutenção preventiva da solução e
da sua infraestrutura
Administrar os servidores onde estão instalados
os produtos da Solução.
Monitoramento
Administrar produtos/componentes da Solução.
, Administração
Monitorar os serviços da Solução e sua
e Manutenção
infraestrutura.
Preventiva da
Zelar pela manutenção da disponibilidade da
Solução
solução em conformidade com os níveis de
serviço estabelecidos
Testar o funcionamento dos serviços após
mudanças na infraestrutura de TI.

A ou B

A ou B
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Administrar usuários, grupos e perfis de acesso
nos repositórios e sua sincronização com
serviços de diretório e outros serviços
corporativos.
Preparar documentação complementar à do
Fabricante descrevendo os procedimentos
específicos para o ambiente do SENADO
quando da instalação e configuração dos
produtos da Solução.
Manter os scripts de parada e reinicio dos
serviços
Automatizar tarefas e otimizar procedimentos
visando o aumento da produtividade e
prevenção de erros na administração e uso da
solução.
Promover otimizações para melhoria do
desempenho dos produtos integrantes da
Solução.
Apoiar a definição e melhoria de políticas de
atualizações, backup/restore, segurança da
informação, implantação de solução e outras
relacionadas à administração da solução
Acompanhar evoluções dos componentes do
produto e sua infraestrutura e propor sua
implantação.
d) Para os tipos de atividade em que mais de um grau de complexidade é
admissível, o requisitante optará pelo mais baixo ao emitir a Ordem de
Serviço, salvo demonstrada maior criticidade ou necessidade de
conhecimentos mais avançados em comparação a outras execuções do
mesmo tipo de atividade.
e) O valor de cada tarefa do serviço de Operação Assistida será calculado
pelo produto da quantidade de UST da tarefa e do valor unitário da UST,
multiplicado pelo fator de ponderação do respectivo nível de
complexidade, conforme quadro constante da alínea “b” acima.
f) O SENADO poderá, a seu critério e de comum acordo com a
CONTRATADA, atualizar a relação de tarefas que compõem o serviço de
operação assistida, para adequação às necessidades de caracterização e
detalhamento dos serviços a serem executados.
V - A execução de atividades de operação assistida poderá ser programada para
qualquer dia ou horário, podendo incluir até mesmo horário noturno, finais de semana
e feriados.
a) Essas atividades poderão ser executadas presencialmente ou através de
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acesso remoto, conforme a necessidade, possibilidade e conveniência do
SENADO.
b) Em nenhuma hipótese haverá diferenciação no preço da UST ou
quantidade de USTs a ser pagas em função do local ou do horário de
prestação dos serviços.
VI - As atividades de operação assistida serão preferencialmente realizadas dentro do
horário regular da jornada de trabalho do SENADO. A realização de atividades fora
desse horário será solicitada nas situações em que:
a) a atividade representa risco para a disponibilidade do ambiente, e sua
execução deve ocorrer fora do horário regular da jornada de trabalho do
SENADO;
b) haja previsão de uso crítico da solução em horário que extrapole o
horário regular da jornada de trabalho do SENADO, como por exemplo em
sessões em Plenário ou Comissões;
c) demandas, projetos ou iniciativas exijam excepcionalmente atendimento
do serviço de operação assistida fora do horário regular da jornada de
trabalho do SENADO.
PARÁGRAFO NONO – O serviço de Consultoria/Mentoring consiste na disponibilização
pela CONTRATADA, após solicitação do SENADO, de um ou mais consultores com
conhecimento especializado na solução para atuarem presencialmente nas instalações do
SENADO, em Brasília, nas atividades descritas neste Parágrafo.
I - A Unidade de Serviço Técnico de Consultoria (USTC) é a unidade básica para
mensuração desse tipo de serviço, calculada e medida conforme especificado neste
Parágrafo.
II - Os serviços de Consultoria/Mentoring serão solicitados à CONTRATADA
mediante Ordens de Serviço dimensionadas em USTC, limitadas a 3.000 (duas mil e
quinhentas) USTC no período de 30 (trinta) meses, com compromisso de requisição de
no mínimo de 500 (quinhentas) USTC no mesmo período.
III - A execução dessas atividades será solicitada e acompanhada por meio de ordens
de serviços e relatórios de execução dos serviços mensais, conforme disposto nos
Parágrafos Décimo, Décimo Primeiro, Décimo Sétimo e Décimo Oitavo desta
Cláusula Quarta.
IV - A mensuração dos serviços de Consultoria/Mentoring em USTC obedecerá aos
seguintes critérios:
a) Para fins de estimativa de esforço, considera-se que uma USTC é
equivalente a 1 (uma) hora de prestação efetiva de serviço executado por
profissional especializado na solução;
b) Serão utilizados fatores de ponderação para ajustar a remuneração do
serviço a ser realizado em USTC, de acordo com a respectiva
87
Senado Federal | Praça dos Três Poderes | Via N2 | Unidade de Apoio II | CEP 70165-900 | Brasília DF
Telefone: +55 (61) 3303-3036 | licita@senado.leg.br

complexidade requerida. O quadro a seguir apresenta as relações entre
complexidade e fator de ponderação:
Complexidade Tipo de Serviço
A
Serviço de Consultoria de baixa
complexidade
B
Serviço de Consultoria de média
complexidade
C
Serviço de Consultoria de alta
complexidade

Fator de Ponderação
0,5
1,0
1,5

c) As tarefas que compõem os serviços a serem prestados estão descritas
no quadro abaixo.
Categoria

Tarefa
Orientar, suportar e apoiar as equipes de
desenvolvimento do SENADO quanto à
utilização dos recursos e APIs do produto para
construção de novas soluções de TI ou
otimização e adaptação das existentes
Orientar,
Implementar ou orientar, suportar e apoiar as
suportar e
equipes de desenvolvimento do SENADO
apoiar as
quanto à adaptação ou desenvolvimento de
equipes
funcionalidades que customizem ou estendam
técnicas do
os serviços oferecidos pela solução.
Senado
Orientar, suportar e apoiar as equipes de
Federal
infraestrutura de TI do Senado Federal quanto à
otimização, ao dimensionamento e à avaliação
de
compatibilidade
dos
recursos
computacionais
(hardware,
software,
middleware) utilizados pela solução
Ministrar treinamento técnico especializado, em
nível intermediário ou avançado, para os
membros das equipes técnicas de TI do
Ministrar
SENADO, abordando qualquer recurso e
treinamentos
funcionalidade da solução, incluindo aspectos
técnicos
relacionados
à
administração,
suporte,
segurança, desenvolvimento e integração com
outros sistemas.
Executar ou Projetar, executar e/ou orientar as equipes
apoiar
técnicas do Senado Federal em migrações
migrações adicionais de dados e documentos de outras
de dados
fontes para a nova solução.
Realizar e Realizar análises e emitir recomendações ou
apoiar
pareceres técnicos sobre casos e cenários de uso
análises
do produto e de sua relação com a infraestrutura
técnicas
e as outras soluções de TI;

Complexidade

A ou B

B ou C

B ou C

B ou C
88

Senado Federal | Praça dos Três Poderes | Via N2 | Unidade de Apoio II | CEP 70165-900 | Brasília DF
Telefone: +55 (61) 3303-3036 | licita@senado.leg.br

