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GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DA CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE 

AUTORIZAÇÃO 

Eu, George da Trindade Gois, na qualidade de Presidente da Junta Comercial do Estado 
de Sergipe, venho através desta, autorizar deflagração de Processo Licitatório de n° 
06/2013, com vistas à Contratação de Serviços em Tecnologia da Informação, conforme 
Projeto Básico em anexo. 

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRAS 

UNIDADE CLASSIFICAÇÃ PROJETO/ ELEMENT FONTE 
ORÇAMENTÁRI O ATIVIDAD O DE DE 

A FUNCIONAL- E DESPESA RECURS 
PROGRAMÁTIC o 

A 
19201 21122.0039.1152 1152 339039 0270 

JUSTIFICATIVA 

Considérando que não existe no quadro de• pessoal da JUCESE profissional com perfil 
técnico para execução de atividades relacionadas à Tecnologia da Informação; 

Considerando a imperiosa necessidade de continuidade na prestação • dos serviços 
públicos prestados por esta JUCESE; 

• Considerando o volume de demanda/processos dos últimos anos protocolados nesta 
autarquia e que tem como objeto a criação, alteração, extinção e demais atos relativos ao 
Registro Mercantil do Estado, conforme números apresentados nos gráficos em anexo 

Considerando que o contrato 03/2013, vigente nesta JUCESE, possui caráter 
emergencial, conforme enquadramento previsto no art. 24, inciso IV da Lei''8.666/93; 

Considerando que a EMGETIS, órgão do Estado que tem como função dê governo 'o 
tratd com a Tecnologia de Informação, hoje atua como agência reguladora e não mais 
como prestadora de Serviços; 

Considerando que há hoje na estrutura da JUCESE serviços prestados através de 
sistemas.ínformatizadôs que não podem sofrer descontinuidade, tendo em vista o grande 
prejuízo-que causaria junto.á seus usuários; 

Rua Propriá, n° 315, Centro, Aracaju/SE, CEP 49.010-020 
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JUNTA COMERCIAL DO ÊSTADO'DE SERGIPE 

Considerando que a JUCESE se encontra em fase de implantação da REDESIM vno  
Estado de Sergipe e atendendo as disposições legais contidas na LEI N° 11.598, DE 3 
DE DEZEMBRO DE 2007 (Cria a Rede Nacional para a Simplificação do Registro e 
da Legalização de Empresas e Negócios - RIEDESIM e estabelece normas gerais para a 
simplificação e integração do processo de registro e legalização de empresários e de 
pessoas jurídicas) e no DECRETO N° 6.884, DE 25 DE JUNHO DE 2009 (Cria o 
Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da 
Legalização de Empresas e Negócios - CGSIM); 

Baseados nesses pontos é que se justifica a contratação dos serviços descritos no Projeto 
Básico, tendo em vista que estes possibilitarão aos gestores da Junta Comercial do 
Estado de Sergipe - JUCESE, uma administração eficiente, de transformação e 
modernização tecnológica com a implantação do programa REDESIM e, 
principalmente, dos sistemas que fazem a . integração com as prefeituras municipais, a 
consulta ,  de viabilidade, a, consulta. nos. registros . . sobre . a existência de empresas 
constituídas com nomes empresariais idêiiticos.pu semihStes 'ao nome empresarial da 
empresa que se pretende abrir, e o modulo integrador (sistema desenvolvido para 
integrar as informações da consulta de viabilidade). 
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SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DA CIÊNCIA E TECNOL ÌAT" 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE 

PROCESSO LICITATÓRIO 06/2013 — CONTRATAÇÃO DE 
SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

ANEXO I 

- Gráficos indicando volume/demanda de Processos Protocolados na 
Junta Comercial do Estado de Sergipe — JUCESE no período de 2006 a 
2013. 

- Oficio n° 104/2013 — SEGER - JUCESE, encaminhando Projeto 
Básico para emissão de Parecer Técnico pela EMGËTIS; 

- Projeto Básico encaminhado à EMGETIS .para emissão de Parecer 
Técnico; 

- Projeto Básico alterado conforme solicitação da EMGETIS constante 
no Parecer Técnico apresentado; 

Parecer Técnico n° 170/2013 expedido pela EMGETIS. 

Rua Propriá, n°315, Centro, Aracaju/SE, CEP 49.010-020 
Fone/FAX (079) 3234-4 100 — e-mail: jucese diucese.se:eov.br 
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SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO; ,DA CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE 
Aracaju, 05 de novembro de 2013. 

Ofício no 104/20 13 - SEGER 

Ilustríssimo Senhor 
Ezio Prata Faro 
Presidente da EMGETIS 

Assunto: Encaminha Processo Licitatório 0612013 para emissão de Parecer 

Técnico. 

Senhor Presidente, 

Cumprimentando cordialmente Vossa Senhoria, encaminho o Projeto 

Básico do Processo Licitatório n° 06/2013 da Junta Cõmsiai :dÕEtàdÕïdé.. 5Sbti1e 

JUCESE, com vistas à contratação de Serviços de Tecnologia da Informação, para 

análise e'emlsgá de tespêcttvo Parecer Técnico. 

Em tempo, rogamos-lhe o obséquio de remeter o Parecer em caráter de 

rtêiióii.tétdô &í vista que o atual contrato de prestação de serviços encontra-se 

proximo ao seu fim c:  as mudanças de Presidente e Secretário Geral, bem como a saída 

do Diretor Financeiro, ocasionaram alterações administrativas consideráveis, as quais 

átrásarafri a.èIaiõráflo dõ T rbfêridõ Pr6jeto Báico,  

Sem mais para o momento, colocamo-nos á disposição para qualquer 

solicitação ou esclarecimento, elevando os votos de estima e elevada consideração. 

.. .RüaPropriA;315, Cetro,Aracaj.u/SR,CEP..49:Of002O,  
Fone/FAX (07) • 3234400 - email: juceseiucese.se.gov.br  . 

.......................................... 
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1-DO OBJETIVO 

Especificar parâmetros para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
Modernização Administrativa e Tecnologia da Informação para manter e modernizar a. 
inftaestrutura tecnológica da JUCESE e ainda dar suporte e apoio a continuidade dos serviços 
suportados pela Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas 
e Negócios - REDESIM, instituída pela Lei n° 11.598, de 3 de dezembro de 2007, que tem 
como objetivo estabelecer diretrizes e procedimentos para a simplificação, desburocratização e 
integração do processo de registro e legalização de empresários e pessoas jurídicas no âmbito 
da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 

O referido sistema faz a integração de todos os processos dos órgãos e entidades responsáveis, 
pelo registro, inscrição, licenciamento, alteração e baixa das empresas, por meio de uma única 
entrada de dados e de doëuïtientos, acessada por meio da Internet,: trazendo facilidade para os 
eidad.ossergipanos e brasileiros. . . . . .. ... .. ., .. 

Deste modo, a Junta Comercial do Estado de Sergipe - JUCESE, integrar-se-á com a Receita 
Federal do Brasil - RFB, Prefeituras Municipais, Secretaria da Fazenda - SEFAZ, Corpo de 

ombefros, Õrgãos Ambientais, Vigilâncias Sanitárias Estadual e Municipal. 

Com a REDESIM, os usuários também podem obter informações e orientações pelo Sitio da 
JUCESEou de forma, .presencial, ', a -  exemplo, do acesso a dados Øe registro: •Puincriçã 
alteração e baixa de empresarros e pessoas juridicas Este e um projeto de grande importância 
par- o-qp;i•rnoam.ato do ambiente de .negócios no Estado e no Brasil, o que .COitibl4i :pa1a: 
dese4vQhimeptoeconômiecY perene e sustentável.  

Aleni da importância da REDESIM, a contratação e imprescindível para a JUCESE, tendo em 
vista a necessidade de manutenção, custoniização e suporte do Sistema SIARCO - Sistema 
Integrado-de .Automação de Registro -  do Comércio, que hoje integra todas as 

.......... .................... 

Faz-se imprescindível ainda para a prestação de serviços de administração e disponibilização de 
ferramentas, dispositivos e acessórios para gerenciamento da rede da Junta Comercial do 
Estado de : 5çrgipp. 

PW  

Ar.. M 



ICE 
j FOLHA 

a 	 VQ'a 
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SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE 

Também se mostra necessária para a digitalização de nosso acervo em arquivos digitais, através 
da execução de serviços de suporte e produção de serviços especializados em GED - Gerência 
Eletrônica de Documentos e Back End. Os referidos serviços estão de acordo com 
especificações contidas neste Termo de Referência destinados a promover a modernização 
administrativa e Tecnológica da JUCESE. 

2-DO OBJETO 

Contratação de empresa especializada para prestação de forma contínua de serviços técnicos 
especializados em Tecnologia da Informação - TI (conforme planilha de detalhamento dos 
serviços, constante no item 3). 

3- DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS 

Serviços de suporte em microinformátiça, administração e suporte em redes; digitalização de 
documçnto, compreendendo tratamento de imagem, indexação de imagem, higienização e 
preparação de documentõsserviços de supervisão de bureaus: •. de digitalização; web 

designer; programação de sistemas; análise de sistemas; de testes de softwgre e. serviços de 

coordenação de equipe e projeto 

Para a execução dos serviços descritos acima, previstos no escopo do objetõ deste certame 
hcitatôrio, serão contratadas horas tecnicas das seguintes especificidades 

Hora! Técnicas em Serviços Especializados Em, 	.. 
Total de Horas 

Contratadas. 

:AdSiisttação...eTRedes 	. 	 .. 	 . . 	.. ..•.024 	... 

Adhu[njtàçào .:dé  Bancb de Dados 1512 

M4lise.de Sistemas 	. 	 . 1512 

Auxílio de Informática , 7560 

Programação 4536 

534.. 

SUpervisão..:.: 	. ......H. 	.... 	. 	 . 3024 

Preparação. 	 . 	 , . 	.. 

Y/éb'dSgÃer 	. .,..., 1512 

Coordenação de .Equipe,e Projeto 	 . 1512 

,T.este:de.software.... 	. 	 . 	 ... 	 . 	 .. 	 , .. 	.00 

Rija Propriá, rÍ0 315 Centro, Aracaju/SE, CEP49.01O-020 . 
Fone/FAX (079) 3234-4 100— e-mail 1ucese()1ucese se gov br 	 7' wwwiucesesegovbr 
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GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE 

4- JUSTIFICATIVA DA CONTRATACÃO 

Haja vista esta Autarquia não dispor no quadro de pessoal de profissionais com perfil técnico 
visando atender ás necessidades de execução de atividades relacionadas com soluções em 
tecnologia da Informação; 

Considerando a imperiosa necessidade de continuidade na prestação dos serviços públicos 
prestados por esta JUCESE; 

Considerando que o contrato •  03/2013, vigente nesta JUCESE, possui caráter emergencial, 
conforme enquadramento previsto no art. 24, inciso IV da Lei 8.666/93; 

Considerando que a EMGETIS, órgão do Estado que tem como função de governo o trato com 
a Tecnologia de Informação, hoje atua como agência reguladora e não mais como prestadora de 
Serviços; 

Considerando que há hoje ina.: estrutui'ã da JUCESE sér'i$sprestados através de sistemas 
iforitiadç, s qpeiião podem sofrer desçontinuidade, tendo em vista o grande prejuízo que 
cansaria'juntoaseus usiianos; 

CóhsidSandoqúe à JUCESE se • çncbrtra, em fase de irnp]antaçãõ daTREDI  SIM no Ëtid&de 
Serie 6atendndõ as seguintesLeis descritas abaixo. .: . !.i: 

LEI N° 11.598, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2007 
Cria a Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e 
Negeiõs L'RgDEIMe  estabelece normas gerais para a simplificação e integração do 
processo de registro e legalização de empresários e de pessoas jurídicas. 

DEëREtÚN06S84;DE2SDEJUNHOÉ}E2009 . ....... 

Cria o Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização 
d Empresas e Negocios - CUSIM 

as justificativas supra, fica sugerida a contratação dos serviços descritos nos 
tópicos subsequentes, tendo em vista que estes possibilitarão aos gestores da Junta Comercial 
do Estado de Sergipe - JIJCESE uma administração eficiente, de transformação e modernização 
tecnológica com a implantação do programa REDESIM, e, principalmente, dos sistemas que 
fàdã 'i'útàãô cbit S prefeituras municipais, a consulta de Viabilidade, a consulta nos 
registros-sobre, a.. existência de. empresas constituídas .com .inomes, eniprêsa±iáis idênticos ou 
semelhantes ao .nome empiesarial .da.emprcsa quê se pretende abrir, e o módulo integrador 
(sistema desenvolvido para integrar as informações da consulta de viabilidade). 

Rua Proi n? 315, Centro, Aracaju/SE CEP.49Mt002Q 	I.......:::.: 
•Fone/FAX (079) 3234-41.00 —e-mail: jucesejuesese.govbr:......; 

.www,jucese.se.gov.br 	... 
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SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DA CIÊNCIA E TECNO 
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE 

5-FUNDAMENTO LEGAL 

5.1— As disposições constantes deste Projeto Básico foram elaboradas com base nos seguintes 
normativos: Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto n° 5.450 de 31 de març& de 2005, e 
subsidiariamente a Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, Lei Estadual n° 6.206, de 24 de 
setembro de 2007, a Lei Estadual n° 5.280, de 29 de janeiro de 2004 e a Lei Estadual n" 5.848, 
de 13 de março de 2006, bem como os Decretos Estaduais n°26.531, de 14 de outubro de 2009 
e n°26.533, de 15 de outubro de 2009. 

5.2 -- Os serviços referenciados neste projeto básico, dadas as suas características, enquadram-
se no conceito de serviço comum conforme definido no § 1°, do art. 2°, do Decreto n° 
5.450/2005. 

6- POSTOS DE SERVIÇOS VINCULADOS AO CONTRATO 

Os serviços serão prestados na 'sede da Junta: Comercial .do: Estado de Sergipe - JUCESE, 
locáliada na Rua Propria, a °  315, Bairro Centro, CEP 49.010-020, Aracaju/SE, bem cÕ'mo nos 
demais municípios do Estado de Sergipe que se fizerem necesÁrios. 

OBRIGACOES DA CONTRATANTE 

Compete a Contratante 

a) Assegurar o livre acesso dos empregados da Contratada todos os locais onde se fizerem 
necessarios os serviços, 

Acorá p'anhar e fiscalizar, aexeciição dos serviços; 

.ícJ •Akotarem registro.pr&prio todas as ocorrências reiacionadag:cont a: xectição. dos serviços 
coAtratadps, 4çteniançio, o quefor ncçssárip1, 4 ;eg141?rjzçaQ, 4s f1.:> cu 
irregularidades observadas; 

?: Ht! pagamento à Contratada de acordo com o estabelecido no Contrato. 

8O]3RiGACÕESDA CONTRATADA. 
.. 	 •. 	 1:.. 	. : ...: .•, 

Compete à 	
.. 

• 	serviço 	deste Contrato em estrito acordo com as disposições do Edital e 
•4iscriminação da proposta e ainda conforme as responsabilidades dispostas a seguir: 

Rua Ifropriá, n°315, Centro, Aracaju/SE, CEP 49.010-020 
Fone/FAX (079) 32344 100 e-mal...jucese(jucese.se.gov.br  

www.jucese.se.gov.br 	

•: 
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b) Manter durante toda a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação; 

c) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Junta Comercial do Estado de 
Sergipe ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato não 
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela 
Contratante; 

d) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, 
resultantes da execução do Contrato; 

e) Cumprir as normas e obrigações impostas pela legislação trabalhista, bem pomo pelas 
firmadas nas convenções coletivas de trabalho da categoria correspondente; 

O Conceder auxílio alimentação aos profissionais contratados, nos limites mínimos 
estipulados pela Convenção Coletiva de Trabalho da. categoria 

g) Nào transferir a outrem, no todo ou em parte, o Contrato firmado com a Contratante, sem 
prévia e expressa anuência; 

h) Não realizar associação com outrem, cessão ou transferência total ou parcial, bem como a1,1
fusão, cisão ou incorporação, sem prévia e expressa anuência do Contratante; 

i) Substituir, sempre que exigido pela Contratante e independentemente 4e justificativa por 
parte desta, qualquer empregado cuja atuação, permanência e ou comportamento sejam 
julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios a disciplina da Junta Comercial do 
Estado de Sergipe - JUCESE, ou ao interesse do Serviço Público; 

j) A Contratada obrigar-se-a a substituir, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer 
empregado que, do ponto de vista da Contratante, não esteja atendendo suas necessidades. 
Em- caso de falta .ou ausência, legal e férias, .a Contratada obriga-se asubstituir 0 : faltoso:  flO 

prazo de 2 (duas) horas da comunicação feita pela Junta Comercial do Estado de Sergipe - 
JUÇESE. 

k) Comprovar o recolhimento das contribuições sociais relativas a mão-de-obra empregada no 
Coiitrato (GR do FGTS é GRPS do INSS), correspondente ao mês da última competência 
vencida, bem como. apresentar a respectiva folha de.. pagamento . devidamente quitada e 

ainda as demais certidões tributarias validas e o comprovante de fornecimento do ticket 
refeição ou similar e o vale-transporte aos empregados aloeados; 

.. 	... 	. 	. 	.. 	. 	. 	... 	.,. 
1) Designar preposto para atender aos chamados e exigências da Contratante, 

Paw 
rn) Manter os empregados contratados sempre com os seguintes requisitos: .. . ., ....... 

Rua  Prõptià;t° 315, 'Centro, .Arãcaju/S,:CEP 49.;010-020 
Fone/FAX (079) 3234-4100 - e-mail: jucese(djucese.se.gov.br  

www iucese se gov br 
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- comparecerem limpos e asseados para a execução dos serviços; 
- obedecer ao horário; 
- portar crachá de identificação individual, quando em serviço. 

n) Fornecer uniformes e seus complementos à mão-de-obra envolvida (calça, camisa, sapatos, 
livro de ocorrência), não podendo repassar os custos de qualquer destes itens de uniforme e 
equipamentos a seus empregados; 

o) Instruir seu preposto quanto à necessidade de acatar as orientações da Junta Comercial do 
Estado de Sergipe - JUCESE, inclusive quanto ao cumprimento das normas internas e de 
segurança e medicina do trabalho; 

p) Os supervisores da contratada deverão, obrigatoriamente, inspecionar os postos no mínimo 
uma vez por semana; 

q) Em caso de deslocamento de profissional, para um município fora da sede da Junta 
Comercial do Estado de Sergipe, por determinação, eventualmente e em objeto de serviço, 
a licitante contratada concedera diária .para cobrir despesas com alimentação, hospedagem 
e permanência, em igual valor ao previsto em ato deliberativa desta admimstração, que 
concedem diárias e que esteja vigente no exercício. Os deslocamentos dentro do Estado 
tero,.além das...diárias, o pagamento da, passagem. de. 	deslocamentos para fora 
4eEsfa4Q.ter.ãQ.apagamento de pasagem aérea na classe econômica; 

r) O' ressarcimento dos valores correspondentes às despesas provenientes de deslocamentos 
de profissionais mencionados acima será efetuado .mediante .. Nota . Fiscal ou Fatura, 
emitidas a parte, acrescida dos impostos legais, não incidindo sobre esta fatura qualquer 
.margem .delucrq.... .....,, -. 

9- DEscmcÃo DOS SERVIÇOS PRESTADOS 

Todas as atividades deverão ser desenvolvidas em consonância com as plataformas de 
toàno'iõgijá àdõ't' da 	elà '.JUÉSE  descritas neste .pjtb 	:: fúái'É .'.éiirÓlVhi.'.tôdo 
aplidãiid' desenvolvidá ou adquiridos pela própria Junta Comercial do Estado de Sergipe, 
conforme requisitos técnicos a seguir .  des.critos:. .. . 

a) Ser concebido,sobre uma arquitetura orientada a serviços (SOA - Service Onented 
Architecture), permitindo assim que as funcionalidades possam ser facilmente acessadas de 
puas .:apIieaçes ,o que ,posibilita uma .fácil intsgração com ..o.v'sist.Qmas: .eisttntes. 1* 
Corno oSIARCOU. 	.. ' : 	 . 	. 	.. 	.... ., 	.,, 	. ., ... 

b) Utilizar tenoIogiàs 'ë redursos já instalados e utilizados pela iUCÉSE nas aplicações e 
paÉqiïe de servidores ,  atuais ou seja, as ..aplicações devem ser concebidas. com  todasas 
funcionalidades: na ..W& utilizando a tecnõlogia f4ET 2.0, sendo assim"extcutada.peiQ 
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Microsoft Internet Information Server, e armazenar seus dados no Banco de Dados 
ORACLE, versão lOg (10.2.0.3) já de propriedade da JUCESE e um Sistema de 
Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD) que oferece recursos para processamento e 
consultas textuais, bem como permite o gerenciamento de grandes volumes de informações 
,através de recursos nativos de escalabilidade e disponibilidade: cluster de servidores com 
balanceamento de carga, particionaniento de tabela, backup on-line e site de backup; 

e) Garantir que todos os componentes da solução, aplicação, SGBD e servidor de aplicação, 
ofereçam suporte com garantia SLA; 

d) Ofërecer recursos de integração e autenticação a partir de serviços de diretórios; 

e) Garantir a integração com o portal da INTRÁNET dá JUCESE, permitindo assim que a 
aplicação possa ser acessada transparentemente a partir do portal, como também o 
gerenciamento de segurança e permissões de acessos definidas pelo portal seja totalmente 
utilizada nas validações de pemissão dos recursos da aplicação, 

O Todo o Código fonte produzido, através do desenvolvimento de voftwares e demais 
atividades, será da JUCESE 	 . 

9.1- Gwencjarnentó .... Monitoranentó. do Sistema. de Auto Gestão.; eml Re&stro do 
Com.éreio -SIARCÚ(condições estruturais para atender à.base de dados ORA.CLE::. 

Os serviços de gerenciameiito e monitorainento. do SisteiM ;de: Auto. Gestão, em Registro de 
Cométciõeõn.preenderít •: . 	. 	. 	. 	, 	.. 	.. . ....... 1: 

a) Gerenciamento e momtoramento a utilização a distância nas três opções possiveis 
Terminais, acesso via internet e através de emuladores de terminais - WI 5, 

b) Gerencianiento e momtoramento do fluxo de dados gerado pelo sistema SIARCO, 

c) Gerenciamento e monitoramento do uso dos recursos do sistema operacional, 

d) ConRgjjrço:.  de. softw.qr.e ç . hardware para . atendimento . ss jpstala.çõçs 1  . do-sisteniu  
SJÃRCO;.. ...:.;,. 	* 	. . 	. 	. 

e) Gerenciamentoe monitoraniento da tecnologia utilizada pelo, sistema SL.RCO;. : 

O Óerënciiino e ffionitoramento das funcionalidades do sistema SIARCO apontando 
necessidades não atendidas; 

g) Gerenciamento e monitoramento e intercâmbio entre a JUCESE e o Departamento de 
Registro Empresarial e Integração - DREI, antigo Departamento Nacional do Registro do 
Comércio - DNRÇ, 

Rua Propriá, n°315, Centro, Aracaju/SE, CEP 49.010-020 
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9.2- Serviços de digitalização de documentos e de implementação de solução GED - 
Gerenciamento Eletrônico de Documentos 

A Junta Comercial do Estado de Sergipe - JUCESE dispõe de duas unidades (também 
chamadas de bureau) de digitalizações de documentos em sua sede, que trabalham da seguinte 
forma: 

Unidade 01 (ou unidade Arquivo) 

Nesta unidade são digitalizados e indexados todos os documentos que se encontram no arquivo 
da JUCESE, composto por dossiês das empresas do Estado de Sergipe e documentos diversos 
de ordem administrativa. Os documentos referentes às empresas estão arquivados em caixas 
vedadas e organizados por ordem numérica sequencial. 
A digitalização dos mesmos dar-se-á mediante. .cronograma fornecido pela Administração da 
Junta Comercial do Estado de Sergipe, em conformidade com as horas técnicas de serviços 
contratadas Por, tratar-,se-de, dócumentos de Arquivos este cronogrna permite fle'çibi1idaae 
quanto a sua execução,  

Uàidàdt0Z(ou: unidade deRetaguarda) ...... 	.H 	a 

Nesta unidade são dgitalizados todos os documentos processuais que, diariamente, ., são 
protocolados para procedimentos diversos previstos na atividade fim da Junta Neste cenano, 
dif& èhtéStd&Uiúdàde:Ql; & dõcfflhentos devem SÈ digitãlizdos i ïdétàd6sfi6 Sftfõ 
dia 'q'üe são expedidos pela Junta, diante da urgência de tramitação para providências 
adminitatvas que. os mesmos requerem diante de suas especificidades. Para tanto, faz-se 

õáia unia equipe apiéciíicá e quantitativamente, para atender a demanda variável em 
volume e1tipode processos.que, são oficializados cotidianamente do atendimerto da Jun.,..,; 

Em medio prazo, com o advento de uma solução de GED - Gerenciamento Eletrônico dç 
Documentos, desenhada e strída de•. forma a contemplar as demandas do nosso cenário, 
esta segunda unidade de çhgtalização se transformara em ilhas de digitalização individuais 
alocads. io setor dp Atendimento ao Cliente, e de Protocolo da JUCESE, onde, .jqiciitç 
todos os processos e documentos diversos encaminhados a Junta serão digitalizados já no ato1,1
doteqbkieito.'Coi : ,o segundo passo dentro do processo de ira plemeiitação da'solução de 
GED, contudo, em longo prazo, todos os documentos encaminhados e protocolados na 
JU$E serp .reçebi4s.;,somente no fbrmato digital obedecendo às metodologias técnicas 
inerentes a estes procedimentos e a legislação vigente, como já ocorre nos Tribunais de Justiça 

rr detoda& 	 . 	. . 
...... 	•... 	. 	. 	....:. 

	,, er 

. 	..... 	.. 	. 	.- 	 .. 	.. 	 ....... 9 2Á.- Serviços de digitahzaçao de documentos 

	

RuaPrõpri;á,.n°'315; Centro Aracaju/SE, CEP 40MOÓ20 . 	•a 
FoneIFAX (079) 3234-4 100— e-mail jucese(üiucese se gpv br 

..... . 	 . 	 . A 

	 www..jucesesegov.br....,. ......... . 	,. 



1. 	JUCESE 

GOVERNO DO ESTADO bESERGIPE,. 	 .: 

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DA CIÊNCIA E ECNOLO 
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Os serviços de digitalização de documentos compreendem: 

a) Preparação Técnica de Documentos com vistas à Digitalização, incluindo: 

b) Desencadernação do processo (retirada de capas e qualquer outro tipo de encadernação); 

c) fligienização e tratamento das folhas, com retirada de grampos, clipes ou quaisquer outros 
materiais que possam prejudicar o trajeto do papel no scanner ou danificar o equipamento, 
além de eventuais reparos em rasgos ou furos; 

d) Fazer a fotocópia de folhas que não tenham condição de suportar mecanismo de 
alimentação (tracionamento) do scanner; 

e) Classificar as informações dos documentos segundo grupos pré-definidos pela JUCESE 
com a inserção de fichas edados. de: indexação para cada grupo ou tipo de documentos; 

O Conferência dos dados ão índice dos lotes clõs documentos com os seus originais e de 
acordo com cada tipo de documento; 

.Captúra das imagens, ütilizando sõftware apropriado; 

li) TkataniènfO (liiiSã) dãímageüs com marcas ou bôitões, uti1iando-se recursos do 
software.fornecido;.. .......: 	. : ..... 

1). Indexação..dos dbcumentos de acordo .com... o. tipo de. documento. e,.com,os—didos d 
referenciais dos mesmos, obedecendo três niveis de indexação e ate cinco chaves de 

pesquisa, 

fl. Verificação., da. .çriação :dps  imagens. em pasta (Windows) apropriada, . associada., aos 
arquivos e dados de indexação gerados pelo software, 

k) Inspeção, e controle do, qualidade das imagens digitais, . com, a obseryâpciw, da .. correta 
classificação das imagens oriundas do processo de digitalização e do processo de 
indexação. Nessa atividade, todas as imagens serão objeto dé inspeção ótica para garantir o 
conteúdo da qualidade das ififoÈmações; .. .... ........: 

1) Re-digitalização das imagens com qualidade não satisfatória; 

hí) "Garantir que será mantida a ordenação dos documentos, na sua forma original, após os 
Droc.edirnentóS de dig jtalização.:e tratamento de imagens,  

'Rua ..Propri n°315, Centro, Aracaju/SE; CEP.49OiOM2O 
Fone/FAX079) 32344100—e-ma iucesejucese segov.br .......... 
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n) Os serviços de digitalização e indexação de documentos serão efetuados na sede da 
JUCESE, que fornecerá infra-estrutura e todos os equipamentos para a realização dos 
mesmos. Os equipamentos de EPI e demais insumos serão fornecidos pela contratada. 

Os serviços pertinentes à digitalização de documentos estão previstos através da contratação de 
horas técnicas de serviços especializados nas funções de auxiliares de informática, preparadores 
e supervisão de bureaus de digitalização. 

No tocante, à indexação de documentos, esta também poderá ocorrer de forma manual em 
documentos processuais ou administrativos, utilizando software de indexação de propriedade 
da Junta Comercial do Estado de Sergipe - JUCESE. 

Para a prestação dos referidos serviços, a empresa licitante deverá dispor no seu quadro de 
profissionais, contratados ou com vínculo societário, de: 

a) no minimo 01 (um) profissional de nível, superior completo na area de Tecnologia da 
Informação, qualificado e com experiência em projetos de implantação de gerência em 
';GD:- Gerência Eletrônica de Documentos, comprovada através .'de" 

Jstq te htpipntação.de Solução de GED• e de Responsabilidade ]écpioa .  

.,:.-.Atestado de Responsabilidade Técnica em serviços de.Digitalização, deDocumentos; 

Os referidos atestados devem ser expedidos por pessoa jurídica de direito publico ou 
iF'adii, d&viaâbihie assinado, carimbado e em papel timbrado da empresa ou órgão 

• tomador do serviço. Deverá ainda ser acompanhada, de declaração de concordância do 
referido colaborador em prestar tais serviços para a Junta Comercial do Estado de Sergipe 
- JUCESE, conforme modelo constante no Anexo 1 

A comprovação de xíncplo, empregatício ou societário .dar-se-áatravés 4aaprçseptaç5o de 
cópia autenticada da carteira de trabalho, devidamente assinada pela empresa Licitante, 
ou belo contrato social da mesma. 

É no minimo 01 (um) flincionario qualificado com capacitação em Serviço de 
Customização em Ferramenta de Indexação de Documentos utilizando inclusive 
níàpêaniéútõ de' processos. 

9.3 - Serviços de Gêrcitciamènto de Infraestrutura de Rede' '''i?:M C 
Parece rt'  1 

.' 	 :. 	 ' 	 ..: 	 ..,: .......''AS. 

kúa'?rõpriá, no 315, Centro, Aracaju/SE, CEP49;010-020""' 
FõAX:(079) 3234-4100 - ë-maiijuces1êjuõese'sgov.bt'.. ,  

www iucese se gov br 



1 FOLHA
JUCESE  

,GOVERNO DO ESTA. DO bE. SERGIPE... . . 	•. 
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DA CIÊNCIA E TECNOLOGI 
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Entende-se corno gerenciamento de infraestrutura um conjunto de ferramentas e dispositivos de 
informática com inteligência suficiente para monitorar de forma automática todo o 
funcionamento da rede de computadores da Junta Comercial do Estado de Sergipe - JUCESE e 
que deve atender as seguintes características: 

a) Capacidade para gerenciar no mínimo 5 (cinco) micros servidores e 50 (cinquenta) 
dispositivos de comunicação (link 's, roteadores, switch 's, etc); 

b) Centralizar todos os eventos da infra-estrutura de Tecnologia de Informação em uma única 
console. Portanto, não necessitar de combinação de produtos distintos nem a distribuição da 
visualização dos eventos de falhas em mais de uma interface; 

c) Possibilitar a exportação das estatísticas coletadas para qualquer banco de dados compatível 
com protocolo ODBC; 

d) Possuir forma de acesso para consulta totalmente via browser, sem a necessidadç de se 
instalar nenhum componente na estação do cliente, 

e), Possibilitar. a :.d.escobeita automática .e .:manual: dos obj:õtos a serem monitorados :na, i.óde.'põr 
SN 	.;:por.ICMF:. ..é pao .pofte idós serviços dos. .aplieativõs disponíveis..: Eátá::desobefta 

.Eautomática de:disposltivos'.suporta, inclusive, .a :pesquisa por, .süb.redS4ë,:.ciases G. .i Ríbean 
..ec'mo executara decobertaatravés:de.'lista de IP's ou tabela de roteadores; 

t) Suportar.õ :SNMP versão. 3,para petniitir, caso seja hecéssário, a iõp1anaçâóe:uin:padrãg 
mais seguro de aee.ssc& gerência S.NMP; . 	.1 

g) Possibilitar aelaboração,de màpàs, de maneira automática, .à partir da.desçõberta; bem cofto 
ac.elahoraão,.:de...  mapas '.de, nianeira manual com, ffindc.k.,utiliando...imagens doip.oRM'P.; 

ii) Perniitft também a, iffip1ulentaç:ão de. uffia hierarquia: de . mapas: para jt*ibor njelgt4 
...iva1izaç. .4õI ambiente. A navegação entre estes mapas é do mapa principal até os 
dispositivos e seus alarmes. Permitir a implementação de, pelo menos, quatro níveis 
hierárquicos demapas; . ..... . . . . . ... . ... .. .. . 

i) Possuir, de maneira automática e manual, a capacidade de criar agrupamentos de objetos 
momtorados (visões) por tipo de dispositivo e por. sub-rede Estas vSes permitem um 
acesso seletivo ao subconjunto de itens nas diversas telas do produto, 

j) Dispor de:mecanisrosdeprocura: de dispcsitivõ .por nome ...IPestatu..de fiincibnamento; 

Rua Prpri.üb3l5,  Centro,  AracajuJSE,  CEP  49.010020 
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k) Permitir a troca dos nomes dos dispositivos monitorados na tela de visualização e também 
possuir campos internos de descrição destes dispositivos para melhor documentá-los; 

1) Possuir a capacidade de correlacionar eventos para não emitir múltiplas mensagens no caso 
da falha de um componente comum a vários dispositivos que estejam sendo monitorados; 

m)Possuir a capacidade, a partir de eventos detectados, de executar ações do tipo: 

-envio de e-mail e envio de trap; 

-envio de mensagem do tipo net send. 

n) Executar comandos ou scripts no servidor local e em servidores remotos, onde estas ações 
permitem a seleção dos eventos por grupos dó dispositivos e/ou por nível crítico dos alarmes 
emitidos; 

o) Possuir, especialmente para e-mail, mecanismos de segurança que restrinj am o numero de e-
mails enviados por período .de tempo :para não onerar õsrêcursos da rede; 

p) Permitir a ftincionalidade..dç: se espalar .os.prbblemas que não tenham sido resolvidos ap<s 
um determmado período de tempo, permitindo também o aumento do nível critico do alarme 
è o seu re-dfrecionamento; 

4) Permitir a geração de' gráficos históricos de todas as metricas que puderem ser coletactàs a 
partir do padrão SNMP. Estes gráficas deverão estar disponh'eis .na própria tèriaiiSilú no 
mínimo nos formatos, de barras verticais . e horizontais, pizza .de pontos. - Estes gráficos 
osudni escala configurável de modo a permitir a compara ç&o dè métricas diversas e de 

magniu4qs4iferentes . ernjRn mesmo gráfico. Permite ainda a mudança da escala de tempo 
de minutos, horas e dias em tempo real. A ferramenta não necessita de produtos de terceiros 
para :ageração: destes. gráficõa; ... 

r> Possibilitar a geração dQ.,gráficos de tendências .baseado, em ,  seus da4os. lilstórieo.. ... 

s) Possüir: facilidade de executar relatórios consoJidándo por; períodos.: vaiÂvei&os dadàs 
cõlSados para as seguintes métricas: 

	

-Eventos por nível critico, 	
pare. 	 . 	 : ..- . 

	

c.Disponibilidade dos. dispositivos monitorados; . 	: ........ . . 	.. 

