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ANEXO VIII 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1 – DO OBJETO:  
 
1.1. O presente processo objetiva a Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos 
especializados para digitalização e gerenciamento de documentos municipais da Prefeitura Municipal de 
Itajubá, conforme especificações e quantidades estimadas constantes no Termo de Referencia, que integra 
o presente Edital. 
 
1.2. A ferramenta de gerenciamento dos arquivos deverá ser disponibilizada através de uma aplicação web, 
ou seja, seu acesso deverá ser possível de qualquer localização com acesso à internet através de um 
navegador web informando uma URL de acesso. Não serão aceitas soluções que utilizem qualquer tipo de 
dependência ou instalação de arquivos executáveis e de banco de dados locais para que a ferramenta de 
gerenciamento seja utilizada. 
 
2 – JUSTIFICATIVA 
 
2.1. A contratação de serviços técnicos especializados para digitalização e gerenciamento de documentos 
municipais, faz-se necessária visando aprimorar o trâmite interno de documentos assim como facilitar o 
acesso dos departamentos quando houver necessidade de prestar informações internamente e a órgãos 
externos de fiscalização. 
 
Além de melhorar o trâmite interno, promoverá uma economia no que tange aos gastos com impressões, 
fotocópias e consumo de papel tendo em vista que todos os documentos poderão ser visualizados através 
de um sistema de gerenciamento via internet. 
 
3 - DAS ESPECIFICAÇÕES E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
O serviço a ser contratado deverá abranger em sua totalidade os seguintes critérios:  
 
3.1. Digitalização, armazenamento de forma virtual dos arquivos gerados e a disponibilização através de 
ferramenta de gerenciamento via internet de todos os documentos enviados a sala de digitalização; 
 
3.2. O fornecimento de computadores, scanners assim como qualquer tipo de equipamento e material que a 
atividade de digitalização exigir será de inteira responsabilidade da proponente; 
 
3.3. Será de responsabilidade da proponente a contratação e capacitação de colaboradores para prestação 
do serviço, ou seja, a Prefeitura de Itajubá não irá ceder nenhum servidor para execução do serviço, sendo 
esta uma obrigação da proponente que irá se responsabilizar por todos os direitos e quesitos trabalhistas no 
que tange a contratação de funcionários. Após a emissão da ordem de serviço e anteriormente ao inicio dos 
serviços, a proponente deverá fornecer os currículos dos selecionados que irão trabalhar na digitalização 
dos documentos nas dependências da prefeitura. Os selecionados serão avaliados por uma comissão 
técnica a fim de verificar a capacidade técnica para a prestação dos serviços e será emitido um parecer a 
proponente sobre esta análise; 
  
3.4. Será disponibilizado pela Prefeitura de Itajubá um local adequado nas dependências da prefeitura, 
contendo mobiliário suficiente para utilização dos equipamentos e acomodação dos funcionários da 
empresa vencedora do certame. Será fornecida uma sala com os devidos pontos de energia e de internet 
necessários para instalação e funcionamento de, pelo menos, 03 (três) máquinas para digitalização; 
 
3.5. Os documentos originais entregues para o processo de digitalização não poderão em hipótese alguma, 
sair das dependências da prefeitura, salvo em casos de autorização oficial delegando aos funcionários da 
empresa o transporte de qualquer documento para processo de digitalização fora das dependências, por 
exemplo, por motivos de danos nos equipamentos utilizados para este fim. Como estes documentos 
compõem vários atos administrativos, a perda de qualquer parte destes poderá ocasionar problemas 
impossibilitando o correto arquivamento dos mesmos; 
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3.6. Em caso de perda total ou parcial de documentos nas dependências da sala de digitalização, 
constando o recebimento destes em protocolo a ser providenciado e gerenciado pela proponente, a mesma 
será responsabilizada e arcará com todos os danos causados pelo ocorrido; 
 
3.7. Os funcionários da empresa proponente vencedora trabalharão nas dependências da prefeitura e os 
serviços pertinentes à digitalização somente poderão ser executados em dias úteis e no horário de 
expediente da Prefeitura de Itajubá; 
 
3.8. A prefeitura poderá criar quantos tipos de documentos que julgar necessário e estes deverão ser 
digitalizados além dos referenciados neste Termo de Referência, assim como definir a quantidade de 
campos de busca que julgar necessário para a localização dos documentos digitalizados no sistema de 
gerenciamento. Deverá ser possível no sistema de gerenciamento a utilização de qualquer campo de busca 
criado para localizar o tipo de documento escolhido; 
 