Avaliar e
propor
arquiteturas

Realizar ou apoiar a realização de análises
técnicas, auditorias e perícias sobre o uso e
administração da solução.
Avaliar e propor arquiteturas e planos de
evolução para a solução e para outras iniciativas
técnicas ou de negócio desenvolvidas sobre a
solução;

C

d) Para os tipos de atividade em que mais de um grau de complexidade é
admissível, o requisitante optará pelo mais baixo ao emitir a Ordem de
Serviço, salvo demonstrada maior criticidade ou necessidade de
conhecimentos mais avançados em comparação a outras execuções do
mesmo tipo de atividade.
e) O valor de cada tarefa do serviço de Consultoria/Mentoring será
calculado pelo produto da quantidade de USTC da tarefa e do valor
unitário da USTC, multiplicado pelo fator de ponderação do respectivo
nível de complexidade, conforme quadro constante da alínea “b” acima.
f) O SENADO poderá, a seu critério e de comum acordo com a
CONTRATADA, atualizar a relação de tarefas que compõem o serviço de
Consultoria/Mentoring, para adequação às necessidades de caracterização e
detalhamento dos serviços a serem executados.
V - Nas atividades de treinamento técnico especializado, não será considerado o
tempo/esforço de preparação, nem haverá ponderação em função do tamanho da
turma; somente o tempo dedicado a ministrar o treinamento será considerado.
VI - Esse serviço será remunerado apenas na medida em que for utilizado e aceito.
PARÁGRAFO DÉCIMO – As ordens de serviço serão emitidas e controladas por meio de
sistema informatizado do SENADO, ou por correio eletrônico (e-mail), que conterá as
informações de controle, de acompanhamento da execução e do recebimento do serviço.
I - Toda ordem de serviço deverá conter:
a) a identificação do serviço;
b) a quantificação do serviço, quando couber;
c) o prazo para recebimento da ordem de serviço;
d) os prazos de início e término da execução do serviço;
e) o local de execução do serviço;
f) a discriminação do serviço a ser realizado e o conjunto de tarefas a
serem executadas;
g) os critérios e o prazo de validação do serviço pelo SENADO;
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h) os níveis de serviço a serem cumpridos, específicos àquela ordem de
serviço;
i) os responsáveis por parte da CONTRATADA e do SENADO (fiscal do
contrato ou requisitante do serviço).
II - Para cada um dos serviços de fornecimento de licenças e implantação, migração
de dados – Alfresco e migração de dados – SIGAD, será emitida uma única ordem de
serviço, que representará a totalidade da execução do respectivo serviço, concluída
apenas após o seu aceite pelo SENADO.
III - O serviço de garantia de atualização e suporte técnico será executado
continuamente durante sua vigência, no que se refere à manutenção da disponibilidade
do ambiente, e mediante acionamentos, conforme detalhado no Parágrafo Sexto, sem
necessidade de emissão de ordem de serviço.
IV - Cada demanda de atividades do serviço de Consultoria/Mentoring e do serviço de
Operação Assistida, será requisitada por meio de ordem de serviço específica.
V - O SENADO poderá, mediante informação prévia à CONTRATADA, atualizar os
itens que compõem a ordem de serviço, em razão de redefinição ou implantação de
novos processos e tarefas correspondentes.
VI - Toda ordem de serviço seguirá o fluxo descrito no Parágrafo Décimo Sexto.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO – Após o envio de uma ordem de serviço, a
CONTRATADA deverá, dentro do prazo estabelecido para o recebimento da ordem de
serviço, analisar o serviço requerido e, se for o caso, a quantificação do serviço em UST ou
USTC.
I – Caso a descrição dos serviços solicitados esteja incompatível com o prazo de
execução, a complexidade da tarefa ou a quantificação de esforço, a CONTRATADA
deverá apresentar justificativa técnica para a revisão das condições e termos da ordem
de serviço, não sendo admitida a recusa injustificada na realização de qualquer dessas
obrigações;
II - Se a CONTRATADA não apresentar seu pedido de revisão dentro do prazo
estabelecido para o recebimento da ordem de serviço, aceitará tacitamente seus termos
e condições;
III - O esforço despendido pela CONTRATADA para as atividades de análise da
ordem de serviço não será, sob nenhum fundamento, objeto de remuneração;
IV - O SENADO apreciará o pedido de revisão da ordem de serviço, feito pela
CONTRATADA, e optará por manter ou alterar os termos, ou ainda por cancelar a
ordem de serviço.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO – Deverá ser realizada, no SENADO, reunião de
alinhamento para início da execução contratual, em até três dias úteis após a emissão da
ordem de serviço referente ao serviço de fornecimento de licenças e serviço de implantação,
conforme agendamento a ser efetuado pelos fiscais do contrato.
I - A reunião de alinhamento terá o objetivo de apresentar os envolvidos, identificar as
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expectativas, nivelar os entendimentos a respeito das condições estabelecidas neste
contrato, no edital e em seus anexos, da dinâmica de execução das atividades, e
esclarecer possíveis dúvidas acerca da infraestrutura de TI do SENADO. Durante essa
reunião serão tomadas as providências para início da execução contratual;
II - Nessa reunião, a CONTRATADA deverá apresentar oficialmente seu interlocutor
(preposto) e apresentar os perfis dos profissionais da sua equipe técnica já designados
para participar da prestação dos serviços, fornecendo as informações definidas no
Parágrafo Décimo Terceiro desta Cláusula.
III - Deverão participar dessa reunião, pelo menos, o gestor e os fiscais do contrato do
SENADO e o preposto da CONTRATADA, sendo recomendável também a
participação de membros da equipe técnica do SENADO e da CONTRATADA que
estarão envolvidos na execução contratual.
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO – A CONTRATADA deverá identificar os
integrantes das Equipes que irão participar diretamente da sua execução contratual por meio
de tabela específica, com objetivo de credenciamento e de verificação das qualificações
mínimas exigidas.
I - Para cada integrante, incluindo o preposto, a CONTRATADA deverá fornecer,
pelo menos, os dados constantes no Quadro de Informações da Equipe da
CONTRATADA, conforme modelo a seguir:
Quadro de Informações da Equipe da CONTRATADA
Nome do Membro da Equipe
Função
Data de Nascimento
Documento de Identidade
CPF
Serviços dos quais participa
Qualificações chave
Formação
Experiência
Declaração (“Eu, abaixo-assinado, declaro que as informações fornecidas
constituem a verdade a respeito de minhas qualificações e experiência.”)
Data da Declaração
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Assinatura do Membro da Equipe
Assinatura do Representante Autorizado da Empresa