*-Estabilidade .do funcionamento destes perante os alarmes que lhe foram definidos; 

'-'Tráfego IP, UDP e TCP, 
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- Erros de pacotes. 

t) Possuir arquitetura que permite a implementação de um coletor de dados em LAN remota 
para possibilitar, a diminuição de tráfego de WAN. A visualização e configuração deste 
coletor também podem ser via WEB; 

u) Possuir, opcionalmente, a arquitetura de Agentes, instalando-se apenas um por servidor, que 
permita coleta de dados básicos de CPU, memória, disco e disponibilidade de processos e 
serviços sem a necessidade de ativação do SNMP dos servidores. A visualização e 
configuração deste agente também pode ser feita via Web. Estes Agentes permitem, de 
maneira seletiva, também a consolidação de mensagens de logs de sistema operacionai e de 
mensagens de arquivo texto na console central do produto. Os Agentes permitem a execução 
de comandos de forma automática a partir de: uma regra criada no componente gerenciador 
central do produto; 

v) Permitir monitorar a disponibilidade.. .de :URLs.. beni:ccmo o tempo de resposta destas. 
Alarmes notificam a eon61e central do produto quando a URL não esta disponivel ou o 
tempo de resposta para' sua bértüra é superior ao defmidó; 

w)Pernútiiii eonfiiiràão do tempo de busca dos valores monitorados (tempo de'polling) de 
forma diferenciada. Tome-se como exemplo: espaço disponível em disco a cada 15 minutos 
e nível de utilização da CPU a cada minuto, para o mesmo servidor, 

x) Permitir a criação de, no mínimo, 4 (quatro) tipos de usuarios, podendo ter suas 
funcionalidades flexibilizadas através de configurações no produto; 

y) Capacidade de replicaçAo e gerenciamento de infra-estrutura existente no Network 
Ópera, lon. Conter NOC através de tecnologia Mobile (PD4 

.. - 	 .• 

Gc 
No tocante aos serviços de gerenciamento de mftaestrutura de rede, a empresa licitante devera 
dispor no seu quadro de profissionais, contratados ou com vinculo societário, de no mimmo 
01 (um) profissional de nível superior completo na area de Tecnologia da Informaçao, 
qualificado em Gerência de Infraestrutura de Rede, compatível com os Sistemas Õperacíonais e 
Aplicativos existentes hoje na Junta Comercial do Estado de Sergipe JUCESE, comprovado 
àr.ãcStificaÇãõ,otid& esta deverá sei acompanhada de declaração dê concordância ,  do: 
refétldó colabora dor em 'j*estar tais serviços para a JIJCESE; couiforme ffiodól&cÕntáhte116 
Atót A comprovação de vínculo empregatício S societário dar-se-á através da 
prsentaçAo de:  cópia autenticada da .carteira.de trabalho, deidamente assinada pela. empresa 

Licitante, ..ou pelo contrato social ..da. mesma.  . 	, 	 . 	 .... 	 . 	
. 	 . . 

. 	 . 	 .. 
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Os serviços de suporte e produção compreendem: 

a) identificar defeitos em equipamentos de informática; 

b) Ajustar e configurar os equipamentos; 

e) Transferir equipamentos entre as áreas; 

d) Controlar e transferir Patrimônio junto ao almoxarifado; 

e) Propor normas para operacionalização da área de assistência técnica; 

O Realizar inventário periódico; Instalar softwares, equipamentos, componentes de 
microinformática e redes; 

g) A administração, orientação, controle e avaliação das atividades inerentes às funções de 
operação; 

h) Suporte para rede de microçomputadorçs;. . . .... 	. 1 

i) Suporte para duvidas dos usuários da rede, 

J) Suporte a comunicação de dados e equipamentos de informática; 

k) Controlar e Administrar os equipamentos lotados na JUCESE; 

1) Coiitroiàrê Administrara página da internet e intranet da J1JCESE; 

rn) éoiitrolàr'tráfegõ de dados; 

h) kèiiarbSkup dos-  dados; 7 

ó) Desenvolver e aprimorar constantemente apolítica de segurança; 

p) Cutõmizar e óper.aciohalizar a rede; 

q) Propor normas e procedimentos para operaciorialização da área de rede, 

r) Atender e assistir tecnicamente os usuários de rede, internet e rntranet, 

s) Dar 4OiO ao usuario no uso de aplicativos básicos do Windows, 

4 Lar appia.aç usuário no, uso de .aplicativos básicos de edição de textos; 

) Dar apoio. ao  usuário. n.o uso de planilbas de cálculos; 

y.) Dar.apoi.o ..ao.usuário:no uso.eaçesso àrede; 	........ 
. 	. 	. 	., 

w) Dar apoio ao usuário no uso, e acesso ao Expresso;..  
sr$C ft°IJ1 

x) Desenvolver Sistemas; ...., 	. . 	. 	. 	. . 	..... 

y) Identificar junto aos usuários as necessidades e requisitos de sistemas; 

. .. .,. . Rqaropriá, n°315, Centro, Aracaju/SE, CEP 49.010-020 
Fõüe/Fi (079) 3234-4100e-mãil: jüóesejüõeë.se.gov.br 
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z) Analisar, projetar, implementar e implantar sistemas de informação; 

aa) Planejar e executar treinamento dos usuários sobre a utilização de sistemas; 

bb) Proporcionar ao corpo técnico o desenvolvimento e operação do sistema e aos usuários 
suporte às tecnologias empregadas; 

cc) Preparar, acompanhar e operacionalizar o processamento de sistemas; 

dd) Supervisionar os projetos de desenvolvimento de sistemas, como também, os recursos 
-humanos e tecnológicos neles empregados; 

ce) Desenvolver e implantar metodologia de segurança de informação; 

ff) Prover suporte para resolução de problemas dos serviços de T.L; 

gg) Elaborar o planejamento de capacidade do ambiente de T.I.; 

hh) Analisar riscos de interrupções e elaborar plano de contingência; 

ii) Administrar acordos de nível de serviços com usuários de T 1, 

jj) Administrar banco de dadcis relacional. 

Para a prestação de serviços de suporte e produção,  a empresa contratada deverá dispor no seu 
quadro de piófissioriais, contratados ou com vínculo societário,-  de iomínimo 01 (um) 
profissional de nível superior completo na área. de Tecnologia; da :Inforniação,, qualificado em 
Ger&pcia:de.Infra,Estritura de Rede, compatível com os Sistemas Operacionais e Aplicativos 
existentes hoje, na .. JUÇESE,. . comprovado através de. . certificação,. a qual deverá ser 
acompanhada de declaração de concordância do referido colaborador em prestar tais serviços 
pérÁnfSi Jiiritá Cobiercial do Estado de Sergipe - JUCESE, conforme Sdeio constante 
Aneià .:. À õóüprõvàão' de vínculo empregatício ou societário dar-se-á através da1.
apre$ntaçD .dç:Cópia.autnticadada cateirade trabalho, ;devidamente assinada pela empresa 
licitante, ou pelo contrato social da mesma. 	. 

95 S erviços de Administração ..deSofhøare de Base (Back eM Service): 

Entende-se por Software de Base o Banco de Dados e o conjunto de aplicações que formam 
com Ws tvidorSdnúdleo central de TI ha Instituição. A perfeita harmonia entre os diversos 
servidores e  aplicativos gerenciadores de serviços são os responsáveis pelo bom 
desempenho dos aplicativos corporativos disponibilizados para os diversos usuários e pela 
gegurançà dos: dados.arniazenados. .. . . .... .; . . :»; v.Y. 

ppipfçsa contratada deverá dispor no seu quadro de profissionais, contratados ou com vínculo 
societário, no mínimo 01 (um) profissional de nível superior completo na.  área de Tecnologia, da 

Rua .Pioriá,ri' 315, Centro, .AracãjWSE,.CEP49.01002€L,:; 
Fone/FAX (079)3234-4100 - e-mail: juceejucese.se.gov ;br, 

www iucese se gov br 	M' 
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Informação, Compatível com os Sistemas Operacionais e Aplicativos existentes hoje na Junta 
Comercial do Estado de Sergipe - JUCESE, comprovado através de certificação,  a qual deverá 
aser acompanhada de declaração de concordância do referido colaborador em prestar os 
respectivos serviços para a JUCESE, conforme modelo de declaração constante no Anexo I. A 
comprovação de vínculo empregatício ou societário dar-se-á através da apresentação de cópia 
autenticada da carteira de trabalho, devidamente assinada pela empresa contratada, ou pelo 
contrato social da mesma. 

9.5.1 Administração de Banco de Dados 

Entende-se como Administração de Banco de Dados os serviços prestados por profissionais 
qualificados e experientes de configuração, otimização, planejamento e manutenção de 
servidores de Banco de Dados, permitindo aos clientes (usuários que através de aplicativos 
acessam a Base de Dados Administrada). a . segurança e confiabilidade na execução de 
atividades cruciais para o perfeito funcionamento de um sistema de informação Entre as 
atividades desenvolvidas iíesta modalidade estão 

ïa). Instaiaçãp, 	le jadps e seus optipns,  de acorda com s licençascontradasjpe1q 

b) Migração de versão e/ou aplicação de patchs (atualização e cõrfeQão), 

c)',Gerenciamento do armazenamento fisico dos dados, 

4) ::Athidades 4e:aUditõria:de:.isZexiias objetivandd .0, consumo deyreçuysosr'.:ijhQriade 
perfoSac4osseryidores de banco de dados; 

: instalação de rotinas de monitorarnento no servidor de banco de dados, com o objetivo de 
'coletar' dados estatísticos dó desémpenho desse servidor, que servirá de base de 

. informações para efetuar as correções e melhorias necessárias;. ..........•. .. 

1) Defirnçjo eaplicação do planejamento de backup para o ambiente defimdo, bem çømo 5  a 
epuraõde tod* a documentação necessária a esse planejamento;: 

g) Exectição do plano de contingência definido no planejamento de backup; 

h) Testes periodicos das rotinas de backup 's e seus periféricos (HD ' s, servidor de backup, 
drivers backup e/ou fitas backup); 

i) Réáôin.hdaãó' para ,  atualização de' hardwàre, acessórios  e periféricos :,, gárstitÕ 
fd'friiõ funcionamento do servidor de BD; 

j) ëbm.. 	dë 	i'iços ddveiãó 'ser jèiádós ' 'télàtóii6s pé±iMióos com. definição de 
procedimentos para melhoria do ambiente existente, manutenção preventiva e 
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monitoramento de performance para que o banco de dados funcione com segurança nós 
momentos de pico de utilização; 

k) A publicação das aplicações na Web agrega, automaticamente, uma preocupação adicional 
para as empresas: a segurança. Isto se dá ao fato das aplicações na Web estarem acessíveis 
a uma gama muito maior de usuários, muitos deles, mal intencionados. Dessa forma, 
preocupações quanto a acesso e manipulação da informação por usuários não autorizados 
crescem substancialmente. Daí entende-se como Auditoria e Avaliação de Segurança em 
Aplicações WEB os serviços prestados por Profissionais experientes no ramo de 
consultoria e Gestão da Informação que executam as seguintes atividades relacipnadas: 

-Identificar problemas ocorridos por manipulação indevida das informações; 

-Validar o modelo de segurança concernente à. construção e a implementação dos Sistemas; 

-Validar aspectos relativcrs a comunicação entre os componentes ativo da aplicação 
(browser, Servidor de aplicação e servidor de banco de dados) 

9.6 -.$erviçqs. 4e. Configuração de Ffrewalls e,Sçgurança d ...  Redes: .. . 

Enteúdé1èeão.6 Córifigmaçâ6 de Firewalis e Segurança de Redes o conjunto de serviços que 

vàhá. põteiiliar.ãs. $altéiías a acessõs, de :invasores . de:iii f6rffiaç1õs1n4Játa. São 
atividades.previstsiestesserviços . ....  

a) €stabe1e.cØrtegas:para autorização de: .IP'.s que devem ser acessados;:. . 	. 

b) Estabelecer comunicação e/õu transmitir/receber dados, 

c) Estabelecer regras para liberação de sistemas e serviços na internet, 

d) Customizar , criação de logs de acessos para ftituras auditorias; 

e) Definir quais pacotes de dados podem passar pela rede e quais não; 

O 	 .. 	. 

' g) Dtln.ir;::vegras:.baseadoS . nas:: informações, de: endereço '.IPT. :renJoto, . endteçe1W'çdo 
DstinatArio; aléiri 4e.porta'TP usada;• . 	. '.. 

.1» Çonfigurar de . forma que, somente computadores conhecidos troquem determinadas 

inforrnaões entre i; 

:'(3jronfigar...dé. forma, que, ' 'somente computadores làonhecidos 1  .tenha::'.:acesos ::a 

determinados recursos, 

. 	
' 'RÜã Prõph&' 315, CentroAracaju/SÉ, CÉP'49L010M20 
Fone/FÃ (07.9) 3234-4.100 . e-úiaii: .juceseiucese.se.gov.br 

. 	 ,.. 	. ww,.jucese.se.gov,.br 	. 	.... 
. 	 . 	 . . 	
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j) Configurar de forma a possibilitar a análise automática de informações sobre conexão e 
notar alterações suspeitas; 

k) Configurar de forma que possam ser analisados os pacotes antes do real acesso pela rede 
interna; 

1) Configurar de forma a entender e fazer o controle de aplicação tipo SMTP, FTP, http, etc; 

m) Possibilitar de forma a servir como intermediador atuando junto ao Proxy de aplicação. 

9.7 - Serviços de Administração de Servidores Windows e Linux: 

Para que os servidores de aplicações e de banco de dados funcionem perfeitamente e 
maximizem o desempenho, confiabilidade ç segurança são necessários que o sistema 
operacional onde se encontra instalado, esteja configurado corretamente, como também, esteja 
otimizado para o uso do serviço especifico 

Neste contexto, o objetivo desta modalidade de serviço e preparar os sistemas operacionais 
onde estarão os servidores de aplicação e banco de dados para otimizar o desempenho, a 
oonfiahilidadeeasegürança.. ... ... ..; .... ,... 

9.8 -: Gèrêôëiáméúto . Custômização de Ferramenta de Monitorarnento: 

Os sbrv.iços: de gerenciamento e customização de ferramenta de monitoramento compreendem: 

der éjciar e Cntcmiar .sbiuço de monitoraniento &ontériipfandó `diversos pàiiéfr6le 
ÚmaÊedë.:com&aintegridade e. desempenho dos servidoÉes Aíerrahenta õfere&relatórios 
e visualização de dados de recursos com base nos dados armazenados e usa um mecanismo 
d; itotificação..flekízei: que: permite aos usuários configurar e-mail com alertas para 
qualquer evento, permitindo uma reação rápida para os problemas do servidor; 

b):: Solução escrita 	á GNU - General ?wblicLic.ense;v&sâo;.:isso sitfCa 
:.Seseü códigoafonte é distribuído : gratuitamente e está disponívelparaorpúblicôémger: 

Citamos como especificações técnicas do sistema implantado: 

Sedução Open Source, 

-Suporte para SNMP (vi, v2); 

-Monitoramento distribuído com administração centralizada na web; 
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-Agentes de alta performace (software de cliente para Linux, Solaris, HP-UX, AIX, 
FreeBSD, OpenBSD, OS X, Tru64/OSF1, Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows 
2003, Windows XP e Windows Vista); 

- Permissões flexíveis de usuário; 

- Interface baseada na web. 

-Ser composto de vários módulos; 

-Possuir módulo Server; 

-Servidor capaz de verificar remotamente os serviços de rede (como servidores web e 
servidores de e-mail), utilizando controles simples; 

-Ser o componente central para o qual os ageites reportam a disponibilidade, integridade de 
mfbrmações e estatisticas dos servidores, 

-Ser o centralizador de.todas as configurações, estatísticas e. dados. operacionais que., so 
armazenados, sendo o componente que participara ativamente alertando os admnistradores 
quando surgirem problemas em qualquer um dos sistemas momtorados, 

-Posuir.módulo Pwxy; 

-Opcional da implantação;, 

-O. Proxy coleta dados de desempenho e disponibilidade, em nome do Server; 

-Todos os dados coletados localmente são transferidos para o Módulo Server Proxy; 

-O modulo Proxy tem que ser uma solução ideal para um controle centralizado de locais 
remotos; 	.., 	.. 	.. 

-Não haver a necessidade dos administradores de redes locais;.. 

..... 

-Função de acompanhar ativamente recursos e aplicações locais (como discos rigidos, 
memoria, processador, etc. ) em sistemas em rede, 'os sistemas devem executar o Agente, 

-Reunir informações operacionais do sistema em que está em execução, e informar esses 
dãdóáôSsveripSosterior processamento; 

Rua Propriá, n°315, Centro, Aracaju/SE, CEP 49.010-020 
Fone/FAX (079) 3234-4100-- e-mail: iuceseiucese.se.gov.hr  

www.jucese.se.gov.br  
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-Em caso de falhas:  (como um disco rígido estar lotado, ou um processo cair); o servidor 
pode ativamente alertar os administradores da máquina que relatou o problema; 

-Possuir Interface Web; 

-Permitir fácil acesso aos dados de .monitoração e configuração em qualquer lugar e em 
qualquer plataforma; 

-A interface é uma parte do servidor e é geralmente, mas não necessariamente, executada na 
mesma máquina fisica como uma execução do servidor. 

O quantitativo e a descrição dos serviços aqui elencados têm por base o parque computacional 
de Hardware e Software da JUCESE. 

10- DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

Para habilitação no processo hcitatono serão exigidos dos interessados os seguintes 
documentos: 

a) Atés'tádo ou -declaração déapaidáde técnica, em nome ,  dá licitante ;'expedido por pessoa 
jurídica de direito publico ou privado, que comprove aptidão para o desempenho de atividade11
perihisità óõiripàtí'e1 em características de já terem executado, em quantidades e prazos, 
entre os, -objetos dessa Licitação, os serviços, de digitalização, que contemple .pelo menos 
2 000 000 (dois milhôe) de documentos já realizados Tal exigência faz-se necessária dada a 
relação entre o prazo para execução dos serviços de digitalização na retaguarda e a quantidade 
de..dpumtitQsdo..acervo,".  tendo. como .finalidade,a garantia de que ,a.'contratadg põssu 
capactida....téçi*a e"operavional.para atender ..a citada demanda. 
Os atestados acima mencionados deverão obri2atoriamente estar acomnanhados de cófia do 

b) Atestado de implantação de Solução de Gerência Eletrônica de Documentos -- GED; 

c) Atestado de Implantação e de Gerenciamento do Zabbix - Ferramenta de monitoramento de 
redes, servidores e serviços, 

d) Comprovação de possuir, em seu qugro de funcionários ou através de vínculo societário, no 
mínimo 01 (um) profissional , de,  nível superior na área de Tecnologia da Informaçao com 
certiicação em GED. O reconhecimento da certificação dar-se-á mediante apresentação de 
certificado reconhecido pela comunidade internacional como por exemplo: CDIA+ (Certied 

.t,'14.fl 

	 15, Centro', Aracaju/SE, CE? 49.010-020 
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Document Imaging Architech) da Computer Technoiogy Industry Ássociation, ECMs 
(Enterprise Content Management Specialist) da Ássociation for Information and Image 
Managenwnt International (MIM International) ou EC.Mp (Enterprise Content .Management 
Practüioner) da Association for Information and image Managemeni International (MIM 
Inte?national). Fará também parte da comprovação cópia autenticada do contrato social ou a 
cópia autenticada da Carteira de Trabalho, devidamente assinada pela empresa licitante; 

e) Registro ou inscrição no Conselho Regional de Administração - CRA - do domicilio ou sede 
da licitante (art. 30, Ida Lei n° 8.666/93). 

11-DA COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA PARA OS SERVIÇOS REQUISITADOS 

Para fins de aceitação, pela Contratante, da experiência para a execução dos serviços 
requeridos, esta devera ser comprovada da seguinte maneira 

a) Formação acadêmica: Comprovação de formação escolar, com diploma ou certificado 
devidamente registrado no MEC e/ou órgão de representação da classe 

b) Formação profissional Diploma, certificado ou documento equivalente, expedido por 
empresa publica ou privada 

121x1PR)ZO: PARA Á.  PRESTAÇÃO .DOS SERVIÇOS,  . 

Q prato 4e,:prstação:  dos . serviços .será de: .12 (doze) ffises contados a Ørtjr:,  da, data de., sua 
Sssiiidtura,; .pçgleh.tjci er: prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 
(sessenta) meses. 

13- DO PAGAMENTO ............ 	 . 

Q.pagameqtQ será - efetuado após liquidação da despesa: por :w4 de.•  crédito em conta corrente 
indjçà pelo licjt.anie,-. vpcedor, no. prazo de . 30 (trinta) dias consecutivos, mediante 
apresentação de Nota Fiscal/Fatura, devidamente certificada pelo setor responsável pelo 
recimeto da. .Jwita Conrçiai ,o Estado de. Sergipe - JUCESE, c, qual será depositado em 
conformidade. com  os dados.  bancários entregues à Ccntratante antes, da assinatura. do Contrato. 

.............. . 	 arecfl ) 

.Rua Propriá, n°315, Centro, Aracaju/SE, CEP 49.010-020 
.... ..Fone/FC.(079).3234-4100—e-rnail:juceseiucese.se..gov.br. . 

.wy.iucese.se.gov.hr 
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14- DO FORO 

O foro competente para dirimir quaisquer dúvidas surgidas na execução do contrato é o foro da 
Comarca de Aracaju no Estado de Sergipe, excluindo qualquer outro por mais privilegiado que 
seja. 

15- DO REPRESENTANTE DA CONTRATADA 

A Contratada deverá indicar um representante legal para execução do objeto do contrato, 
reservando-se a Contratante, no Direito de determinar a qualquer tempo, a sua substituição, 
caso em que a contratada deverá indicar outro representante. 

Aracaju/SE, 09 de outubro de 2013. 

Responsável pela elaboração do Projeto Bico 

. Ana Càriná Menezes Caütàhéde :.• ,::H..» :.: 

Conforme determina o art. 7°, parágrafo 2°, inciso 1, da Lei Federal n° 8.666/93, aprovo o 
presente Projeto Básico em todos os seus termos 

Aprovado 

GeorCeZaidade Gois 
PresidJUCESE .. 

s_t 

aeífl 4cO 
- 

... 

Rua Propria, n°315, Centro, Aracaju/SE, CEP 49 010-020 
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ANEXO 1 

Declaraøo de Concordância 

portador 	do 	RG 	no 

e do CPF no , concordo em prestar 

serviços perante a Junta Comercial do Estado de Sergipe - JUCESE, conforme disposição 

prevista no Edital do Processo Licitatório 06/2013. 

Local e data 

Assinatura 

Rua Propriá, n°315, Centro, Aracaju/SE, CEP 49.010-020 
Fone/FAX (079) 3234-4100 - e-mail: jucesejucese.se.gov.br  

www.jucese.se.gov.br  
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ANEXO II 

Relação de Bens que Compõem o Parque Tecnológico (Computacional e de Hardware) da 
Junta Comercial do Estado de Sergipe - JUCESE 

SEDE 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE 
Desktop 	HP 6005 20 

Desktop-11PDC5850 	. 30 
Desktop Ttautec 	.. 07 

•Desktop Compaq 	. .. - 

Notebook HP 443 Os 	. . 	 05 
Servidor HP PrõliaitMF350,.  02 

Servidor IBM Xserie 236 01 
Impressora BrcjtherbCPc7Ú65 	. 

1.. 	08 
Impressora Laser HP 1015 05 

Impressora Laser Xerox XE 3420•• 03 
Impressora Laser Color Brother HL —4150 01 

ESCRITÓRIOS REGIONAIS 
(Estância, Lagarto, Itabaiana, Propriá, Carmopólis, Nossa 5? da Glória, Nossa 5? das Dores) 

DESCRIÇÃO 	.. QUANTIDADE 1 
Desktopftaiiteè..: 	. 

Impressora Multifttncional Samsung 07 
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1-DO OBJETIVO 

Especificar parâmetros para contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de Modernização Administrativa e Tecnologia da Informação para manter e 
modernizar a infraestrutura tecnológica da JUCESE e ainda dar suporte e apoio a 
continuidade dos serviços suportados pela Rede Nacional para a Simplificação do 
Registro e da Legalização de Empresas e Negócios - REDESIM, instituída pela Lei n° 
11. .598, de 3 de dezembro de 2007, que . tem como objetivo estabelecer diretrizes e 
procedimentos para a simplificação, desburocratização e integração do processo de 
registro e legalização de empresarios e pessoas Jurídicas tio âmbito da União, Estados, 
Distrito  Fédetâl 'e Münicfiiiõs. •, .. . . 

O referido sistema faz a integração de todos os processos dos órgãos e entidades 
responsáveis 'pelo registrõ, inscrição, licenciamento, alterações baixadas empresa, por 
meio de uma única entrada de dados e de documentos, accssada por meio da Internet, 
trazendo facilidade para os cidadãos sergipanos e brasileiros. 

Deste modo, a  Junta Comercial do Estado de Sergipe - JUCESE, integrar-se-á com a 
Receita Federal do Brasil - RFB, Prefeituras Municipais, Secretaria da Fazenda - 
SEFÁZ..:OorpQ. de. Bombeiros; Órgãos Ambientais, Vigilâncias Sanitárias: Estadual e 
MwliçipaL.H.. .... •. 

Com a REDESIM, os usuarios também podem obter informações e orientações pelo 
Sítio .da JUCESE ou, de. 'forma'presencial, a exemplo do acesso a dados de registro ou 
inscrição;  alteração e baixa de empresários e Pessoas jurídicas. Este é. um projeto de 
grande -  ..importância, para o aprimoramento do ambiente de negócios no Estado: Q !W 
Brasil, o que contribui para. o.desenvolvirnento econômico perene e sustentável. 

Além da importância cia REDESIM, a contratação é imprescindível para a JUCESE, 
tendo' em .vista a necessidade de manutenção, . customização e suporte do Sistema 
SIARCO $istema. Integrado de Automação do Registro do Comércio, que, hoje. integra 
todas as Juntas Comerciais do Brasil. 

Rua Propriá, n° 315, Centro, Aracaju/SE, CEP 49.010-020 
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Faz-se imprescindível ainda para a prestação de serviços de administração e 
disponibilização de ferramentas, dispositivos e acessórios para gerenciamento da rede 
da Junta Comercial do Estado de Sergipe. 

Também se mostra necessária para a digitalização de nosso acervo em arquivos digitais, 
através da execução de serviços de suporte e produção de serviços especializados em 
GED - Gerência Eletrônica de Documentos e Back End. Os referidos serviços estão de 
acordo com especificações contidas neste Termo de Referência destinados a promover a 
modernização administrativa e Tecnológica da JIJCESE. 

2-DO OBJETO 

Contratação de empresa especializada para prestação de forma contínua de serviços 
técnicos especializados em Tecnologia, da informação. - TI (conforme planilha de 
detalhamento dos, serviços, constante no item 3). 

3-DETALHAMENTO DCS SERVIÇOS 

Serviços de suporte em microinformatica, administração e suporte em redes, 
digitahzaçãõ de documentos, compreendendo tratamento de imagem, indexação de 
imagem, higienizaçãõ 'ë" preparação de documentos; serviços de supervisão de 
bureaus de digitalizaçào; webdesigner;, programação de sistemas; análise de, sistemas;. 
de testes de ofiware e serviços de coordenação de equipe e projeto 

A qüálificação profissional necessária dos técnicos para a execução  dos serviços acima 
estão 'listadas abaixo 	' 	. 	.... . 	:; 	•.,,... 

Adininistracão de Redes 

Administração de Banco dé Dados 

Formação de nível superior na área de Tecnologia da Informação 

Rua Propria, n°315, Centro, Aracaju/SE, CEP 49.010-020 :  
Fone/FAX (079) 3234-4100 — e-mail jcese(iucese se gov br 
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CAPACITAÇÃO 
Comprovar aptidão à função a ser desempenhada, por meio de atestado de capacidade 

1 técnica ou certificação na área. 

(nálise de Sistemas 

2° Grau Completo 	.. 	. 	 - 

CAPACITAÇ . O 	 . . . .. . . 	- 

Comprovar aptidão a função a ser desempenhada, por, meio de atestado de capacidade 
técnica ou certificação na área. 

Vebdesit'ner 	....... . 	. 	.......... 

2° Grau Completo 

:CAPACITAÇA0 
Comprovar aptidão a função a ser desempenhada, por meio de atestado de capacidade 

tecnica ou certificação na área .  

[este deSoftware . .. . 	. . . 	. 	 ... 	. 

2° Grau Completo 
CAPACITAÇÃO 
Comprovar aptidão a função a ser desempenhada, por meio de atestado de capacidade 

-

técnica, ou certificação na área .  

Para a execução dos serviços descritos acima, previstos no escopo do objeto deste 
certame licitatorio, serão contratadas horas técnicas das seguintes especificidades 

Rua Propria, n°315, Centro, Aracaju/SE, CEP 49010-020 
Foiie/FAX (079) 3234-4100 - e-mail: iuceseciucese.se.gov.br  
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Horas Técnicas em Serviços Especializados Em 
Total de Horas 

Contratadas 

Administração de Redes 1512 

Administração de Banco de Dados 756 

Análise de Sistemas 756 

Auxílio de Informática 3780 

Programação 2268 

Preparação 2268 

Supervisão 	 . 	 . 	 . - 1512 

Webdesigner 	 . 	 ,. 	 . 	 . 	 . 756 

Coõtdeãaçãocle Equipe. e.Projeto 	. T. 	756 

Testes desof/ware 	•:.,. 	 ... 	 .. 	 ... •• 	 . . 	 300 

; o 
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A plataforma de tecnologia da JUCESE utiliza os seguintes softwareA 

Bi4QQ DE DAPOS 	 . 
*oracle9i e jog .  
*4ySql.; . 1. 	. .. ..... : 

*PosgeSQL; 	 . 	. . 
. 	 . 

LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO 

* Java, 
*!Net 

S1STEMASIJPERACIONAIS 	. 	. 	... ......., 

*Wmdow (Xp, Vista, 7, Server 2008), 

*:LintJx.(Ub!4ntu:i2;q4;.su$e)$ .. .. 

*ABBIX.......... 	 .. 

ÚÜTROS SISTEMAS . . 	 . 

Rua Propriá, n°315, Centro, Aracaju/SE, CEP 49010-020 	- 
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a integração com as prefeituras municipais, a consulta de Viabilidade, a consulta nos 
registros sobre a existência de empresas constituídas com nomes empresariais idênticos 
ou semelhantes ao nome empresarial da empresa que se pretende abrir, e o módulo 
integrador (sistema desenvolvido para integrar as informações da consulta de 
viabilidade), bem como a integração com os órgãos licenciadores, a exemplo do Corpo 
de Bombeiros, Vigilância Sanitária e ADEMA. 

5-FUNDAMENTO LEGAL 

5.1 - As disposições constantes deste Projeto Básico foram elaboradas com base nos 
seguintes normativos: Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto n° 5.450 de 31 de 
maro de 2005, e subsidiariamente a Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, Lei 
Estadual n° 6.206, de 24 de setembro de 2007, a Lei Estadual n° 5.280, de 29 de janeiro 
de 2004 e a Lei Estadual n° .5.848, de 13 de março de 2006, bem como os Decretos 
Estaduais n', 26,53 1, de 14.deoutubro.de  2009 e n° 26.533, de 15..dç outubro.de20a9. 

5.2 - Os serviços ref&éncíadoá neste projeto  básico; dãdS as suas características, 
enquadram-se, no conceito de serviço pomum conforme definido no . .1°,. do. art. 2fl, do 
Decreo x °  5450/2005 . . . . . . ... . . . . 

6- POSTOS DE SERVICOS VINCULADOS AO CONTRATO 

Os serviços serão prestados na sede da Junta Comercial do Estado de Sergipe - 
JUCESE,: localizada na Rua Propriá, n° 315, Bairro Centro, CEP 49.010-020, 
Aracaju/SE, bem como nos demais municípios do Estado de Sergipe quese fizerem 
necessários.: . 

7. OBRI GAÇÕESDA CONTRATANTE 

Compete a Contratante 

a) Assegurar o livre acesso dos empregados da Contratada a todos os locais onde se 
fizerem necessários os serviços, 

b) Acompanhar e fiscalizar, a execução dos serviços; 

Rua Proi& p0 315 Centro, Aracaju/SE, CEP 49.010-020 
Fone/FAX (079)3234L4i0Q_e-maii:jucesejucese.segõV.br  
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e) Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos 
serviços contratados, determinando o que for necessário à regularização das faltas 
ou irregularidades observadas; 

d) Efetuar o pagamento à Contratada de acordo com o estabelecido no Contrato. 

8-OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Compete à Contratada 

a) Executar o serviço objeto deste Contrato em estrito acordo com as disposições do 
Edital e discriminação da proposta e ainda conforme as responsabilidades dispostas 
a seguir: 

b) Manter durante toda a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação; . 	. 	. 	..... 

c) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente Á Junta Comercial do Estado 
dc Sergipe  ou a.terçeiros decorrentes de sua culpa ou dolo na .execução do, Contrato 
não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 
acompanhamento pela Contratante; 

d) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas,. previclenciários, . fiscais e 
comerciai, resultqntes da execução do Contrato; 

e). Cumprir as normas , e obrigações impostas pela legislação trabalhista, bem como 
pélàs firmadashãs convenções coletivas de trabalho da categoria correspondente; 

O Conceder auxílio alimentação aos profissionais contratados, nos limites mínimos 
estipulados pela Convenção Coletiva de Trabalho da categoria;  

g) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o Contrato firmado com a 
Coiitratante, sem prévia e expressa anuência; 

h) Não realizar associação com outrem, cessão ou transferência total ou parcial, bem 
domo a ftisão, cisão ou incorporação, sem prévia e expressa anuência do 
Contratante;.... 	. 	. 	. 	. 	 . .. .. 

i) Substituir, sempre que exigido pela Contratante e independentemente de 
justificativa por parte desta, qualquer empregado cuja atuação, permanência e ou 

• .... Rua Prvpri& O»315, Centro, Aracaju/SE, CER49.O1O-Q20. 
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comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatóriog à 
disciplina da Junta Comercial do Estado de Sergipe - JTJCESE, ou ao interesse do 
Serviço Público; 

j) A Contratada obrigar-se-á a substituir, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 
qualquer empregado que, do ponto de vista da Contratante, não esteja atendendo 
suas necessidades. Em caso de falta ou ausência legal e férias, a Contratada obriga-
se a substituir o faltoso no prazo de 2 (duas) horas da comunicação feita pela Junta 
Comercial do Estado de Sergipe - JUCESE. 

k) Comprovar o recolhimento das contribuições sociais relativas à mão-de-obra 
empregada no Contrato (GR do FGTS e GRPS do INSS), correspondente ao mês da 
última competência vencida, bem como apresentar a respectiva folha de pagamento 
e ainda o CND e Q  CRF válidos e o comprovante de fornecimento do ticket refeição 
ou similar, se necessário e determinado, e o vale-transporte aos empregados 
alocados; 	<:. .....: . . . 

	 . 

Designar preposto, para ..atender aos, chamados e. exigências da Contratante; 

m) Manter os empregados contratados sempre com os seguintes requisitos: 

- comparecerem limpos e asseados para a execução dos serviços, 
- obedecer ao horário; 

.portar crachá de identificação individual, quando em serviço: . 

n) Fornecer uniformes e seus complementos a mão-de-obra envolvida (calça, camisa, 
sapatos, livro de ocorrência), não podendo repassar os custos de qualquer destes 
itens de uniforme e.equipanientos. a seus empregados; 

o) instruir seu preposto quanto à necessidade de acatar as orientações da Junta 
Comercial do Estado de Sergipe - JUCESE, inclusive quanto ao cumprimento, das 
nornías.internas: e de segurança e 'medicina do trabalho; 	., 	

. . 

p) Os supervisores da contratada deverão, obrigatoriamente, inspecionar os postos no 
mínimo :uma.vez.por semana; 	. ... .. . 	. 	., 

q) Ëii caso de deslocamento de profissional, para uni município fora da sede da Junta 
Comercjal. do Estado de Sergipe, por determinação, eventualmente e, em objeto de 
serviço, à licitante contratada concederá diáriâ para cobrir despesas com 
alentação, hospedagem e permanência, em igual valor . ao previsto em ato 
deliberativo destã administração, que concedem diárias e qüe esteja vigente no 
exercício. .Os deslocamentos dentro do Estado terão, além das, diárias, o pagamento 
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da passagem de ônibus e os deslocamentos para fora do Estado terão o pagamento 
de passagem aérea na classe econômica; 

r) O ressarcimento dos valores correspondentes às despesas provenientes de 
deslocamentos de profissionais mencionados acima será efetuado mediante Nota 
Fiscal ou Fatura, emitidas a parte, acrescida dos impostos legais, não incidindo 
sobre esta fatura qualquer margem de lucro. 

9- DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS 

Todas as atividades deverão ser desenvolvidas em consonância com as plataformas de 
tecnologia já adotadas pela JUCESE, descritas neste projeto, as quais envolvein todos 
os aplicativos desenvolvidos ou adquiridos pela própria Junta Comercial do Estado de 
Sergipe, conforme requisitos técnicos a seguir descritos: 

a) Ser concebido sobre uma arquitetura orientada a serviços (SOA - Service Oriented 
Architecture), permitindo assim que as fiincionandades possam ser facilmente 
acessadas de outras aplicações, o que possibilita uma fácil integração com os 
sistemas existentes., tais como o SIARCO; 	.... 	....... 

b) ÚiiiTiar 	 é récur'sos já instalados e utilizados pela JUCESE nas 
aplicações ç, parque de, servidores, atuais, . ou seja, 	

: 
pca?õs . : Y 1; ser 

gqj%ç hj4as ,  com. :todas ..s  funcionalidades, na Wçb .utilizazïdo.".a .tecnologiaNET, 2;0, 
iéndà assim: executadas pelo Microsoft. iniernet Jnfortnation .ver. 	ahiiàètiàr 
étdàdõs no'Bãnóó de Dadõs ORACLE,'versão 10g (10.2.0.3) já de propriedade 

da JUCESE e um Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD) que 
oferece recursos para :processamento, e consultas textuais, bem como permite o 
gerenciarnento de grandes volumes de, informações através de recursos nativos de 
escalabihdade e disponibilidade cluster de servidores com balanceamento de carga, 
particionamento de tabela, backup on-line e site de backup, 

e) Garantir, que todos os componentes da solução, aplicação, SGBD e servidor de 
'aplicação; 

d) Oferecer recursos de integração e autenticação a partir de serviços de diretorrns, 

C) Garantir a integração com o portal da INTRANET da JUCIESB, permitindo assim 
que a aplicação possa ser acessada transparentemente a partir do portal, como 
também o gerenciamento de segurança e permissões de acessos definidas pelo 

Ria Propna, n°315, Centro, Aracaju/SE, CEP 49010-020 
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portal seja totalmente utilizada nas validações de pemissão dos recursos da 
aplicação; 

O Todo o código fonte produzido, através do desenvolvimento de softwares e demais 
atividades, será da JUCESE; 

g) Garantir que todos os componentes da solução, aplicação, SGBD e servidor de 
aplicação, ofereçam suporte com garantia SLA de no máximo 24 horas. 

9. 1: Gerenciamento e Monitoramento do Sistema de Auto Gestão em Registrõ do 
Comércio - SIARCO (condições estruturais para atender à base de dados 
ORACLE): 

Os serviços de gerenciamento e monitoramento do Sistema de Auto Gestão em Registro 
de Comércio compreendem 

a) Gerenciamento e monitoramento a utilização a distância nas três opções possíveis:  
Terminais, acesso via internet e através de emuladores de tenninais - WTS; 

b) G*dicihxentd e iioiiítoramènto do fluxo de dados géradb pelo sistetiiaSIÀRCO; 

e) Gerenciamento e monitoramento do uso dos recursos 40 sistema operacional; 

d) Configuração de: .sofPare é. hardware para atendimento as instalações do sistema 
.. 

C) Gerencianjento e. monitoramento da tecnologia utilizada pelo sistema .SJARCO; 

O Gerenciamento e monitoramento das funcionalidades do sistema SIARCO 
apontando necessidades não atendidas; 	. 	 . 	.... 

-g) Gdrenciãmeríto e monitoramento e intercâmbio entre a JTJCESE e 7  Departamento 
:de  Registro Empresarial e Integração - DREI, antigo Departamento Nacional do 
Registro do Comércio - DNRC. 

9.2Serviçàs de digitalização de documentos e de implementação de solução GED - 
Gerenciamento Eletrônico de Documentos 

A Junta Comercial do Estado de Sergipe - JUCESE dispõe de duas umdades (também 
chamadas de bureau) de digitalizações de documentos em sua sede, que trabalham da 
seguifttefinna: .... 

. Rua Propri& n°315, Centro, Aracaju/SE, CEP 49.010-020. 
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Unidade 01 (ou unidade Arquivo) 

Nesta unidade são digitalizados e indexados todos os documentos que se encontram no 
arquivo da JUCESE, composto por dossiês das empresas do Estado de Sergipe e 
documentos diversos de ordem administrativa. Os documentos referentes ás empresas 
estão arquivados em caixas vedadas e organizados por ordem numérica sequencial. 
A digitalização dos mesmos dar-se-á mediante cronograma fornecido pela 
Administração da Junta Comercial do Estado de Sergipe, em conformidade com as 
horas técnicas de serviços contratadas. Por tratar-se de documentos de Arquivos este 
cronograma permite flexibilidade quanto a sua execução. 

Unidade 02 (ou unidade de Retaguarda) 

Nesta unidade são digitahzados todos os documentos processuais que, diariamente, são 
protocolados para procedimentos diversos previstos na atividade fim da Junta Neste 
cenário, diferentemente di. Uõidade .01, os documentos •devem ser digitalizads e 
indexados no mesmo dia que são expedidos pela Junta, diante da urgência de tramitação 
para providências administrativas que os mesmos requerem diante de suas 
esiécifkidâdes. Pára tanto, faz-se necessária uma equipe apta, técnica e 
quantitativament; para atender a demanda variável em volume e tipo de prQcessos.qu 
são oficializados cotidianamente do atendimento da Junta. 

9.2.1 —ServiÇos, de Solução em Gerência Eletrônica de Documentos GED 

A utilização da Solução de Gerência Eletrônica de Documentos - GEO, faz-se 
néëáiia diahte da vihcülaçãõ de imagens ao Sistema SIARCO; através do .aI 'sãó 
geradas ás tisüalízaçôes dos processôs 'e documentos já digitalizados. . . . 

Com o advento da implementação da solução de GED - Gerenciamento Eletrônico de 
DoõÚmentõ, desenhada: e, construída de forma a contemplar as demandas do nosso 
cenario, a segunda unidade de digitalização se transformara em ilhas de digitalização 
individuais alocadas no setor de Atendimento ao Cliente e de Protocolo da JUCESE, 
onde, imcialmente, todos os processos e documentos diversos encaminhados a Junta 
serão digitalizados já no ato do recebimento 
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Como segundo passo dentro do processo de implementação da solução de GED, todos 
os documentos encaminhados e protocolados na JUCESE serão recebidos somente no 
forMato digital, obedecendo às metodologias técnicas inerentes a estes procedimentos e 
a legislação vigente, como já ocorre em diversos 'órgãos em nosso país. 

9.2.2- Serviços de digitalização de documentos: 

Os serviços de digitalização de documentos compreendem: 

a) Preparação Técnica de Documentos com vistas à Digitalização, incluindo: 

b) Desencademação do processo (retirada de capas e qualquer outro tipo de 
encadernação); 	

1 

c) Higienização e tratamento ,  das:folhas, .çom..retirada,de:grampos, clipes ou quaisquer 
outros materiais que possam prejudicar o trajeto do papel no scanner ou danificar o 
equipamento, alem de eventuais reparos em rasgos ou furos, 

.d) .•.Fzer a fotocópia de folhas, que não tenham condição, de suportar mecanismo de 
'alimentação .(tracionamentp) do scanner;:»  

e) Classificar as informações dos documentos segundo grupos pré-definidos pela 
"JU'CÉSÉ '&ni a inserção de fichas e dados de iftdexaçàó' para cada grupo ou tipo de 
documentos; 

4). Conferência dos dados do índice dos lotes dos documentos com os seus originais e 
de acordo com cada tipo de documento; 

g5 Capturadas imagens, utilizando software apropriad6 

h) Tratamento (limpeza) das imagens com marcas ou borrões, utilizando-se recursos 
do software fornecido; 

i) Indexação dos documentos de acordo com o tipo de documento e com os dados 
referenciais dos mesmos, obedecendo três niveis de indexação e ate cinco chaves de 
pesquisa; 
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j) Verificação da criação das imagens em pasta (Windows) apropriada, associada aos 
arquivos e dados de indexação gerados pelo software; 

k) Inspeção e controle de qualidade das imagens digitais, com a observância da correta 
classificação das imagens oriundas do processo de digitalização e do processo de 
indexação. Nessa atividade, todas as imagens serão objeto de inspeção ótica para 
garantir o conteúdo e a qualidade das informações; 

1) Re-digitalização das imagens com qualidade não satisfatória; 

m) Garantir que será mantida a ordenação dos documentos, na sua forma original, após 
os procedimentos de digitalização e tratamento de imagens; 

n) Os serviços de digitalização e indexação de documentos serão efetuados na sede da 
JUCESE, que fornecera infra-estrutura e todos os equipamentos para a realização 
dos mesmos. Os equipamentos de EPI e demais msumos serãO fornecidos pela 
contratada. 	.......................: 	. .:. 	.. 

Os serviços, pertinentes à digÏtalização de documentos estão prvitós atraves dá 
contráSção: dé horas técnicas .de serviços especializado nas funções de auxiliares de 
informática, preparadores e supervisão de bureaus de digitalização. .. « 

No tõcante, a indexação de documentos, esta também podera ocorrer de forma manual 
em documentos processuais ou administrativos, utilizando software de indexação de 
propfiêdádé da Junta CÔÚ ërckI do Estado de Sergipe -, JUCESE.. 

P&raTpitaçÉo dos referidossewiços,empresa licitaS deverá dispor no seu quadro 
de profissionais contratados ou com vínculo societário, de: 

' a) no mínimo 01 (um) profissional de nível superior completo na área de 
Tecnologia., d..Infõrmação, . qualificado e com experiênS em, projetos" de. 

.1 imp1tação de ,, gerência em GED -. Gerência . Eletrônica: de. Documentos; 
compróvada através .de: ........ 

Atestado de Implantação de Solução de GED e de Responsabilidade Técnica; 
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- Atestado de Responsabilidade Técnica em serviços de Digitalização de 
Documentos; 

Os referidos atestados devem ser expedidos por pessoa jurídica de direito público 
ou privado, devidamente assinado, carimbado e em papel timbrado da empresa ou 
órgão tomador do serviço. Deverá ainda ser acompanhada de declaração de 
concordância dg referido colaborador emjPrestar tais serviços para a Junta 
Comercial do Estado de Sergipe - JUCESE, conforme modelo constante no 

A comprovação de vínculo empregatício ou societário dar-se-á através da 
apresentação de cópia autenticada da carteira de trabalho, devidamente assinada 
pela empresa Licitante, ou pelo contrato social da mesma. 

b) no minimo 01 (um) flincionario qualificado com capacitação em Serviço de 
Customização em Ferramenta de Indexação de Documentos utilizando inclusive 
mapeamento de fróôëssôs 

9.3 - Serviços de Gerenciamento de Infraestrutura de Rede 

Entende-se corno gerenciamento. de infraestrutura um conjunto de ferramentas e 
dispositivos de informática com inteligência suficiente para monitorar de forma 
automática todo o ftincionamento da rede de computadores da Junta Comercial do 
Estado de Sergipe - JUCESE e que deve atender as seguintes caracteristicas 

a) Capacidade -  para gerênciar no mínimo 5 (cinco) micros servidores e 50 (cinquenta) 
dispositivos de comunicação (link 's, roteadores, switch 's, etc); 

b) Ceútraiizar todos os eventos da infra-estrutura de Tecnologia; de Informação , em,  uma 
única consólê. Portanto, não necessitar de combinação de produtos distintos nem a 
distribuição da visualização dos eventos de falhas em mais de unia interface; 

e) Possibilitar a exportaçãó das estatísticas coletadas para qualquer banco t dados 
coiipttível compt'Õtócôlo ODBC; ..... . . 	. 	.. 	..... 

d) Possuir forma de acesso para consulta totalmente via browser, sem a necessidade de 
Hseinstaiar nenhum componente na estação do cliente; 
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e) Possibilitar a descoberta automática e manual dos objetos a serem monitorados na 
rede por SNMP, por TCMP e pelo porte dos serviços dos aplicativos disponíveis. Esta 
descoberta automática de dispositivos suporta, inclusive, a pesquisa por sub-redes de 
classes C e B bem corno executar a descoberta através de lista de IP's ou tabela de 
roteadores; 

O Suportar o SNMP versão 3, para permitir, caso seja necessário, a implantação de um 
padrão mais seguro de acesso à gerência SNMP; 

g) Possibilitar a elaboração de mapas, de maneira automática, a partir da descoberta, 
bem como a elaboração de mapas de maneira manual com fundos utilizando imagens 
do tipo BMP, JPEG e GIF; 

h) Permitir também a implementação de uma hierarquia de mapas para melhor modelar 
a visualização do ambiente A navegação entre estes mapas e do mapa principal ate 
os dispositivos e seus alarmes. Permitir a implementação de, pelo menos, quatro 
níveis hierárquicos de mápas;.... . 

i) Possuir, de maneira automática e manual, a capacidade de criar agrupamentos de 
objetos monitorados (visões) por tipo de dispositivo e por sub-rede. Estas visões 

• 
 

permitem uni acesso seletivo .ao subconjunto de itens nas diversas telas do produto; 

j) Dispor do mecanismos de procura de dispositivos por nome e IP e status de 
funcionamento; 

k) Permitir a troca dos nomes dos dispositivos inonitorados na tela de visualização e 
também possuir campos internos de descrição destes dispositivos para melhor 
documenta-los, 

1) PosÉuir capacidade, de correlacionar eventos para não emitir múltiplas mensagens 
no caso da falha de um componente comum a vários dispositivos que estejam sendo 
monitorados; 	. 	 . 	 . . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 .. . 	 • 	 . .. 	 • 	

.... 

m) Possuir a.:õápacidade,,a pàrtir de e.ventõs.detetados, de executar ações do tipo . ... 

-envio de e-mail e envio de trap; 

-envio de mensagem do tipo net send 
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n) Executar comandos, ou scripts no servidor local e em servidores remotos, onde õstas 
ações permitem a seleção dos eventos por grupos de dispositivos e/ou por nível 
crítico dos alarmes emitidos; 

o) Possuir, especialmente para e-mail, mecanismos de segurança que restrinjam o 
número de e-mails enviados por período de tempo para não onerar os recursos da 
rede; 

p) Permitir a funcionalidade de se escalar os problemas que não tenham sido resolvidos 
após um determinado período de tempo, permitindo também o aumento do nível 
crítico do alarme e o seu re-direcionamento; 

q) Permitir a geração de gráficos históricos de todas as métricas que puderem ser 
coletadas a partir do padrão SNMP; Estes gráficos deverão estar disponíveis na 
própria ferramenta no mínimo nos formatos de barras verticais e horizontais, pizza e 
de pontos Estes gráficos' possuem escala configuravel de modo a permitir a 
comparação de metricas diversas e de magnitudes diferentes em um mesmo grafico  
Permite ainda a mudatiça da escala de tempo d: minutos, hÕra e dias em tempo real. 
A ferramenta não necessita de produtos de terceiros para a geração destes gráficos; 

r) Possibilitar a geração de gráficos de tendências baseado cm seus dados historicos, 

s) Ptisuir., facilidade de executar relatórios consolidando por períodos variáveis os 

	

dados ,coletados .para .as seguintes métricas: • 	. . 	 . 1 

-Eventos por nível critico, 

. -Daipuníbi1idade dós dispositivos monitorados;•. 	. ........, . .. 
... . 

:1 Estabilidade. sio.funcioiiamênto destes perante os alarmes que lhe foram 
..definidos; 	.. .: 	. 	•• ..:..', 

- Trafego IP, UDP e TCP, 

- Erros de pacotes 

t) Possuir arquitetura que permite a implementação de um coletor de dados em LAN 
rénota..pàrrpossibiiitãr a diminuição de tráfego de WAN: A....ttaiizaçâó e 
configuração deste coletor também podem ser via WEB; • ... . :., E: ...... 
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u) Possuir, opcionalmente, a arquitetura de Agentes, instalando-se apenas um por 
servidor, que permita coleta de dados básicos de CPU, memória, disco e 
disponibilidade de processos e serviços sem a necessidade de ativação do SNMP dos 
servidores. A visualização e configuração deste agente também pode ser feita via 
Web. Estes Agentes permitem, de maneira seletiva, também a consolidação de 
mensagens de logs de sistema operacional e de mensagens de arquivo texto na 
console central do produto. Os Agentes permitem a execução de comandos de forma 
automática a partir de uma regra criada no componente gerenciador central do 
produto; 

v) Permitir monitorar a disponibilidade de URLs bem somo o tempo de resposta destas. 
Alarmes notificam a console central do produto quando a URL não está disponível 
ou o tempo de resposta para sua abertura «superior ao definido; 

w)Permitir a configuraçãç dp, tempo: de 'busca dos valores monitorados (tempo de 
po1liig' dó'.fórià.. di.fsenciadà. 'Torne-sé como exemplo., espaço ,  disptvôi .M1 disco 
a cada 15 minutos e nível de utilização da CPU a cada minuto, para o mesmo 
servidor; 

x) Permittr a criação de, no minimo, 4 (quatro) tipos de usuários, podendo ter suas 
ftinciouandad'es flexibihzadas atraves de configurações no produto, 

y) Capacidade de replicação e gerenciamento de infra-estrutura existente no Netwo; k 
Operation Center - NOC atraves de tecnologia Mobile (PDA 's) 

No tocante aos serviços de gerenciamento de infraestrutura de rede, a empresa licitante.11
devera dispor no seu quadro de profissionais, contratados ou com vinculo societario, de 
no mínimo 01 (um) profissional de mvel superior completo na area de Tecnologia da 
Informação, qualificado em Gerência de Infraestrutura de Rede, compatível com os 
Sistemas óperacioriaiá ,  &AjfliSivosexistentes:hojeSJúnta'.ComckiãLd&:Etãdà' 

	

Sergipe' JUC'ESE, 	comprovado através . dè càrtifiôaçã' 	onde- eta..dêvêtá' sei ..... 
acompanhada de declaração de concordância do, referido colaborador em prestar tais 
serviços para, a. JUESE, conforme modelo constante no Anexo I. A.cofllprovação vde  

vínculo _empregaticio_oiisocietário dar-se-a através da apresentação de copia autenticada c3 
da .carteira de trabalho, devidamente assinada pela empresa Licitante, ou pelo,confrato 
social. da mesma. 
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9.4 - Serviços de Suporte e Produção 

Os serviços de suporte e produção compreendem: 

a) identificar defeitos em equipamentos de informática; 

b) Ajustar e configurar os equipamentos; 

c) Transferir equipamentos entre as áreas; 

d) Controlar e transferir Patrimônio junto ao almoxarifado; 

e) Propor normas para operacionalização da área de assistência técnica; 

O Realizar inventário periódico; Instalar sofiwares, equipamentos, componentes de 
microinformática e redes; 

g) A administração, orientação, . controle  e ãvaliáçãó dás atividades inerentes às 
funções de operação, 

h) Suporte para rede de mierocompiitadores; 	...... 

i).. .Supcute para dúvidas dos usuários da rede; 

j) Suporte a comunicação de dados e equipamentos de informática; 

k) Controlar e Administrar os equipamentos lotados na JUCESE; 

1)' Cônt+ôlàre Admftiistrarapágiria damnternet e intra et da JUCESE; 

ik) Controlar tráfego dè dados; .. 

ii) Realizar backup dos dados; 

o) Desenvolver  aprimorar constantemente apolítica de segurança; 

p) Customizar e operacionalizar a rede; 

q) Propor normas e procedimentos para operacionalização da álea de rede; 

r) Atender e assistir tecnicamente os usuanos de rede, internet e intranet, 

s) Dar apoio ao ,usuário no uso de aplicativos básicos do Windows, 

t). Dar apoio ao usuário no uso de aplicativos básicos de edição de textos; 

u) Dar apoio ao usuário no uso de planilhas de cálculos; 

y Par apoio ao.  usuário no uso e:açesso árecle; 	... 

Rua Ptõptiá,n°  315 Centro, Aracaju/SE, CEP 49.010-020 
Fone/FAIX (079) 3234-4 100— e-mail iuceseiucese se gov br 

www.jucese,se.gov.br 	 /V nt, 

p fL 



JUCESE 

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 
ur  

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DA CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE 

w) Dar apoio ao usuário no uso e acesso ao Expresso; 

x) Desenvolver Sistemas; 

y) Identificar junto aos usuários as necessidades e requisitos de sistemas; 

z) Analisar, projetar,. implementar e implantar sistemas de informação; 

aa) Planejar e executar treinamento dos usuários sobre .a utilização de sistemas; 

bb) Proporcionar ao corpo técnico o desenvolvimento e operação do sistema e aos 
usuários suporte às tecnologias empregadas; 

cc) Preparar, acompanhar e operacionalizar o processamento de sistemas; 

dd) Supervisionar os projetos de desenvolvimento de sistemas, como também, os 
recursos humanos e tecnológicos neles empregados; 

ee) Desenvolver e implantar, metodologia de segurança de informação, 

ff) Prover suporte para resolução de problemas.. dos serviços de LI.; 

gg) Elaborar o planejamento de capacidade do ambiente de T.I.; 

bhAnalisar riscos de intermpçôes e elaborar plano de contingência; 

i) Administrar acordos de nível de serviços com usuários de T.I.; 

jj) Àdminjtrar banco ..dados relacional. 	. 	. 

Para a prestação de serviços de suporte e produção, a empresa contratada deverá dispor 
no seu cuádrõ de profisèioiiai, contratados ou com vínculo societário, de tio mínimo 
0 i(um) profissional de nível superior completo na área de Tecnologia da Informação, 
qualificadb. .ent Gerência de Infra-Estrutura de Rede, compatível com os Sistemas 
Operacionais e. Aplicativos existentes hoje. na  .JUCESE, comprovado através « de 
certificação, a qual devera ser acompanhada de declaração de concordância do referido 
colaborador em prestar; tais serviços perante a Junta Comercial do Estado de Sergipe 
JUCÊSÉ, cnforíne modelo constante no Anexo I.A comprovação de vínculo 
empregaticio ou societário .dar-se-4 através da apresentação de cópia autenticada da 
carteira de trabalho, devidamente assinada pela empresa licitante, ou pelo contrato 
social da mesma. 

Rua Propriá, n°315 Centro, Aracaju/SE, CEP 49.010-020 
Fone/FAX (079) 3234-4 100— e-mail: jjcese(ciiucese.se.gov.br  

www.jucese.se.gov.br  

/ 



.1. 

HÁ 

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DA CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA 
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE 

9.5 - Serviços de Administração de Software de Rase (Back end Service): 

Entende-se por Software de Base o Banco de Dados e o conjunto de aplicações que 
formam com os servidores o núcleo central de TI na Instituição. A perfeita harmonia 
entre os diversos servidores e os respectivos aplicativos gerenciadores de serviços são 
os responsáveis pelo bom desempenho dos aplicativos corporativos disponibilizados 
para os diversos usuários e pela segurança dos dados armazenados. 

A empresa contratada deverá dispor no seu quadro de profissionais, contratados ou com 
vínculo societário, no mínimo 01 (um) profissional de nível superior completo na área de 
Tecnologia da Informação, Compatível com os Sistemas Operacionais e Aplicativos 
existentes hoje na Jupta Comercial do Estado de Sergipe - JUCESE, comprohdo 
através de certificação, a qual deverá aser acompanhada de declaração de concordância 
do referido colaborador em prestar os respectivos serviços para a JUCESE, conforme 
modelo de declaração constante no Anexo 1 A comprovação de vinculo empregaticio 
ou societário dar-se-á através, da apresentação de copia autenticada da carteira de() 
trabalho, devidamente assinada pela empresa contratada, ou pelo contrato social «da 

9.&l Administração de, •Banco de Dados ..  

Entençie-se .çqrn.o, . . Administração de . Banco de Dados os seryiços.prçsçl .9s PÇ 
profissjn4s quaiifieaçios, e expçrientes de configuração, otimização, .pl .aik..  ento e 
4qteução4ç serviçiores de Banco de Dados, permitindo aos clientes (usuários que 
através de aplicativos acessam a Base de Dados Administrada) a segurança e 
çontiahihdade: na execução, de., atividades cruciais para, o perfeito jinejonamettotum 
sistema de. 	Ejítre as Atividades desenvolvidas,nesta miodal,idadee.stao:: 

aj): Instalação de banco .de dados e. seus options, de acordo com as: .!icença.cntraSas 
pefrçlçne............... . . :.., 	..... . .. 

b) Migração de versão e/ou aplicação de patchs (atualização e correção), 

e) Gerenciamento do armazenamento fisico dos dados, 

ây .Ativicladés de auditoriá de sistemas., objetivando .0 consumo, de, recurso&emeihoyía 
de performance dos servidores de banco de dados; 
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e) Instalação de rotinas de monitoramento no servidor de banco de dados, com o 
objetivo de coletar dados estatísticos do desempenho desse servidor, que servirá de 
base de informações para efetuar as correções e melhorias necessárias; 

O Definição e aplicação do planejamento de backup para o ambiente definido, bem 
como, a preparação de toda a documentação necessária a esse planejamento; 

g) Execução do piano de contingência definido no planejamento de backup; 

h) Testes periódicos das rotinas de backup 's e seus periféricos (HD' s, servidor de 
backup, drivers backup e/ou fitas backup); 

i) Recomendação para atualização de hardware, acessórios e periféricos para garantir 
o perfeito funcionamento do servidor de ID; 

j) Como partes destes serviços, deverão ser gerados relatórios periódicos com 
definição de procedimentos.. para. .mlhoria :::d:. ambiente existente, manutenção 
preventiva e morntoramento de performance para que o banco de dados funcione 
com segurança nos momentos de pico de à1ilização, 

k) A publicação da apliçações na !eb agrega, automaticamente, 'ma preocupação 
adicional pra as empresas a segurança Isto se da ao fato das aplicações na Web 
dsrareni acessiveis a unia gama muito maior de usuarios, muitos deles, mal 
iíitêhióiid DeSà fÕISÇirèodüiã46es 4úàntci ã acesso 'e manipulação da 
inf&iisão:pt isqários não. autorizados crescem •.  substancialmente.: Daí eitend'se 
como. .Atdktari.e Avaliação de Segurança em Aplicações. WEB. os serviços 
prestados .por;:,!rofissxonais. experientes no ramo de, consultoria. e_  Gestão Gestão da 
Informação que executam as seguintes atividades relacionadas 

4dohtjficai.prctlemas;o&rridos. por .manipulação indevida das informações; 

-Validar o modelo de segurança concernente a con 	 os strução e a implementaçao d 

Sifemas, 

-Validar  aspectos. relativos a comunicação entre os componentes ativo da 
. PJÇã1? (browser, Servidor de aplicação :e. servidor de banco de dados). 

. 	 . 

Rua Propria, n°315, Centro, Aracaju/SE, CEP 49010-020 
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9.6 - Serviços de Configuração de Firewalis e Segurança de Redes: 

Entende-se como Configuração de Firewalis e Segurança de Redes o conjunto de 
serviços que venha potencializar as barreiras a acessos de invasores e de informações 
indesejáveis. São atividades previstas nestes serviços: 

a) Estabelecer regras para autorização de IP's que devem ser acessados; 

b) Estabelecer comunicação e/ou transmitir/receber dados; 

c) Estabelecer regras para liberação de sistemas e serviços na internet; 

d) Customizar a criação de logs de acessos para futuras auditorias; 

e) Definir quais pacotes de dados podem passar pela rede e quais não; 

O Configurar trabalhos nas camadas TCP/IP;. 

g) D'fniir regras bàseadós 'nas informações, de, endereço IP remoto, endereço IP do 
Destinatário, alén.epqrtaJÇP..uada;: 

h) Configurar, de forma qu; somente computadores conhecidos troquem determinadas 
ião,  mi açãès entre si; 

de—forma. que, ,somente computadores cQnhecidós . tenham:: acessos.. la 
...:determinados teçursos;:H..:. 	....: 	. 	: 	. 	. 

« fl'gjfrde'fó 	 análise automática de informações sobre 
conexão e notaralterações, suspeitas;... 

k) Cqpfig,r,dç.  forma .quç possam ser analisados os pacotes antes do real acesso pela 
rede interna, 

1') C&ifiurar deforíia a entender e fazer o controle de aplicação tipo SMTP, FTP, 
ht't' .. :. 	•.'::. 	. . 	. . 

ni) Possibilitar dê 'forma a 
1 

servir, como, intermedíador atuando junto ao Proxy de 
aplicação....... 	'. .': 	. 	. 

Serviços de Administração de Servidores Windows e Linux 

Para. que,os, servidores de aplicações .e ...de. banco de dados funcionem, perfeitamente 
maximizem .adesernpetto, confiabilidade e segurança são necessários que o sistema 

kiiipropriáç n° 315, Centro, Aracaju/SÉ, CEP 49.010-020 
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operacional onde se encontra instalado, esteja configurado corretamente, como também, 
esteja otimizado para o uso do serviço específico. 

Neste contexto, o objetivo desta modalidade de serviço é preparar os sistemas 
operacionais onde estarão os servidores de aplicação e banco de dados para otimizar o 
desempenho, a conflabilidade e a segurança. 

9.8 - Gerenciamento e Customização de Ferramenta de Monitoramento: 

Os serviços de gerenciamento e customização de ferramenta de monitoramento 
compreendem: 

a) Gerenciar e Customizar solução de monitoraimento contemplando diversos 
parâmetros de uma rede como a integridade e desempenho dos servidores. A 
ferramenta oferece relatórios e visualização de dados de recursos com base nos 
dados armazenados e usa um mecanismo de notificação flexível que permite aos 
usuários configurar, ..c-rnMJ: çom alertas para. qualquer zevento, permitindo uma 
reação rápida para os problemas do servidor; 

.,:b}..Soitiçãõ escrita: e..distribuf.da Sob a GNU - General Public License versão 2, isso 
significa que seu código-fonte é distribuído gratuitamente e está disponível para o 
publico em geral, 

chaittbs õo'md epecifiaçõe's técnicas do sistema implantado: 

SõhiãbOjetuSàutcé; 	. 	. . 	... 	. 	. 

	

-Suporte ãtaSNMP  (VI v2),. 	. .. . 	. .. .. .» 

-Monitoramento distribuído com administração centralizada na web; 

Agentes de .a1taperformace(softwaie de:tlientepara Linux,..Solaris, HPaJX; ADÇ 
FreeBSD. OiienBSD;:OW )ÇTru.64IOSE1., Windóws ST: 4Mç:WindoWs2000.; 

. 1 RüàP.fopriá, no 315, Centro, Aracaju/SE, CEP 49.010-020 
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-Ser composto de vários módulos; 

-Possuir módulo Server; 

-Servidor capaz de verificar remotamente os serviços de rede (como servidores web 
e servidores de e-mail), utilizando controles simples; 

-Ser o componente central para o qual os agentes reportam a disponibilidade, 
integridade de informações e estatísticas dos servidores; 

-Ser o centralizador de todas as configurações, estatísticas e dados operacionais que 
são armazenados, sendo o componente que participará ativamente alertando os 
administradores quando surgirem problemas em qualquer um dos sistemas 
monitorados; 

-Possuir modulo Proxy, 

-Opcional da implahtáãõ; 	 . 

-O Proxycolêta dãdbs de 'desempenho e disponibilidade, em nome do Server; 

-Todos 6s dos éólëtãdõs localmente são transferidos para o Modulo Server Proxy; 

-O modulo Proxy tem que ser uma solução ideal para um controle centralizado de 
locais remotos; 

-Nao haver a necessidade dos administradores de redes locais, 

-possuir módulo Agent; . 	.. 	. 

Fnflà de acompanhar ?tivtente  recursos, e aplicações lobais 	discósi  
rígidos,,  memória; ,  "processador, etc.) em "sistemas em rede,' os sistëinai' dM?S 
exêciitaf'oA:gente 

4Srif iiifõrmaçõés ôjeracionais do sistema em que está em execução, e informar 
esses, dados ao Server para posterior processamento; 

.,,.................... 	. 	..' . 	. 	,... 

Rua Propriá, n°315, Centro, Aracaju/SE, CEP 49.010-020 
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-Em caso de falhas (como um disco rígido estar lotado, ou um processo cair), o 
servidor pode ativamente alertar os administradores da máquina que relatou o 
problema; 

-Possuir Interface Web; 

-Permitir fácil acesso aos dados de monitoração e configuração em qualquer lugar e 
em qualquer plataforma; 

-A interface é uma parte do servidor e é geralmente, mas não necessariamente, 
executada na mesma máquina física como uma execução do servidor. 

O quantitativo e a descrição dos serviços aqui elencados têm por base o parque 
computacional de Hardware e Software da JUCESE. 

9.9 - Serviços especializados no desenvolvimento de aplicações 

Compreende as atividades de levantamento de requisitos, análise, modelagem de dados, 
especificação de projetos, desenvolvimento de programãs, implantação, : treinamento; 
elaboração de man'uáis e help on-line :para o usiiSiõ final,  e docurnéritàção., . 

Par a.  a execução deste serviço deverão ser atendidos os seguintes requerimentos: 

As aplicações desenvolvidas deverão ser implantadas, seus usuários treinados e sua 
docuii,çinação de sistema e4eusgários elaborada, em: idioma português, .jnehisilrehelp 
on-line, . . .... . .. . 

O desenvolvimento de aplicações será feito nas linguagens de programação, já utilizadas 
na .JJJÇESE,  sendo elas:. Java PHPe .NET, bem corno os Bancos de.. Dados utilizados 
serâó oORACLE, 0B2, M'Sq1 e PostgrêsQL todos élsjá'de propriedade e utilizadas 
pela J,UÇESE. As, apljcaççs deverão ser .desnvoivias.. para, ambiente WB em 3 
camadas.' 	. 	 . 	' 	. 	. 	. 	. 	. . ..... 

9.10 - Serviços especializados em teste de softwares 

Os testes de software deverão séf feito por uma equipe que não participou do 
desenvolvimento do mesmo Esses testes deverão ser ifincionais e de performance para 
sistemas em plataforma WEB, adotando-se a metodologia de utilizada pela JUCESE 

• " 	Rua Propriá, n°315, Centro, Aracaju/SE, CEP 49.010-020 
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ra 
* JOOMLA (API para desenvolvimento em PHP); * GERIMAGÉM (Aplicativo de digitalização vinculado aos scanners Kodak); * SIARCO (Sistema de arquivamento de processo, utilizando banco Oracle); * OCS Inventor)'; 

4- JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

Haja vista esta Autarquia não dispor no quadro de pessoal de profissionais com perfil 
técnico visando atender às necessidades de execução de atividades relacionadas com 
soluções em tecnologia da Informação; 

Considerando a imperiosa necessidade de continuidade na prestação dos serviços 
públicos prestados por esta JUCESE; 

Considerando que a EMGETIS,. órgão do. Estado .que . tem como função de governo o 
trato coma Tecnologia 

1
'dê Informaçãd, hoje atua como agência reguladora e  não mais 

como prestadora de Serviços, 

Cór'i4etazido.'.qÜe: há hoje na estrutura 'da. JUCESE serviços prestados através de 
sistemas informatizados que não podem sofrer descontintudade, tendo em vÍsta o grande 
pre,juizo que causaria junto a seus usuarios, 

Considerando q ue a JUCESE se encontra em fase de implantação da REDESIM no 
Estadõ't Sergipe e'atendendo as seguintes.Luls descritas abaixo: 

LEI Nt1.59&DB3;DÉDpzEMfflOflE.2oo7 	. 	
. ... 

dria âRek Nacional ,  para 'a Simplificação do Registro e dá Legaiizãçãô 1 die Einpresà é 
Negóeiôs- ItEDESIM  e estabeie& normas gerais para a simplificação e integração do 
processo de registro e legalização de empresários e de pessoas jurídicas.  