3.9. Em nível de demonstração, três exemplos serão citados abaixo: 
 
Exemplo 1:  
A prefeitura digitalizará um processo licitatório, portanto será criado o documento LICITAÇÃO e utilizará 
como campo de busca os seguintes campos:  
 
ANO DA LICITAÇÃO 
DATA LICITAÇÃO 
MODALIDADE DA LICITAÇÃO 
NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO 
TIPO DA MODALIDADE 
  
Exemplo 2:  
Será digitalizado um contrato com os seguintes campos de busca para o documento CONTRATO:  
 
ANO CONTRATO 
CPF/CNPJ CREDOR 
NOME CREDOR 
NUMERO CONTRATO 
 
Exemplo 3:  
Digitalização de um empenho criando o documento EMPENHO ORÇAMENTÁRIO considerando os campos 
de busca:  
 
AÇÃO 
ANO EMPENHO 
ANO LICITAÇÃO 
CNPJ/CPF FORNECEDOR 
CODIGO FORNECEDOR 
DATA PAGAMENTO 
DESDOBRAMENTO 
ELEMENTO 
FICHA ORCAMENTARIA 
FONTE 
FUNÇÃO 
GRUPO 
MODALIDADE 
NOME FORNECEDOR 
NUMERO EMPENHO 
NUMERO LICITAÇÃO 
ORGAO 
PARCELA 
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PROGRAMA 
SUB-FUNÇÃO 
SUB-UNIDADE 
UNIDADE 
 
3.10. Como demonstrado nos exemplos acima, a Prefeitura de Itajubá poderá a seu critério, definir para 
cada tipo de documento a quantidade de campos de busca que julgar necessário para gerenciamento e 
localização dos arquivos, não podendo em hipótese alguma a proponente limitar a quantidade de campos 
ou criar campos sem vinculação com dados constantes nos documentos, impossibilitando a busca por 
qualquer campo isolado assim como através da associação de vários campos distintos. Qualquer dúvida 
relativa à utilização de campos de indexação deverá ser sanada na visita técnica realizada pela proponente; 
 
3.11. O armazenamento das informações será de inteira responsabilidade da proponente, devendo esta 
selecionar serviços de armazenamento e disponibilização de dados para que a Prefeitura de Itajubá possa 
pesquisar, visualizar e efetuar downloads das informações através da ferramenta de gerenciamento web; 
 
3.12. A segurança dos dados e o controle de acesso serão de inteira responsabilidade da proponente, 
cabendo ações legais previstas em lei por qualquer perda ou violações dos dados armazenados; 
 
3.13. O acesso ao website que irá disponibilizar a utilização da ferramenta de gerenciamento dos arquivos, 
deverá possuir um controle de segurança no qual somente usuários previamente cadastrados poderão ter 
acesso aos documentos digitalizados. Este controle de acesso deverá abranger controles por perfis de 
acesso pré-definidos e personalizáveis, podendo a Prefeitura de Itajubá determinar quais tipos de 
documentos cada usuário cadastrado poderá ter acesso. Para localizar o documento digitalizado no 
website, o usuário deverá ter a possibilidade de escolher que tipo de documento deseja localizar, conforme 
seu perfil de acesso e sendo isto feito, o documento poderá ser localizado por qualquer campo de 
indexação pré-definido; 
 
3.14. A criação de usuários de acesso será de responsabilidade da proponente e ocorrerá conforme 
solicitações por escrito dos servidores designados para tal ato pela Prefeitura de Itajubá; 
 
3.15. Cada documento digitalizado deverá ser disponibilizado para visualização e download através de 
arquivos no formato PDF, preto e branco, com resolução de, no mínimo, 200 DPIs gerando um arquivo no 
formato PDF; 
 
3.16. A proponente terá um prazo de 01 (um) dia útil após o recebimento dos documentos na sala da 
digitalização para disponibilização destes no site que irá dar acesso a ferramenta de gerenciamento dos 
arquivos; 
  
3.17. Ao participar do certame a proponente assume que já possui a ferramenta de gerenciamento de 
arquivos, assim como o site disponível para o armazenamento, visualização e download das informações 
sendo que em hipótese nenhuma será concedido prazo para desenvolvimento da solução; 
 