II - Os integrantes da equipe técnica da CONTRATADA deverão, de acordo com o
serviço que irão prestar, possuir as qualificações descritas no Subanexo V do Termo
de Referência – Anexo 2 do edital, sendo facultado ao Senado Federal requisitar
documentos comprobatórios das informações declaradas;
III - A CONTRATADA deverá manter atualizado o quadro de informações
curriculares no decorrer da vigência do contrato, adicionando informações sobre novos
participantes ou atualizando as informações já disponibilizadas.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO – Efetivado o fornecimento das licenças objeto deste
contrato e o respectivo serviço de implantação, seu recebimento se dará da seguinte forma:
I – provisoriamente, pelo órgão recebedor do objeto, para efeito de posterior
verificação da conformidade das especificações; e
II – definitivamente, pelo gestor responsável pela fiscalização do ajuste ou, nos casos
em que se enquadrarem no §8º do art. 15 da Lei nº 8.666/93, por comissão designada
pela Diretora-Geral, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados da data
do recebimento provisório, mediante termo circunstanciado, após verificação das
quantidades, especificações do objeto e da sua instalação.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO – Os produtos serão recusados se forem entregues com
especificações técnicas inferiores às constantes neste contrato, no edital ou em seus anexos,
ou, ainda, na proposta técnica apresentada pela CONTRATADA.
I - O CONTRATANTE poderá aceitar produtos com especificações, qualidade e
desempenho superiores aos mínimos descritos neste contrato, no edital e em seus
anexos e na proposta técnica da CONTRATADA, desde que não reste comprometida a
finalidade a que se destinam.
II - O SENADO emitirá Termo de Recusa em caso de verificação de erros ou
impropriedades impeditivas de recebimento dos produtos.
a) Nesse caso, a CONTRATADA deverá promover as correções
necessárias dentro do prazo máximo estabelecido para a entrega.
(i) Caso esse prazo já tenha sido extrapolado, a empresa sujeitar-se-á às
penalidades previstas.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO – Os demais serviços demandados mediante emissão de
ordem de serviço, itens 3 a 6 elencados no caput da Cláusula Sétima, deverão ser executados
pela CONTRATADA somente após a autorização do SENADO e em conformidade com as
condições estabelecidas na ordem de serviço.
I - A CONTRATADA deverá, após a execução completa de todas as atividades
requeridas na ordem de serviço, sinalizá-la como concluída para a validação do serviço
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executado.
II - Ao receber a ordem de serviço da CONTRATADA, o SENADO deverá realizar a
sua validação no prazo estabelecido na própria ordem de serviço.
a) Esta validação compreende a análise dos produtos ou resultados gerados
para os serviços, com base nos critérios definidos em cada ordem de
serviço, e a verificação do atendimento aos níveis de serviço exigidos,
conforme disposto na Cláusula Sexta;
III - Os critérios de validação poderão ser de duas modalidades:
a) conformidade das atividades realizadas com os procedimentos de
execução informados na ordem de serviço;
b) testes que comprovem a conformidade entre o resultado esperado e o
produto entregue pela CONTRATADA.
IV - A validação da Ordem de Serviço poderá gerar os seguintes resultados:
a) ordem de serviço validada: quando não for necessário nenhum ajuste
nos produtos e resultados da ordem de serviço;
(i) A ordem de serviço validada será dada como concluída, considerandose como data de entrega a data em que a CONTRATADA a
disponibilizou para validação pelo SENADO.
b) ordem de serviço validada com restrições: quando for identificada
alguma ocorrência em um ou mais produtos ou resultados, mas que
permitam a aceitação parcial do serviço pelo SENADO, demandando,
portanto, ajustes pela CONTRATADA;
(i) A validação com restrições deverá ser expressa e fundamentada na
própria ordem de serviço;
(ii) A ordem de serviço validada com restrições será devolvida à
CONTRATADA para ajustes, sendo mantido o prazo original para a
execução do serviço;
(iii)Após os devidos ajustes na ordem de serviço validada com restrições, a
CONTRATADA novamente a entregará ao SENADO para validação;
(iv) Sendo validada, a ordem de serviço validada com restrições será
considerada concluída, sendo a sua data de entrega a data do registro da
última entrega pela CONTRATADA;
(v) Caso a ordem de serviço validada com restrições ainda contiver alguma
incorreção, o SENADO a rejeitará, reenquadrando-a como ordem de
serviço rejeitada, descrita na alínea “c” seguinte;
c) ordem de serviço rejeitada: quando forem identificados resultados que
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impeçam a aceitação do serviço requisitado, demandando correção pela
CONTRATADA;
(i) A rejeição deverá ser expressa e fundamentada na própria ordem de
serviço;
(ii) A ordem de serviço rejeitada será devolvida à CONTRATADA para
correção, sendo mantido o prazo original para a execução do serviço;
(iii)Após as correções na ordem de serviço rejeitada, a CONTRATADA
novamente a entregará ao SENADO para validação. Sendo validada, a
data de efetiva entrega da ordem de serviço corresponderá à data do
registro da última entrega pela CONTRATADA;
(iv) Em nenhuma hipótese a ordem de serviço rejeitada será reclassificada
para ordem de serviço validada com restrições;
(v) A reincidência de rejeições para uma mesma ordem de serviço poderá
ensejar o seu cancelamento por parte do SENADO, se assim julgar
necessário. Neste caso, não caberá qualquer ônus ao SENADO sobre a
ordem serviço cancelada.
V - Em todos os casos, a data solicitada para a entrega da ordem de serviço será
comparada com a última data de entrega do serviço, para fins de verificação do
cumprimento deste nível de serviço;
VI - As correções realizadas pela CONTRATADA nas ordens de serviço validadas
com restrições ou rejeitadas não geram ônus adicionais para o SENADO e deverão
ocorrer dentro dos prazos estabelecidos;
VII - A validação da ordem de serviço pelo SENADO não exime a CONTRATADA
da responsabilidade pela correção dos erros identificados dentro do prazo de garantia
do serviço;
VIII - Validada a ordem de serviço, essa será encerrada pelo SENADO, oportunidade
em que será emitido o respectivo termo circunstanciado de recebimento definitivo,
considerando-se o serviço correspondente como recebido definitivamente.
PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO – O fiscal deste contrato elaborará Relatório Mensal de
Serviços, ao final de cada mês durante a vigência contratual, que deverá conter:
I - relação das ordens de serviço encerradas dentro do mês, contendo o resultado da
sua validação e a avaliação do atendimento dos níveis de serviço, indicando os
respectivos redutores, se aplicáveis;
II - os tempos de indisponibilidade da solução no respectivo mês e a avaliação ao
atendimento ao nível de serviço, conforme definido na Cláusula Sexta;
III - relação de acionamentos ou chamados dos serviços de Garantia de Atualização e
Suporte Técnico e de Operação Assistida, contendo a avaliação do atendimento dos
níveis de serviço e os respectivos redutores, se aplicáveis;
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IV - outras informações necessárias para o cálculo do valor dos serviços;
V - valor da fatura apurado, considerando o cálculo dos níveis de serviço.
PARÁGRAFO DÉCIMO OITAVO – O Relatório Mensal de Serviços será encaminhado à
CONTRATADA até o 5º (quinto) dia útil após a entrega do relatório a que se refere o inciso
XXIII da Cláusula Segunda, para a emissão da fatura referente aos serviços prestados.
PARÁGRAFO DÉCIMO NONO – O SENADO terá o direito de propriedade sobre todos os
serviços e os resultados desenvolvidos pela CONTRATADA no âmbito deste contrato.
I - A CONTRATADA deverá entregar ao SENADO toda e qualquer documentação
produzida decorrente da prestação dos serviços objeto deste contrato, assim como
instrumento específico de cessão, em caráter definitivo e irrevogável, do direito
patrimonial e da propriedade intelectual dos resultados produzidos durante a vigência
do contrato e eventuais aditivos, entendendo-se por resultados quaisquer estudos,
relatórios, especificações, descrições técnicas, protótipos, dados, esquemas, plantas,
desenhos, diagramas, fontes dos códigos dos programas em qualquer mídia, páginas na
Intranet e documentação, em papel ou em qualquer forma ou mídia.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO – O prazo de garantia para os serviços executados é de 6 (seis)
meses, contados a partir do encerramento das respectivas ordens de serviço.
I - Dentro do período de garantia, a CONTRATADA se obriga a efetuar qualquer
manutenção de caráter corretivo, sem ônus para o SENADO.
II - O encerramento da ordem de serviço pelo SENADO não elide a CONTRATADA
da responsabilidade pela correção de todos os erros identificados dentro do prazo de
garantia do serviço.
III - Após o encerramento da vigência contratual, se constatado algum problema em
serviços prestados e estando ainda no período de garantia, ainda assim a
CONTRATADA deverá realizar a manutenção necessária para a correção do problema
sem ônus para o SENADO.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO PRIMEIRO – A CONTRATADA é integralmente responsável
pela manutenção de sigilo sobre quaisquer dados, informações, códigos-fonte artefatos
fornecidos pelo SENADO ou contidos em quaisquer documentos e em quaisquer mídias de
que venha a ter conhecimento durante a execução dos trabalhos, não podendo, sob qualquer
pretexto e forma, divulgá-los, reproduzi-los ou utilizá-los.
I - Deverá haver termo de responsabilidade e sigilo entre a CONTRATADA, seus
empregados e prestadores de serviços, estabelecendo o compromisso de não divulgar,
não reproduzir e não utilizar nenhum assunto tratado ou produto resultante da
prestação de serviços objeto da licitação.
II - A CONTRATADA deverá assinar o Termo de Sigilo e Responsabilidade
elaborado pelo SENADO, conforme modelo constante do Subanexo VI do Termo de
Referência – Anexo 2 do edital.
III - O correio eletrônico e a navegação em sítios da Internet a partir dos
equipamentos fornecidos pelo SENADO poderão ser objeto de auditoria, a seu
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exclusivo critério.
CLÁUSULA QUINTA – DO ENCERRAMENTO DOS SERVIÇOS
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O encerramento se refere ao processo de finalização da
prestação dos serviços ao final do contrato.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A CONTRATADA deve elaborar o Plano de Encerramento,
no prazo de 90 (noventa) dias corridos antes do encerramento do contrato ou aditivo a ser
firmado, se for o caso, para o repasse integral e irrestrito dos conhecimentos, procedimentos e
das responsabilidades necessárias e suficientes para promover a continuidade dos serviços.
PARÁGRAFO TERCEIRO – A data de início de execução do Plano de Encerramento e sua
duração, que não poderá ultrapassar 90 (noventa) dias corridos, serão determinadas pelo
SENADO no momento oportuno.
PARÁGRAFO QUARTO – O Plano de Encerramento dos Serviços deve tratar, no mínimo,
dos seguintes tópicos:
I - identificação dos profissionais da CONTRATADA que irão compor a equipe de
repasse, bem como os seus papéis e as suas responsabilidades;
II - cronograma geral do repasse, identificando para cada tarefa ou grupo de tarefas: as
etapas e as atividades com suas respectivas datas de início e término, os produtos
gerados, os recursos envolvidos e os marcos intermediários, quando aplicável;
a) O cronograma será avaliado e poderá ser complementado nas primeiras
reuniões para aprovação do cronograma definitivo pelo SENADO.
III - plano de gerenciamento de riscos e plano de contingência;
IV - estratégia de acompanhamento do encerramento;
V - descrição da forma de entrega ao SENADO de todos os dados em poder da
CONTRATADA;
VI - relação de serviços e demandas interrompidos em razão do encerramento do
contrato, com relatório detalhado da parte dos serviços executados.
PARÁGRAFO QUINTO – Nenhum pagamento será devido à CONTRATADA pela
elaboração ou pela execução do Plano de Encerramento.
PARÁGRAFO SEXTO – A CONTRATADA não poderá reter qualquer informação ou dado
solicitado pelo SENADO e que venha a prejudicar, de alguma forma, o andamento do repasse
das tarefas, sob pena de incorrer em inexecução contratual, sujeitando-se às obrigações em
relação a todos os danos causados ao SENADO por esta falha.
CLÁUSULA SEXTA – DOS NÍVEIS DE SERVIÇO EXIGIDOS
Durante a vigência contratual, a CONTRATADA deverá atender as solicitações do SENADO
respeitando as condições e níveis de serviço especificados a seguir.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO – As disposições contidas nesta Cláusula Sexta especificam os
níveis de serviço exigidos para a prestação de cada um dos serviços descritos neste contrato,
no edital e em seus anexos, e os redutores a ser aplicados no cálculo do valor a ser
considerado para cada um no faturamento:
I - Fornecimento de licenças e serviço de implantação:
Indicador