ÕECREtÓ'ts694:bE . 'E JUNHO DE 2009 
Cria o Comitê  para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da 
Legalização de Empresas e Negocios - CGSIM 

igfi.níó:.a contratação ,  dos serviços descritos nos tópicos subsequentes, tendo em 
vista ,que estes possibiljtarão aos gestores da Junta, Comercial do Estado de Sergipe, - 

JUCESE uma admimstração eficiente, de transformação e modernização tecnologica 
com a implantação do programa REDESIM, e, principalmente, dos sistemas que fazem 

Rua Proprjá; flO  3.15, Centro, Aracaju/SE, CEP 49.010-020 
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10- DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

Para habilitação no processo licitatório serão exigidos dos interessados os seguintes 
documentos: 

a) Atestado ou declaração de capacidade técnica, em nome da licitante, expedido por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove aptidão para o desempenho 
de atividade pertinente e compatível em características 4!j4jerem  executado, em 
quantidades e prazos, entre os objetos dessa Licitação, os servi çqs _ dejgjizaçIQe 
contemple pelo menos 2.000.000 (dois milhões) de documentos já realizados. Tal 

................... 
exigencia taz-se necessaria dada a relaçao. entre o prazo para execução dos serviços de 
digitalização na retaguarda e a quantidade de documentos do acervo, tendo como 
finalidade a garantia de que a contratada possua capacidade técnica e operacional para 
atendera citada demanda 
Os atestados acima mencionados deverão obrigatoriamente estar acompanhados de 
cópia do contrato e respectivas, notas fiscais emitidas pela prestação de serviços dos 
mesmos. . 

b)Atestado de implantação de Solução de Gerência Eletrônica de Documentos - GED; 

AtStàdci de Implantação e de Gerenciamento do Zabbix - Ferramenta de 
monitoramento de redes, servidores e serviços; 

d) Comprovação de possuir, em seu  Adro de funcionários--ou ataves de-  vínculo  
societário, no mínimo 01 (um) profissional de nível superior na área de Tecnologia da 
Informação com certificação em GED O reconhecimento da certificação dar-se-a 
mediàihté àpiêsèntãçãõ de certifiõad6•reóo±ecido pela comuiiidade internacional toftid 

por:jxéihplci: CDIA+ :(Ce*tj/IedDoêitmentlmcgiÀgÁrchiteéh) dá Con'qiutér TechStbgy 
InSiSr)>Asõciàtiàn, ECMs (Enierprise Contem' Manageíientspéciálist) daÁssock2tiÔi< 
fo*•JfotrnàtióiiadI,nage Minagement Internatiánal (AIIM JntrhationaT) ou ECMfi 
(Eníerpfrisè Cõnteht Management .Practiiioner) da Ássociation /br 
infininatioSndImàge Managerneht Intërnationcl (AIÏM dntër?kztiànal). Fará tambéffi 
parte_da_ comprovação _cópia autenticada do contrato social ou a copia autenticada cij 
Carteira deTrabalho, devidamente assinada pela empresa licÏáiiié 

.Rua Propdá,n°.3t5, Centro, 	 ãcajuISE,ÇEP490.10-020. .......... r. 	. 
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11- DA COMPROVACÃO DE EXPERIÊNCIA PARA OS SERVICOS  
REQUISITADOS 

Para fins de aceitação, pela Contratante, da experiência para a execução dos serviços 
requeridos, esta deverá ser comprovada da seguinte maneira: 

a) Formação acadêmica: Comprovação de formação escolar, com diploma ou 
certificado devidamente registrado no MEC e/ou órgão de representação da classe. 

b) Formação profissional: Diploma, certificado ou documento equivalente, expedido 
por empresa pública ou privada. 

12- DO PRAZO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS  

O prazo de prestação dos serviços será de 12 (doze) meses contados a partir ãá-dàta de 
sua assinatura, podendo. ser :prorrogado por iguais e sucessivos -períodos até o limite de 
60 (sessenta) meses. 

13=:DO PAGAMENTO 

O,pagamentQserá efetuado. após liquidação da despesa por metade crédito em conta 
corrente •indicada pelo licitante vencedor, no prazo de 30 (trinta) dias consecutivos, 
mediante apresentação de Nota Fiscal/Fatura, devidamente certificada pelo setor 
responsável pelo recebimento, da Junta: Comercial do. Estado de Sergipe -,J14CESE,-:  q 
qual será depositado em conformidade com os dados bancários entregues à Contratante 
antes da assinatura do Contrato. 

14-, DO FORO 

Q foro compétente para dirimir;quaisquer dúvidas surgidas na execução do contrato é o 
foro da Comarca de Aracaju no Estado de Sergipe, excluindo qualquer outro por mais 
privilegiado'. que seja:  

15-1DO REPRESENTANTE DA CONTRATADA 	 . mr , 

cI3 
L 
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A Contratada deverá indicar um representante legal para execução do objeto do 
contrato, reservando-se a Contratante, no Direito de determinar a qualquer tempo, a sua 
substituição, caso em que a contratada deverá indicar outro representante. 

Aracaju/SE, 09 de outubro de 2013. 

1` 	 Responsável pela elaboração do Projeto Básico 

\TAL'J(.II AXYCPP 	 ..... 

v 	
~,~ Q,Y 

  Aua C.arina Menezes Cantanhede: 

Ct2nfbrmè determina o art, 7°„parágrafq 2°, inciso I, da Lei; Federal nQ 8•.,666/93, aprovo 
o presente Projeto Básico em todos os seus termos. 

Aprovado 

George ` , rindade Gois 
Preside te da JUCESE 

- 	Rua Rropriá h°  3t5; Céntro, Aracaju/SE, CEP 49.010-020 
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ANEXO 1 

Declaração de Concordância 

Eu, 	 , portador do RG no 

e do CPF n° 	 , concordo çrm 

prestar serviços perante a Junta Comercial do Estado de Sergipe - JUCESE, conforme 

disposição prevista no Edital do Processo. Ljcitatório 06/2013. 

Local e data. 

Assinatura 

Rua Propriá, n°315, Centro, Aracaju/SE, CEP 49.010-020 
Fone/FAX (079) 3234-4100 - e-mail: jucese(ôiucese.se.gov.br  

www.iucese.se.gov.br  
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ANEXO II 

Relação de Bens que Compõem o Parque Tecnológico (Computacional e de Hardware) 
da Junta Comercial do Estado de Sergipe - JUCESE 

SEDE 

- 	DESCRIÇÃO QUANTIDADE 
Desktop—HP6005 - 20 

Desktop—HPDC585O 30 
Desktop Itautec 07 

Desktop Compaq 	..:. 02 
NotebookHP443os 	..... ..: 05 

Sewido±}wProlitMi350: 	. :•..: 	. 	. 	02. 
Servidor lBMXserie236 	. 01 

ImpressotaBrother DCP —1065 .. 	. . 	03 
Impressora Laser HP 1015 05 	fl 

Impressora Laser Xerox XE 3420 03 
Impressora Laser Color BrotherHL-4150 - 

 

01 
....itcfr3om 	.....• ..: .. 	..... 

S*itehflP 	. 	... 03 
. 

Roteador Cisco 01 

ESCRITÓRIOS REGIONAIS 
(Estância, Lagarto, Itabaiana, Propriâ, Carinopólis, Nossa Sr' da Glória, Nossa Sr' das Dores) 

. QUANTIDADE.......... ..DESCRÏÇÃØ . .
Desktop Jtaütec . : 

- 

07 	.. 	. 
Impressora MultifüncionaiSamsun& - 	- 	- 	- 	07_ 	------- 

Rua Propriá, ri' 315, Centro, Aracaju/SE, CEP 49.010-020 . 
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PARECER TÉCNICO N° 17012013 

Órgão Solicitante: Junta Comercial do Estado de Sergipe - JUCESE 

Face ao que preceitua o Decreto N° 25.300 de 27 de maio de 2008, publicado no Diário 
Oficial do Estado no dia 29 do mesmo mês, emitimos o presente parecer técnico em 
atenção á solicitação feita pelo órgão Junta Comercial do Estado de Sergipe - JUCESE, 
através do Ofício 10412013 de 0511112013, protocolado na Emgetis no dia 0511112013 sob 
n° 10412013. 

Este parecer se refere à contratação de empresa para prestação de serviços técnicos 
especializados na área de Tecnologia da Informação - TI, com vistas a prover 1) 
gerenciamento e monitoramento do SIARCO - Sistema de Auto Gestão em Registro de 
Comércio; 2) desenvolvimento e manutenção de sistemas de informação; 3) administração 
da redes; 4) gerenciamento de infraestrutura de rede, incluindo: configuração de firewalis, 
administração de servidores windows e linux, segurança de rede e gerenciamento e 
customização de ferramenta de monitoramento; 5) serviços de suporte e produção e 6) 
serviços de administração de software básico e banco de dados; a serem prestados de 
forma continuada para atender às necessidades da Jucese. . 

Foi realizada diligência junto á Jucese com o objetivo de complementar o projeto básico, 
tendo sido anexado um novo documento, constantes nas folhas de 25 a 54 do processo. 

Considerando que a Jucese não tem em seu quadro, técnicos especializados para realizar 
os serviços a serem contratados e que a EMGETIS, não tem corpo técnico para realizá-los. 
Diante do exposto, acreditamos que a contratação é necessária para que não haja 
descontinuidade na prestação de serviços aos cidadãos: . 

	

Aracaju, lide Novembro de 2013 	

4/ 
SUELI DANTAS BACELAR 

	 Edo P a Faro 
IMret 	residente 
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ENGENHARIA, T.I. E GESTÃO LTDA. 

Barra dos Coqueiros, 29 de outubro de 2013 

A 
JUCESE - Junta Comercial de Sergipe 
Att Sr. George Trindade 

Prezados Senhores, 

Estamos encaminhando uma proposta comercial para prestação de serviços 

na área de Tecnologia da Informação, conforme demanda passada por essa JUNTA. 

Agradecemos desde já, a oportunidade de apresentar nossos serviços. 

Atenciosamente, 

__- 	 - 

JOSÉ ROBERTO ANDRADE DE OLIVEIRA 
Sócio - Gerente 

Enprocad - Engenharia, TI.eGestão Ltda. 
Rua Senador ponipeu, 46— centro - CEP: 49000-000 - Barra dos Coqueiros/SE - TeIs/: 3214-1782 - E-mail ,  enproeadhotmaiLcosn.Ir 



ENGENHARIA, T.I. E GESTÃO LTDÀ. 

	 I ) 

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE 
Nome: ENPROCAD - Computação Gráfica Aplicada Ltda. 
Endereço: R. Senador Pompeu 46, centro 
CEP: 49.140-000 
Fone :(79)8113 1324 1(79)3214-17821(61)91449249 
Fax: (079) 32 14-1782 
C.G.0 : 32.863.151/0002-40 
BARRA DOS COQUEIROS - SERGIPE 

2—ESCOPO DOS SERVICOS 

Fornecimento prestação de serviços em tecnologia da informação, com o objetivo 
de manter a estrutura de TI dessa Junta. 

3— PREÇO 

Horas Técnicas em Serviços 
Especializados 

Total de 
Horas 

Valor Por Hora Valor Total 

Administração de Redes 9072 R$ 22,30 R$ 202.305,60 

Administração de Banco de Dados 1512 R$ 37,10 R$ 57.392,00 

Analista de Sistemas Sênior 7728 14$ 39,00 R$ 301.386,00 

Auxiliar de Informática 2268 14$ 20,50 R$ 46.494,00 

Programador 2268 R$ 26,00 14$ 58.968,00 

Preparador 4536 14$ 23,00 14$ 10432800 
Supervisor 2268 R$ 25,80 14$ 58.514,40 
Webdesigner 1512 14$ 28,00 14$ 42.336,00 

Coordenação de Equipe e Projeto 1512 R$ 51,00 14$ 77.112,00 
Tesde de software 1000 14$ 20,00 R$ 20.000,00 

Valor Total da Proposta R$ 967.545,20 

O preço global dos serviço será de 14$ 967.545,20 (novecentos e sessenta e sete 
mil, quinhetos e quarenta e cinco erais e vinte centavos) 

Enprocad - Engenharia, T.LeGestão Ltda 
Rua Senador pompeu, 46— centro— CE?: 49000.000 - Barra dos Coqueiros/SE - Tels/: 3214-1782 - E-mail: enprocahotmaiLcom.br 



4 z9rcceV 
ENGENHARIA, Ti E GESTÃO LTDA. 

4— VALIDADE 

A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias. 
Prazo de execução é de 12 meses 

Bana dos coqueiros 29 de outubro de 2013 

Atenciosamente 

JOSE ROBERTO ANDRADE DE OLIVEIRA 
SÓCIO - GERENTE 

Enprooad - Engenharia,tLeGto Ltda. 
Rua Senador pompeu, 46— centro - CEP: 49000-000 Barra dos Coqueiros/SE - TeIs/: 3214-1782 - E-mail: enprocadhotmaij.contbr 
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Junta Comercial do Estado de Sergipe 

Proposta no P 034113 Versão 1.0 

Av. Carlos Rodrigues da Cruz, S/N bloco do SERGIPETEC - Capucho 

Aracaju-SE CEP 49.081-190 TeI/Fax 55 - (79) 3259-0445 
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Aracaju-SE CEP 49.081-190 Tet/Fax: 55 - (79) 3259-0445 



Tecnologia em Gestão Documental Joc.com.br  
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Apresentação 

Aracaju, 28.de outubro de 2013 

Sr George Trindade 

Ref: Prestação de Serviços de Tecnologia da Informação 

Prezado, 

De acordo com seu pedido, segue uma proposta comercial para prestação de forma 

contínua de Serviços técnicos especializados de Informática. 

Colocamo-nos a sua inteira disposição para qualquer esclarecimento adicional. 

Muito grato, 

Sérgio Meio 

Gerente de Soluções de GED 
Cel: 55 -(79) 8846-0787 

sergiozdoc.com.br  

www.zdoc.com.br  

Av. Carlos Rodrigues da Cruz, S/N bloco do SERGIPETEC - Capucho 
Aracaju-SE CEP 49.081-190 Tel/Fax: 55 - (79) 3259-0445 



Tecnologia em Gestão Documental 

Apresentação 

A ZDoc Tecnologia em Gestão Documental presta serviços técnico em Tecnologia da 

Informação no mercado sergipano há cerca de 4 anos. Com  profissionais formados na 

área, propomos utilizar a tecnologia correta e aderente aos objetivos dos nossos 

clientes. A nossa maior responsabilidade é com a qualidade dos serviços prestados. 

Serviços a serem prestados 

A ZDoc irá fornecer serviços especializados na área de Tecnologia da Informação. 

Suporte e Apoio a manutenção de sistemas existentes na JUCESE bem como suporte e 

manutenção na ferramenta de gerenciamento e suporte da rede dessa empresa. 

Av. Carlos Rodrigues da Cruz, S/N bloco do SERGIPETEC - Capucho 
Aracaju-SE CEP 49.081-190 Tel/Fax: 55 - (79) 3259-0445 



Tecnologia em Gestão Documental doc.com.br  

JUCESE 
1 FOLHA 

Proposta Comercial 

Horas Técnicas em Serviços 

Total de 

Horas 

Contratadas  

Valor Por 
Hora 

Valor Total 

Administração de Redes 9072 R$ 12,65 R$ 169.192,80 

Administração de Banco de Dados 1512 R$ 21,40 R$ 32.356,80 

Analista de Sistemas Sênior 7728 R$ 24,00 R$ 185A72,00 

Auxiliar de Informática 2268 R$ 37,90 R$ 85.957,20 

Programador 2268 R$ 35,85 R$ 81.307,80 

Preparador 4536 R$ 21,40 R$ 97.070,40 

Supervisor 2268 R$ 23,20 R$ 52.617,60 

~designar 1512 R$ 46,70 R$ 70.610,40 

Coordenação de Equipe e Projeto 1512 R$ 24,00 R$ 36.288,00 

Teste de software 1000 R$ ::2:1,:40::[R$ 21.400,00 

Valor Total da Proposta 1 1$ 832.273,00 

Observações: 

• Impostos já inclusos na proposta. 

• A validade desta proposta é de 60 dias; 

• Prazo de execução de 12 meses 

Av. Carlos Rodrigues da Cruz, S/N bloco do SERGIPETEC - Capucho 
Aracaju-SE CEP 49.081-190 Tel/Fax: 55 - (79) 3259-0445 
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Credibilidade que gera resultados 

( ÇQLHA 1 

Aracaju, 31 de outubro de 2013 

À 
JIJCESE 

A/C. Sr. George Trindade 
Presidente da Junta Comercial de Sergipe 

REF.: Cotação de Preços 

Prezado Senhor, 

Conforme solicitado, temos a satisfaço de passar-lhe a nossa proposta comercial para 
apreciação e análise. 

Atuando há mais de 20 anos, a Chip & Cia está capacitada a fornecer consultoria, projetos e 
implementação de soluções 

A Chip & Cia destaca-se no mercado tendo como parceiros os principais fabricantes mundiais de 
hardware e software: HP e MICROSOFT. 

A consolidação destas importantes parcerias comerciais ensejou num significativo investimento 
em infraestrutura, traduzido na qualidade de suas instalações composta de sala de treinamento 
e Business Center, capacitação de seus colaboradores (MCSE, MCP, LPI, ~ARE, PMP, ITIL, 
COBIT) e uma postura comercial comprometida com a satisfaço de seus clientes. 

Nossa expectativa é de que esta se constitua em uma excelente opção e agradecemos desde já 
a atenção ora dispensada. 

~Danas 
Sócio Administrador 



Fornecimento de serviços especializados de TI para a JUCESE conforme descritos na tabela de 

preços abaixo: 

Horas Técnicas em Total de Horas 
Valor Por Hora Valor Total 

Serviços Especializados Contratadas 

Administração de Redes 9072 R$ 23,00 R$ 208.656,00 

Administração de Banco 
1512 R$ 38,30 

de Dados  R$ 57.909,60 

Analista de Sistemas 
7728 R$ 40,00 

Sênior  R$ 309.120,00 

Auxiliar de Informática 2268 R$ 19,00 R$ 43.092,00 

Programador 2268 R$ 23,00 R$ 52.164,00 

Preparador 4536 R$ 22,20 R$ 100.699,20 

Supervisor 2268 R$ 23,50 R$ 53.298,00 

Web Designer 1512 R$ 23,00 R$ 34.776,00 

Coordenação de Equipe 
1512 R$ 48,40 

e Projeto  R$ 73.180,80 

Teste de software 1000 R$ 25,00 R$ 25.000,00 

Valor Global da Proposta R$ 957.895,60 

Valor Global da Proposta: R$ 957.895,60 (Novecentos e cinquenta e sete mil oitocentos e 

noventa e cinco reais e sessenta centavos) 

CONDIÇÕES COMERCIAIS: 

PAGAMENTO: O pagamento será efetuado mensalmente. 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias. 

PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (doze) meses. 

IMPOSTOS: Inclusos. 

\1 



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 
- . 	 . H.- --y-:• :--- -. :... - 	::;SECTfl1AOE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DA CIÊNCIA ETECNOLOGIA 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE 

-M PÁ. CC MPAR TIVO'DE PREÇOSXARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

ITEM VALOR ORÇADO 1 VALOR-ORÇADO 1111 
.. 	.«.: 

VALOR ORÇADO ifi 
... 	.... 

VALOR 
ORÇADO MÉDIO 

MENSAL 
VALOR ORÇADO 
MÉDIOANUAL 

.:.ENPROCAD: CHIPECIA ZDOC TECNOLOGIA 
EMPRESA ENGENHARIA, TI E. CONSULTORIA EM TI EM GESTÃO 

GESTÃO-LTDA DOCUMENTAL 

VALOR 
APRESENTADO R$ 967.545,20 R$ 957.895,60 	

- 

.: R$ 832.273,00 R$ 76.603,16 11$ 919.237,93 

Aracaju/SE, 11 de novembro de 2013 

A6D 
org (indade Gois 

esi' nte - JUCESE 

Rua Propá 315, Centro, Aracaju/SE, CEP 49.010-020 
Fone/FAX (079) 3234-4100 - e-mail jçç.s®ççseseovbr 

« .......:-:- 	 v.jucese.se.gov.br  



JUCESE 
FOLHA 

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DA CIÊNCIA E TECNOLOG 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE 

DECLARAÇÃO SOBRE AUMENTO DE DESPESA 

Declaro para os fins dispostos no inciso II do artigo 16 da Lei Complementar n° 101, de 04 de 

maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que o aumento de despesa decorrente da 

Contratação de Serviços de Tecnologia da Informação a ser direcionado ao setor de TI da 

JUCESE, processo autuado sob o n° 06/2013, tem adequação orçamentária e financeira com a 

Lei Orçamentária Anual e é compatível com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias em vigor. 

AirãcajuíSf.,11 de novembro de 2013. 

• 	 Rua Propriá, n°315, Centro, Aracaju/SE, CEP 49.010-020 
• 	 Fone/FAX (079) 3234-4100 — e-mail: jççse(jucese.se.gov.br  

www.jucese.se.gov.br  



a JUCESE 
FOLHA 

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DA CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA 
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE 

DECLARAÇÃO SOBRE ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO 

Declaro para os fins do disposto no inciso Ido artigo 16 da Lei Complementar n.° 101 de 
04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), a estimativa de impacto 
orçamentário-financeiro da contratação pretendida sobre a previsão de repasse para o 
exercício de 2014, ano em que ocorrerá a despesa cujo objeto é a contratação de 
Serviços de Tecnologia da Informação a ser direcionada ao setor de TI da JUCESE, 
processo autuado sob o no 06/2013, destinado à Junta Comercial do Estado de Sergipe. 

IC= Índice de Comprometimento Orçamentário-Financeiro da Despesa; 
VEC= Valor Estimado da Contratação para este Exercício; 
ROF= Previsão de Repasse Orçamentário - Financeiro Anual, 

ROF 

7j 

fl/.J 
/ À-4- 

( .co 	iin d ad e ( ; t is 

I'nsidente - ii ( 'I%I 

Rua Propriá, no 315, Centro, Aracaju/SE, CEP 49.010-020 
Fone/FAX (079) 3234-4100 - e-mail: iucese(iucese.se.gov.br  

www.jucese.segov.b 



a 
GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 	

FOLHA 

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE 

CONTRATO N° 0612013 

Contrato de Serviços Tecnologia da Informação, 
através da Junta Comercial do Estado de Sergipe - 
JUCESE e a Empresa xxxxxxxxx. 

QUALIFICAÇÃO DA CONTRATANTE 

QUALIFICAÇÃO DA CONTRATADA 

TELEFONE: 
tltTfl • 

	

1 REPRESENTANTE LEGAL: 	. 	 ... 

Niiocpr 	- 

O presente contrato esta de acordo com a Lei ti0  8 666/93 e sua legislação suplementar, 

rsdó se poIs ciáuulãs e condições seguintes: 

. 	

. 

 

Rua Propriá, n0 315, Centro, Aracaju/SE, CEP 49.010-029 
. Fõne/FAX(079) 3234-4100 - e-mail: juceseiucese.se.gov.br  

www.jucesc.se.gov.br  



. 	
. 	 JUCESE 

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DA CIÊNCIA E TECNOLOGI 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO .E SERGIPE 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO (art. 55, inciso 1. da Lei n° 8.666193). 

O presente Contrato tem por objeto a Contratação de Serviços em Tecnologia da 
Informação conforme especificações detalhadas do Projeto Básico e seus anexos do Processo 
Administrativo n° 06/2013. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FORMA DE PRESTAÇÃO E EXECUÇÃO DO 
CONTRATO (art. 55, inciso II E IV) da Lei n° 8.666193). 

Os serviços serão prestados nas datas e horários definidos no projeto básico, nas 
condições estipuladas nos termos de referência e no projeto básico, bem como, supletivamente, 
na proposta de preços. 

§ 1°- O seu recebimento dar-se-á de acordo com o art. 73 incisos 1 e II, "a" e 

§ 20  - O recebimento provisório ou definitivo do objeto do contrato não exclui a 
responsabilidade civil a ele relativa, nem a etico-profissional, pela perfeita execução do 
confratã. . . . . . 

O valor total do contrato e de R$ xxxxxxxxxx A contratante somente pagara a 
contrata....pela.. efetiva execução dos serviços ou entrega do produto, após liquidação da 
obrigação. 

§ jO - o pagamento será efetuado após liquidação da despesa por meio de credito 
em conta corrente indicada pelo licitante vencedor, no prazo de 30 (trinta) dias consecutivos, 
mediante apresentação de Nota Fiscal/Fatura, devidamente certificada pelo setor responsável 
r16 recebimento clã ihiiitãComerciai do Estdo dê Se±gipê - JUCESE õ4õál tádbpÕitádõ 
em ifornidade  com os dados bancários entregues à Contratante antes da assinatura do 
Contrato. 	. . 	. 	 . 	 ...... 	. 

- Para.fazer jus ao. pagamento, a. Contratada deverá apresentar,, juntamente com 
o documento de cobrança, prova de regularidade perante o Instituto Nacional dç Seguro Social 
- INSS ,e perante o FGTS - CRF 

§ 30 - Nenhum pagamento será efetuado à Contratada, enquanto houver pendência 
de liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual 

§ 4. . .. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado. 	.. ,.... . ..... 

§ 50 -0 . s preços serão fixos e irreajustaveis 

Rua Propriá,n°315, Centro, AracãjulSE, CEP 49.0iO-020....:..:. ............ 

	

Fone/FAX (079)3234-4100-- e-mail: iucesejucese.se.gov.br 	... ... 
. 	 www.iucese.se.gov.br 	. 	. . . ., . 	. 



	

•1 	 JUCESE 

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 	 Coi 
SECRETARIA DE ESTADO IDO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DA CIÊNCIA E TECNOLOG 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE 

§ 6° - Garante-se ao Contratado o direito de manutenção do equilíbrio econômico-
financeiro do contrato, nos termos do art. 65, II, "d" da Lei 8.666193, a ser efetivado por meio 
de Termo Aditivo. 

§ 7° - Nos casos em que houver possibilidade de prorrogação do contrato, a 
Administração poderá repactuar com o contratante, com vistas à obtenção de preços e 
condições mais vantajosas. 

§ 8° - No caso de atraso de pagamento, será utilizado, para atualização do valor 
mencionado no caput desta Cláusula, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor - 
INPC/IBGE 

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA (Art. 55, inciso IV, da Lei n'8.666/93). 

O prazo da prestação dos serviços será de 12(doze) meses, a contar da data da sua 
adjudicação do objeto contratual, sem prejuízo das disposições do art. 57, II da Lei n° 
8.666/93.  

CLÁUSULA QUINTA ÕÓTÀCÃÕORCÀMENÍÁRÏA fti-t 95, inciso V, da Lei n. 
8,666193). .. •.. . . . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 • 	

. 

UWmÃE. 	•• 
ORÇAMENTÁRIA 

CLASSIFICAÇÃO 
FUNCIONAL - 

PROGRAMATICA 

ELflWNiÕLECURSO
D DESPESA 

ONTE 
DE 

] 

19201 23 122 0039 f 	339039  1 	0210 	J 

cr -.,rrÁ 	nA CIAnA1¼TrVTA rnxTrnArTÇAT t..4 c: 	17 .1.. T. 	O 

.• A contratada deverá prestar garantia contratual, no valor correspondente a 5% 
(cinco pôr cento) do valor do contrato, podendo optar por fiança-banôáxià, seguro-garantia ou 
caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, conforme art. 56.1,11 ..e Ill datei $.666193. 

ri ATISITI Á SÉTIMA - D0 DIREITO F RESPONSABILIDADE DAS PARTES (ad. 55 

A CONTRATADA, durante a vigência deste Contrato, compromete-se a 

Executar o serviço objeto deste Contrato em estrito acordo com as disposições do 
Edital e discriminação da proposta e ainda conforme as responsabilidades dispostas a seguir: 

Rua Propriá, n° 315 1  Centro, Aracaju/SE, .CEP :.49.o.1.o..o2o,. 
Fone/FAX (079) 3234-41,00 — e-mail: jucese(juccse.se.gov.br  

www.jucese.se.gov.br  



(FOLHA 1 

GOVERNO DO ESTADO DE. SERGIPE 	. 	. 
SECRETARIA DE ESTADO tÓ DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DA CIÊNC1AÊ TECNOLOGIA. 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE 

a) Executar o serviço objeto deste Contrato em estrito acordo com as disposições do Edital 
e discriminação da proposta e ainda conforme as responsabilidades dispostas a seguir: 

b) Manter durante toda a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação; 

c) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Junta Comercial do Estado de 
Sergipe ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato não 
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela 
Contratante; 

á) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais . e comerciais, 
resultantes da execução do Contrato; 

e) Cumprir as normas e obrigações impostas pela legislação trabalhista, bem como pelas 
firmadas nas convenções coletivas de trabalho da categoria correspondente; 

O Conceder auxilio alimentação aos profissionais contratados, nos limites mímmos 
estipulados pela Convenção Coletiva de Trabalho da categoria; 

g) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o Contrato firmado com a Contratante, 
sem prévia e expresa anuência; 

h) Não realizar associação com outrem, cessão ou transferência total ou parcial, bem como 
a fusão, cisão ou incorporação, sem prévia e expressa anuência do Contratante; 

i) Substituir, sempre que exigido pela Contratante e independentemente de justificativa 
por parte, desta, qualquer empregado cuja atuação, permanência e ou comportamento 
sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios a disciplina da Junta 
Comercial do Estado de Sergipe - JUCESE, ou ao interesse do Serviço Público; 

j) A Contratada obrigar-se-a a substituir, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer 
empregado que, dó ponto de vista da Contratante, não esteja atendendo suas 
necessidades. . Em caso de falta ou ausência legal e, férias, a Contratada cbriga-.se , .. a 
substituir o faltoso no prazo de 2 (duas) horas da 'comunicação feita pela Junta 
Comercial do Estado de Sergipe - JUCESE; 

k) Comprovar o recolhimento das contribuições sociais relativas a mão-de-obra empregada 
no Contrato (GR do FGTS e GRPS do INSS), correspondente ao mês da última 
competência vencida, bem como apresentar a. respectiva folha de: .pagameSe ainda .o 
CND e o CRF validos e o comprovante de fornecimento do ticket refeição ou similar, se 
necessário e determinado, e o vale-transporte aos empregados alocados; 

1) Designar preposto pára atender aos chamados •e exigências da Coiitratãrte; 

Rua Propriá,.  ri' 315, Centro, Aracaju/SE, CEP 49.010-020; .. •.. 

	

Fdne/FAX.(079) 3234-4100 —e-mail: jucese,jucesè..s.gc.y.br 	;. .,.. 

www iucese se gov br 



JUCESE  1 
GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE tstÃn'o jiÕ DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 'DA CIÊNCIA  TECNOLOGIA 
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE 

in) Manter os empregados contratados sempre com os seguintes requisitos: 

- comparecerem limpos e asseados para a execução dos serviços; 
- obedecer ao horário; 
- portar crachá de identificação individual, quando em serviço. 

n) Fornecer uniformes e seus complementos à mão-de-obra envolvida (calça, camisa, 
sapatos, livro de ocorrência), não podendo repassar os custos, de qualquer destes itens de 
uniforme e equipamentos a seus empregados; 

o) Instruir seu preposto quanto à necessidade de acatar as orientações da Junta Comercial 
do Estado de Sergipe -. JUCESE, inclusive quanto ao cumprimento das normas internas 
e de segurança e medicina do trabalho; 

p) Os supervisores da contratada deverão, obrigatoriamente, inspecionar os postos no 
mínimo uma vez por semana; 

q) Em caso de deslocamento de profissional, para um município fora da sede da JUCESE, 
por determinação desta Junta, eventualmente e em objètb de serviço, a licitante 
contratada concederá: diária para . cobrir., despesas.. com ..alimentação, hospedagem e 
permanência, em'igual valor ao previsto em Ato Deliberativo desta administração, que 
concede diárias e. que esteja vigente, no exercício. Os deslocamentos dentro do Estado 
terão, alem das diárias, o pagamento da passagem de ônibus e os deslocamentos para 
fora do. Estado terão o pagamento de passagem aérea na classe econômica; 

) 	ressarcimento .. dos valores correspondentes 	despesas. provenientes de 
deslocamentos de profissionais mencionados acima sera efetuado mediante Nota Fiscal 
ou Fatura, emitidas a parte, acrescida dos impostos legais, não incidindo sobre esta 
fatura qualquér margem de lucro. 

O CÓNTRATANTE, durante a vigência deste Contrato, compromete-se a 
, 	

. 

"Assegurar'  o livre acesso dos empregados da Contratada a todos os locais onde se 
fizerem necessários os serviços;  

b)" 'Acompanhar e fiscalizar, a execução dos serviços; 

e) 	Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução 
dos serviços contratados, determinando o que for necessario a regularização das faltas 
ou irregularidades observadas, 

d) 	Efetuar o pagamento a Contratada de acordo com o estabelecido no Contrato 

Rua Propna, n°315, Centro, Aracaju/SE, CEP 49010-020  
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CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES E MULTAS (Art. 20 do Decreto Estadual 
no . 24.912107). 

Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a Administração Pública poderá, 
garantida a prévia defesa, aplicar à (ao) CONTRATADA (0) as seguintes sanções: 

1 - Advertência; 

II - Multa, observados os seguintes limites máximos: 

a) 0,3 % (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do 
fornecimento ou serviço não realizado, ou sobre a etapa do cronograma físico de obras não 
cumprido; 

b) 10 % (dez por cento) sobre o valor total, ou parcial da obrigação não cumprida, com o 
conseqüente cancelamento da nota de empenho ou documento equivalente; 

Iij - suspensão temporaria de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

	

Administração, por prazo pão spperiora 2 (49i .$) anos; . .. 	.. 

;IV - declaração de inidoneidade: para licitar ou contraar com • a Administração: Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou ate que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 
que o contratado ressarcir a, Administração pelos prejuízos resultants e depois de - decorrido .o 
prazo da.s,açãoapJiqada com base no inciso anterior... :. . 

. J° 1 valor da multa aplicada, nos temos do inciso II, será descontado do valor da 
garantia prestada, retido dos pagamentos devidos pela Administração ou cobrado judicialmente, 
sendõ cõ;rrigida monetariamente,, de coiifotmidade com: a variação do IPCA, a partir do termo 
inicial, até a data do efetivo recolhimento. 

:: .... . 2°. .A ..penaAe Intuita poderá ser aplicada cumulativamente corri às &mais sanções 
restritivas, de direitos constantes deste Decreto. 

§3A...cpntageni.do período .de atraso na exeeúçãõ:dós 	sérá ealzãda apartir 
do primeitodiâtii. subseqüente ao do encerramento do prazo etabeieci4oparaõ:cumprimento 
da obrigação. 

CLAUSULA NONA - DA RESCISÃO (art 55, inciso VIII, da Lei n 1 8 666/93) 

Independentemente de notificações ou interpelações judiciais ou 1 extrajudiciais os 
contratos serão rescindidos por mexecução contratual ftmndamcntado no art. 77 e seguintes da 
Iiéitft66t193: ......................... 

Rús Ptôpria;..n° 315,Cntro, Aracaju/SE CEP:49..Oi0(20:.±: 
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§ 1° - O presente Contrato poderá ser rescindido, também, por conveniência 
administrativa, a Juízo do Contratante, sem que caiba á Contratada qualquêr ação ou 
interpelação judicial. 

§ 2° - Na ocorrência da rescisão prevista no "caput" desta cláusula, nenhum ônus 
recairá sobre o Contratante em virtude desta decisão, ressalvado o disposto no § 2° do artigo 79 
da Lei n°. 8 .666/93 e alterações. 

Na hipótese de rescisão administrativa do presente Contrato, a Contratada 
reconhece, de logo, o direito do Contratante de adotar, no que couber, as medidas previstas no 
artigo 80, da Lei n°. 8.666193. 

O presente Contrato fundamenta-se: 

1 - nos termos do processo N° 0612013 - xxxmxxx que, simultaneamente 

a) constam do Processo Administrativo n°06/2013 

b).  não contrarieo interesse público; 	•. ., 	 •. 