3.18. A Prefeitura de Itajubá poderá solicitar da proponente, melhorias no sistema de gerenciamento de 
arquivos se considerar que este procedimento irá resultar em melhor utilização da ferramenta para 
pesquisa, visualização e download de arquivos. A proponente terá um prazo de 03 (três) dias úteis para 
responder as solicitações e de 02 (duas) semanas para realizar as adequações solicitadas; 
 
3.19. Ao encerramento do contrato não havendo possibilidades e nem interesse de renovação contratual 
por ambas as partes, a Prefeitura de Itajubá disponibilizará um ou mais equipamentos necessários nos 
quais deverão ser copiados todos os arquivos digitalizados no período de vigência contratual. Nestes 
equipamentos deverão ser instalados softwares com licença gratuita, ou devidamente licenciados sem 
qualquer ônus, a titulo de instalação e manutenção, para a Prefeitura de Itajubá com as mesmas 
características de procura e funcionalidades disponibilizadas no site. Caso a aplicação exija um banco de 
dados para funcionamento, este deverá ser obrigatoriamente um sistema de gerenciamento de banco de 
dados com licença freeware; 
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3.20. Os documentos que serão encaminhados para digitalização poderão possuir, no máximo, o formato 
Ofício (216x330mm) e formatos menores como A4 (210x297mm) e A5 (148x210mm). Formatos maiores 
que o Ofício, poderão ser digitalizados desde que permitam ser divididos no processo em partes de, no 
máximo, no padrão Ofício para serem digitalizados; 
 
3.21. Os documentos encaminhados poderão estar fixados através de grampos, clipes, pastas assim como 
outras formas de organização além de seguir um sequencial de páginas. Todos os documentos deverão ser 
devolvidos aos solicitantes da mesma forma que foram disponibilizados para a sala de digitalização; 
 
3.22. O pagamento será através de valor fixo, por meio de pagamentos mensais, após comprovação 
através de relatórios de execução no período de referência correspondente a parcela do valor global 
contratado. 
 
4 – DA QUANTIDADE DE DOCUMENTOS A SER DIGITALIZADOS  
 
4.1. O quantitativo de documentos mensais poderá variar 20% (vinte por cento) para mais ou para menos 
dos quantitativos estimados da tabela abaixo, sendo que o valor a ser pago pela Prefeitura de Itajubá será o 
valor ofertado mesmo que haja a variação. Em hipótese nenhuma a proponente poderá cobrar valores 
excedentes com alegação de aumento do volume de documentos digitalizados. A qualquer momento, 
durante a vigência do contrato, a Prefeitura de Itajubá poderá acrescentar qualquer outro tipo de documento 
a ser digitalizado sem que este esteja relacionado na tabela abaixo; 
 

Tipo de 
documento 

Qtde mensal 
documentos 

Qtde de pág. 
aproximadas

Descrição 

Pagamentos 
Orçamentários 
  
*Págs. est. por  
cada doc.: 10  

3.400 34.000 Estes documentos são os empenhos com as notas de 
pagamentos orçamentários com as devidas notas fiscais, 
comprovantes de pagamentos, requisições e relatórios 
que integram a comprovação de despesa. 

Pagamentos Extra 
Orçamentários 
*Págs. est. por  
cada doc.: 10 

800 8.000 Estes documentos são as notas de pagamento extra 
orçamentários com as devidos comprovantes de 
pagamento, requisições e relatórios que integram a 
comprovação de despesa.  

Licitações 
*Págs. est. por  
cada doc.: 750 

40 30.000 Estes documentos são os processos licitatórios. São 
compostos pelo Edital e seus anexos, pareceres, as 
propostas e demais documentos neles constantes.  

Contratos  
*Págs. est. por  
cada doc.: 4 

100 400 Estes documentos são os contratos e seus aditivos 
assinados pela Prefeitura.  

Decretos  
*Págs. est. por  
cada doc.: 3 

170 510 Estes documentos são os Decretos publicados pelo 
município. 

Portarias 
*Págs. est. por  
cada doc.: 5 

30 150 Estes documentos são as Portarias publicadas pelo 
município. 

Conciliações 
Bancárias 
*Págs. est. por  
cada doc.: 5 

200 1.000 Estes documentos são as conciliações bancárias 
juntamente com os extratos das contas bancárias.  

Relatórios Contábeis 
*Págs. est. por  
cada doc.: 60 

50 3.000 Estes documentos são relatórios contábeis diversos.  

Protocolos 
*Págs. est. por  
cada doc.: 10 

100 1.000 Estes documentos são pastas diversas contendo as 
solicitações realizadas pela população ao Município. 