Meta

Redutor

Data de conclusão Em até 60 dias a partir da 0,5%, para cada dia de atraso, sobre o
do serviço
emissão da respectiva ordem valor do serviço de implantação,
de serviço.
limitada a incidência a 20%.
a) O valor do serviço de implantação, considerado como base para cálculo
do redutor especificado acima, será a parcela do preço do item 1 –
“fornecimento de licenças e serviço de implantação” referente à execução
da Implantação da solução (item 1.2 do Anexo 4 do edital);
II - Serviço de garantia de atualização e suporte técnico:
Categoria

Indicador

Meta

Tempo
de Prazo máximo para solução 2 horas corridas
Atendimento
(definitiva ou provisória)
para acionamento com
severidade ALTA

Prazo máximo para solução 1 dia útil
(definitiva ou provisória)
para acionamento com
severidade MÉDIA

Redutor
0,5% sobre o valor
mensal do serviço
de Garantia de
Atualização
e
Suporte
Técnico,
para cada hora de
atraso ou fração,
limitada
a
incidência a 20% no
mês
para
o
somatório
das
ocorrências
deste
tipo.
0,3% sobre o valor
mensal do serviço
de Garantia de
Atualização
e
Suporte
Técnico,
para cada dia útil de
atraso, limitada a
incidência a 15% no
mês
para
o
somatório
das
ocorrências
deste
tipo.
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Prazo máximo para solução 10 dias úteis
(definitiva ou provisória) de
acionamentos
com
severidade BAIXA

Fornecimento
Fornecimento
de
de Atualizações compatibilidade da solução
com nova versão de produto
ou padrão suportado

9 meses a partir da
liberação
pelo
respectivo fabricante,
desde que solicitada
pelo Senado Federal

0,1% sobre o valor
mensal do serviço
de Garantia de
Atualização
e
Suporte
Técnico,
para cada dia útil de
atraso, limitada a
incidência a 10% no
mês
para
o
somatório
das
ocorrências
deste
tipo.
2% sobre o valor
mensal do serviço
de Garantia de
Atualização
e
Suporte
Técnico,
para cada mês de
atraso, limitada a
incidência a 10%
por compatibilidade
solicitada e 20% do
valor mensal.