II - nas demais determinações da Lei 8.666/93, Lei n° 10.520/02,. Decretos 
/ ...Estaduajs.ui°-26;531/99e.n°26.533/09. 	 . 	. 	•'. 	.. .. 

:.. 	

III -, hos precêitos do Direito Público; 

IV - supletivamente, nos princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas 
disposições do EíreitoPrivado 

Parágrafo único 	Os casos omissos e quaisquer: ijustes, que se fizerem 
necessários, em decorrência deste Contrato, serão acordados entre as partes, lavrando-se, na 
oaião, Térmo Aditivo. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO. 

O Contratante publicará, no Diário Oficial do Estado, o extrato do presente 
Contrato no prazo de 20 (vinte) dias da data de sua 'assinatura, com indicação da modalidade de 
licitação e de seu número de referência. 

Rua Propriá, n°315, Centro, Aracajíi/SE, CEP. .49.O1Q-020:.  
..... 	
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS ALTERAÇÕES (Art. 65. Lei n° 8.6661) 

Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer fatos estipulados 
no artigo 65, da Lei 8.666/93, devidamente comprovados. 

§ 1° - A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos e supressões que se fizerem necessários, até o limite legal previsto, calculado sobre 
o valor inicial atualizado do contrato. 

§ 2° - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta 
condição, salvo as suØessões resultantes de acordo celebrados entre as partes. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 
(Art. 67, Lei no 8.666193). 

A fiscalização da prestação dos serviços será exercida por um represçntante do 
CONTRATANTE, neste ato denominado FISCAL, devidamente credenciado pela autoridade
competente, ao qual competira dirimir as duvidas que surgirem no curso da execução e que de 
tudo dará ciência ao credenciante (art. 67 da Lei ri 0  8.666/93). 

A Fiscalização de que trata esta Cláusula não exclui nem reduz iresponsabilidade da 
CONTRATADA,, inclusive perante . terceiros,, por qualquer, irregularidade, resultante. :4 
imperfeições tecnicas, vicios redibitorios, ou emprego de materialinadequado ou de qualidade 
inferior e, na ocorrência desta, não implica co-responsabilidade do CONTRATANTE ou de seus 
agentes eprepcstos.(art.7øda Lei n°.8.666/93).. 

.... ... 

CLÁUSULA DÉ4IÏMA QUINTA .DO FORO 

As, partes contratantes elegem o, Foro da.Capital dó Estado de Sergie bohiG únidõ 
competente : para dirimir as questões que porventura: surgireni tã execução do presente 
Contrato, com renúncia expressa por qualquer outro. 

E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam este instrumento em 02 
(duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas, a 
fim de que produza seus efeitos legais 

Rua Propriá, n?.3 15, Centro, Aracaju/SE, CEP 49.010-020 
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Aracaju/SE, xx de xx de 2014. 

George da Trindade Gois 	Representante da Contratada 
Presidente da JUCESE 

TESTEMUNHAS: 
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GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE 

Aos catorze dias do mês de novembro do ano de dois mil e treze, às 08h45min, reuniu-

se na sede da Junta Comercial do Estado de Sergipe, à Rua Propriá, n° 315, o Grupo de 

Trabalho instituído mediante Portaria no 06/2012, prorrogada conforme Portaria a° 

02/2013 e modificado conforme Portaria no 15/2013, com intuito de deliberar acerca de 

con.rataçôes/aquisições descritas abaixo. Presentes à reunião o presidente Aiysson 

Fontes de Oliveira e os membros Andrea Souza Fontes Santos, Cássio Diego dos Santos 

_Rodrigues, ivanete Pereira do Rosário e Michelie Figueiredo Vila-Flor. Aberta a sessão, 

o Presidente saudou a todos os presentes e nomeou a mim, Andrea Souza Fontes SaMos, 

para secretariá-la. Ato contínuo, o Presidente colocou em pauta os processos 

Licitatórios 06/2013, 07/2013 e 08/2013, que tem como escopo .a contratação de 

serviços especializados na área de Tecnologia da Informação e a contratação de MãÔ da 

Obra para prestação de serviços de Protocolo, Teledigifonia e Cabo de Turma. Em 

discussão o Processo Licitatório 06/2013, o qual tem como finalidade a contratação de 

serviços, especializados em Tecnologia da Informação, após apresentação das suas 

justificativas, quais sejam: a inexistência no quadro de pessoal da JUCESE de 

prõfissionai. corno perfil técnico para execução de atividades, relacionadas à Tecnologia 

da informação; a imperiosa necessidade de continuidade na prestação dos: s&viços 

públicos prestados por esta JUCESE; o volume de demanda/processos 'dos últimos anos 

protocolados nesta autarquia e que tem como objeto a criação, 'alteração, extinção e 

demais atos relativos ao Registro Mercantil do Estado, o 'caráter emergencíal 'do 

contrato: 0312013, vigente nesta JUCESE, conforme enquadramento previsto no art 24, 

inciso IV da Lei 8666/93, os serviços prestados através de sistemas inforniátizadós .que  

não podem sofrer descontinuidade, tendo em vista o grande prejuízo que causaria junto 

a seus usuários; e a implantação da REDESIM no Estado . de Sergipe; o Grupo de 

Trabalho resolveu aprovar todos os termos do Processo apresentado, inclusive no 

tocante ao Parecer apresentado pela EMGET1S, ficando deliberado e aprovado o envio 

Rua Propnan.315- Centro -AracajulSE . , 
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do mesmo à SEPLAG para os trâmites necessários à contratação. Em seguida foi 

apresentado o Processo Licitatório 07/2013, convocado em caráter emergencial, tendo 

como objetivo a contratação de serviços especializados em Tecnologia da Informação, 

conforme justificativas apresentadas, a saber: ausência no quadro de pessoal da 

J(JCESE de profissional com perfil técnico para execução de atividades relacionadas à 

Tecnologia da Informação, a imperiosa necessidade de continuidade na prestação dos 

serviços públicos prestados por esta JUCESE, o que dispõe o art. 24, inciso 117 da Lei 

8.666/93, ante o caráter emergencial deste certame; as mudanças administrativas no 

quadro desta Junta Comercial, entre elas a mudançá de Presidente, Secretário-Geral e 

Diretor Financeiro; as adequações na estrutura administrativa ocasionadas pelas novas 

nomeações dos cargos de Presidente, Secretário-Geral e Diretor Financeiro; o Proceso 

Licitatório Emergencial n° 03/2013 encontra-se em fase de conclusão, tendo: em vista o 

seu encerramento no dia 03 de dezembro de 2013; o Processo Licitatório de n° 06/2013 

encontra-se em fase de elaboração necessitando de Parecer da PGEe encaminhamento à 

SEPLAG; a impossibilidade de prorrogação do atual Processo Licitatório Entergencial 

n° 032/2013, tendo em vista a vedação trazida no inciso IV da Lei 8.666/93; o volumede 

denianda/processos dos últimos anos protocolados nesta autarquia e que tem como 

objeto a criação, alteração, extinção e demais atos relativos ao Registro Mercantil do 

Estado; as últimas chuvas causaram inúmeros  transtornos administrativos e impaõtos 

estruturais, atrasando as atividades meio e fim da Junta Comercial do Estado de 

Sergipe; há hoje na estrutura da JUCESE serviços prestados através de sistemas  

informatizados que não podem sofrer descontinuidade, tendo em vista o grande prejuízo 

que causaria junto à seusúsuários. Após apresentação das justificativas acima descritas,  

o Grupo de Trabalho resolveu aprovar todos os termos do Processõ apreeiitado ;  

inclusive no tocante ao Parecer apresentado pela EMGETIS, ficando deliberado ê 

aproyado o .envio do mesmo à SEPLAG para os trâmites necessários à contratação 

emergencial. Nada obstante, o Presidente passou a deliberar acerca do Processo 

Licitatório 08/2013 com vistas à Contratação emergencial de Mão de Obra dos serviços 

de Protocolo, Teledigifonia e Cabo de Turma; após apresentar suas justificativas, a 

saber: inexitência no quadro de pessoal da JUCESE de profissionais com perfil técnico 

Rua Propriá n.315 - Centro - Aracaju/SE 
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Oficio n° 115 / 2013 - SEGER 

Aracaju, 18 de Novembro de 2013. 

Ilustríssimo Senhor 
JÚLIO CÉSAR G. BARBOSA 
Superintendente Geral de Compras Centralizadas. 
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão. 

Assunto: Encaminha Processo Licitatório n° 06/2013, com vistas à contratação de empresa 
especializada em Prestação de Serviços em TI. 

Senhor Superintendente, 

Cumprimentando cordialmente Vossa Senhoria, encaminhamos, em anexo, o 

Processo Licitatório n° 06/2013, com vistas à contratação de empresa especializada na Prestação de 

Serviços em TI, tendo em vista a necessidade de formalização do mesmo junto à Secretaria de 

Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão. 

Informamos que constam nos autos: Autorização, Projeto Básico, 'Propostas 
Comerciais, Declaração sobre Estimativa de Impacto Orçamentário-financeiro, Declaração sobre 

Aumento de Despesa e demais documentos necessários. 

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para qualquer solicitação ou 

esclarecimento, elevando os votos de estima e elevada consideração. 

Atenciosamente, 

MARCELO PASSOS SILVA 
Secretário Geral - JUCESE 

Rua Própria, 315 ¿ Centro ¿ Cep: 49.010-020, Aracaju-SE 
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SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO  E GESTÃO 

Oficio n° 1318/2013 - SGCC/GELJC 

Aracaju, 06 de dezembro de 2013. 

A Sua Excelência o Senhor 
GEORGE DA TRINDADE GOIS 
Presidente da Junta Comercial do Estado de Sergipe 

Assunto: devolução do processo n° 019201M288312013-9. 

Senhor Presidente, 

A respeito do processo licitatório, autos if 019.201.02883/2013-9, cujo 
objeto é a contratação de empresa para prestar serviços especializados de tecnologia da 
informação para atender às necessidades da JUCESE, tecemos as seguintes 
considerações e solicitamos alguns esclarecimentos: 

1. Inicialmente, indagamos qual a versão definitiva do projeto básico, uma vez que há 
um documento acostado às fls. 09/32, e outro projeto básico diferente do primeiro 
anexado às fis. 33/62 dos autos, ambos datados de 09 de outubro de 2013. 
Considerando-se que no Parecer Técnico n° 170/2013 lavrado pela EMUETIS (fi. 63) é 
dito que aquele órgão realizou diligência junto à JUCESE para que promovesse 
alterações no Projeto Básico, mostra-se imprescindível a indicação clara e expressa da 
versão a ser adotada para o edital de licitação. 

2. Indagamos ainda se a quantidade de horas total contratada, indicada no item 03 do 
Projeto Básico, é mensal ou anual. Questionamos ainda quais os dias e horários da 
prestação dos serviços, para cada um dos tipos descritos no item 03 do Projeto Básico. 

3. Por força do disposto nos itens 6.0 e 8.0, alíneas "q" e "r", do Projeto Básico, 
indagamos se haverá prestação dos serviços em outros municípios com regularidade. 
Em caso afirmativo, solicitamos que seja indicado, ainda que de forma estimativa, a 
periodicidade mensal ou anual das referidas ocorrências, tanto em âmbito 
intermunicipal como em âmbito interestadual. A presente solicitação se faz em virtude 
da necessidade de que os referidos custos sejam corretamente contemplados nos 
orçamentos, nas propostas de preços e, por conseguinte, no contrato a ser celebrado em 
decorrência da presente licitação. 

Ainda sobre este aspecto, questionamos se tais custos estão previstos nos orçamentos 
encartados ao processo, de modo que, em caso negativo, faz-se necessária a realização 
de nova pesquisa de mercado em consonância com as disposições do projeto básico, 
preferencialmente contendo planilha descritiva dos custos unitários. - 
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4. No que diz respeito às exigências de qualificação técnica da empresa, descritas no 
item 10 do Projeto Básico, solicitamos que seja justificada a exigência de comprovação, 
mediante atestado de capacidade técnica, de realização prévia de serviços de 
digitalização de 2.000.000 (dois milhões) de documentos, informando o critério 
utilizado para a escolha do quantitativo mencionado. A esse respeito, cumpre registrar a 
orientação do Tribunal de Contas da União: 

Por ocasião da avaliação da qualificação técnico-operacional das 
empresas licitantes, em licitações envolvendo recursos federais: 
não estabeleça, em relação à fixação dos quantitativos mínimos 
já executados, percentuais mínimos acima de 50% dos 
quantitativos dos itens de maior relevância da obra ou serviço, 
salvo em casos excepcionais, cujas justificativas para tal 
extrapolação deverão estar tecnicamente explicitadas, ou no 
processo licitatório, previamente ao lançamento do respectivo 
edital, ou no próprio edital e seus anexos, em observância ao 
inciso XX 1 do art. 37 da Constituição Federal; inciso 1 do § 1° 
do art. 3° e inciso II do art. 30 da Lei 8.666/1993; não inclua 
item sem relevância ou sem valor significativo entre aqueles que 
serão utilizados para a comprovação de execução anterior de 
quantitativos mínimos, em obediência ao inciso XX 1 do art. 37 
da Constituição Federal e inciso 1 do § 1° do art. 3° da Lei 
8.666/1993; bem assim, por analogia, ao § 10, inciso 1, do art. 30 
da referida lei, que limita a comprovação da qualificação 
técnico-profissional as parcelas de maior relevância e valor 
significativo do objeto da licitação, conforme decidido na 
Decisão 574/2002 Plenário. 
Acórdão 1284/2003 Plenário 

5. Ainda sobre este aspecto, questionamos se a digitalização de documentos constitui a 
parcela de maior relevância do serviço, uma vez que não vislumbramos claramente os 
critérios de aceitabilidade do atestado de capacidade técnica quanto aos demais serviços 
de tecnologia da informação elencados no item 9 do Projeto Básico. 

6. Sugerimos que o Projeto Básico tenha sua redação adequada às orientações reiteradas 
do TCU no que diz respeito à comprovação do vínculo entre a empresa licitante e os 
profissionais apontados para cumprir as exigências de qualificação técnico-profissional. 
Colacionamos abaixo acórdãos do TCU sobre o tema: 

É desnecessário, para comprovação da capacitação técnico-
profissional, que o empregado possua vinculo empregatício, por 
meio de Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS 
assinada, sendo suficiente prova da existência de contrato de 
prestação de serviços, regido pela legislação civil comum, 
tratada no art. 30, § 1°, inciso 1, da Lei n° 8.666/1993. 
Acórdão 103/2009 Plenário (Sumário) 

de Caxias, 346 - São José, Aracaju/SE - Fone: (79) 3226-2202 / 2203 
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É ilegal exigir a comprovação de vinculo empregatício do 
responsável técnico de nível superior com a empresa licitante na 
data da licitação. 
Acórdão 80012008 Plenário (Sumário) 

Evite exigência de os atestados técnicos serem acompanhados 
de copias das paginas dos contratos correspondentes. Abstenha-
se de exigir registro de atestados em conselho de fiscalização de 
exercício profissional em relação a profissões que ainda não 
foram devidamente regulamentadas por lei, tendo em vista não 
haver amparo legal para tal exigência. 
Acórdão 169912007 Plenário 

7. Questionamos ainda o fundamento legal para exigência de declaração dos 
profissionais apontados para cumprir as exigências de qualificação técnico-profissional 
de concordância para prestar os serviços à JTJCESE como condição de habilitação da 
empresa, uma vez que o rol dos documentos elencados nos artigos 27 a 31 da Lei n° 
8.666/93 é exaustivo. 

8. Por fim, realizadas as adequações pertinentes e sanados os esclarecimentos ora 
apontados, solicitamos que seja anexada aos autos a versão final do Projeto Básico, 
devidamente assinada pelo servidor responsável, bem como o arquivo digital 
correspondente em CD-ROM. Outras informações que se mostrem necessárias podem 
ser obtidas através do telefone 3226-2290 (Diretoria de Licitações). 

Respeitosamente, 

JÚLIO CÉSAR G0JARBSSA 
Superintendente-Geral de Compras Centralizadas 

Rua Duque de Caxias, 346 - São José, Aracaju/SE - Fone: (79) 3226-2202 / 2203 
CEP: 49.015-320 
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DESPACHO 

Tendo em vista as recomendações feitas pela SEPLAG, através da 
Superintendência Geral de Compras Centralizada, conforme oficio anexado às fis. 

93195, anexo ao presente Processo Licitatório novo Projeto Básico. 

Aracaju/SE, 19 de 
	

de 2013. 

)5 Silva 
- JUCESE 

Rua Propriá, n°315, Centro, Aracaju/SE, CEP 49.010-020 
Fone/FAX (079) 3234-4100 - e-mail: jucese(jucese.se.gov.br  

www.jucese.se.gov.br  
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GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DA CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE 

1-DO OBJETIVO 

Especificar parâmetros para contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de Modernização Administrativa e Tecnologia da Informação para manter e 
modernizar 'a infraestrutura tecnológica da JUCESE e ainda dar suporte e apoio a 
continuidade dos serviços suportados pela Rede Nacional para a Simplificação do 
Registro e da Legalização de Empresas e Negócios - REDESIM, instituída pela Lei n° 
11.598, :de  3 de dezembro de 2007, que têm como objetivo estabelecer diretrizes e 
procedimentos para a simplificação, desburocratização e integração do processo de 
registro e legalização de empresários e pessoas jurídicas no âmbito da União, Estados, 
Distrito Fêdérãl 'e Munidíliiõs. 

O referida sistema faz a integração de todos os processos dos 'órgãos e entidades 
responsáveis pêlo registro, inscrição, licenciamento, alterações baixa :dSempresas, por 
meio de uma única entrada de dados e de documentos, acessada por meio da Internet, 
trazendo facilidade para os cidadãos sergipanos e brasileiros. 

Peste modo, a Junta Comercial do Estado de Sergipe -. JUCESE, integrar-se-á com a 
Receita Federal do Brasil - RFB, Prefeituras Municipais, Secretaria da Fazenda - 
SEFÀZ;,: o..o.::de  Bombeiros, 'Órgãos Ambientais, Vigilâncias Sanitárias Estadual, e 
Municipal'.,  

Com a REDESIM, os usuários também podem obter informações e :'orientações'  pelo 
Sítio da JUCESE. ou de forma presencial, a exemplo do acesso a dados 'de registro' ou 
inscrição, alteração e baixa de empresários e pessoas jurídicas. Este e um projeto de 
grande importância para o aprimoramento do ambiente de negócios no Estado e no 
Brasiio que contribui para odesenvolvirnento econômico perene 'e sustentável. 

Além' da importância da REDESIM, a contratação é imprescindível para a JUCESE, 
tendo, em•, vista . a ,necessidade de manutenção, customização e, suporte do,. Sistema 
SIARCO - 'Sistema integrado de Automação do Registro do Comércio, que hoje integra 
todas as Juntas Comerciais do Brasil. 

Rua Propriá, n° 315, Centro, Aracaju/SE, CEP 49.010-020 
Fone/FAX (079) 3234-4100 — e-mail: juceseitiesese;go..br...' 
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Faz-se imprescindível ainda para a prestação de. serviços de administração e 
disponibilização de ferramentas, dispositivos e acessórios para gerenciamento da rede 
da Junta Comercial do Estado de Sergipe. 

Também se mostra necessária para a digitalizaçãb de nosso acervo em arquivos digitais, 
através da execução de serviços de suporte e produção de serviços especializados em 
GED - Gerência Eletrônica de Documentos e Back End. Os referidos serviços estão de 
acordo com especificações contidas neste Termo de Referência destinados a promover a 
modernização administrativa e Tecnológica da JUCESE. 

2-DO OBJETO 

Contratação de empresa especializada para prestação de forma contínua de serviços 
técnicos especializados em Tecnologia da Informação - TI (conforme planilha de 
detalhamento dos serviços, constante no item 3) 

3- DETALHAMENTO Dos SERVIÇOS 

Serviços de suporte em microinformatica, administração e suporte em redes, 
digitalização de documentos, compreendendo tratamento de imagem, indexação de 
imagem; higieiiização  e preparação de documentos; serviços de supervisão de 
bureaus cledigitalização; webdesigner; programação de sistemas; análise de, sistemas;. 
de testes de software e serviços de coordenação de equipe e projeto 

A qualificação profissional necessaria dos técnicos para a execução dos serviços acima 
estão IWadas 

de Redes 

Formação de nível superior na área de Tecnologia da 

• Comprovar aptidãoà! função a ser desempenhada, por meio de atestado de capacidade 
técnica ou  certificação naárea. 

iiropria, n°315, Centro, Aracaju/SE, CEP 49010-020 
Fone/FAX (079) 3234-4100 - e-mail jucese(jucese se gov bs 
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CAPACITAÇÃO 
Cçmprovar aptidão à função a ser desempenhada, por meio de atestado de capacidade 
técnica ou certificação na área. 

UL 

Formação de nível superior na área de Tecnologia da Informação 

CAPACITACÃO 
Comprovar aptidão à função a ser desempenhada, por meio de atestado de capacidade 
técnica ou certificação na área. 

2° Grau Completo 
CAPACITÀÇÃO 	. 	. 	. 	. 	. . 	. 	. ,. . ....... 

Comprovar aptidão a função a ser desempenhada, por meio de atestado de capacidade 
técnica ou certificação na área. 

Coniprovr aptidão 4 função a ser desempenhada, por meio de atestado de capacidhde 
técnica ou certificação na área .  

Me, d,e.Software.. . 	. .•. 	. .. 	. . 	. 

2° Grau Completo . 	. 	. 	 . 	. 	. 

Caniprovar aptidão à função a ser desempenhada, por meio de atestado de capacidade 
tecmca ou certificação na área .  

Para a execução dos serviços descritos acima, previstos no escopo do objeto déste 
certame .licjtatório, serão contratadas horas técnicas das seguintes especificidades. 

Rua Propriá, n°315, Centro, Aracaju/SE, CEP 49.010-020 ii.. 
Fone/FAX(079) 3234-4100 — e-mail iucese@iucese.se.gov.br  
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Horas Técnicas em Serviços Especializados Em 
Total de Horas T  

Contratadas 

Administração de Redes 1512 

Administração de Banco de Dados 756 

Análise de Sistemas 756 

Auxílio de Informática • 3780 

Programação 2268 

Preparação - 2268 

Supervisão 1512 

Webdesigtzer 756 

Coordenação de Equipe e Projeto 756 

Testes de software 	...... 300 

(c 
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A plataforma de tecnologia da JUCESE utiliza os seguintes softwares 

BANCO D. .DADOS: 
*oracle.gi:e mg 	.. 

.. 	... 
. 	. 	. 	.., 

LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO 
*PuP. ........' 
* Java, 
*!Net . 

SÏSTEMASOPERACIONAIS 	.. 	 :. 
*MTiúdõW(Xp, Vista;7, Server 2008); 
*rLinu (Ubuntu  12.04, Suse).. . . 

GERÊNCIA DÉREDES 	. 
*ZABfflX ...... . 

OUTROS SISTEMAS 

Rua Propriá, n° 315, Centro, Aracaju/SE, CEP 49.010-020 
Fone/FAX (079) 3234-4100 - e-mail: jucesejucese.se.gov.br  

yJycese.se.gov.br 	
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• JOOMLA (API para desenvolvimento em PHP); 
• GERIMAGEM (Aplicativo de digitalização vinculado aos scanners Kodak); 
• SIARCO (Sistema de arquivamento de processo, utilizando banco Oracle); 
* OCS Inventory; 

4- JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

Haja vista esta Autarquia não dispor no quadro de pessoal de profissionais com perfil 
técnico visando atender às necessidades de execução de atividades relacionadas com 
soluções em tecnologia da Informação; - 

Considerando a imperiosa necessidade • de continuidade na prestação dos serviços 
públicos prestados por esta JUCESE; 

Considerando que a EMGETIS, órgão do Estado que tem • como fruição de governo o 
trato com a Tecnologia de Informação, hoje atua como agência reguladora e não mais 
como prestadora de Serviços, 

Considerando . que há hoje .na estrutura da JUÇESE serviços prestados através de 
sistemas informatizados que não podem sofrer descontinuidade,.tendo em vista o grande 
prejuízo que causaria junto a seus usuários; 

Considerando que a JUCESE se encontra em fase de implantação da REDESIM no 
,Estado : de Sergipe eatendendõ as seguintes Leis descritas abaixo: 

LEÍ;N0iF .598, DE3DÉ DEZEMBRO DE2007 . 

,J. 
 

Cria a•Réde Nacional para a Simplificação do Registro e clã Legálização de Empresas ,  e 
Negócios REDESIM e estabelece normas gerais para a simplificação e integração do 
processo de registro e legalização de empresários e de pessoas jurídicas. 

bÉãkÉtÕo 6.884,1)E 25 DE JUNHO DE 2009 
Cria o Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da 
Legalização de Empresas e Negócios - CGSIM 

Sugerimos a cõntratação dos serviços descritos nos tópicos subsequentes, tendo em 
vista . que estes possibilitarão aos gestores da Junta Comercial do Estado de Sergipe. - 
JUCESE uma administração eficiente, de transformação e modernização tecnológica 
com á implantação 4* programa REDESIM, e, principalmente, dos sitéffias que fazem 

Rua Propriá, n°315, Centro, Aracaju/SE, CEP 49.010-020 
Fone/FAX (079) 3234-4100 - e-mail; jucese(jucesese.gov.br  
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a integração com as prefeituras municipais, a consulta de Viabilidade, a consulta nos 
registros sobre a existência de empresas constituídas com nomes empresariais idênticos 
ou semelhantes ao nome empresarial da empresa que se pretende abrir, e o módulo 
integrador (sistema desenvolvido para integrar as informações da consulta de 
viabilidade), bem como a integração com os órgãos licenciadores, a exemplo do Corpo 
de Bombeiros, Vigilância Sanitária e ADEMA. 

5-FUNDAMENTO LEGAL 

5.1 - As disposições constantes deste Projeto Básico foram elaboradas com base nos 
seguintes normativos: Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto n°5.450 de 31 de 
março de 2005, e subsidiariamente a Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, Lei 
Estadual n° 6.206, de 24 de setembro de 2007; a Lei Estadual n° 5.280, de 29 de janeiro 
de 2004 e a Lei Estadual n° 5.848, de 13: de março de 2006, bem como os Decretos 
Estad..aisji26.53t;de14 de outubro de 2009 e n° 26.533,dê.15de outubfade2009. 

5.2 - Os serviços referenciados hete projàto básico, dada as suas característidas, 
enquadram-se no conceito de serviço comum conforme definido no § 1°,.do art. 2°, do 
Decreto tio  5.450/2005. 

6- POSTOS DE SERVIÇOS VINCULADOS AO CONTRATO 

Os serviços serão prestados na sede da Junta Comercial do Estado de Sergipe - 
JUCESE, localizada na Rua Propriá, n°. 315, Bairro Centro, CEP 49.010-020, 
Aracaju/SE, bem como nos demais municípios do Estado de Sergipe que se fizerem 
üecssáti.qs. 

7-0BRIGACÕESDA CONTRATANTE  

Compete a Contratante 

a) Assegurar o livre acesso dos empregados da Contratada a todos os locais onde se 
fizerem necessarios os serviços, 

b) Acompanhar e fiscalizar, a execução dos serviços; 

1 
1' T 	 n°315, Centro, Aracaju/SE, CEP 49.010-020 

)) 3234-4100 - e-mail: jpceseiucese.se.ov.br  
www.juôese.se.ov.br 	•.: 
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e) Anotarem registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução' dos 
serviços contratados, determinando o que for necessário à regularização das faltas 
ou irregularidades observadas; 

d) Efetuar o pagamento à Contratada de acordo com o estabelecido no Contrato. 

8-OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Compete à Contratada 

a) Executar o serviço objeto deste Contrato em estrito acordo com as disposições do 
Edital e discriminação da proposta e ainda conforme as responsabilidades dispostas 
a seguir: 

b) Manter durante toda a execução do Contrato, todas as 'çondições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitàção; 

e) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Junta Comercial do Estado 
de Sergipe ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do. Contrato 
não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 
acorn$nhamento pela Contratante; 

d) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários,, fiscais e 
comerciais, resultantes da execução do Contrato; 

e) Cumprir as normas e obrigações impostas pela legislação trabalhista, bem como 
pélas firmadas nas convenções coletivas de trabalho da categoria correspondente; 

O Conceder auxílio alimentação aos profissionais contratados, nos limites mínimos 
estipulados pela

, 
Convenção Coletiva de Trabalho da categoria; 	.. : 

g) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o Contrato firmado com a 
Contratante, sem prévia e expressa anuência; 

h) 'Não realizar associação com outrem, cessão ou transferência total ou parcial, bem 
como a 'fusão, cisão ou incorporação, sem prévia e expressa anuência do 
Contratante; 

i) Substituir, sempre que exigido pela Contratante e independentemente de 
justificativa por parte desta, qualquer emprégado cuja atuação, permanência e ou 

Rua PropriA, n° 315, Centro, Aracaju/SE, CEP 49.010-020 
.Fone/FAX (079) 3234 -4100 - eiaail: juceseiucese.se.gov.br  

www.jucese.se.gov.br 	
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comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à 
disciplina da Junta Comercial do Estado de Sergipe - JUCESE, ou ao interesse do 
Serviço Público; 

j) A Contratada obrigar-se-á a substituir, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 
qualquer empregado que, do ponto de vista da Contratante, não esteja atendendo 
suas necessidades. Em caso de falta ou ausência legal e férias, a Contratada obriga-
se a substituir o faltoso no prazo de 2 (duas) horas da comunicação feita pela Junta 
Comercial do Estado de Sergipe - JUCESE. 

k) Comprovar o recolhimento das contribuições sociais relativas à mão-de-obra 
empregada no Contrato (GR do FGTS e GRPS do INSS), correspondente ao mês da 
última competência vencida, bem como apresentar a respectiva folha de pagamento 

-. 

	

	 e ainda o CND e o CRF válidos e o comprovante de fornecimento do ticket refeição 
ou similar, se necessário e determinado, e o vale-transporte aos empregados 

• 	 alocados; 	 . 

1) Designar preposto para atender aos chamados e exigências da Contratante; 

m) Manter os empregados contratados sempre com os seguintes requisitos 

- comparecerem limpos e asseados para a execução dos serviços, 
- obedecer ao horário; 
- portar crachá de identificação individual, quando em serviço. 

n) Fornecer uniformes e seus complementos a mão-de-obra envolvida (calça, camisa, 
sapatos, livro de ocorrência), não podendo repassar os custos de. qualquer .destes 
itens de uniforme e equipamentos a seus empregados; 

o) Instruir seu preposto quanto ã necessidade de acatar as orientações da Junta 
Comercial do Estado de Sergipe - JUCESE, inclusive quanto ao cumprimento das 
normas internas e de segurança e medicina do trabalho, 

P) Os supervisores da contratada deverão, obrigatoriamente, inspecionar os postos no 
mínimo- uma .vez .por semana; . 	 . . . 

q) •Ehi caso de deslocamento de profissional, para um município fora da sede da Junta 
Comercial do Estado de Sergipe, por determinação, eventualmente, e em objeto de 
serviço, a licitante contratada concederá diária para cobrir despesas com 
alimentação,., hospedagem e permanência, em igual valor ao previsto em ato 
deliberativo desta administração, que concedem diárias e qúe esteja vigente no 
exercício. Os deslocamentos dentro do. Estado terão, além das diárias, o pagamento 

:Rua Prqpriá,mn°3l5, Centro, Aracaju/SE, CEP 49.010-020 
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da passagem de ônibus e os deslocamentos para fora do Estado terão o pagamento 
de passagem aérea na classe econômica; 

r) O ressarcimento dos valores correspondentes às despesas provenientes -de 
deslocamentos de profissionais mencionados acima será efetuado mediante Nota 
Fiscal ou Fatura, emitidas a parte, acrescida dos impostos legais, não incidindo 
sobre esta fatura qualquer margem de lucro. 

9- DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS 

Todas as atividades deverão ser desenvolvidas em consonância com as plataformas de 
tecnologia já adotadas pela JUCESE, descritas neste projeto, as quais envolvem todos 
os aplicativos desenvolvidos ou adquiridôs pela própria Junta Comercial do Estado de 
Sergipe, conforme requisitos técnicos a seguir descritos: 

a) Ser concebido sobre uma arquitetura orientad a a serviços (SOA '- Service 'Oriented 
Árchitecture), permitindo assim que as fiincionandades possam ser facilmente 
acessadas de outras aplicações, o que possibilita uma fácil integração com os 
sistemasexistentes, tais como o SIARCO; 	 ... .. .. .. ...... 

b) TilfilÍzar tecnologias e recursos já instalados e utilizados pela J'IJCESE nas 
aplicações e parque de servidores atuais, ou seja, as .aplicaçõ.çs . devem ser 
concebidas com todas as funcionalidades na Web utilizando a. tecnologia NET 2;0 
sendo assim executadas  pelo Microsoft Internet Information.. Servcr, e armazenar 
séudãdós ,no: Banco  de  Dados ORACLE, versão 1 O (10.2.0.3) já de propriedade 
da JUCESE e um Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD) que 
oferece, recursos para processamento e consultas textuais, bem como permite o 
gerenciaIwnto de grandes volumes de informações através de recursos nativos de 
escalabilidade e disponibilidade cluster de servidores com balanceamento de carga, 
.particionamento de tabela, backup on-line e site de backup, 

.ç) Garantir .que todos os componentes da solução, aplicação, SGBD e servidor de 
aplicação; 

d) Oferecer recursos de integração e autenticação a partir de serviços de diretorios 

e) Garantir a integração com o portal da INTRANET da JUCESE, permitindo assim 
que -a aplicação possa ser acessada transparentemente a partir do portal, como 
também o gerenciamento' de segurança e permissões de acessos definidas pelo 

Rua P vriá,n°  315, Centro, Aracaju/SE, CEP 49.010-020 ... . 
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portal seja totalmente utilizada nas validações de pemissão dos recursos da 
.aplicação; 

O Todo o código fonte produzido, através do desenvolvimento de sof/wares e demais 
atividades, será da JTJCESE; 

g) Garantif que todos os componentes da solução, aplicação, SGBD e servidor de 
aplicação, ofereçam suporte com garantia SLA de no máximo 24 horas. 

.9.1- Gerenciamento e Monitoramento do Sistema de Auto Gestão em Registro do 
Comércio - SIARCO (condições estruturais para atender à base de dados 
ORACLE): 

Os serviços de gerenciamento e monitoramento do Sistema de Auto Gestão em Registro 
de Comercio compreendem 

a) Gerenciamento e rnçnitoramento a utilização à distância flas três opções possíveis: 
Terminais, acesso via internet e através de emuladores de terminais - WTS; 

b) Gerenciamento e monitoramento do fluxo de dados gerado pelo sistema SIARCO, 

C) Gerenciamento e monitoramento do uso dos recursos do sistema operacionai; 

d)e õiTguração. de software e hardware para atendimento as instalações do sistema 
SJARCO; . 	. . 	 . 	. 

e) Qereaciainento: en onitoramento da techologia utilizada pelo sistema. SJARCO; 

O Gerenciamento e monitoramento das funcionàlidades do sistema SIARCO 
apontdo necessidades Mo atendidas; 	. . 	 . . .. . 

g) Gerenciamento e monitoramento e intercâmbio entre a JUCESE e o Departamento 
de Registro Empresarial e Integração - DREI, antigo Departamento Nacional do 
Registro do Comércio - DNRC. 

9.-Séh'içõs dê digitàlização de documentos e de implementação de solução GED - 
Gerenciamento Eletrônico de Documentos 

A Junta Comercial do Estado de Sergipe - JUCESE dispõe de duas unidades (tambem 
chamadas de bureau) de digitalizaões de documentos em sua sede, que trabalham da 
seguinte forma: .... . 
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Unidade 01 (ou unidade Arquivo) 

Nesta unidade são digitalizados e indexados todos os documentos que se encontram no 
arquivo da JUCESE, composto por dossiês das empresas do Estado de Sergipe e 
documentos diversos de ordem administrativa. Os documentos referentes às empresas 
estão arquivados em caixas vedadas e organizados por ordem numérica sequencial. 
A digitalização dos mesmos dar-se-á mediante cronograma fornecido pela 
Administração da Junta Comercial do Estado de Sergipe, em conformidade com as 
horis técnicas de serviços contratadas. Por tratar-se de documentos de Arquivos este 
cronograma permite flexibilidade quanto a sua execução. 