Total estimado 4.890 78.050 (Setenta e oito mil e cinquenta) 
* Foram consideradas as médias de páginas que cada tipo de documento listado contém ao término de seu 
trâmite. 
 
 



Município de Itajubá 
Av. Dr. Jerson Dias, 500, Estiva  Itajubá/MG  CEP 37.500- 000 

Tel.: (35) 3692-1702  Fax: (35) 3692-1703    -   www.itajuba.mg.gov.br 

 

   
 

 
 
 

 

Secretaria Municipal de Planejamento 
Departamento de Licitações  

• Tel.: (35) 3692-1734 • Fax: (35) 3692-1735 • licita@itajuba.mg.gov.br 

4.2. Conforme relatado no item 4.1, a Prefeitura de Itajubá poderá a qualquer momento inserir outros tipos 
de documentos para digitalização conforme julgar necessário. O demonstrativo acima tem a finalidade 
apenas de ilustrar para as proponentes, uma média de documentos usuais para uma referência mensal do 
quantitativo e de tipos de documentos mínimos que deverão ser digitalizados e disponibilizados no sistema 
de gerenciamento de arquivos. Portanto, em momento algum, a proponente poderá alegar que não possuía 
conhecimento acerca da inserção de novos documentos pela Prefeitura de Itajubá. 
  
5 – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
 
5.1. A contratada deverá fornecer pessoal capacitado e equipamentos necessários para execução do 
processo de digitalização; 
 
5.2. A contratada deverá fornecer os materiais de consumos necessários para o trabalho de preparação dos 
documentos para digitalização e devolução da documentação da mesma forma em que foram entregues na 
sala de digitalização; 
  
5.3. A contratada ao emitir a Nota Fiscal deverá apresentar um relatório relatando a quantidade de 
documentos digitalizados durante o período, separando-os por tipos de documentos digitalizados; 
 
5.4. Após emissão da ordem de serviço inicial, ou seja, a ordem de serviço que irá autorizar o início dos 
procedimentos relativos à digitalização, arquivamento digital e disponibilização no sistema de 
gerenciamento de arquivos web, a contratada terá, no máximo, 04 (quatro) dias úteis para a instalação dos 
equipamentos e levantamento de requisitos necessários para o início efetivo da digitalização, sendo que os 
dados digitalizados serão disponibilizados no website em, no máximo, até o sexto dia útil subsequente à 
digitalização. 
 
6 – DA FORMA DE ENVIO, RETORNO E NOTIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS A SALA DE 
DIGITALIZAÇÃO 
 
6.1. Efetuar o envio dos documentos a serem digitalizados de forma homogênea e seqüencial, ou seja, não 
enviar documentação fora de ordem ou que algo não faça parte do tipo de documento que será digitalizado. 
Executar a validação inicial dos nomes dos documentos e campos de busca dos documentos a serem 
digitalizados; 
 
6.2. Efetuar o envio no decorrer no mês visando à agilidade no processo, evitando o acúmulo de 
documentação para digitalização em uma única data; 
 
6.3. Prestar informações, esclarecimentos e fornecer documentos pertinentes que venham a ser solicitadas 
pela licitante vencedora, visando evitar erros no processo de digitalização; 
 
6.4. Notificar a contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na 
execução do procedimento, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias; 
 
6.5. Executar o controle de qualidade dos serviços prestados, efetuando a conferência dos documentos 
devolvidos após digitalização. 
 
7 – DA VISITA TÉCNICA 
 
7.1. Para conhecimento pleno dos serviços que serão executados, a empresa interessada em participar 
desta licitação deverá visitar as dependências da Prefeitura de Itajubá até 02 (dois) dias úteis antes da data 
fixada para a abertura da sessão pública, com o objetivo de conhecer a estrutura organizacional, os 
processos internos e a forma de gerenciamento dos documentos públicos ao final de seu trâmite; 
 
7.2. A visita técnica deverá ser agendada em dias úteis no período de 12h00min as 17h00min, pelo telefone 
(35) 3692-1735; 
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7.3. O representante que fará a visita técnica deverá ser portador de procuração especifica para fins da 
visita técnica e documento de identificação pessoal. Caso o representante seja sócio da empresa, seu 
credenciamento deverá ser através de documento de identificação pessoal e contrato social da empresa 
que este possui vínculo; 
 
7.4. A Prefeitura de Itajubá, através do Departamento de Tecnologia da Informação, emitirá o Atestado de 
Visita Técnica em nome da licitante participante da visita, o qual deverá ser apresentado juntamente com o 
restante da documentação solicitada no Edital referente ao envelope “Proposta de Preço”. 
 