a) O acionamento do suporte técnico remoto deverá ser feito através de
ligação telefônica local (de Brasília) ou DDG – Discagem Direta Gratuita,
correio eletrônico e Internet.
b) O atendimento do suporte técnico deverá ser realizado em português,
admitindo-se o uso da língua inglesa em casos de alta complexidade que
envolvam especialistas estrangeiros.
c) Deverá ser fornecido sistema informatizado que permita, para membros
autorizados da equipe técnica do SENADO e da CONTRATADA, o
registro, acompanhamento e atualização de chamados iniciados por
qualquer um dos canais de atendimento.
d) A cada chamado registrado junto ao suporte técnico da
CONTRATADA será atribuído um grau de severidade, conforme
definições a seguir:
(i) Severidade ALTA: comportamento inesperado ou defeito do produto
causando perda crítica de funcionalidade ou desempenho, impedindo
realização de atividades de negócio;
(ii) Severidade MÉDIA: comportamento inesperado ou defeito do produto
contornável ou aceitável temporariamente, ou outro tipo de requisição
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urgente;
(iii)Severidade BAIXA: dúvidas, consultas ou requisições de baixo
impacto ou facilmente contornáveis.
e) O grau de severidade poderá ser alterado no decorrer do atendimento de
cada chamado, conforme evolução do seu tratamento, mediante iniciativa
ou concordância do SENADO;
f) O suporte técnico deve estar disponível 24 horas por dia, 7 dias por
semana, para atendimento de chamados de severidade ALTA, e nos dias
úteis, das 8 às 18 horas, para demais chamados.
g) Nos incidentes de severidade alta ou média, será admitida solução
provisória, que restabeleça de forma aceitável o funcionamento da solução,
sem prejuízo da sequência do atendimento para obtenção de solução
definitiva.
h) Em casos de mau funcionamento persistente do produto, em que as
tentativas de resolução não surtam efeito em tempo razoável, deverá ser
provida a presença física de um técnico qualificado do fabricante para
prosseguir o atendimento.
III - Serviços de migração de dados:
Indicador

Meta

Data de conclusão Data de conclusão prevista na
do serviço
ordem de serviço

Redutor
0,5%, para cada dia de atraso, sobre o
preço total do serviço de migração de
dados, limitada a incidência a 20%.

IV - Serviço de Operação Assistida
Categoria

Disponibilidade
da Solução

Indicador

Meta

Indisponibilidade
da No
máximo
solução
no
horário minutos por mês
crítico,
excetuadas
paradas
previamente
autorizadas, causadas por
defeitos do produto ou
causadas por componentes
da infraestrutura de TI que
não
sejam
de
responsabilidade
da
Contratada

Redutor
35 2% sobre o valor da
Ordem de Serviço
que
solicita
a
atividade para o mês
vigente, para cada 10
minutos ou fração de
indisponibilidade
além da
meta,
limitada a incidência
a 20%.
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Indisponibilidade
da
solução fora do horário
crítico,
excetuadas
paradas
previamente
autorizadas, causadas por
defeitos do produto ou
causadas por componentes
da infraestrutura de TI que
não
sejam
de
responsabilidade
da
Contratada
Atendimento de Data de conclusão do
serviço
demandas
planejadas
Resposta
acionamentos
(incidentes
requisições)

a Prazo
máximo
para
atendimento
(solução
e definitiva ou provisória)
de acionamento com
severidade ALTA

Prazo
máximo
para
atendimento
(solução
definitiva ou provisória)
de acionamento com
severidade MÉDIA

Prazo
máximo
para
atendimento
de
acionamento
com
severidade BAIXA

No máximo 22 horas 2% sobre o valor da
por mês
Ordem de Serviço
que
solicita
a
atividade para o mês
vigente, para cada
uma
hora
de
indisponibilidade
além da
meta,
limitada a incidência
a 20%.
Data de conclusão 1%, para cada dia de
prevista na Ordem de atraso, sobre o valor
Serviço
total da OS, limitada
a incidência a 20%.
2 horas corridas
1% sobre o valor da
Ordem de Serviço
que
solicita
a
atividade para o mês
vigente, para cada
hora de atraso ou
fração,
por
acionamento,
limitada a incidência
a 20%.
1 dia útil
0,5% sobre o valor
da Ordem de Serviço
que
solicita
a
atividade para o mês
vigente, para cada
dia útil ou fração de
atraso, limitada a
incidência a 20%.
5 dias úteis
0,3% sobre o valor
da
Ordem
de
Serviço, para cada
dia útil de atraso,
limitada a incidência
a 10%.

a) A cada Ordem de Serviço poderão ser associados chamados, registrados
em sistema informatizado a ser indicado pelo SENADO, que especifiquem
um caso particular a ser atendido, relacionado às atividades previstas
naquela OS.
b) A cada chamado associado a uma Ordem de Serviço da Operação
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Assistida será atribuído um grau de severidade, conforme definições a
seguir:
(i) Severidade ALTA: perda crítica de funcionalidade ou desempenho,
impedindo realização de atividades de negócio;
(ii) Severidade MÉDIA: perda de funcionalidade ou desempenho
contornável ou aceitável temporariamente;
(iii)Severidade BAIXA: dúvidas, consultas ou incidentes de baixo impacto
ou facilmente contornáveis.
c) Nos incidentes de severidade alta ou média, será admitida solução
provisória, que restabeleça de forma aceitável o funcionamento da solução,
sem prejuízo da sequência do atendimento para obtenção de solução
definitiva.
d) O grau de severidade poderá ser alterado no decorrer do atendimento de
cada chamado, conforme evolução do seu tratamento, mediante iniciativa
ou concordância do SENADO.
e) O prazo de conclusão das Ordens de Serviço, o tempo de resposta aos
chamados e o índice de disponibilidade da solução deverão obedecer aos
critérios de nível de serviço estabelecidos nesta Cláusula e no Subanexo IV
do Termo de Referência – Anexo 2 do edital.
f) Para avaliação dos níveis de serviço relacionados ao índice de
disponibilidade da solução, consideram-se horários críticos:
(i) segunda e sexta-feira das 8h às 20h;
(ii) terça a quinta-feira, das 8h às 22h, exceto em períodos de recesso
parlamentar, em que será das 8h às 20h.
g) O SENADO poderá alterar a definição de horários críticos, conforme
sua necessidade, mediante prévia comunicação à CONTRATADA.
h) Todo profissional designado pela CONTRATADA para atendimento
aos chamados deverá ter conhecimento do ambiente do SENADO,
permissões de acesso suficientes e qualificação adequada para diagnosticar
e contornar incidentes em conformidade com os níveis de serviço
estabelecidos.
V - Serviço de Consultoria/Mentoring
Indicador