Unidade 02, (ou unidade de Retaguarda) 

Nesta unidade são digitalizados todos os documentos processuais quç, diariamente, são 
protooS6s para procedimentos diversos previstos na atividade «m da Juiia. Neste 
cenário, diferentemente da. Unidade 01,. os documentos devem ser digitalizados e 
indexados no mesmo dia que são expedidos pela Junta, diante da urgência de tramitação 
para providências, administrativas que os mesmos requerem diante de suas 
espêcifkidáci'es. Para tanto, faz-se necessária uma equipe apta, técnica e 
quantitativamente, para atender a demanda variável em volume e tipo de processos que 
são oficializados cotidianamente do atendimento da Junta. : 

9.2.1 —Serviços de Solução em Gerência Eletrônica de Documentos -GFD 

A utilização da Solução de Gerência Eletrônica de Documentos - GEO, faz-se 
necessária diante da vinculação de imagens ao Sistema SIARCO, através do qual são 
géradas às visualizações dos processos 'e documentos já digitalizados: ' 

Com o advento da implementação da solução de GED - Gerenciamento Eletrônico de 
Documentos,, desenhada e construída de forma a contemplar as demandas do nosso 
cenario, a segunda unldade de digitalização se transformara em ilhas de digitahzaçào 
individúais alocadas no setor de Atendimento ao Cliente e de Protocolo  da"JUCESE, 
onde, inicialmente, todos os processos e documentos diversos encaminhados a Junta 
serão digitalizados já no ato do recebimento 
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Como segundo passo dentro do processo de implementação da solução de GED, todos 
os documentos encaminhados e protocolados na JUCESE serão recebidos somente no 
formato digital, obedecendo às metodologias técnicas inerentes a estes procedimentos e 
a legislação vigente, como já ocorre em diversos órgãos em nosso país. 

9.2.2- Serviços de digitalização de documentos: 

Os serviços de digitalização de documentos compreendem: 

a) Preparação Técnica de Documentos com vistas à Digitalização, incluindo: 

b) Desencadernação do processo (retirada de capas e qualquer outro tipo de 
encadernação); 

c) iligienização e tratamento, das folhas, com retirada de grampos, clipes ou quaisquer 
outros materiais que possam prejudicar o trajeto do papel no scanntr ou danificar o 
equipamento, alem de eventuais reparos em rasgos ou furos, 

'd)Facr ., fotocópia de folhas que não tenhamcondição de suportar mecanismo de 
alimentação (tracionamento) do scanner; 	' 	, 

e) Classificar as informações dos documentos segundo grupos pré-definidos pela 
JUCEE 'à6m a inserção de fichas e dados de indexação para 'cada grupo ou tipo de 
locunentos;. 

O. .. Conferência dos dados, do índice dos lotes dos documentos com os seus originais e 
de acordo com cada 'tipo de documento; 

g) Captura das imagens, utilizando software apropriado; 

li) Tratamento (limpeza) das imagens com marcas ou borrões, utilizando-se recursos 
do software fornecido; 

i) Index ação dos documentos de acordo com o tipo de documento e com os dados 
referenciais dos mesmos, obedecendo três níveis de indexação e até cinco chaves de 
pesquisa; 

 

in 
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j) Verificação da criação das imagens em pasta (Windows) apropriada, associada aos 
arquivos e dados de indexação gerados pelo software; 

k) Inspeção e controle de qualidade das imagens digitais, com a observância -da correta 
classificação das imagens oriundas do processo de digitalização e do processo de 
indexação. Nessa atividade, todas as imagens serão objeto de inspeção ótica para 
garantir o conteúdo e a qualidade das informações; 

1) Re-digitalização das imagens com qualidade não satisfatória; 

m) Garantii que será mantida a ordenação dos documentos, na sua forma original, após 
os procedimentos de digitalização e tratamento de imagens; 

n) Os serviços de digitalização e indexação de documentos serão efetuados na sede da 
JUCESE, que fornecera infra-estrutura e todos os equipamentos para a realização 
dos mesmos Os equipamentos de EPI e demais insumos serão fornecidos pela 

	

contratada. 	•. 	 : 

(s séviço:  pertinentes à digitalizaçâo de: documentos 	 t1à 
contratãçãodê horas técnicas de serviços especializadS nas funções de auxiliares de 
informática, preparadores e supervisão de bureaus de digitalização. 

No tocante, a indexação de documentos, esta também poderá ocorrer de forma manual 
em documentos processuais ou admmistrativos, utilizando software de indexação de 
propriÉdadê daJuhtã Comercial do Estado de Sergipe JUCESE. 

A prestação dos referidos serviços deverão ser realizadas por profissional de nível 
superio.r:coihpleto •n área de Tecnologia da Informação, qualificado e com ..expeti&i.ia 

* em projetos...de.irnplaiitação de gerência em Ç3EL.T- Gerência Eletrônica de Documentos, 
comprovada através de Atestado de Implantação de Solução de GED e de 
Respófisàbilidade Técnica e. Atestado de Responsabilidade Técnica êiw serviços de 
Digitaliàçãô de Documentos, sendo • que os referidos atestados •de*ffi ser éxpêdidos 
por pês óa }tfrfdica de direito público ou privado, devidamente assinado,cari Mbad .é 
em papel timbrado da empresa ou órgão tomador do serviço; e por funcionário 
qualificado com capacitação em Serviço de Customização em Ferramenta de Indexação 
de Documentos utilizando inclusive mapeamento de processos 
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9.3 - Serviços de Gerenciamento de Infraestrutura de Rede 

Entende-se como gerenciamento de infraestrutura um conjunto de ferramentas e 
dispositivos de informática com inteligência suficiente para monitorar de forma 
automática todo o funcionamento da rede de computadores da Junta Comercial do 
Estado de Sergipe - JUCESE e que deve atender as seguintes características: 

a) Capacidade para gerenciar no mínimo 5 (cinco) micros servidores e 50 (cinquenta) 
dispositivos de comunicação (link , roteadores, switch 's, etc); 

b) Centralizar todos os eventos da infra-estrutura de Tecnologia de Informação em urna 
única console. Portanto, não necessitar de combinação de produtos distintos nem a 
distribuição da visualização dos eventos de falhas em mais de uma interface; 

C) Possibilitar a exportação das estatísticas coletadas para qualquer banco de dados 
compatível com protocolo ODBC; 

d) Possuir forma de acesso para consulta totalmente via browser, sem a necessidade de 
se instalar nenhum componente na estação do cliente; 

é) Possibilitar a. descoberta automática e manual .dos objetos a serem monitorados na 
..redé.ot:SNMP, por.1CMP e pelo. porte dos serviço dos aplicativosdisponíyeis*Esta 

• .descoberta automáticá .de dispositivos.supõrta, inclusive, a pesquisa por suhredes de 
.classes Q e B bem como executar a descoberta através de lista de IP's ou tabelade 
• roteadores; 

f) Suportar aSNMP versão 3, para permitir, caso seja necessário, a implantação de um 
padrão mais seguro de acesso à gerência SNMP; 

g) Possibilitar, à elaboração de mapas, de maneira automática, apartir7.da descoberta, 
bérneofi%:a:élaboraçãa de mapas de maneira manual com fundos utilizando imagens 
do tipo BMP, JPEG e GIF; 

h) Permitir também a implementação de uma hierarquia de mapas para melhor modelar 
á visualização do ambiente. A navegação entre estes mapas é do mapa principal até 
os dis5õitivos é seus alarmes. Permitir a implementação d; pelo rnenoè,qdatp 
níveis hierárquicos de mapas; 
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i) Possuir, de maneira automática e manual, a capacidade de criar agrupamentos de 
objetos monitorados (visões) por tipo de dispositivo e por sub-rede. Estas visões 
permitem um acesso seletivo ao subconjunto de itens nas diversas telas do produto; 

j) Dispor de mecanismos de procura de dispositivos por nome e IP e status de 
funcionamento; 

k) Permitir a troca dos nomes dos dispositivos monitorados na tela de visualização e 
também possuir campos internos de descrição destes dispositivos para melhor 
documentá-los; 

1) Possuir a capacidade de correlacionar .eventos para não emitir múltiplas mensagens 
no caso da falha de um componente comum a vários dispositivos que estejam sendo 
monitorados; 

m)Posuir a capacidade, a partir de eventos detectados, de executar açes do íijxs: 

-envio de e-mail e envio de trap; 

-envio de. mensagem do tipo net send 

n) Ekéõt&icõmandos ou scripts no servidor loõãl 'e em servidores reriidtóà, onde estas 
ações permitem a seleção dos eventos por grupos de dispositivos dou por nível 
crítico 'dos alarmes emitidos; 

o) Possuir, especialmente para e-mail, mecanismos de segurança que restrinjam o 
numero de e-mails enviados por período de tempo para não onerar os recursos da 
rede, 

p) Permitir a funcionalidade de se escalar os problemas que não tenham sido resolvidos 
após um, determinado 'período' de tempo, permitindo também .0 aumento . .do 'nível 
crítico 'dó alarme e o seu re-direcionamento; 	 .:: ... 

q), Périiitfr a" geração de gráficos históricos de todas as métricas que puderem ser 
coletadas a partir do padrão SNMP. Estes gráficos deverão estar disponíveis na 
própria ferramenta no mínimo nos formatos de barras verticais e hàrizdntis pizza e 
de ..pontos Estes gráficos, possuem escala configurável de modo a permitir a 
comparação de métricas diversas e de magnitudes diferentes em um mesmo gráfic 

. 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 
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Permite ainda a mudança da escala de tempo de minutos, horas e dias em tempo real. 
A ferramenta não necessita de produtos de terceiros para a geração destes gráficos; 

r) Possibilitar a geração de gráficos de tendências baseado em seus dados históricos; 

s) Possuir facilidade de executar relatórios consolidando por períodos variáveis os 
dados coletados para as seguintes métricas: 

-Eventos por nível crítico; 

-Disponibilidade dos dispositivos monitorados; 

-Estabilidade do funcionamento destes perante os alarmes que lhe foram 
definidos; 

- Trafego IP, UDP e TCP, 

-Erros de pacotes»  

t) Possuir arquitétura que permite a implementação de um coletor de dados emLAN 
rèmdta jrã possibilitar a diminuição de tráfego de WAN A visualização e 
configuração deste coletor também podem ser via WEB; . 

a) Possuir, opcionalmente, a arquitetura de Agentes, instalando-se, .ape1.si  um pox. 
servidor, que . permita. coleta . de dados básicos de CPU, memória, disco e 
disponibilidade de processos e serviços sem a necessidade de ativação do SNMP dos 
servidores. :,A  visualização e configuração deste agente também pode ser feita via 
Web. Estes Agentes permitem, de maneira seletiva, também a consolidação de 
mehsaget1de iogs dê sistema operacional e de mensagens de arquivo texto na 
console central do produto. Os Agentes permitem a execução de comandos de forma 
autoniáticã . á partir de uma regra criada no, componente gereifciádor central db 
produto; 

v) Permitir monitorar a disponibilidade de URLs bem como o tempo de resposta deMas. 
Alarmes notificam a console central do produto quando a URL não está disponível 
ou o.tempo de resposta para sua abertura é superior ao definido; 

w)Permitir a configuração dó tempo de busca dos valores monitorados (tempo de 
pollzng) de forma diferenciada Tome-se como exemplo espaço disponivel em disco 
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a cada 15 minutos e nível de utilização da CPU a cada minuto, para o mesmo 
servidor; 

x) Permitir a criação de, no mínimo, 4 (quatro) tipos de usuários, podendo ter suas 
funcionalidades flexibilizadas através de configurações no produto; 

y) Capacidade de replicação e gerenciainento de infra-estrutura existente no Network 
Operation Center - NOC através de tecnologia Mobile (PDA 's). 

No tocante aos serviços de gerenciamento de infraestrutura de rede, estes deverão ser 
prestados por profissional de nível superior completo na área de Tecnologia da 
Informação, qualificado em Gerência de Iníraestrutura de Rede, compatível com os 
Sitemas Operacionais e Aplicativos existentes hoje na Junta Comercial do Estado de 
Sergipe JUCESE, comprovado através de certificação. 

9.4 - Serviços de Suporte e Produção 

Os serviços de suporte e produção compreendem 
1,11 

a): ide jitificar:defeitos em equipamentos de informática; 	. .: 	......... 

b) Ajíístar'ecoftfigurar os equipamentos; 	. .. 	. 	.. 	.. 

c) Transfenr equipamentos entre as áreas; 

d) Controlar e transferir Patrimônio junto ao almoxarifado; 

e) Propor normas para operacionalização da área de assistência técnica; 

O Realizar rnventario periódico; Instalar softwares, equipamentos, componentes de 
microinformatica e redes, 

:g): :A :adiinistração•,. orientação, õontrole. . ë avaliação das atividades inerentes às 
funções de operação; 

li) Suporte para rede de microcomputadores; 

i) Supqtte.para dúvidas dos usuários da rede; 

j) Suporte a comunicação de dados e equipamentos de informática; 

k) Controlar e Administrar os equipamentos lotados na JUCESE; 5  íi, 
' 

 MÁ 
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1) Controlar e Administrar a página da internet e intranet da JUCESE; 

m) Controlar tráfego de dados; 

n) Realizar backup dos dados; 

o) Desenvolver e aprimorar constantemente a política de segurança; 

p) Customizar e operacionalizar a rede; 

q) propor normas e procedimentos para operacionalização da área de rede; 

r) Atender e assistir tecnicamente os usuários de rede, internet e intranet; 

s) Dar apoio ao usuário no uso de aplicativos básicos do Windows; 

t) Dar apdio ao usuário no uso de aplicativos básicos de edição de textos; 

u) Dar apoio ao usuário no uso de planilhas de cálculos; 

v) Darlãpoiõ ao usuário no uso e acesso à rede; 	. 	.. 1... 

w) Dar apoio ao usuário no uso. e acesso ao. Expresso; 

x.) flçsenvolvçr,  Sistemas; 	.. . 	 . . . 	 . . 

y). Identificar junto aos usuários as necessidades e requisitos de sistemas; 

4 Analisar, projetar, implementar e implantar sistemas de informação; 

aa) Planejar e executar treinamento dos usuários sobre a utilização de sistemas; 

bb) Proporcionar ao corpo, técnico o desenvolvimento e operação do sistema e aos 
usuários suportè às tecnologias empregadas; 

cc) Preparar, acompanhar e operacionahzar o processamento de sistemas, 

dd) Supervisionar os projetos de desenvolvimento de sistemas, como também, os 
recursos humanos etecnoló icos neles empregados, ...... 

cc) Dcserívõlver e implantar metodologia de segurança de informação-, ... 

fi) Provei suporte para resolução de problemas dos serviços de T.L; 

gg) Elaborarõplanejamento de capacidade do ambiente de TI; 

hh) Analisar riscos de interrupções e elaborar planô de contingência; 

li) Adminifrar acordos de nível de serviços com usuários de T.I.; 

jj) Adffiinisfrar banco de dados relacional. .. 

Rua Propriá, n0  315, Centro, Aracaju/SE, CEP 49.010-020 
: Fone/FAX(079)3234-4l00—e-mail:jqçççjucesese.gÕv.br 

. yy'y..jucese.se.gov.br 	. 	. 

..,: 	

. . 	 ..

..; 



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DA CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA 
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE 

A prestação de serviços de suporte e produção deverá ser realizada por profissional de 
nível superiôr completo na área de Tecnologia da Informação, qualificado em Ger&ncia 
de Infra-Estrutura de Rede, compatível com os Sistemas Operacionais e Aplicativos 
existentes hoje na JUCESE, comprovado através de certificação. 

9.5 - Serviços de Administração de Software de Base (Back endService) 

Entende-se por Software  de Base o Banco de Dados e o conjunto de aplicações que 
formam com os servidores o núcleo central de TI na Instituição. A perfeita harmonia 
entre os diversos servidores e os respectivos aplicativos gerenciadores de serviços são 
os responsáveis pelo bom desempenho dos aplicativos corporativos disponibilizados 
para os diversos usuários e pela segurança dos dados armazenados. 

A prestação de Serviços de Administração de Software. de. Base (Back end Service), 
deverãosenealizados.por profissional de.nível superior completo .na área deTeenologia 
da Informação, Compatível com os Sistemas Operacionais e Aplicativos existentes hoje 
na Junta Comercial d6 Ëstado de Sergipe JUCESE, comprovado através de 
eertificaçãa. . . . . :r. ....... 

9.5.1 Administração de Banco de Dados 

Éniende-e &iiio Administração de Banco de Dados os serviços prestados por 
profissionais, qualificados e experientes de configuração,. .otimização, planejamento e 
manutenção de servidores de Banco de Dados, permitindo aos clientes (usuários que 
através, de aplicativos  acessam a Base de Dados Administrada). a çgurança, 
confiabiidadQ..qaexecução de.atividades:cruciais para o perfeito funcionamento de um 
sistema de informação: Entre as atividades desenvolvidas nesta modalidade estão: 

a) Instalação de banco de dados e seus options, de acordo com as licenças contratadas 
pelo cliente; 

b):. Migração de versão e/ou aplicação de patchs (atualização e correção); ......... 

C) ,  Gerenciamento do armazenamento fisico dos dados, 

4) Atividades de auditoria de. sistemas, objetivando. Õ consumo :e .reçuos e.. melhoria 
de prformance dos servidores de banco de dados; 
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e) Instalação de rotinas de monitoramento no servidor de banco de dados, com o 
objetivo de coletar dados estatísticos do desempenho desse servidor, que servirá de 
base de informações para efetuar as correções e melhorias necessárias; 

O Definição e aplicação do planejamento de backup para o ambiente definido, bem 
como, a preparação de toda a documentação necessária a esse planejamento; 

g) Execução do plano de contingência definido no planejamento de backup; 

h) Testes periódicos das rotinas de backup's e seus periféricos (HD's, servidor de 
backup, drivers backup e/ou fitas backup); 

i) Recomendação para atualização de hardware, acessórios e periféricos para garantir 
o perfeito funcionamento do servidor de BD; 

j) Como partes destes serviços, deverão ser gerados relatórios periódicos com 
definição de procedimentos para melhoria do, ambiente existente, manutenção 
pirvèntiva é monitorámento de performance para que o banco de dados funcione 
com segurança nos momentos de pico de utilização, 

k) A publicação das,aplicações na Web agrega, automaticamente, uma preocupação 
adicional para as empresas a segurança Isto se da ao fato das aplicações na Web 
estarem acessíveis a uma gama muito maior de usuários, muitos deles, mal 
intêni onados: Dessa forma, preocupações quanto a acesso e manipulação da 
informação-por usuáriosnão autorizados crescem substancialmente. Daí entende-se 
como Auditoria /e . Avaliação de. Segurança em Aplicações . WEB . ..os serviços 
prestados. por . Profissionais, experientes no ramo. de. .çonsultoria.. e.:  Gestão da 
Informação que executam as seguintes atividades relacionadas 

-identificã' :problemas ocorridos por manipulação indevida das informações; 

-Validar o modelo de segurança concernente a construção e a implementação dos 
Si'témas; 

:Y: Jidr aspectos relativos à comunicação entre: os . componentes ..atyq-

..Jçação (bqwsr,..  Servidor de. aplicação .e servidor de banco-de dados)...... 

9.6 - Sérviços de Configuração de Firewalis e Segurança de Redes 
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Entende-se como Configuração de Firewalis e Segurança de Redes o conjunto de 
serviços que venha potencializar as barreiras a acessos de invasores e de informações 
indesejáveis. São atividades previstas nestes serviços: 

a) .Estabelecer regras para autorização de .IP's que devem ser acessados; 

b) Estabelecer comunicação e/ou transmitir/receber dados; 

c) Estabelecer regras para liberação de sistemas e serviços na internet; 

d) Customzar a criação de logs de acessos para frituras auditorias; 

e) Definir quais pacotes de dados podem passar pela rede e quais não; 

O Configurar trabalhos nas camadas TCP/IP; 

g) Definir regras baseados nas informações, de endereço IP remoto, endereço IP do 
Destinatário, alem de porta TCP usada, 

h) Configurar de forma que, somente computadõres conhecidos troquem determinadas 
informações 'entre si; 	. 	

. 

i) Configurar de forma que, somente,  computadores conhecidos .tenham » acessos  
determinados recursos; 	. 	.. 	 . 	 . 

j) Coüfigúràr dê forma a possibilitár a análise automática de informações sobre 
conexão e notar alterações suspeitas;. 	. 	. 

k) Configurar de forma que possam ser analisados os pacotes antes do real acesso pela 
rede interna; 

1) Coúuxar de fmía a entender è fazer o controle de aplicaçko tipo SMTP, VTP, 
ht,etc;....... 	... 	 . 	. 	. 	. 	. 

n) Pos sibil'ítar dê  foriha a servir conià intermediador:  atuando' junto ao Proxy de 
aplicação..: 

9.7 — Serviços de Administração de Servidores Windows e Linux 

Para'que 'os servidores de aplicações e de banco de dados funcionem perfeitamente e 
maximizem .o,dpsempenho, confiabilidade e segurança são necessários que o sistema 
operacional onde .se encontra instalado, esteja configurado corretamente, como também, 
esteja otimizado para o uso do serviço especifico * 
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Neste contexto, o objetivo desta modalidade de serviço é preparar os sistemas 
operacionais onde estarão os servidores de aplicação e banco de dados para otimizar o 
desempenho, a confiabilidade e a segurança. 

9.8 - Gerenciamento e Customização de Ferramenta de Monitoramento: 

Os serviços de gerenciamento e customização de ferramenta de monitoramento 
compreendem: 

a) Gerenciar e Customizar solução de monitõramento contemplando diversos 
parâmetros de uma rede como a integridade e desempenho dos servidores. A 
ferramenta oferece relatórios e visualização de dados de recursos com base nos 
.dados armazenados e usa um mecanismo, de notificação flexível que permite aos 
usuários configurar e-mail com alertas . para qualquer evento, permitindo uma 
reação rápida para os problemas do servidor, 

b) Solução escrita e distribuída sob a GNU - General Public License versão 2, isso 
significa que seu código-fonte é distribuído gratuitamente e está disponível para o 
público .em geral; . 

CitaffidS c omo e'peõific'açõés técnicas do sistema implantado: 

- SolúçãbOpenSõurce;,  

Sàpáí1épaiaSNMP(vl',•'sr2); 	. 	. '... '. 	...: 	:.. 	'•• : 	.... 

-Monitoramento distribuído com administração centralizada na web; 

Agentes.xie alta. performace (software'de 'cliente para Linux,. Solaris, HP'lJ.;,ÁIX, 
FreeBSD, OpenB.SD., :OS'.X, : Trü64JOSF1., .Wixidõws NT .4. 0 .Windors :.20O0 
,Wiiidows:2003, Windows XP e'Windóws Vista); ' ... ' . .: . ' .;' :• ':'. .. 

- Permissões flexiveis de usuario, 

Interface  baseada na web.  

-Ser composto de varios módulos; 

-Possuir módulo Server; 
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-Servidor capaz de verificar remotamente os serviços de rede (como servidores web 
e servidores de e-mail), utilizando controles simples; 

-Ser o componente central para o qual os agentes reportam a disponibilidade, 
integridade de informações e estatísticas dos servidores; 

-Ser o centralizador de todas as configurações, estatísticas e dados operacionais que 
são armazenados, sendo o componente que participará ativamente alertando os 
administradores quando surgirem problemas em qualquer um dos sistemas 
monitorados; 

-Possuir módulo Proxy; 

-Opcional da implantação; 

-O..Prõxy èoietadados• de desempenho 'e disponibilidade, em nome 'doS'ér 

-Todos os dados coletádos localmente são transferidos para 'o Modulo Server Proxy; 

-O modulo Proxy tem que ser uma solução ideal para um controle centralizado de 
locais rêniotos; 

-Nào haver a necessidade dos administradores de redes locais, 

-Possuir módulo Agent; 

-Função 'de acompanhar ativamente recúrsos e aplicações locais (éotd discos 
rígidós, innemóHa; processador, etc.). em sistemas'em rede, os 'sistemas  devem 
executaro Agente; 

asit: infbrnàções 'operacionais do sistema em que está em execução, e informar 
esses, dados, ao Server para posterior processamento; 

Em. caso de falhas (como um disco rígido estar lotado, ou um processo cair), o 
servidor pode ativamente alertar os adniifíistradores da máquina 'que' "relatou o 
problema; 

-Possuir Interface Web; 

Rua ,Propriá, n°3l5, Centro, Macaju/SE, CEP 49010-020 
Fone/FAX (079) 3234-4100 - e-mail: jucese(tijucese.se.gov.br  

:1.,., ...,. '... 	.: 	w.jucese.se.gov.br  



t.. 
GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DA CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE 

-Permitir fácil acesso aos dados de monitoração e configuração em qualquer lugar e 
em qualquer plataforma; 

-A interface é uma parte do servidor e é geralmente, mas não necessariamente, 
executada na mesma máquina fisica como uma execução do servidor. 

O quantitativo e a descrição dos serviços aqui elencados têm por base o parque 
computacional de Hardware e Software da JUCESE. 

9.9 Serviços especializados no desenvolvimento de aplicações 

Compreende as atividades de levantamento de requisitos, análise, modelagem de dados, 
especificação de projetos, desenvolvimento de programas, implantação, treinamento, 
elaboração de manuais e help on-line para o usuário final e documentação. 

Para a execução deste serviço deverão ser atendidos os seguintes requerimentos 

As aplicações desenvolvidas deverão ser implantadas, seus usuários treinados e sua 
documentação de sistema e de usuários elaborada, em idioma portuggês, . inclusive hçlp 
on-line. 

O dçsenv.olyimento de aplicações será feito nas linguagens. de programação.já utilizadas 
na JUCES E, sendo. elas: Java, PHP .ç ..N1, beM como os Bancos de Dados utilizados 
serão bORACLE, 0112, MySql e PõstgreSQL todos eles já de propriedade e utilizadas 
pela JUÇESE. As, aplicações deverão ser desenvolvidas para. ambiente WEB em 3 

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

9.10 - Serviços especializados em teste de softwares 

Os testes de scftware deverão ser feito por uma equipe que não participou do 
desenvolvimento do mesmo. Esses testes deverão ser flincioná.is .e de, perfomincpara 
sistemas em platafonna WEB, adotando-se a metodologia de utilizada pela JUCESE 

10- DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

Para habilitação no processo licitatório serão . exigidos dos interessados os seguintes 
documentos 
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a) Atestado ou declaração de capacidade técnica, em nome da licitante, expedido por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove aptidão para o desempenho 
de atividade pertinente e compatível em características de já terem executado, em 
quantidades e prazos, entre os objetos dessa Licitação, os serviços de digitalização que 
contemple pelo menos 816.000 (oitocentos e dezesseis mil) de documentos já 
realizados. Tal exigência faz-se necessária dada á relação entre o prazo para execução 
dos serviços de digitalização na retaguarda e a quantidade de documentos do acervo, 
tendo como finalidade a garantia de que a contratada possua capacidade técnica e 
operacional para atender a citada demanda. 
Os atestados acima mencionados deverão obrigatoriamente estar acompanhados de 
cópia do contrato e respectivas notas fiscais emitidas pela prestação de serviços dos 
mesmos. 

b) Atestado de implantação de Solução de Gërôncia Eletrônica de Documentos - GED; 

c), Atestado de Implantação, e. de Qerenc,iamento 'do Zabbix - Ferramenta de 
monitoramento de redes, servidores e serviços; 

d) Atestado na área de. Tecnologia da Informação com certificação ehf GED. O 
reconhecimento': da certificação "dar-se-á ' mediante apresentação 1 de 'certificado 
reconhecido ': pela" comunidade internacional . como ,  por ' exemplo:' '. GDIA± 
(CertjflédDócuinentImagingArchüech' da Computer ' Téchnolo H IhdusfryAõciation 
ECM '(Én?érprise' "Content Mánagement ' Specialist) " da, ' "ÁÈs5ciàtiô'n'' for 

informátiosndlinage Managernent Internatiõnal (MIM ' internatiõnal)' oú ECMp 
(Enterp'rise.Content ' Mancigement' 'Practitioner). da " ÃssociaIiot...jõ. 
Inforrnationqndlmage Managemeni International (MIM International) 

11rI)ACOMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA PARA OS  SERVIÇOS 
REQUISITADOS 	

t 

Pará fins de aceitação, pela Contratante, da experiência para a execução dS serviços 
requeridos, esta deverá ser comprovada da seguinte maneira: 

a)Formação acadêmica 'Comprovação 'de' formação escolar, com diploma ou 
certificado devidamente registrado no MEC e/ou órgão de representação da classe. 
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b) Formação profissional: Diploma, certificado ou documento equivalente, expedido 
por empresa pública ou privada. 

12-DO PRAZO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

O prazo de prestação dos serviços será de 12 (doze) meses contados a partir da data de 
sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite de 
60 (sessenta)  meses. 

13-DO PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado após liquidação da despesa por meio de crédito em conta 
corrente indicada pelo licitante vencedor, no prazo de 30 (trinta) dias consecutivos, 
mediante apresentação de Nota Fiscal/Fatura, devidamente certificada pelo setor 
responsável pelo, recebimento da Junta Comercial do Estado'. de Sergipe, --  JUCESE, o 
qual será depositado em. conformidade com os 'dados bancários entregues à Contratante 
antes da assinatura do Contrato. 

14-DO.FORO , , 

O:.foro'cÓmpetehte pãra dirimir 4uaisqúer dúvidas surgidas na execução do contrato é o 
foro da Comarca de Aracaju no Estado de Sergipe, excluindo qualquer outro por mais 
pti'ilegiado.qte.seJa. 	 .. 	 . . , . . 	 . 	 . 

15- DO REPRESENTANTE DA CONTRATADA 

A. . contratada .: deverá, indicar um representante legal para execução do objeto do 
contrato, reservando-se a Contratante, no Direito de determinar a qualquer tempo, a sua 
substituição, caso em que a contratada devera indicar outro representante 

Aracaju/SE, 19 de dezembro de 2013 
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.. .. 'FoS/F'i(O7.9)32341O0—emàil:jucesejucesesegovbr 

. 	 www.jucese.se.gov.br  

11 



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 	 (f o 
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DA CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA 
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE 

Responsável pela elaboração do Projeto Básico 

Ana Carina Menezes Cantanhede 

Conforme determina o art. 7°, parágrafo 2°, inciso 1, da Lei Federal n° 8.666/93, aprovo 
o presente Projeto Básico em todos os seus, termos. 

Aprovado 

	

Ge 	dade Gois 
daJIJCESE 

	

P 	n)e  
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ANEXO 1 

Relação de Bens que Compõem o Parque Tecnológico (Computacional e de Hardware) 
da Junta Comercial do Estado de Sergipe - JUCESE 

SEDE 

DESCRIÇÃO - QUANTIDADE 
Desktop - FTP 6005 20 

Des14p—HPDC 5850 30 
Desktop Itautcc 	. 07 

Desktop Compaq 02 
Notebook FTP 4430s .. . 	05 

Servidor llPPrõliantMj 350 	. 	. 	. . 	02: 
Servidor IBMXserie236 .  - _ 01 

ImpressoraBrotherDCP - 7065 08 
- 	 Impressora Laser HP 1015 05 

Impressora Laser Xerox XE 3420 03 
Impressora Laser Color Brother HL —4150 - 01 

..Stcb3cõm• 	 _..:5 

SwitàhHP... 	_. 03 
RoteadorCisco 

. 

01 

ESCRITÓRIOS REGIONAIS 
(Estância, Lagarto, Itabaiana, Propriá, Carmopólis, Nossa 5? da Glória, Nossa Sr' das Dores) 

DESCRIÇÃO 	.... . 	QUANTIDADE 
Deskiop Itautec 07 

Impressora Multifimcional . Saiusung 07 

GeorÇadeGois . . 
	 Presici ute-JUCESE 
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Aracaju/SE, 20 de dezembro de 2013. 

Oficio n°075/2013 - SEGER 

Ilustríssimo Senhor 
JÚLIO CÉSAR G. BARBOSA 
Superintendente Geral de Compras Centralizadas. 

Assunto: Adequações e Esclarecimentos do Processo n° 019.201.02883/2013-9. 

Senhor Superintendente, 

Cumprimentando cordialmente Vossa Senhoria s  em atenção ao V/Ofício n° 

131 à/2013 	SGCC/GELIC, venho através do presente prestar os seguintes 

esclarecimentos: 	. .... 	. 	. 

1) Inicia1nente, no tocante a indagação quanto ao Projeto Básico, a versão definitiva 

do mesmo é a que se encontra acostada às fls. 33/62 dos autostcdAvia, unia nova 

versão foi anexada às fls. 97/124, tendo em vista as recomendações feitas pela 

• SEPLAC. Conforme se verifica no Parecer Técnico n° 170/20.13 expedido pela 

EMGETIS constante as fis 63, foi realizada diligência junto a JUCESE com o 

• objetivo de complementar o Projeto Básico, tendo sido anexado um novo 

documento ao Processo Licitatório, todavia, houve equívoco na especificação da 

numeração de folhas informada no referido Parecer. 

2) Com relação 4.quantidade de horas total contratada e os dias e horários da prestação 

tios .. serviços,, esclarecemos que a quantidade de horas indicadas no item 3, do 

Projeto Básico diz respeito ao valor anual de horas a serem contratadas. Já com 

relação aos dias e horários da prestação de serviços, informamos que os mesmos 

serão prestados de segunda-feira à sexta-feira, no horário das -07:00h às 13 - 00h e 

das l-SOOh às. 1700h, tendo em vista que os eMços prestados não estão 

vinculados ao horário de funcionamento da Junta Comercial do Estado-de- Sergipe.: 

.-Rua -Propriá, n°315, Centro, Aracaju/SE, CEP 49.010-020, , 
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE 	 - 

PROCESSO LICITATÓRIO 0612013 - CONTRATAÇÃO DE 
SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

ANEXO II 

- Propostas Comerciais apresentadas por empresas interessadas na 
prestação de serviços em Tecnologia da Informação; 

- Mapa Comparativo de Preços para Contração de Serviços em 
Tecnologia da Informação; 

- Declaração sobre Estimativa do Impacto Orçamentário-Financeiro; 

- Declaração sobre Aumento de Despesa; 

- Minuta do Contrato n° 06/2013; 

- CD com o Projeto Básico e a Minuta do Contrato n° 06/2013 em 
arquivo Word; 

- Ata da 2 a Reunião do Grupo de Trabalho; 

- Oficio encaminhando Processo Licitatório 06/2013 à SEPLAG. 
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3) No que diz respeito aos itens 6.0 e 8.0, alíneas "q" e "r" do Projeto Básico, 

informamos que os deslocamentos para outro município não ocorrerá com 

regularidade, podendo ocorrer de forma esporádica a depender da necessidade do 

serviço. 

4) No tocante aos esclarecimentos quanto às exigências da qualificação técnica da 

empresa, descritas no item 10 do Projeto Básico, informamos que adequamos o 

Projeto Básico às recomendações feitas pela. SEPLAG em referência ao 

posicionamento do TCU, reduzindo o quantitativo de páginas digitalizadas para 

comprovação de capacidade técnica da empresa a ser contratada de 2.000.000 (dois 

milhões) documentos para 816.000 (oitocentos e dezesseis mil) documentos,, 

O referido quantitativo é justificado pela atual disposição de nosso acervo 

documental que conta com aproximadamente 3.000.000 (três milhões) de 

documentos, sendo que já foram digitalizados até a presente data cerca de 

1.500.000(um milhão e quinhentos mil) documentos. Outro fator determinante e a 

digitalização de novos processos, que, mensalmente, gira em tomo de 11.000 (onze 

mil) 'documentos, totalizando, anualmente, 132.000 (cento e trinta e dois mil) 

documentos. 

Nesse sentido, atendidas as exigências da qualificação técnica referendada, tudo em 

observância ao disposto no inciso XXI do artigo 37 da Constituição Federal, no 
inciso Í do parágrafo 1° do artigo 3° e inciso II do artigo 30 da Lei 8.666/93 e ao 
atual posicionamento do TCU. 