8 - DEMONSTRAÇÃO DO OBJETO LICITADO 
 
8.1. A licitante classificada em primeiro lugar fica obrigada a comprovar o atendimento das características e 
funcionalidades estipuladas para o objeto relacionado neste Termo de Referência, através de realização de 
uma demonstração; 
 
8.2. A demonstração do sistema de gerenciamento assim como dos equipamentos utilizados no processo, 
terá início em até 03 (três) dias úteis após a convocação da licitante e esta terá o prazo, máximo de, 05 
(cinco) dias úteis para demonstrar as conformidades das funcionalidades exigidas e especificações técnicas 
referentes à digitalização, armazenamento de forma digital e disponibilização dos documentos através do 
sistema de gerenciamento de documentos via web que tenha ofertado; 
 
8.3. A Prefeitura de Itajubá irá nomear uma Comissão Técnica para avaliação referente ao atendimento às 
especificações técnicas solicitadas neste Termo de Referência; 
 
8.4. A Comissão Técnica de Avaliação possuirá as seguintes prerrogativas: 
 
8.4.1. No processo de demonstração do sistema, intervir ou não, com questionamentos e pedidos de 
esclarecimentos, o que a empresa licitante deverá sanar os questionamentos de forma imediata; 
 
8.4.2. Elaboração de pareceres acerca da solução norteando-se nas especificações técnicas contidas neste 
Termo de Referência, confrontando-as com a demonstração realizada pela empresa licitante, 
encaminhando a documentação posteriormente à comissão de licitação; 
 
8.4.3. De acordo com os pareceres técnicos, a comissão de licitação verificará a comprovação da 
veracidade das informações prestadas pela licitante. Sendo comprovadas, será adjudicado o objeto a 
licitante. Caso a licitante não comprove as especificações técnicas será convocada a licitante subsequente, 
na ordem de classificação, e assim sucessivamente, para respectiva demonstração do objeto licitado. 
 
8.5. Para a demonstração do objeto licitado, a licitante deverá disponibilizar todos os equipamentos 
necessários, assim como demonstrar o funcionamento da ferramenta através de acesso via internet 
possibilitando que seja verificado o processo de digitalização, armazenamento, busca, visualização e 
download de, no mínimo, 03 (três) tipos de documentos listados na tabela demonstrativa constante no item 
4.1 deste Termo de Referência;  
 
8.6. A licitante deverá preparar uma simulação do ambiente real de trabalho contendo, no mínimo: 
 
8.6.1. 01 (um) microcomputador ou notebook com acesso a internet possuindo requisitos técnicos 
suficientes para utilização da ferramenta de gerenciamento via web; 
 
8.6.2. 01 (um) equipamento de digitalização com capacidade para digitalização de documentos no formato 
Ofício; 
 
8.6.3. Demonstrar o processo de digitalização, contemplando todo o procedimento de definição de campos 
de busca e escolha de nomeação padrão para o tipo de documento, efetuando a digitalização do mesmo 
com os campos que forem definidos pela Comissão Técnica de Avaliação; 
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8.6.4. Demonstrar a forma de visualização, busca e download de documentos através de acesso a internet 
via URL da solução web, demonstrando a efetividade do sistema de controle de acesso via usuários 
cadastrados, localização dos documentos através dos campos de busca criados com o intuito de esclarecer 
para a Comissão Técnica de Avaliação como será a real utilização da ferramenta por meio dos servidores 
da Prefeitura de Itajubá. 
 
9 – DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
9.1. Para a qualificação técnica a licitante deverá apresentar comprovação de aptidão para desempenho de 
atividade pertinente e compatível com o objeto licitado, através da apresentação de no mínimo 01 (um) 
Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove 
a experiência anterior da licitante na execução de serviços de características semelhantes e de 
complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior dos aqui licitados, utilizando a solução 
apresentada pela proponente; 
 
9.2. O atestado apresentado deverá estar em papel timbrado da empresa ou órgão contratante e com a 
identificação clara do signatário, inclusive com a indicação do cargo que ocupa (prefeito, secretário ou 
departamento de tecnologia da informação); 
 
Não serão aceitos Atestados de Capacidade Técnica cuja empresa emitente seja componente do mesmo 
grupo financeiro ou subcontratada da licitante. 
 