Meta

Data de conclusão Data de conclusão prevista na
do serviço
Ordem de Serviço

Redutor
1%, para cada dia de atraso, sobre o
valor total da OS, limitada a incidência
a 20%.
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PARÁGRAFO SEGUNDO – O SENADO verificará, após a entrega do serviço ou a cada
período de apuração, o cumprimento pela CONTRATADA dos níveis de serviço
estabelecidos, aplicando os redutores correspondentes no valor, onde couber.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Quando na mesma ordem de serviço ocorrer o
descumprimento de mais de um indicador de nível de serviço, a redução total aplicada estará
limitada a 20% do valor da ordem de serviço.
PARÁGRAFO QUARTO – As aplicações das reduções no valor dos serviços, por eventuais
descumprimentos dos Níveis de Serviço Exigidos, não isentarão a CONTRATADA das
sanções administrativas previstas neste contrato, caso essas últimas sejam também aplicáveis.
PARÁGRAFO QUINTO – No caso de discordância das reduções aplicadas, a
CONTRATADA poderá, posteriormente, solicitar revisão do valor faturado, a ser apreciada
pelo SENADO.
I - Se a decisão do SENADO for favorável à solicitação da CONTRATADA, essa
emitirá nota de cobrança adicional para que seja efetuado o pagamento referente ao
valor das reduções cuja contestação foi considerada procedente pelo SENADO.
CLÁUSULA SÉTIMA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO
O SENADO pagará à CONTRATADA, pelo objeto deste contrato, os valores unitários a
seguir, conforme proposta da CONTRATADA de fls.
, não sendo permitida em
nenhuma hipótese o pagamento de serviços não executados ou executados de forma
incompleta.
Item

Produto

Quantidade
Estimada

Unidade

1

Fornecimento de Licenças e
Serviço de Implantação

1

Solução

2

Serviço de Garantia de
Atualização e Suporte Técnico

30

Mês

3

Serviços de Migração de Dados –
Alfresco

1

Un.

4

Serviços de Migração de Dados –
SIGAD

1

Un.

Serviço de Operação Assistida

10.000

Unidade de
Serviço
Técnico (UST)

5

Preço Unitário (R$)

Preço Total (R$)
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6

Serviço de Consultoria/Mentoring

3.000

Unidade de
Serviço
Técnico de
Consultoria
(USTC)

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O valor global estimado do presente instrumento é de R$
(
), compreendendo todas as
despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste contrato.
PARÁGRAFO SEGUNDO - O pagamento efetuar-se-á por intermédio de depósito em conta
bancária da CONTRATADA, no prazo de 9 (nove) dias úteis, ressalvada a hipótese prevista
no § 3º do art. 5º da Lei nº 8.666/1993, a contar do recebimento do documento fiscal, em 2
(duas) vias, com a discriminação do objeto, e da seguinte forma:
I - integralmente, para o item 1, mediante emissão do termo circunstanciado de
recebimento definitivo previsto no inciso II do Parágrafo Décimo Quarto da Cláusula
Quarta;
II - integralmente, para os itens 3 e 4, mediante emissão do termo circunstanciado de
recebimento definitivo correspondente ao respectivo serviço, conforme previsto no
inciso VIII do Parágrafo Décimo Sexto da Cláusula Quarta;
III - mensalmente, para o item 2, sendo que o primeiro pagamento dar-se-á 30 (trinta)
dias após a emissão do termo circunstanciado de recebimento definitivo de que trata o
inciso II do Parágrafo Décimo Quarto da Cláusula Quarta, mediante atesto pelo gestor;
e
IV - à medida que os serviços forem executados, para os itens 5 e 6, mediante emissão
do termo circunstanciado de recebimento definitivo correspondente ao respectivo
serviço, como estabelecido no inciso VIII do Parágrafo Décimo Sexto da Cláusula
Quarta.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Os pagamentos a que se refere o parágrafo anterior poderão
sofrer ajustes decorrentes da aplicação dos Níveis de Serviço estabelecidos na Cláusula Sexta.
PARÁGRAFO QUARTO – Caberá à CONTRATADA apresentar, juntamente com o
documento fiscal, os comprovantes atualizados de regularidade com o Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e da
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), sob pena de aplicação das penalidades
previstas na Cláusula Décima Terceira.
PARÁGRAFO QUINTO - As eventuais despesas bancárias decorrentes de transferência de
valores para outras praças ou agências são de responsabilidade da CONTRATADA.
PARÁGRAFO SEXTO - Havendo vício a reparar em relação à nota fiscal/fatura apresentada
ou em caso de descumprimento pela CONTRATADA de obrigação contratual, o prazo
constante do parágrafo segundo desta Cláusula será suspenso até que haja reparação do vício
ou adimplemento da obrigação.
PARÁGRAFO SÉTIMO - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a
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CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que
os encargos moratórios devidos pelo CONTRATANTE, entre o término do prazo referido no
parágrafo segundo e a data do efetivo pagamento da nota fiscal/fatura, a serem incluídos em
fatura própria, são calculados por meio da aplicação da seguinte fórmula: EM = I x N x VP,
onde:
EM = Encargos Moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso;
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = i / 365