5) No .tocante à parcela de maior relevância dos serviços a.. serem contratados, 

informamos que a digitalização de .documentos constitui a grande parte dos serviços.. 

Tal fato. pode. ser comprovado mediante análise do detalhamento de. horas. dos 

serviços englobados no processo de digitalização, os quais totalizam um montante 

de 1.5120 horas. anuais (Auxílio de Informática,.. Preparação. de IPocumentos e 
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SECRETARIA DE ESTADO DÕ DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DA CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA 
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE. 

supervisão, conforme item 9.2.1 do Projeto Básico), sendo que estes serviços 

conglomeram cerca de 52 % (cinquenta e dois por cento) da quantidade de horas 

totais a serem contratadas. Nesse sentido, justificado que o aspecto de maior 

relevância do serviço é o de digitalização. Ademais, os critérios de aceitabilidadede 

capacidade técnica dos demais serviços encontram-se descritos no item 10, alíneas 

"b", "c" e "d" do Projeto Básico. 

6) Quanto à exigência de comprovação de vínculo entre a empresa licitante e os 

profissionais apontados para cumprir as exigências de qualificação técnico-

profissional, informamos que adequamos o Projeto Básico às orientações reiteradas 

do TCU, suprimindo todas as disposições presentes nesse sentido, sendo que um 

novo Projeto Básico foi anexado as fis 97/124 do Processo Lieitatoro 

7 No tocante a exigência de declaração dos profissionais apontados para cumprir as 

exigências de qualificação técnico-profissional .. dë concordância para . prestar os 

serviços na RCESE como condição de habilitação da empresa, informamos., que 

todas as disposições :nesse sentido foram suprimidas, tendo 'em vista que 'nQ 

preenchia nenhum dos documentos elencados no rol descrito nos artigos 27 a 31 da 

Lei O,  8.666/93. 

Nada obstante, questionamos à SEPLAG, através da sua Superintendência-

Geral de Compras Centralizadas, se ha necessidade de envio do presente Processo 

Liutatorio para EMGETIS para a emissão de novo Parecer Técnico acerca do Projeto 

Básico, tendo em vista as alterações elencadas acima 

':..'Por fim, após as modificações infoadãs, 'anexaoàóptsente processo, 

um novo Projeto Básico ao Processo Licitatório constante às fis. 97/124. 

RiiáPropriá, n°315, Centro, Aracaju/SE, CEP 49.010-020 
Fone/FAX (079) 3234-4 100— e-mail: juceseçjucese.se.gov.br  

wwjucése.së.ovbr "','. 	,.:"•.. 
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GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMJCO,:DA .CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE 

Sem mais para o momento, coloco-me à disposição para qualquer 

solicitação ou esclarecimento. 

Atenciosamente, 

Silva 
Sécretári Gera - JUCESE 
3234-4113oü (79) 8853-7980 

.. 

Rua Propriá, n°315, Centro, Aracaju/SE, CEP 49.010-020 
Fone/FAX (079) 3234-4100 - e-mail: juceejucese.se.gov.br  

www.jucese.se.gov.br  
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SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 
- SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE COMPRAS CENTRALIZADAS-SGCCISEPLAG 

TABELA VALORES DE REFERÊNCIA - BASEADO NA PESQUISA DE MERCADO ELABORADA PELA JUCESE. CONFORME ART.3°, INCISO III DA LEI N°10.52012002, 
ART.70  DO DECRETO 26.53112009 E ART. 50  DO DECRETO ESTADUAL N° 26.53312009. 

Processo n.° 019.201.0288312013-9 - Contratação de serviços técnicos especializados em Tecnologia da Informação -TI para atender às necessidades da Junta Comercial do Estado de Sergipe - JUCESE. 

LOTE 01 

Aracaju, 04 de dezembro de 2013. 
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ESTADO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 
SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE COMPRAS CENTRALIZADAS 

PREGÃO ELETRÔNICO N° XXX/20 14 
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - 

SEPLAG  
PROCESSO No 019.201.02883/2013-9 

SETOR Superintendência Geral de Compras Centralizadas - SGCC/SEPLAG 
TIPO MENOR PREÇO POR LOTE. 
BASE LEGAL Este procedimento licitatório obedecerá, integralmente, à Lei n' 

10.520, de 17 de julho de 2002, que instituiu a modalidade Pregão e, 
subsidiariamente, à Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993.Lei Estadual 
i°  6.206, de 24/09/2007, a Lei Estadual 5.280, de 29/01/2004 e a Lei 
Estadual 5.848, de 13 de março de 2006, bem como os Decreto 
Estaduais n° 26.531, de. 14 de outubro de 2009, e no  26.533, de 15 d 
outubro de 2009. 

OBJETO: Contratação de empresa para prestar serviços especializados de 
tecnologia da informação para atender às necessidades da Junt 
Comercial do Estado de Sergipe - JUCESE. 

DIA HORÁRIO 
ABERTURA DAS PROPOSTAS 	. xx/xx/xx xx:xx 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE xx/xxlxx xx:xx 
PREÇOS _ 
REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado ohorário & 
Brasília /DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa 
ao certame. 
FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EDITAL: 

Gerência de Atenção ao Fornecedor - GERAFOR - Fax: (0xx79)-3226-2246. 

.JUCESE - (0xx79) 3234-4100. 

www.comprasnet.se.gov.br  

www.licitacoes-e.com.br  

(e-mail do pregoeiro)seplag.se.gov . br 

Endereço: Rua Duque de Caxias n° 346 - Bairro São José - CEP: 49.015-320 - Aracaju/SE - 
Superintendência Geral de Compras Centralizadas - SGCC/SEPLAG. 

LOCAL: - www.licitacoes-e.com.br  

Superintendência Geral de Compras Centralizadas - SGCC/SEPLAG 
Endereço: Rua Duque de Caxias n°346 - Bairro São José - CEP: 49.015-320 - Aracaju/SE 

Fax: (0xx79)-3226-2246 
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ESTADO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 
SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE COMPRAS CENTRALIZADAS 

EDITAL 

PROCESSO N° 019.201.02883/2013-9 
Pregão n° xxx/2014. 

1.0 - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: .  

1.1 - A Junta Comercial do Estado de Sergipe - JUCESE, através da Secretaria de Estado do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, e este Pregoeiro, designado pela Portaria n° xxxxx de xx de 
xxxxxx de 20xx, tomam público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local já 
indicados anteriormente, realizar-se-á licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo 
MENOR PREÇO, POR LOTE. 

1.2 - O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante 
condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases. Os trabalhos serão 
conduzidos por servidor da Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, denominado 
Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo 
"Licitações", constante da página eletrônica do Banco do Brasil S.A. 

2.0 - DO OBJETO: 

2.1 - O presente Pregão Eletrônico tem por objeto a contratação de empresa para prestar serviços 
especializados de tecnologia da informação para atender às necessidades da Junta Comercial do 
Estado de Sergipe - JUCESE, conforme especificações técnicas detalhadas constantes deste edital e 
seus anexos. 

3.0 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

3.1 - As despesas com o pagamento do referido objeto correrão por conta da dotação orçamentária 
abaixo especificada: 

4.0 - FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS 

4.1 - Decai do direito de solicitar esclarecimentos dos termos do edital de licitação perante a 
Administração, o licitante que não o fizer antes do segundo dia útil que anteceder a data fixada para 
recebimento das propostas. 

Superintendência Geral de Compras Centralizadas - SGCC/SEPLAG 	 2 
Endereço: Rua Duque de Caxias n°346 - Bairro São José - CEP: 49.015-320 - Aracaju/SE 

Fax: (0xx79)-3226-2246 
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ESTADO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 
SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE COMPRAS CENTRALIZADAS 

5.0 - DA IMPUGNAÇÃO 

5.1 - Qualquer pessoa física ou jurídica poderá impugnar o ato convocatório do Pregão Eletrônico, 
dirigindo a impugnação por escrito ao seguinte endereço: Rua Duque de Caxias n° 346 - Bairro São 
José - CEP: 49.015-320 - Aracaju/SE - Superintendência Geral de Compras. Centralizadas - 
SGCC/SEPLAG, das 7:00 às 13:00 horas. 

5.2 - Decai do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a Administração, o 
licitante que não o fizer antes do segundo dia útil que anteceder a data fixada para recebimento das 
propostas. 

6.0 - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

6.1 - Poderão participar do processo os interessados que atenderem a todas as exigências contidas 
neste edital e seu anexo. 

6.2 - Estarão impedidos de participar, direta ou indiretamente, de qualquer fase deste processo 
licitatório os interessados que se enquadrem em uma ou mais das situações a seguir: 

6.2.1 - estejam constituídos sob a forma de consórcio; 

6.2.2 - estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária ou de impedimento de licitar 
e de contratar, impostas pelo Estado de Sergipe. 

6.2.3 - sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de Governo; 

6.2.4 - estejam sob falência, recuperação judicial e extrajudicial, dissolução ou liquidação; 

6.2.5 - isoladamente ou em consórcio, sejam responsáveis pela elaboração do projeto básico, 
ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 
5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsáveis técnicos ou 
subc' ntratados; 

6.2.6 - sejam servidores ou dirigentes de órgão ou entidade contratante ou responsável pela 
licitaç:o. 

7.0 - E. GULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 

7.1 - O rtame será conduzido pelo Pregoeiro, que terá, em especial, as seguintes atribuições: 

7.1.1 - coordenar os trabalhos da equipe de apoio; 

7.1.2 - responder às questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame; 

7.1.3 - abrir as propostas de preços; 
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SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 
SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE COMPRAS CENTRALIZADAS 

7.1.4 - analisar a aceitabilidade das propostas; 

7.1.5 - desclassificar propostas indicando os motivos; 

7.1.6 - conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta ou do lance de 
menor preço; 

7.1.7 - verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar; 

7.1.8 - declarar o vencedor; 

7.1.9 - receber, examinar e submeter os recursos à autoridade competente para julgamento; 

7.1.10 - elaborar a ata da sessão; 

7.1 .11 - encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação. 

8.0 - CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITAÇÕES 

8.1 - Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão deverão dispor de 
chave de identificação e de senha pessoal e intransferível, obtidas junto às Agências do Banco do 
Brasil S.A., sediadas no País (art. 3°, do Decreto Estadual 26.533/2009). 

8.2 - A chave de identificação e a senha terão validade de 01 (um) ano e poderão ser utilizadas em 
qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa 
do Banco, devidamente justificado. 

8.3 - As pessoas jurídicas ou firmas individuais deverão credenciar representantes, mediante a 
apresentação de procuração por instrumento público ou particular, com firma reconhecida, atribuindo 
poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no licitacoes-e. 

8.4 - Em sendo sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado) da empresa proponente, deverá 
apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes 
para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

8.5 - É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer 
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo à Secretaria de Estado do 
Planejamento, Orçamento e Gestão ou ao Banco do Brasil S.A. a responsabilidade por eventuais 
danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

8.6 - O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico 
implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para 
realização das transações inerentes ao pregão eletrônico. 
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SECRETARIA DE ESTADO Do PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 
SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE COMPRAS CENTRALIZADAS 

9.0 - PARTICIPAÇÃO 

9.1 - A participação no certame dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do 
representante credenciado e subseqüente encaminhamento da proposta de preços, por meio do 
sistema eletrônico no site www.licitacoes-e.com.br , opção "Acesso Identificado", observando data e 
horário limite estabelecidos. 

9.1.1 - As propostas de preço deverão ser encaminhadas eletronicamente até data e horário 
definidos para a abertura das propostas, conforme indicação na primeira página deste edital. 

9.2 - Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública 
do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

9.3 - Caso haja desconexão com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema 
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retomando o 
Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados. 

9.3.1 - Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do 
pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes na opção 
"consultar mensagens" do sistema eletrônico, onde será designado dia e hora para a continuidade da 
sessão. 

9.4 - Caso exista a necessidade de ser suspenso o Pregão, tendo em vista a quantidade de lotes, o 
Pregoeiro designará novo dia e horário para a continuidade do certame. 

9.5 - O andamento do procedimento de licitação entre a data de abertura das propostas e a 
adjudicação do objeto deve ser acompanhado diariamente pelos participantes por meio do portai 
"www.licitacoes-e.com.br", que veiculará avisos, convocações, desclassificações de licitantes, 
justificativas e outras decisões referentes ao procedimento. 

10.0 - DA PROPOSTA DE PREÇOS 

10.1 - O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências 
de habilitação previstas no edital. O fornecedor será responsável por todas as transações que forem 
efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e 
lances. 

10.2 - Ao apresentar sua proposta o licitante concorda especificamente com as seguintes condições: 

10.2.1 .. Os serviços ofertados deverão atender a todas as especificações constantes deste 
Edital e seus anexos. 

10.2.2 - Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional e preenchidos no campo 
apropriado do sistema eletrônico com o VALOR GLOBAL (ANUAL). 
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10.2.3 - Nos preços propostos deverão estar incluídos todos os custos diretos e indiretos 
relativos ao cumprimento integral do objeto, envolvendo, dentre outras despesas, tributos de 
qualquer natureza, impostos, taxas, transportes, seguro, encargos sociais, direitos trabalhistas e 
previdenciários. 

10.3. - As propostas encaminhadas terão prazo de validade de 60 (sessenta) dias consecutivos, 
contados da data da sessão de abertura desta licitação, conforme disposição legal. 

11.0 - ABERTURA DAS PROPOSTAS E DOS LANCES 

11.1 - A partir do horário previsto no sistema, terá início à sessão pública do Pregão Eletrônico, com 
a divulgação das propostas de preços recebidas pelo site já indicado no item 9.1, passando o ç. 
Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas. 

11.2 - Aberta à etapa competitiva, os representantes dos licitantes deverão estar conectados ao 
sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente 
informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 

11.2.1 - Para efeito da disputa de preços, as propostas encaminhadas eletronicamente pelos 
licitantes serão consideradas lances. 

11.2.2 - Cada licitante poderá encaminhar lance com valor superior ao menor preço 
registrado, desde que seja inferior ao seu último lance e diferente de qualquer outro valor 
ofertado para o lote. 

11.3 - O sistema apresentará apenas o melhor lance de cada licitante através do botão "Detalhes 
Disputa", disponibilizado durante a sessão pública. 

11.4 - O tempo normal de disputa será encenado pelo pregoeiro. 

11.5 - Após o término do tempo normal de disputa o sistema disponibilizará um tempo extra, 
aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, durante o qual se apresentará aviso de 
fechamento iminente dos lances. O tempo aleatório não ultrapassará 30 (trinta) minutos. 

11.6 - O Sistema eletrônico informará as propostas de menor preço de cada participante 
imediatamente após o encerramento da etapa de lances. 

12.0 - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

12.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de "menor preço", podendo 
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o 
lance de menor valor por lote, para que seja obtido preço melhor, bem assim decidir sobre sua 
aceitação, observados os prazos para fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos 
de desempenho e de qualidade e demais condições definidas neste edital. 

Superintendência Geral de Compras Centralizadas - SGCC/SEPLAG 
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12.2 - Após o encerramento da sessão de disputa e estando o valor da melhor proposta acima do 
valor de referência, o Pregoeiro negociará a redução do preço com o seu detentor. 

12.3 - Encerrada a etapa de lances da sessão pública e ordenadas as ofertas, o pregoeiro comprovará 
a regularidade de situação do autor da melhor proposta, avaliada na forma da Lei 10.520/2002. O 
Pregoeiro verificará, também, o cumprimento das demais exigências para habilitação contidas nos 
itens 13.0 e 14.0 deste Edital. 

12.3.1 - O licitante detentor da melhor proposta deverá encaminhar, num prazo de 04 
(quatro) dias consecutivos a proposta final e os documentos de habilitação originais ou 
cópias autenticadas, sob pena de inabilitação e conseqüente desclassificação no certame, 
salvo motivo devidamente justificado e aceito pelo Pregoeiro, no seguinte endereço: Rua 
Duque de Caxias n°346 - Bairro São José - CEP: 49.015-320 - Aracaju/SE - 
Superintendência Geral de Compras Centralizadas - SGCC/SEPLAG. Fax: (0xx79)-3226-
2246. 

12.3.2 - A proposta final deve ser encaminhada por escrito, no prazo acima definido, 
contendo a especificação completa do objeto, em conformidade com as exigências do 
Anexo 1 deste edital. 

12.4 - Se a proposta ou lance de menor valor não for aceitável, ou se o licitante desatender às 
exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subseqüente, verificando a sua 
aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até 
a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital. 

12.5 - Considera-se inaceitável, para todos os fins aqui dispostos, a proposta que não atender as 
exigências fixadas neste Edital ou ofertarem preços manifestamente inexeqüíveis. 

12.6 - Havendo lances no tempo de disputa da sessão pública, a proposta final de preços do licitante 
detentor da melhor oferta deverá ter seus valores unitários e totais ajustados de forma que os preços 
de cada um dos itens não resultem, após os ajustes, inexeqüíveis ou superfaturados. 

12.7 - Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, inclusive as exigências de 
habilitação, o licitante será declarado vencedor do certame pelo pregoeiro. 

13.0 - DA IJABILITACÃO: 

13.1 - A empresa detentora da proposta de menor preço deverá apresentar os seguintes documentos 
comprobatórios de habilitação e qualificação: 

13. 1.1 - Para Habilitação Jurídica: 

13.1.1.1 - registro comercial, no caso de empresa individual; 
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13.1.1.2 - ato constitutivo (estatuto ou contrato social em vigor), devidamente 
registrado no órgão competente, em se tratando de sociedades comerciais (empresariais), e, no caso 
de sociedade por ações, acompanhado de documentos comprobatórios da eleição dos atuais 
administradores; 

13.1.1.3 - decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 
em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir; 

13.1.1.4 - declaração sobre Empregado Menor, conforme disposto no inciso V do art. 
27 da Lei n° 8.666/93. 

13.1.2 - Para qualificação Econômico-Financeira: 

13.1.2.1 - certidão negativa de falência ou recuperação judicial e extrajudicial, expedida 
pelo Cartório de Distribuição da sede da licitante. 

13.1.2.2 - Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do ultimo exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, 
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 
índices oficiais quando encerrados a mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta. O 
licitante deverá apresentar memória de cálculo, com uma casa decimal, desprezando-se as demais e 
com indicação do índice utilizado, devidamente assinada por Contador. As empresas com menos de 
um exercício financeiro devem cumprir a exigência deste item mediante apresentação de Balanço de 
Abertura ou do último Balanço Patrimonial levantado, conforme o caso; de acordo com a Lei 8.666 / 
93. 

13.1.2.3 - O balanço patrimonial das Sociedades Anônimas deverá ser publicado em 
Diário Oficial cem outro jornal de grande circulação, assim como registrado na Junta Comercial (Lei 
n° 6404/76); as demais formas societárias, inclusive as microempresas e empresas de pequeno porte, 
optantes do SIMPLES ou LUCRO PRESUMIDO são obrigadas a apresentarem o balanço, 
acompanhado de cópia do termo de abertura e de encerramento do Livro Diário, autenticado pelo 
órgão competente do Registro de Comércio (Decreto-Lei 486/69). 

13.1.2.4 - A comprovação de boa situação financeira da empresa será baseada na 
obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), 
resultante da aplicação das fórmulas: 

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

Ativo Total 

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
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Ativo Circulante 
LC= 

Passivo Circulante 

13.1.2.5 - Somente serão consideradas habilitadas as empresas que obtiverem, nos 
índices acima, resultados maiores ou iguais do que 1,00 (um). Dos índices constarão apenas duas 
casas decimais, desprezando-se as demais. 

13.1.2.6 - Os índices acima deverão ser demonstrados (anexar memória de cálculo) 
pela licitante e assinado por Contador, constando o n.° de registro no Conselho Regional de 
Contabilidade - CRC. 

13.1.2.7 - O licitante que apresentar um resultado igual ou menor que um ( 1) em 
qualquer dos índices LO, 50 e LC, deverá comprovar que possui patrimônio liquido, ou capital 
social líquido, de 10% do valor estimado da contratação. 

13.1.3 - Para Regularidade Fiscal: 

13.1.3.1 - inscrição no Cadastro Nacional de. Pessoa Jurídica (CNPJ), do Ministério da 
Fazenda; 

13.1.3.2 - Inscrição no Cadastro de Contribuintes estadual ou municipal, se houver, 
relativo à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto deste 
edital; 

13.1.3.3 - Certificados de regularidade de situação perante o INSS (certidão negativa de 
débito - CND) e o FGTS (Certificado de Regularidade do FGTS) demonstrando situação regular no 
cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 

13.1.3.4 - Certidões de regularidade de situação para com as Fazendas: Federal, 
Estadual, Municipal ou do Distrito Federal do domicílio/sede da licitante. 

13.1.4 - Para Regularidade Fiscal Trabalhista: 

13.1.4.1 - Certidão negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Lei n° 12.440, de 07 de 
julho de 2011. 

13.1.5 - Para Qualificação Técnica: 

13.1.5.1 - A Qualificação Técnica será comprovada mediante a apresentação de 
Atestado(s) ou declaração(ões) de capacidade técnica, em nome da licitante, expedido por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, que comprove aptidão para o desempenho de atividade 
pertinente e compatível em características de já terem executado, em quantidades e prazos, entre os 
objetos dessa Licitação, os serviços de digitalização que contemple pelo menos 816.000 (oitocentos e 
dezesseis mil) de documentos já realizados. Tal exigência faz-se necessária dada à relação entre o 
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prazo para execução dos serviços de digitalização na retaguarda e a quantidade de documentos do 
acervo, tendo como finalidade a garantia de que a contratada possua capacidade técnica e 
operacional para atender a citada demanda. 

13.1.5.2 - Atestado de implantação de Solução de Gerência Eletrônica de Documentos 
—GED; 

13.1.5.3 - Atestado de Implantação e de Gerenciamento do Zabbix - Ferramenta de 
monitoramento de redes, servidores e serviços; 

13.1.5.4 - Atestado na área de Tecnologia da Informação com certificação em GED. O 
reconhecimento da certificação dar-se-á mediante apresentação de certificado reconhecido pela 
comunidade internacional como por exemplo: CDIA+ (CerqfiedDocumentlmagingÁrchitech) da 
Computer Technology IndustryAssociation, ECMs (Enterprise Content Management Specialist) da 
Association for Informationandimage Management International (AIIM International) ou ECMp 
(Enterprise Content Management Practitioner) da Association Jór Inforínationandlmage 
Management International (AIIM JnternationalL 

13.1.5.5 - Comprovação de Capacitação Técnica Profissional: comprovação de possuir 
em seu quadro permanente, através de vínculo trabalhista ou simples contrato de prestação de 
serviços regido pela legislação civil comum, ou ainda declaração de disponibilidade para alocação na 
execução contratual, na data prevista para entrega da proposta, os profissionais listados abaixo, 
acompanhada da comprovação de qualificação de cada um dos membros da equipe técnica, consoante 
discriminado a seguir: 

a) Profissional da área de Administração de Redes, com formação de nível 
superior na área de Tecnologia da Informação e comprovação de aptidão para a função a ser 
desempenhada, por meio de atestado de capacidade técnica ou certificação na área; 

b) Profissional da área de Banco de Dados, com formação de nível superior na 
área de Tecnologia da Informação e comprovação de aptidão para a função a ser desempenhada, por 
meio de atestado de capacidade técnica ou certificação na área; 

c)Profissional da área de Análise de Sistemas, com formação de nível superior 
na área de Tecnologia da Informação e comprovação de aptidão para a função a ser desempenhada, 
por meio de atestado de capacidade técnica ou certificação na área; 

d) Profissional da área de Programação, com formação de 2° grau completo e 
comprovação de aptidão à função a ser desempenhada, por meio de atestado de capacidade técnica 
ou certificação na área; 

e) Profissional da área de Webdesigner, com formação de 2° grau completo e 
comprovação de aptidão à função a ser desempenhada, por meio de atestado de capacidade técnica 
ou certificação na área; 

Superintendência Gemi de compras centralizadas - SGCC/SEPLAG 	 10 
Endereço: Rua Duque de Caxias n°346 - Bairro São José - CD': 49.015-320 - Aracaju/SE 

IR Fax: (0xx79)-3226-2246 



1 
	1ç 

ESTADO DE SERGIPE 
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 

SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE COMPRAS CENTRALIZADAS 

O Profissional da área de Teste de Software, com formação de 2° grau 
completo e comprovação de aptidão à função a ser desempenhada, por meio de atestado de 
capacidade técnica ou certificação na área. 

g) A prestação dos referidos serviços (digitalização) deverá ser realizada por 
profissional de nível superior completo na área de Tecnologia da Informação, qualificado e com 
experiência em projetos de implantação de gerência em GED - Gerência Eletrônica de Documentos, 
comprovada através de Atestado de Implantação de Solução de GED e de Responsabilidade Técnica 
e Atestado de Responsabilidade Técnica em serviços de Digitalização de Documentos, sendo que os 
referidos atestados devem ser expedidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
devidamente assinado, carimbado e em papel timbrado da empresa ou órgão tomador do serviço; e 
por funcionário qualificado com capacitação em Serviço de Customização em Ferramenta de 
Indexação de Documentos utilizando inclusive mapeamento de processos; 

h) No tocante aos serviços de gerenciamento de iufraestrutura de rede, estes 
deverão ser prestados por profissional de nível superior completo na área de Tecnologia da 
Informação, qualificado em Gerência de Infraestrutura de Rede, compatível com os Sistemas 
Operacionais e Aplicativos existentes hoje na Junta Comercial do Estado de Sergipe JUCESE, 
comprovado através de certificação; 

i) A prestação de serviços de suporte e produção deverá ser realizada por 
profissional de nível superior completo na área de Tecnologia da Informação, qualificado em 
Gerência de Infra-Estrutura de Rede, compatível com os Sistemas Operacionais e Aplicativos 
existentes hoje na JUCESE; 

13.1.5.5.1 - Para fins de comprovação da formação do profissional a ser 
designado para a execução dos serviços, serão aceitos: 

a) Formação acadêmica: Comprovação de formação escolar, com 
diploma ou certificado devidamente registrado no MEC e/ou órgão de representação da classe. 

b) Formação profissional: Diploma, certificado ou documento 
equivalente, expedido por empresa pública ou privada. 

13.2 - Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer 
processo de cópia autenticada, publicação em órgão da imprensa oficial ou ainda por meio de cópia 
simples, a ser autenticada por servidor habilitado da Superintendência Geral de Compras 
Centralizadas, mediante conferência com os originais. As cópias deverão ser apresentadas 
perfeitamente legíveis. 

13.2.1 - Os documentos de habilitação deverão estar com prazo vigente. 
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13.3 - Ao Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar da licitante, em qualquer tempo, no curso da 
licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando-lhe prazo para 
atendimento. 

13.4 - A falta de qualquer dos documentos exigidos no edital implicará inabilitação da licitante, 
sendo vedada, a concessão de prazo para complementação da documentação exigida para a 
habilitação. 

14.0 - DO TRATAMENTO DIFERENCIADO ÀS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE 
PEQUENO PORTE E COOPERATIVAS 

14.1 - O tratamento diferenciado conferido às empresas de pequeno porte, às microempresas e às 
cooperativas de que tratam a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e a Lei 11.488, de 
15 de junho de 2007, deverá seguir o procedimento descrito a seguir: 

14.1.1 - Os licitantes deverão indicar no sistema eletrônico de licitações, antes do 
encaminhamento da proposta eletrônica de preços, a sua condição de microempresa, empresa de 
pequeno porte ou cooperativa. 

14.1.1.1 - O licitante que não informar sua condição antes do envio das propostas 
perderá o direito ao tratamento diferenciado. 

14.1.2 - Ao final da sessão pública de disputa de lances, terminado o tempo aleatório, o 
sistema eletrônico detectará automaticamente as situações de empate a que se referem os § § 1 °  e 2°  
do art. 44 da Lei Complementar 123/2006, de 14 de dezembro de 2006. 

14.1.2.1 - Considera-se empate aquelas situações em que as propostas apresentadas 
pelas microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas sejam iguais ou até 5% (cinco por 
cento) superiores à proposta mais bem classificada, quando esta for proposta de licitante não 
enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa. 

14.1.2.2 - Não ocorre empate quando a detentora da proposta mais bem classificada 
possuir a condição de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa. Nesse caso, o 
pregoeiro convocará a arrematante a apresentar os documentos de habilitação, na forma dos itens 
12.3.1 e 13.0 deste edital. 

14.1.3 - Caso ocorra a situação de empate descrita no item 14.1.2.1, o pregoeiro convocará o 
representante da empresa de pequeno porte, da microempresa ou da cooperativa mais bem 
classificada, imediatamente e por meio do sistema eletrônico, a ofertar lance inferior ao menor lance 
registrado para o lote no prazo de cinco minutos. 

14.1.3.1 - Caso a licitante convocada não apresente lance inferior ao menor valor 
registrado no prazo acima indicado, as demais microempresas, empresas de pequeno porte ou 
cooperativas que porventura possuam lances ou propostas na situação do item 14.1.2.1 deverão ser 
convocadas, na ordem de classificação, a ofertar lances inferiores à menor proposta. 
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14.1.3.2 - A microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa que primeiro 
apresentar lance inferior ao menor lance ofertado na sessão de disputa será considerada arrematante 
pelo pregoeiro, que encerrará a disputa do lote na sala virtual, passando a correr o prazo de 04 
(quatro) dias para apresentação da documentação de habilitação e da proposta de preços, conforme 
item 12.3.1 deste edital. 

14.1.3.3 - O não oferecimento de lances no prazo especifico destinado a cada licitante 
produz a preclusão do direito de apresentá-los. Os lances apresentados em momento inadequado, 
antes do início do prazo específico ou após o seu término serão considerados inválidos. 

14.1.4 - Caso a proposta inicialmente mais bem classificada, de licitante não enquadrado 
como microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, seja desclassificada pelo pregoeiro, 
por desatendimento ao edital, essa proposta não é mais considerada como parâmetro para o efeito do 
empate de que trata esta cláusula 

14.1.4.1 - Para o efeito do empate, no caso da desclassificação de que trata o item 
anterior, a melhor proposta passa a ser a da próxima licitante não enquadrada como microempresa, 
empresa de pequeno porte ou cooperativa, observado o previsto no item 14.1.2.2. 

14.1.4.2 - No caso de o sistema eletrônico não convocar automaticamente a 
microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, o pregoeiro o fará através do "chat de 
mensagens". 

14.1.4.3 - A partir da convocação de que trata o item 14.1.4.2, a microempresa, 
empresa de pequeno porte ou cooperativa, terá 48 (quarenta e oito) horas para oferecer proposta 
inferior à então mais bem classificada, através do "chat de mensagens", sob pena de preclusão de seu 
direito. 

14.1.4.4 - Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa exercite o 
seu direito de apresentar proposta inferior à mais bem classificada, terá, a partir da apresentação 
desta no "chat de mensagens", o prazo de 04 (quatro) dias para encaminhar a documentação de 
habilitação e proposta de preços, conforme item 12.3.1 deste edital. 

14.1.5 - O julgamento da habilitação das microempresas, empresas de pequeno porte 
e cooperativas obedecerá aos critérios gerais definidos neste edital, observadas as particularidades de 
cada pessoa jurídica. 

14.1.6 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado às microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas um prazo adicional de 2 
(dois) dias úteis para a regularização da documentação, contados a partir da notificação da 
irregularidade pelo pregoeiro. O prazo de 2 (dois) dias úteis poderá ser prorrogado por igual período 
se houver manifestação expressa do interessado antes do término do prazo inicial. 
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15.0 - DOS RECURSOS: 

15.1 - O licitante que desejar recorrer deverá manifestar essa intenção no prazo improrrogável 
de 24 (vinte e quatro) horas, contado a partir do ato de declaração do vencedor do lote (item 
12.3). 

15.1.1 - O acesso à fase de manifestação da intenção de recurso será assegurado aos licitantes 
classificados e desclassificados. 

15.1.2 - A manifestação da intenção de recorrer deve ser formalizada em campo específico 
do sistema de licitações (sítio www.licitacoes-e.com.br ). 

15.1.3 - Decorridas as 24 (vinte e quatro) horas para a manifestação da intenção de recurso, o 
licitante terá 03 (três) dias corridos, contados a partir do primeiro dia útil seguinte, para encaminhar a 
peça recursal. Os demais licitantes ficarão, desde logo, intimados a apresentar contra-razões em igual 
número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente. 

15.2 - A falta de manifestação imediata e motivada importará decadência do direito de recurso. 

15.3 - Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando 
não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente. 

15.4 - Os recursos e contra-razões de recurso de qualquer natureza devem ser endereçados ao 
pregoeiro e protocolados junto à Superintendência Geral de Compras Centralizadas da Secretaria de 
Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SGCC/SEPLAG, localizada na Rua Duque de 
Caxias n° 346— Bairro São José - CEP n°49015-320, nesta Capital, em dias úteis, no horário de 7 às 
13 horas, o qual deverá receber, examinar e submetê-los à autoridade competente que decidirá sobre 
sua pertinência. O recurso e contra-razões devem fazer menção ao número do Pregão Eletrônico, 
número do processo e do órgão solicitante da licitação. 

15.5 - O recurso contra decisão do pregoeiro somente têm efeito suspensivo em relação ao(s) lote(s) 
objeto da contestação. 

15.6 - O acolhimento do recurso importa a invalidação apenas dos atos não suscetíveis de 
aproveitamento. 

16.0 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: 

16.1 - Em caso de recurso, ou quando houver apenas uma proposta habilitada, ou, ainda, quando não 
se realizarem lances durante a sessão de disputa, caberá ao Superintendente Geral de Compras 
Centralizadas a adjudicação do objeto ao licitante declarado vencedor. 

16.2 - Nos demais casos, o pregoeiro fará a adjudicação do(s) lote(s) ao(s) licitante(s) vencedor(es). 
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16.3 - A homologação é ato de competência da autoridade que determinou a abertura do 
procedimento. 

17.0 - DA CONTRATAÇÃO: 

17.1 - Será firmado Contrato com o licitante vencedor, o qual terá vigência de 12 (doze) meses, 
contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado com vistas à obtenção de preços 
e condições mais vantajosas para a Administração, na forma do art. 57, Ilda Lei 8.666/93. 

17.1.1 - a empresa deverá comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados 
a partir da data de sua convocação, por escrito, para assinatura do Contrato. 

17.1.2 - decorrido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do 
comunicado oficial para assinatura do contrato, observado o disposto no § 1° do art. 64 da Lei 
8.666/93, e não tendo a empresa vencedora comparecido ao chamamento, perderá o direito à 
contratação e estará sujeita às penalidades previstas no item 23.0 deste edital. 

17.2 - Nas hipóteses de recusa do adjudicatário ou do seu não-comparecimento para assinatura do 
contrato ou retirada do empenho, no prazo estipulado, bem como em caso de perda dos requisitos de 
manutenção da habilitação, será aplicado o disposto no inciso XIII, do artigo 15, do Decreto Estadual 
n° 26.53112009, com a convocação do licitante que tenha apresentado a segunda melhor oferta 
classificada, obedecida às exigências de habilitação do tópico 13 deste edital. 

17.2.1 - O disposto no subitem anterior poderá sempre se repetir até a efetiva celebração do 
Contrato, observado as ofertas anteriormente apresentadas pelos licitantes, sem prejuízo da aplicação 
das penalidades cabíveis ao licitante que não cumprir os compromissos assumidos no certame. 

17.3 - A Contratada está obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou 
supressões determinados pelo Contratante até 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado, na 
formado artigo 65 § 1° da Lei n° 8.666/93. 

17.4 - Qualquer entendimento relevante entre a Contratante e a Contratada será formalizado por 
escrito e também integrará o Contrato. 

17.5 - A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos arts. 77 
e seguintes da Lei n° 8.666/93. 

17.6 - A contratada deverá prestar garantia contratual, no valor correspondente a 5% (cinco por 
cento) do valor do contrato, podendo optar por fiança-bancária, seguro-garantia ou caução em 
dinheiro ou em títulos da dívida pública, conforme art. 561, II e ifi da Lei 8.666/93. 

18.0 - DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO: 

18.1 - O reecjuih'brio econômico-financeiro do contrato obedece às regras dispostas nos arts. 14-B a 
14-O da Lei n°5.848/2006. 
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18.2 - O reequilíbrio econômico-financeiro é limitado ao preço mínimo de mercado relativo ao 
objeto contratado. 