I = 6/ 100 / 365

I = 0,00016438

Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%.
CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTE
Para os itens 2, 3, 4, 5 e 6, os preços poderão ser reajustados após 12 (doze) meses por
intermédio da variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC ou por outro
indicador que venha substituí-lo.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Para os itens 2, 3, 4 e 5, o primeiro reajuste levará em conta a
variação do índice pactuado entre a data de apresentação da proposta válida até o primeiro
aniversário do aceite definitivo do item 1. Se a proposta ultrapassar o período de 60 (sessenta)
dias, utilizar-se-á a data de assinatura do contrato para a apuração do período inicial.
I - Os reajustes subsequentes deverão ser apurados nos aniversários do aceite
definitivo do item 1, aplicando-se a variação ocorrida no último período.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Para o item 6, o primeiro reajuste levará em conta para fins de
cálculo a variação do índice pactuado entre a data de apresentação da proposta e do primeiro
aniversário do contrato, sendo que os reajustes subsequentes ocorrerão sempre nos
aniversários seguintes, aplicando-se a variação ocorrida no último período
PARÁGRAFO TERCEIRO – O arredondamento dos preços reajustados deste contrato
reger-se-á da seguinte forma, nos termos do Ato do Primeiro-Secretário nº 20/2010:
I - para os valores utilizados em operações matemáticas de somatório serão utilizadas
duas casas decimais e para aplicação de índices de correção monetária serão utilizadas
sete casas decimais; e
II - quando a casa decimal imediatamente posterior à definida no inciso I for igual ou
superior a cinco aumenta-se a casa decimal anterior em uma unidade, e quando for
inferior a cinco permanecerá a mesma inalterada.
PARÁGRAFO QUARTO – Para o item 1, o preço será fixo e irreajustável.
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CLÁUSULA NONA – DOS ACRÉSCIMOS E DAS SUPRESSÕES
A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões até o limite legal estabelecido no art. 65, inciso II, e §§ 1º e 2º, da Lei nº
8.666/1993.
CLÁUSULA DÉCIMA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta de dotação orçamentária
classificada como Programa de Trabalho
e Natureza de Despesa
, tendo sido
empenhadas mediante a Nota de Empenho n.º
.
PARÁGRAFO ÚNICO - Para os exercícios futuros, o SENADO emitirá notas de empenho
indicando a dotação orçamentária à conta da qual correrão as despesas, independentemente de
celebração de termo aditivo.
CLÁSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA GARANTIA
A CONTRATADA prestará garantia destinada a assegurar a plena execução do contrato, no
valor de R$
(
), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global
deste contrato, nos termos do art. 56 da Lei nº 8.666/93, em uma das seguintes modalidades:
I - caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de
custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores
econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;
II - seguro-garantia; ou
III - fiança bancária.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA deverá efetivar a prestação da garantia e
apresentar o comprovante respectivo ao Gestor do contrato, em até 10 (dez) dias corridos a
contar do recebimento da via assinada do contrato.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A garantia será recalculada, nas mesmas condições e
proporções, sempre que ocorrer modificação no valor deste contrato.
PARÁGRAFO TERCEIRO - No caso de vencimento, utilização ou recálculo da garantia, a
CONTRATADA terá o prazo de 10 dias, a contar da ocorrência do fato, para renová-la ou
complementá-la.
PARÁGRAFO QUARTO - A garantia será liberada após a execução plena deste contrato,
no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, de acordo com a legislação em vigor.
PARÁGRAFO QUINTO - A garantia a que se refere esta Cláusula terá vigência durante
todo o prazo de execução do contrato.
PARÁGRAFO SEXTO – O valor da garantia não poderá ser decrescente em função da
execução gradual do contrato, nem poderá a garantia estar condicionada a elementos externos
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à relação entre o SENADO e a CONTRATADA.
PARÁGRAFO SÉTIMO – A garantia deverá assegurar o pagamento de:
I – prejuízos advindos do não cumprimento do contrato;
II – multas aplicadas pelo SENADO à CONTRATADA;
III – prejuízos diretos causados ao SENADO e a terceiros decorrentes de culpa ou
dolo da CONTRATADA durante a execução do contrato.
PARÁGRAFO OITAVO – A garantia apresentada será avaliada pelo SENADO, não se
admitindo qualquer restrição ou condicionante à sua plena execução, sobretudo se apresentada
em alguma das formas previstas nos incisos II e III do caput desta Cláusula, garantia que será
rejeitada se houver exclusão ou omissão de quaisquer das responsabilidades assumidas pela
CONTRATADA, nos termos do parágrafo anterior.
PARÁGRAFO NONO – Caso a garantia contratual não seja apresentada de acordo com as
exigências previstas nesta Cláusula, o SENADO fica autorizado a reter parte do pagamento
mensal à CONTRATADA para formação de reserva financeira, em valor equivalente ao da
regular garantia contratual, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
I – Os valores retidos ficarão reservados em conta orçamentária, a título de garantia, e,
por esta razão, não serão objeto de qualquer atualização monetária, salvo no caso de a
CONTRATADA abrir conta bancária apta a receber depósito caução.
II – A liberação dos valores retidos fica condicionada à execução plena do contrato ou
à apresentação de garantia idônea por parte da CONTRATADA, nos termos dos
incisos I a III do caput desta Cláusula.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO
Caberá aos gestores designados pela Diretora-Geral ou Diretor-Geral Adjunto de
Contratações promover todas as ações necessárias ao fiel cumprimento do contrato, observado
o disposto no Ato da Comissão Diretora nº 02, de 2008.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES
Pelo atraso injustificado na execução deste contrato ou pela sua inexecução total ou parcial, a
CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades:
I - advertência;
II - multa;
III – suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de
contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
IV – impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF e
no cadastro de fornecedores do SENADO pelo prazo de até 5 (cinco) anos; e
V - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública
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enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir ao SENADO os prejuízos
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base nos incisos III e IV
desta Cláusula.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Sem prejuízo das sanções previstas nos incisos II e V desta
Cláusula, com fundamento no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, a CONTRATADA ainda poderá
ser impedida de licitar e contratar com a União e descredenciada no SICAF e no cadastro de
fornecedores do SENADO pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o contraditório e a
ampla defesa, sempre que ocorrer alguma das seguintes hipóteses:
I - apresentar documentação falsa;
II – fraudar a execução do contrato;
III – comportar-se de modo inidôneo;
IV – fazer declaração falsa;
V – cometer fraude fiscal.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A ocorrência de alguma das hipóteses constantes do parágrafo
anterior enseja a rescisão unilateral do contrato, sujeitando-se a CONTRATADA à multa de
10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Sem prejuízo das sanções previstas neste contrato, os atos
lesivos à administração pública previstos no inciso IV, do artigo 5º, da Lei nº 12.846/2013,
sujeitarão os infratores às penalidades previstas na referida lei.
PARÁGRAFO QUARTO - Decorrido o prazo previsto para o início deste contrato, sem que
a CONTRATADA dê início à prestação do objeto, conforme os prazos estabelecidos neste
contrato, será aplicada multa diária de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor global deste
contrato até o limite de 30 (trinta) dias, após o qual será aplicada, cumulativamente, multa de
5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato, sem prejuízo das
demais sanções administrativas previstas nesta cláusula, observando-se os critérios constantes
do parágrafo décimo terceiro.
PARÁGRAFO QUINTO – Iniciada a execução do objeto, o atraso injustificado na execução
de alguma parcela, ou sua execução de forma insatisfatória, sujeitará a CONTRATADA à
multa de 0,1% (um décimo por cento), ao dia, sobre a parcela inadimplida, até o limite de 30
(trinta) dias.
PARÁGRAFO SEXTO – A não apresentação da documentação prevista no Parágrafo
Quarto da Cláusula Sétima, sujeitará a CONTRATADA à multa de 0,05% (meio décimo por
cento) a 0,1% (um décimo por cento), ao dia, sobre o valor global do contrato, até o limite de
30 (trinta) dias, observando-se os critérios constantes do parágrafo décimo terceiro.
PARÁGRAFO SÉTIMO – Findo os prazos limite previstos nos Parágrafos Quinto e Sexto,
sem adimplemento da obrigação, aplicar-se-á, cumulativamente, multa de 5% (cinco por
cento) a 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida deste contrato, observandose os critérios constantes do parágrafo décimo terceiro, podendo ainda o SENADO, a seu
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critério, fazer uso da garantia prestada pela empresa e impor outras sanções legais cabíveis.
PARÁGRAFO OITAVO - Durante o período de 30 (trinta) dias previsto nos Parágrafos
Quarto, Quinto e Sexto, a critério do SENADO, este contrato poderá ser rescindido, sem
prejuízo das demais sanções.
PARÁGRAFO NONO – O atraso na apresentação da garantia contratual prevista na
Cláusula Décima Primeira sujeitará a CONTRATADA à multa de 5% (cinco por cento) sobre
a parcela do valor global do contrato correspondente ao período que este ficar com a garantia
em aberto, contando-se o prazo a partir da data limite para apresentação da garantia até o dia
da efetiva prestação da garantia ou da retenção prevista no parágrafo nono da Cláusula
Décima Primeira.
PARÁGRAFO DÉCIMO – As multas previstas nesta Cláusula, somadas todas as
penalidades aplicadas, não poderão superar, em cada mês, o máximo de 15% (quinze por
cento) do valor mensal do item 2, para as penalidades aplicadas em decorrência dos serviços
previstos nesse item; assim como não poderão superar 1/30 (um trinta avos) do valor total dos
itens 1, 3, 4, 5 ou 6, conforme o item ao qual a penalidade esteja relacionada, ressalvadas as
hipóteses especiais dos Parágrafos Segundo e Quarto desta Cláusula.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO – A reincidência na aplicação do percentual máximo
previsto no parágrafo anterior poderá ensejar a rescisão unilateral do contrato.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO – Além das multas previstas nos parágrafos
anteriores, o contrato poderá ser rescindido unilateralmente nos termos do Parágrafo Quinto
da Cláusula Décima Quarta, ficando ainda a CONTRATADA sujeita à multa correspondente
a até 10% (dez por cento) do valor global deste contrato, fixada, a critério do SENADO, em
função da gravidade apurada.
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO – Na aplicação das penalidades, a autoridade
competente observará:
I – os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade;
II – a não reincidência da infração;
III – a atuação da contratada em minorar os prejuízos advindos de sua conduta
omissiva ou comissiva;
IV – a execução satisfatória das demais obrigações contratuais; e
V – a não existência de efetivo prejuízo material à Administração.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO – A multa de valor irrisório poderá ser convertida em
pena de advertência, a critério da autoridade competente.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO – Em casos excepcionais, caso a penalidade prevista se
mostre desproporcional à gravidade da infração e ao prejuízo ou risco de prejuízo dela
decorrente, a autoridade competente poderá, justificadamente, reduzi-la, observados os
demais critérios previstos no parágrafo décimo terceiro.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO – A multa aplicada, após regular processo administrativo
e garantido o direito de ampla defesa, será descontada das faturas emitidas pela
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CONTRATADA ou recolhida por meio de GRU – Guia de Recolhimento da União.
PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO – Não ocorrendo quitação da multa, na forma do
parágrafo anterior, será o valor remanescente descontado da garantia ou, em último caso,
cobrado judicialmente.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO
A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos
artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/1993.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A rescisão deste contrato se dará por ato unilateral e escrito do
SENADO, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei nº
8.666/1993.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão poderá ocorrer ainda da seguinte forma:
I - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação,
desde que haja conveniência para o SENADO; ou
II - judicial, nos termos da legislação.
PARÁGRAFO TERCEIRO - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida
de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente do SENADO.
PARÁGRAFO QUARTO - Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente
motivados nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
PARÁGRAFO QUINTO - Ao SENADO é reconhecido o direito de rescisão administrativa,
nos termos do art. 79, inciso I, da Lei nº 8.666/1993, aplicando-se, no que couber, as
disposições dos §§ 1º e 2º do mesmo artigo, bem como as do art. 80 da referida lei.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA VIGÊNCIA
Para o item 1, o presente contrato terá vigência por 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, a
partir da data de sua assinatura, ou até a execução plena do objeto, o que ocorrer primeiro.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Para os itens 3 e 4, o presente contrato terá vigência por 24
(vinte e quatro) meses consecutivos, a partir da data de recebimento definitivo do item 1, ou
até a execução plena do objeto, o que ocorrer primeiro.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Para os itens 2, 5 e 6, o presente contrato terá vigência por 30
(trinta) meses consecutivos, a partir da data de recebimento definitivo do item 1, no caso dos
itens 2 e 5, e a partir de sua assinatura, no caso do item 6, podendo ser prorrogado por igual
período, até o limite de 60 (sessenta) meses, a critério das partes e mediante termo aditivo,
observado o art. 57, II, da Lei nº 8.666/1993.
I - Caso as partes não se interessem pela prorrogação deste contrato, deverão
manifestar sua vontade, no mínimo, 90 (noventa) dias antes do término da vigência
contratual.
II - Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente
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autorizada pela autoridade competente.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO
Fica eleito o foro da Justiça Federal em Brasília-DF, com exclusão de qualquer outro, para
dirimir questões decorrentes do cumprimento deste contrato.
Assim ajustadas, firmam as partes o presente instrumento, em duas vias, na presença das
testemunhas adiante nomeadas, que também o subscrevem.
Brasília-DF,

de

de 20

.

DIRETORA-GERAL
SENADO FEDERAL
REPRESENTANTE
CONTRATADA
DIRETOR DA
DIRETOR DA
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 126/2015
(Processo nº 00200.012920/2014-28)
ANEXO 4
MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA
A licitante deverá enviar sua proposta de preços, juntamente com o instrumento de outorga de
poderes do representante legal da empresa que assinará o contrato, conforme modelo abaixo, à
Comissão Permanente de Licitação, nos termos do CAPÍTULO XI - DA ACEITABILIDADE
DA PROPOSTA.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº
Data de abertura:

/

Nome da empresa:
CNPJ:
Endereço:
CEP:
Telefone: (DDD)
Fax: (DDD)
e-mail:
Dados Bancários:
Nome do Representante legal da empresa: (que irá assinar o contrato)
CPF: (do representante legal da empresa que irá assinar o contrato)
RG/órgão emissor: (do representante legal da empresa que irá assinar o contrato)
Instrumento de outorga de poderes: (encaminhar cópia do instrumento de outorga de poderes)
Certificação digital: O representante legal da empresa que assinará o contrato possui certificação digital ICP
Brasil? ( )Sim
( ) Não

ITEM

1

QUANT.

1

1.1

1

UNID.

Solução.

Licença

ESPECIFICAÇÃO

Fornecimento de Licenças e
Serviço de Implantação

Licenças de software

VALOR UNIT (R$)

VALOR TOTAL
(R$)

(preencher com a
soma dos valores
totais dos itens 1.1 e
1.2, conforme
proposta de preços e
cotação no sistema
eletrônico)

(preencher com a
soma dos valores
totais dos itens 1.1 e
1.2, conforme
proposta de preços e
cotação no sistema
eletrônico)

(preencher com o
valor unitário
correspondente ao
fornecimento das
licenças do software
objeto deste edital)

(preencher com o
valor total
correspondente ao
fornecimento das
licenças do software
objeto deste edital)
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1.2

2

3

4

5

6

(preencher com o
valor unitário
correspondente ao
serviço de
implantação da
solução)

(preencher com o
valor total
correspondente ao
serviço de
implantação da
solução)

Un.

Serviço de Implantação

Mês

Serviço de Garantia de
Atualização e Suporte Técnico

(preencher conforme
proposta de preços e
cotação no sistema
eletrônico)

(preencher conforme
proposta de preços e
cotação no sistema
eletrônico)

Un.

Serviços de Migração de Dados –
Alfresco

(preencher conforme
proposta de preços e
cotação no sistema
eletrônico)

(preencher conforme
proposta de preços e
cotação no sistema
eletrônico)

1

Un.

Serviços de Migração de Dados –
SIGAD

(preencher conforme
proposta de preços e
cotação no sistema
eletrônico)

(preencher conforme
proposta de preços e
cotação no sistema
eletrônico)

10.000

Unidade
de
Serviço
Técnico
(UST)

(preencher conforme
proposta de preços e
cotação no sistema
eletrônico)

(preencher conforme
proposta de preços e
cotação no sistema
eletrônico)

(preencher conforme
proposta de preços e
cotação no sistema
eletrônico)

(preencher conforme
proposta de preços e
cotação no sistema
eletrônico)

3.000

Unidade
de
Serviço
Técnico
de
Consult
oria
(USTC)

1

30

1

Serviço de Operação Assistida

Serviço de Consultoria/Mentoring

VALOR TOTAL

R$

Instruções de preenchimento:
A licitante deverá informar os preços por item, total do item, e total global da proposta,
seguindo a numeração constante no edital.
O instrumento de outorga de poderes ao representante legal que irá assinar o contrato deverá
ser encaminhado em anexo à proposta de preços.
Os valores unitários e totais deverão ser grafados somente até os centavos.
A proposta de preços deverá estar datada e assinada.
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