18.3 - Caso o preço passe a ser superior ao de mercado, impõe-se, como regra, a instauração de um 
novo processo licitatório, bem como a avaliação da oportunidade e conveniência da rescisão 
contratual. 

18.4 - O preço será reajustado, com base na variação do IPCA, após cada 12 (doze) meses, contados 
da data de apresentação da proposta final na licitação. 

Parágrafo único. Os reajustes de preço serão formalizados por meio de simples apostilamento, de 
acordo com o disposto no art. 65, §8°, da Lei (Federal) n.° 8.666/93. 

19.0 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

19.1 - Compete à Contratante: 

a) Assegurar o livre acesso dos empregados da Contratada a todos os locais onde se fizerem 
necessários os serviços; 

b) Acompanhar e fiscalizar, a execução dos serviços; 
c) Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços 

contratados, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou irregularidades 
observadas; 

d) Efetuar o pagamento a Contratada de acordo com o estabelecido no Contrato. 

20.0 - OBRIGACÕES DA CONTRATADA: 

20.1 - Compete à Contratada: 

a) Executar o serviço objeto deste Contrato em estrito acordo com as disposições do Edital e 
discriminação da proposta e ainda conforme as responsabilidades dispostas a seguir: 

b) Manter durante toda a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação; 

e) Prestar a garantia contratual; 

d) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Junta Comercial do Estado de Sergipe 
ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Contratante; 

e) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, 
resultantes da execução do Contrato; 

O Cumprir as normas e obrigações impostas pela legislação trabalhista, bem como pelas 
firmadas nas convenções coletivas de trabalho da categoria correspondente; 
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g) Conceder auxílio alimentação aos profissionais contratados, nos limites mínimos estipulados 
pela Convenção Coletiva de Trabalho da categoria; 

h) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o Contrato firmado com a Contratante, sem 
prévia e expressa anuência; 

i) Não realizar associação com outrem, cessão ou transferência total ou parcial, bem como a 
fusão, cisão ou incorporação, sem prévia e expressa anuência do Contratante; 

j) Substituir, sempre que exigido pela Contratante e independentemente de justificativa por 
parte desta, qualquer empregado cuja atuação, permanência e ou comportamento sejam 
julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à, disciplina da Junta Comercial do 
Estado de Sergipe - JUCESE, ou ao interesse do Serviço Público; 

k) A Contratada obrigar-se-á a substituir, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer 
empregado que, do ponto de vista da Contratante, não esteja atendendo suas necessidades. 
Em caso de falta ou ausência legal e férias, a Contratada obriga-se a substituir o faltoso no 
prazo de 2 (duas) horas da comunicação feita pela Junta Comercial do Estado de Sergipe - 
JUCESE. 

1) Comprovar o recolhimento das contribuições sociais relativas à mão-de-obra empregada no 
Contrato (GR do FGTS e GRPS do INSS), correspondente ao mês da última competência 
vencida, bem como apresentar a respectiva folha de pagamento e ainda o CND e o CRF 
válidos e o comprovante de fornecimento do ticket refeição ou similar, se necessário e 
determinado, e o vale-transporte aos empregados alocados; 

m) Designas preposto para atender aos chamados e exigências da Contratante; 

r 	 n) Manter os empregados contratados sempre com os seguintes requisitos: 

- comparecerem limpos e asseados para a execução dos serviços; 
- obedecer ao horário; 
- portar crachá de identificação individual, quando em serviço. 

o) Fornecer uniformes e seus complementos à mão-de-obra envolvida (calça, camisa, sapatos, 
livro de ocorrência), não podendo repassar os custos de qualquer destes itens de uniforme e 
equipamentos a seus empregados; 

p) Instruir seu preposto quanto à necessidade de acatar as orientações da Junta Comercial do 
Estado de Sergipe - JUCESE, inclusive quanto ao cumprimento das normas internas e de 
segurança e medicina do trabalho; 

q) Os supervisores da contratada deverão, obrigatoriamente, inspecionar os postos no mínimo 
uma vez por semana; 

r) Em caso de deslocamento de profissional, para um município fora da sede da Junta 
Comercial do Estado de Sergipe, por determinação, eventualmente e em objeto de serviço, a 
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licitante contratada concederá diária para cobrir despesas com alimentação, hospedagem e 
permanência, em igual valor ao previsto em ato deliberativo desta administração, que 
concedem diárias e que esteja vigente no exercício. Os deslocamentos dentro do Estado terão, 
além das diárias, o pagamento da passagem de ônibus e os deslocamentos para fora do Estado 
terão o pagamento de passagem aérea na classe econômica; 

s) O ressarcimento dos valores correspondentes às despesas provenientes de deslocamentos de 
profissionais mencionados acima será efetuado mediante Nota Fiscal ou Fatura, emitidas a 
parte, acrescida dos impostos legais, não incidindo sobre esta fatura qualquer margem de 
lucro. 

21.0 - DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

21.1 - Os SERVIÇOS deverão serão prestados na sede da Junta Comercial do Estado de Sergipe - 
JUCESE, localizada na Rua Propriá, n°315, Bairro Centro, CEP 49.010-020, Aracaju/SE, bem como 
nos demais municípios do Estado de Sergipe que se fizerem necessários, conforme projeto básico 
anexo a este edital. 

21.2 - A realização do serviço da presente licitação dar-se-á de acordo com art. 73, inciso 1, alíneas 
"a" e "b" da lei n° 8666/93. 

21.3 - O recebimento provisório ou definitivo do objeto do contrato não exclui a responsabilidade 
civil a ele relativa, nem a ético-profissional, pela perfeita execução do contrato. 

22.0 - DO PAGAMENTO: 

22.1 - O pagamento será efetuado após liquidação da despesa por meio de crédito em conta corrente 
indicada pelo licitante(s) vencedor(es), no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos, mediante a 
apresentação de Nota Fiscal/Fatura, devidamente certificada pelo Setor responsável pelo recebimento 
da JUCESE. 

22.2 - Cabe ao Estado de Sergipe promover a retenção do ISSQN nos casos previstos na legislação 
do município competente para arrecadação do tributo. 

22.3 - Para fazer jus ao pagamento, a empresa deverá apresentar, juntamente com o documento de 
cobrança, prova de regularidade perante o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, perante o 
FGTS - CRF, Fazendas Estadual e Municipal do domicílio do contratado. 

22.4 - Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto houver pendência de liquidação de 
obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

22.5 - Caso se faça necessária à reapresentação de qualquer Nota Fiscal/Fatura por culpa do 
contratado, o prazo previsto no item 22.1 reiniciar-se-á a contar da data da respectiva re-
apresentação. 
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22.6 - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado. 

22.7 - No caso de atraso de pagamento, será utilizado, para atualização do valor, o Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor - INPC/IBGE. 

23.0 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

23.1 Ao fornecedor que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o 
contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, não mantiver a 
proposta, ensejar o retardamento da execução do objeto, falhar ou fraudar na execução do contrato, 
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, poderão ser aplicadas as seguintes sanções, 
garantidos o contraditório e a prévia defesa, de acordo com as disposições do Decreto Estadual n° 
24.912/07: 

23. 1.1 - advertência; 

23.1.2 - multa, observados os seguintes limites máximos: 

a) multa de 0,3 % (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, 
sobre o valor do fornecimento ou serviço não realizado; 

b) multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não 
cumprida, com o conseqüente cancelamento da nota de empenho ou documento 
equivalente; 

23.1.3 - impedimento de licitar e de contratar com o Estado de Sergipe, pelo prazo de até 5 
(cinco) anos; 

23.1.4 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

§ P O valor da multa aplicada será descontado do valor da garantia prestada, retido dos pagamentos 
devidos pela Administração ou cobrado judicialmente, sendo corrigida monetariamente, de 
conformidade com a variação do IPCA, a partir do termo inicial, até a data do efetivo recolhimento. 

§ 20  A contagem do período de atraso na execução dos ajustes será realizada a partir do primeiro dia 
útil subseqüente ao do encerramento do prazo estabelecido para o cumprimento da obrigação. 

24.0 - DISPOSIÇÕES FINAIS: 

24.1 - A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a JIJCESE revogá-
la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivado de fato superveniente comprovado 
ou anulá-la por ilegalidade, de oficio ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado 
disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitação. 
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24.2 - Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o 
Estado de Sergipe não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 
condução ou do resultado do processo licitatório. 

24.3 - O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento 
apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará imediata desclassificação do 
proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato, sem 
prejuízo das demais sanções cabíveis. 

24.4 - Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de 
fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

24.5 - Da contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expedientes na Secretaria 
de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, com exceção ao tópico 15.1 deste Edital, de forma 
que, caso o término do prazo das 24 (vinte e quatro) expire num sábado ou feriado, ainda assim, 
contará para os fins legais. 

24.6 - É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, promover 
diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 

24.7 - O desatendimento de exigências formais, não essenciais, não importará no afastamento do 
proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua 
proposta. 

24.8 - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a 
finalidade e a segurança da contratação. 

24.9 - As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por 
qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no 
Diário Oficial do Estado. 

24.10 - A participação do proponente nesta licitação implica a aceitação de todos os termos deste 
edital. 

24.11 - Havendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a 
sessão será transferida para dia e horário definidos pelo pregoeiro, comunicando devidamente aos 
licitantes do pregão eletrônico. 

24.12 - Os casos omissos serão decididos pelo Pregoeiro em conformidade com as disposições 
constantes dos Decretos e Leis citadas no preâmbulo deste edital. 

24.13 - O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste edital será 
o da Comarca de Aracaju/SE. 
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24.14 - Constitui parte integrante deste edital: 

24.14.1 - Anexo 1 - Termo de Referência; 

24.14.2- Anexo II- Projeto Básico; 

24.14.3 - Mexo III - Minuta do Contrato. 

Aracaju/SE, xx de xxxxxxx de 2014. 

PREGOEIRO/SEPLAG 
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ANEXO 1- (TERMO DE REFERÊNCIA) 

1.0 - DO OBJETO: Contratação de empresa para prestar serviços especializados de tecnologia da 
informação para atender às necessidades da Junta Comercial do Estado de Sergipe - JUCESE. 

1.1 - Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional e preenchidos no campo apropriado 
do sistema eletrônico com o VALOR GLOBAL ANUAL dos serviços. 

1.2 - Nos preços propostos deverão estar incluídos todos os custos diretos e indiretos relativos ao 
cumprimento integral do objeto, envolvendo, dentre outras despesas, tributos de qualquer natureza, 
impostos, taxas, transportes, seguro, encargos sociais, direitos trabalhistas e previdenciários. 

LOTE 01 
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ANEXO II— PROJETO BÁSICO 

1-DO OBJETIVO 

Especificar parâmetros para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
Modernização Administrativa e Tecnologia da Informação para manter e modernizar a infraestrutura 
tecnológica da JUCESE e ainda dar suporte e apoio a continuidade dos serviços suportados pela 
Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios - 
REDESIM, instituída pela Lei n° 11.598, de 3 de dezembro de 2007, que tem como objetivo 
estabelecer diretrizes e procedimentos para a simplificação, desburocratização e integração do 
processo de registro e legalização de empresários e pessoas jurídicas no âmbito da União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios. 

O referido sistema faz a integração de todos os processos dos órgãos e entidades responsáveis pelo 
registro, inscrição, licenciamento, alterações baixa das empresas, por meio de uma única entrada de 
dados e de documentos, acessada por meio da Internet, trazendo facilidade para os cidadãos 
sergipanos e brasileiros. 

Deste modo, a Junta Comercial do Estado de Sergipe - JUCESE, integrar-se-á com a Receita Federal 
do Brasil - RFB, Prefeituras Municipais, Secretaria da Fazenda - SEFAZ, Corpo de Bombeiros, 
Órgãos Ambientais, Vigilâncias Sanitárias Estadual e Municipal. 

Com a REDESIM, os usuários também podem obter informações e orientações pelo Sítio da 
JUCESE ou de forma presencial, a exemplo do acesso a dados de registro ou inscrição, alteração e 
baixa de empresários e pessoas jurídicas. Este é um projeto de grande importância para o 
aprimoramento do ambiente de negócios no Estado e no Brasil, o que contribui para o 
desenvolvimento econômico perene e sustentável. 

Além da importância da REDESIM, a contratação é imprescindível para a JUCESE, tendo em vista a 
necessidade de manutenção, customização e suporte do Sistema SIARCO - Sistema Integrado de 
Automação do Registro do Comércio, que hoje integra todas as Juntas Comerciais do Brasil. 

Faz-se imprescindível ainda para a prestação de serviços de administração e disponibilização de 
ferramentas, dispositivos e acessórios para gerenciamento da rede da Junta Comercial do Estado de 
Sergipe. 

Também se mostra necessária para a digitalização de nosso acervo em arquivos digitais, através da 
execução de serviços de suporte e produção de serviços especializados em GED - Gerência 
Eletrônica de Documentos e Back End. Os referidos serviços estão de acordo com especificações 
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contidas neste Termo de Referência destinados a promover a modernização administrativa e 
Tecnológica da JUCESE. 

2-DO OBJETO 

Contratação de empresa especializada para prestação de forma contínua de serviços técnicos 
especializados em Tecnologia da Informação - TI (conforme planilha de detalhamento dos serviços, 
constante no item 3). 

3- DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS 

Serviços de suporte em microinformática, administração e suporte em redes; digitalização de 
documentos, compreendendo tratamento de imagem, indexação de imagem, higienização e 
preparação de documentos; serviços de supervisão de bureaus de digitalização; webdesigner; 
programação de sistemas; análise de sistemas; de testes de software e serviços de coordenação de 
equipe e projeto. 

A qualificação profissional necessária dos técnicos para a execução dos serviços acima estão listadas 
abaixo: 

Ue Redes 

na área 

Comprovar aptidão à função a ser desempenhada, por meio de atestado de capacidade 
técnica ou certificação na área. 	 -   

Formação de nível superior na área de Tecnologia da Informação 
CAPACITACÃO 
Comprovar aptidão à função a ser desempenhada, por meio de atestado de capacidade 
técnica ou certificação na área. 

Análise de Sistemas 
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2° Grau Completo 
CAPACITACÃC 
Comprovar aptidão à função a ser desempenhada, por meio de atestado de capacidade 
técnica ou certificação na área.  

2° Grau Completo 
CAPACITAÇÃO 
Comprovar aptidão à função a ser desempenhada, por meio de atestado de capacidade 
técnica ou certificação na área.  

ue 

2° Grau Completo 
CAPACITAÇÃO 
Comprovar aptidão à função a ser desempenhada, por meio de atestado de capacidade 
técnica ou certificação na área. 

Para a execução dos serviços descritos acima, previstos no escopo do objeto deste certame licitatório, 
serão contratadas horas técnicas das seguintes especificidades. 

Horas Técnicas em Serviços Especializados Em 
Total de Horas 
Contratadas 

Administração de Redes 
__- 

1512 
Administração de Banco de Dados 756 
Análise de Sistemas 756 
Auxílio de Informática 3780 
Programação 2268 
Preparação 2268 
Supervisão 1512 
Webdesigner 756 
Coordenação de Equipe e Projeto 756 
Testes de software 300 

A plataforma de tecnologia da JUCESE utiliza os seguintes softwares: 

BANCO DE DADOS: 
Superintendência Geral de Compras Centralizadas - SGCC/SEPLAG 
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* Oracle 91 e lOg 
* MySql; 
* PostgreSQL; 
* DB2. 

LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO 
* pflp; 

* Java; 
* .Net 

SISTEMAS OPERACIONAIS 
*Windows (Xp, Vista, 7, Server 2008); 
* Linux (Ubuntu 12.04, Suse). 

GERÊNCIA DE REDES 
*ZM3BIX 

OUTROS SISTEMAS 
* JOOMLA (API para desenvolvimento em PHP); 
* GERIMAGEM (Aplicativo de digitalização vinculado aos scanners Kodak); 
* SIARCO (Sistema de arquivamento de processo, utilizando banco Oracle); 
* OCS Inventory; 

4- JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO 

Haja vista esta Autarquia não dispor no quadro de pessoal de profissionais com perfil técnico 
visando atender às necessidades de execução de atividades relacionadas com soluções em tecnologia 
da Informação; 

Considerando a imperiosa necessidade de continuidade na prestação dos serviços públicos prestados 
por esta JUCESE; 

Considerando que a EMGETIS, órgão do Estado que tem como função de governo o trato com a 
Tecnologia de Informação, hoje atua como agência reguladora e não mais como prestadora de 
Serviços; 

Considerando que há hoje na estrutura da JUCESE serviços prestados através de sistemas 
informatizados que não podem sofrer descontinuidade, tendo em vista o grande prejuízo que causaria 
junto a seus usuários; 

Considerando que a JUCESE se encontra em fase de implantação da REDESIM no Estado de 
Sergipe e atendendo as seguintes Leis descritas abaixo: 
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LEI N°11.598. DE 3 DE DEZEMBRO DE 2007 

Cria a Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios - 
REDES1M e estabelece normas gerais para a simplificação e integração do processo de registro e 
legalização de empresários e de pessoas jurídicas. 

DECRETO N° 6.884, DE 25 DE JUNHO DE 2009 

Cria o Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de 
Empresas e Negócios - CGSIM. 

Sugerimos a contratação dos serviços descritos nos tópicos subsequentes, tendo em vista que estes 
possibilitarão aos gestores da Junta Comercial do Estado de Sergipe - JUCESE uma administração 
eficiente, de transformação e modernização tecnológica com a implantação do programa REDESIM, 
e, principalmente, dos sistemas que fazem a integração com as prefeituras municipais, a consulta de 
Viabilidade, a consulta nos registros sobre a existência de empresas constituídas com nomes 
empresariais idênticos ou semelhantes ao nome empresarial da empresa que se pretende abrir, e o 
módulo integrador (sistema desenvolvido para integrar as informações da consulta de viabilidade), 
bem como a integração com os órgãos licenciadores, a exemplo do Corpo de Bombeiros, Vigilância 
Sanitária e ADEMA. 

5-FUNDAMENTO LEGAL 

5.1 - As disposições constantes deste Projeto Básico foram elaboradas com base nos seguintes 
normativos: Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto n° 5.450 de 31 de março de 2005, e 
subsidiariamente a Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, Lei Estadual n° 6.206, de 24 de 
setembro de 2007, a Lei Estadual n° 5.280, de 29 de janeiro de 2004 e a Lei Estadual n° 5.848, de 13 
de março de 2006, bem como os Decretos Estaduais n° 26.531, de 14 de outubro de 2009 e n° 
26.533, de 15 de outubro de 2009. 

5.2 - Os serviços referenciados neste projeto básico, dadas as suas características, enquadram-se no 
conceito de serviço comum conforme definido no § 1°, do art. 2°, do Decreto n° 5.450/2005. 

6- POSTOS DE SERVIÇOS VINCULADOS AO CONTRATO 

Os serviços serão prestados de segunda-feira ã sexta-feira, no horário das 07:00 às 13:00 e das 15:00 
às 17:00 horas, na sede da Junta Comercial do Estado de Sergipe - JUCESE, localizada na Rua 
Propriá, n° 315, Bairro Centro, CEP 49.010-020, Aracaju/SE, bem como nos demais municípios do 
Estado de Sergipe que se fizerem necessários. 
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7- OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Compete à Contratante: 

a) Assegurar o livre acesso dos empregados da Contratada a todos os locais onde se fizerem 
necessários os serviços; 

b) Acompanhar e fiscalizar, a execução dos serviços; 

e) Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços 
contratados, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou irregularidades 
observadas; 

d) Efetuar o pagamento à Contratada de acordo com o estabelecido no Contrato. 

8-OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Compete à Contratada 

a) Executar o serviço objeto deste Contrato em estrito acordo com as disposições do 
Edital e discriminação da proposta e ainda conforme as responsabilidades dispostas a seguir: 

b) Manter durante toda a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação; 

C) 	 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Junta Comercial do 
Estado de Sergipe ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato não 
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela : 
Contratante; 

d) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, prevideneiários, fiscais e 
comerciais, resultantes da execução do Contrato; 

e) Cumprir as normas e obrigações impostas pela legislação trabalhista, bem como 
pelas firmadas nas convenções coletivas de trabalho da categoria correspondente; 

O 	 Conceder auxílio alimentação aos profissionais contratados, nos limites mínimos 
estipulados pela Convenção Coletiva de Trabalho da categoria; 

g) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o Contrato firmado com a 
Contratante, sem prévia e expressa anuência; 

h) Não realizar associação com outrem, cessão ou transferência total ou parcial, 
bem como a fusão, cisão ou incorporação, sem prévia e expressa anuência do Contratante; 
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i) 	 Substituir, sempre que exigido pela Contratante e independentemente de 
justificativa por parte desta, qualquer empregado cuja atuação, permanência e ou 
comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios â disciplina da 
Junta Comercial do Estado de Sergipe - JUCESE, ou ao interesse do Serviço Público; 

D 	 A Contratada obrigar-se-á a substituir, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 
qualquer empregado que, do ponto de vista da Contratante, não esteja atendendo suas 
necessidades. Em caso de falta ou ausência legal e férias, a Contratada obriga-se a substituir o 
faltoso no prazo de 2 (duas) horas da comunicação feita pela Junta Comercial do Estado de 
Sergipe - JUCESE. 

k) 	 Comprovar o recolhimento das contribuições sociais relativas à mão-de-obra 
empregada no Contrato (UR do FGTS e GRPS do INSS), correspondente ao mês da última 
competência vencida, bem como apresentar a respectiva folha de pagamento e ainda o CND e o 
CRF válidos e o comprovante de fornecimento do ticket refeição ou similar, se necessário e 
determinado, e o vale-transporte aos empregados alocados; 

1) 	 Designar preposto para atender aos chamados e exigências da Contratante; 

M) 	 Manter os empregados contratados sempre com os seguintes requisitos: 

- comparecerem limpos e asseados para a execução dos serviços; 
- obedecer ao horário; 
- portar crachá de identificação individual, quando em serviço. 

n) Fornecer uniformes e seus complementos à mão-de-obra envolvida (calça, 
camisa, sapatos, livro de ocorrência), não podendo repassar os custos de qualquer destes itens de 
uniforme e equipamentos a seus empregados; 

o) Instruir seu preposto quanto à necessidade de acatar as orientações da Junta 
Comercial do Estado de Sergipe - JUCESE, inclusive quanto ao cumprimento das normas 
internas e de segurança e medicina do trabalho; 

P) 	 Os supervisores da contratada deverão, obrigatoriamente, inspecionar os postos 
no mínimo uma vez por semana; 

q) Em caso de deslocamento de profissional, para um município fora da sede da Junta 
Comercial do Estado de Sergipe, por determinação, eventualmente e em objeto de serviço, a 
licitante contratada concederá diária para cobrir despesas com alimentação, hospedagem e 
permanência, em igual valor ao previsto: em ato deliberativo desta administração, que concedem 
diárias e que esteja vigente no exercício. Os deslocamentos dentro do Estado terão, além das 
diárias, o pagamento da passagem de ônibus e os deslocamentos para fora do Estado terão o 
pagamento de passagem aérea na classe econômica; 

r) O ressarcimento dos valores correspondentes às despesas provenientes de deslocamentos de 
profissionais mencionados acima será efetuado mediante Nota Fiscal ou Fatura, emitidas a parte, 
acrescida dos impostos legais, não incidindo sobre esta fatura qualquer margem de lucro. 
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9- DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS 

Todas as atividades deverão ser desenvolvidas em consonância com as plataformas de tecnologia já 
adotadas pela JUCESE, descritas neste projeto, as quais envolvem todos os aplicativos desenvolvidos 
ou adquiridos pela própria Junta Comercial do Estado de Sergipe, conforme requisitos técnicos a 
seguir descritos: 

a) Ser concebido sobre uma arquitetura orientada a serviços (SOA - Service Oriented 
Architecture), permitindo assim que as ftincionalidades possam ser facilmente acessadas de 
outras aplicações, o que possibilita uma fácil integração com os sistemas existentes, tais como o 
SIARCO; 

b) Utilizar tecnologias e recursos já instalados e utilizados pela JUCESE nas aplicações e parque de 
servidores atuais, ou seja, as aplicações devem ser concebidas com todas as funcionalidades na 
Web utilizando a tecnologia NET 2.0, sendo assim executadas pelo Microsoft Internet 
Information Server, e armazenar seus dados no Banco de Dados ORACLE, versão 1 Og 
(10.2.0.3) já de propriedade da JUCESE e um Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados 
(SGBD) que oferece recursos para processamento e consultas textuais, bem como permite o 
gerenciamento de grandes volumes de informações através de recursos nativos de escalabilidade 
e disponibilidade: cluster de servidores com balanceamento de carga, particionamento de tabela, 
backup on-line e site de backup; 

c) Garantir que todos os componentes da solução, aplicação, SGBD e servidor de aplicação; 

d) Oferecer recursos de integração e autenticação a partir de serviços de diretórios; 

e) Garantir a integração com o portal da INTRANET da JUCESE, permitindo assim que a 
aplicação possa ser acessada transparentemente a partir do portal, como também o 
gerenciamento de segurança e permissões de acessos definidas pelo portal seja totalmente 
utilizada nas validações de pemissão dos recursos da aplicação; 

O Todo o código fonte produzido, através do desenvolvimento de softwares e demais atividades, 
será da JUCESE; 

g) Garantir que todos os componentes da solução, aplicação, SGBD e servidor de 	aplicação, 
ofereçam suporte com garantia SLA de no máximo 24 horas. 

9.1- Gerenciamento e Monitoramento do Sistema de Auto Gestão em Registro do Comércio - 
SIARCO (condições estruturais para atender à base de dados ORACLE): 

Os serviços de gerenciamento e monitoramento do Sistema de Auto Gestão em Registro de 
Comércio compreendem: 
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a) Gerenciamento e monitoramento a utilização à distância nas três opções possíveis: Terminais, 
acesso via internet e através de emuladores de terminais - WTS; 

b) Gerenciamento e monitorainento do fluxo de dados gerado pelo sistema SIARCO; 

c) Gerenciamento e monitoramento do uso dos recursos do sistema operacional; 

d) Configuração de software e hardware para atendimento as instalações do sistema SIARCO; 

e) Gerenciamento e monitoramento da tecnologia utilizada pelo sistema SIARCO; 

O Gereneiamento e monitoramento das funcionalidades do sistema SIARCO apontando 
necessidades não atendidas; 

g) Gerenciamento e monitoramento e intercâmbio entre a JUCESE e o Departamento de Registro 
Empresarial e Integração - DREI, antigo Departamento Nacional do Registro do Comércio - 
DNRC. 

9.2-Serviços de digitalização de documentos e de implementação de solução GED - 
Gerenciamento Eletrônico de Documentos 

A Junta Comercial do Estado de Sergipe - JUCESE dispõe de duas unidades (também chamadas de 
bureau) de digitalizações de documentos em sua sede, que trabalham da seguinte forma: 

Unidade 01 (ou unidade Arquivo) 

Nesta unidade são digitalizados e indexados todos os documentos que se encontram no arquivo da 
JUCESE, composto por dossiês das empresas do Estado de Sergipe e documentos diversos de ordem 
administrativa. Os documentos referentes às empresas estão arquivados em caixas vedadas e 
organizados por ordem numérica sequencial. 
A digitalização dos mesmos dar-se-á mediante cronograma fornecido pela Administração da Junta 
Comercial do Estado de Sergipe, em conformidade com as horas técnicas de serviços contratadas. 
Por tratar-se de documentos de Arquivos este cronograma permite flexibilidade quanto a sua 
execução. 

Unidade 02 (ou unidade de Retaguarda) 

Nesta unidade são digitalizados todos os documentos processuais que, diariamente, são protocolados 
para procedimentos diversos previstos na atividade fim da Junta. Neste cenário, diferentemente da 
Unidade 01, os documentos devem ser digitalizados e indexados no mesmo dia que são expedidos 
pela Junta, diante da urgência de tramitação para providências administrativas que os mesmos 
requerem diante de suas especificidades. Para tanto, faz-se necessária uma equipe apta, técnica e 
quantitativamente, para atender a demanda variável em volume e tipo de processos que são 
oficializados cotidianamente do atendimento da Junta. 
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9.2.1 - Serviços de Solução em Gerência Eletrônica de Documentos - GED 

A utilização da Solução de Gerência Eletrônica de Documentos - GED, faz-se necessária diante da 
vinculação de imagens ao Sistema SIARCO, através do qual são geradas as visualizações dos 
processos e documentos já digitalizados. 

Com o advento da implementação da solução de GED - Gerenciamento Eletrônico de Documentos, 
desenhada e construída de forma a contemplar as demandas do nosso cenário, a segunda unidade de 
digitalização se transformará em ilhas de digitalização individuais alocadas no setor de Atendimento 
ao Cliente e de Protocolo da JUCESE, onde, inicialmente, todos os processos e documentos diversos 
encaminhados à Junta serão digitalizados já no ato do recebimento. 

Como segundo passo dentro do processo de implementação da solução de GED, todos os 
documentos encaminhados e protocolados na JUCESE serão recebidos somente no formato digital, 
obedecendo às metodologias técnicas inerentes a estes procedimentos e a legislação vigente, como já 
ocorre em diversos órgãos em nosso país. 

9.2.2- Serviços de digitalização de documentos: 

Os serviços de digitalização de documentos compreendem: 

a) Preparação Técnica de Documentos com vistas à Digitalização, incluindo: 

b) Desencademação do processo (retirada de capas e qualquer outro tipo de encadernação); 

c) Higienização e tratamento das folhas, com retirada de grampos, clipes ou quaisquer outros 
materiais que possam prejudicar o trajeto do papel no scanner ou danificar o equipamento, além 
de eventuais reparos em rasgos ou furos; 

d) Fazer a fotocópia de folhas que não tenham condição de suportar mecanismo de alimentação 
(fracionamento) do scanner; 

e) Classificar as informações dos documentos segundo grupos pré-definidos pela JUCESE com a 
inserção de fichas e dados de indexação para cada grupo ou tipo de documentos; 

1) Conferência dos dados do índice dos lotes dos documentos com os seus originais e de acordo 
com cada tipo de documento; 

g) Captura das imagens, utilizando software apropriado; 

h) Tratamento (limpeza) das imagens com marcas ou borrões, utilizando-se recursos do software 
fornecido; 
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i) Indexação dos documentos de acordo com o tipo de documento e com os dados referenciais dos 
mesmos, obedecendo três níveis de indexação e até cinco chaves de pesquisa; 

j) Verificação da criação das imagens em pasta (Windows) apropriada, associada aos arquivos e 
dados de indexação gerados pelo software; 

k) Inspeção e controle de qualidade das imagens digitais, com a observância da correta 
classificação das imagens oriundas do processo de digitalização e do processo de indexação. 
Nessa atividade, todas as imagens serão objeto de inspeção ótica para garantir o conteúdo e a 
qualidade das informações; 

1) Re-digitalização das imagens com qualidade não satisfatória; 

m) Garantir que será mantida a ordenação dos documentos, na sua forma original, após os 
procedimentos de digitalização e tratamento de imagens; 

n) Os serviços de digitalização e indexação de documentos serão efetuados na sede da JUCESE, 
que fornecerá infra-estrutura e todos os equipamentos para a realização dos mesmos. Os 
equipamentos de EPI e demais insumos serão fornecidos pela contratada. 

Os serviços pertinentes à digitalização de documentos estão previstos através da contratação de horas 
técnicas de serviços especializados nas funções de auxiliares de informática, preparadores e 
supervisão de bureaus de digiitalização. 

No tocante, à indexação de documentos, esta também poderá ocorrer de forma manual em 
documentos processuais ou administrativos, utilizando software de indexação de propriedade da 
Junta Comercial do Estado de Sergipe - JUCESE. 

A prestação dos referidos serviços deverão ser realizadas por profissional de nível superior completo 
na área de Tecnologia da Informação, qualificado e com experiência em projetos de implantação de 
gerência em GED - Gerência Eletrônica de Documentos, comprovada através de Atestado de 
Implantação de Solução de GED e de Responsabilidade Técnica e Atestado de Responsabilidade 
Técnica em serviços de Digitalização de Documentos, sendo que os referidos atestados devem ser 
expedidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente assinado, carimbado e em 
papel timbrado da empresa ou órgão tomador do serviço; e por funcionário qualificado com 
capacitação em Serviço de Customização em Ferramenta de Indexação de Documentos utilizando 
inclusive mapeamento de processos. 
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9.3 - Serviços de Gerenciamento de Iníraestrutura de Rede 

Entende-se como gerenciamento de infraestrutura um conjunto de ferramentas e dispositivos de 
informática com inteligência suficiente para monitorar de forma automática todo o füncionamento da 
rede de computadores da Junta Comercial do Estado de Sergipe - JUCESE e que deve atender as 
seguintes características: 

a) Capacidade para gerenciar no mínimo 5 (cinco) micros servidores e 50 (cinquenta) dispositivos de 
comunicação (link 's, roteadores, switch 's, etc); 

b) Centralizar todos os eventos da infra-estrutura de Tecnologia de Informação em uma única 
console. Portanto, não necessitar de combinação de produtos distintos nem a distribuição da 
visualização dos eventos de falhas em mais de uma interface; 

c) Possibilitar a exportação das estatísticas coletadas para qualquer banco de dados compatível com 
protocolo ODBC; 

d) Possuir forma de acesso para consulta totalmente via browser, sem a necessidade de se instalar 
nenhum componente na estação do cliente; 

e) Possibilitar a descoberta automática e manual dos objetos a serem monitorados na rede por 
SNMP, por ICMP e pelo porte dos serviços dos aplicativos disponíveis. Esta descoberta 
automática de dispositivos suporta, inclusive, a pesquisa por sub-redes de classes C e B bem como 
executar a descoberta através de lista de IP's ou tabela de roteadores; 

f) Suportar o SNMP versão 3, para permitir, caso seja necessário, a implantação de um padrão mais 
seguro de acesso à gerência SNIMP; 

g) Possibilitar a elaboração de mapas, de maneira automática, a partir da descoberta, bem como a 
elaboração de mapas de maneira manual com findos utilizando imagens do tipo BMP, JPEG e 
GIF; 

h) Permitir também a implementação de uma hierarquia de mapas para melhor modelar a 
visualização do ambiente. A navegação entre estes mapas é do mapa principal até os dispositivos 
e seus alarmes. Permitir a implementação de, pelo menos, quatro níveis hierárquicos de mapas; 

i) Possuir, de maneira automática e manual, a capacidade de criar agrupamentos de objetos 
monitorados (visões) por tipo de dispositivo e por sub-rede. Estas visões permitem um acesso 
seletivo ao subconjunto de itens nas diversas telas do produto; 

j) Dispor de mecanismos de procura de dispositivos por nome e IP e status de funcionamento; 
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k) Permitir a troca dos nomes dos dispositivos monitorados na tela de visualização e também possuir 
campos internos de descrição destes dispositivos para melhor documentá-los; 

1) Possuir a capacidade de correlacionar eventos para não emitir múltiplas mensagens no caso da 
falha de um componente comum a vários dispositivos que estejam sendo monitorados; 

m)Possuir a capacidade, a partir de eventos detectados, de executar ações do tipo: 

-envio de e-mail e envio de trap; 

-envio de mensagem do tipo net send. 

fl 	n) Executar comandos ou scripts no servidor local e em servidores remotos, onde estas ações 
permitem a seleção dos eventos por grupos de dispositivos e/ou por nível crítico dos alarmes 
emitidos; 

o) Possuir, especialmente para e-mail, mecanismos de segurança que restrinjam o número de e-mails 
enviados por período de tempo para não onerar os recursos da rede; 

p) Permitir a funcionalidade de se escalar os problemas que não tenham sido resolvidos após um 
determinado período de tempo, permitindo também o aumento do nível crítico do alarme e o seu 
re-direcionamento; 

q) Permitir a geração de gráficos históricos de todas as métricas que puderem ser coletadas a partir 
do padrão SNMP. Estes gráficos deverão estar disponíveis na própria ferramenta no mínimo nos 
formatos de barras verticais e horizontais, pizza e de pontos. Estes gráficos possuem escala 
configurável de modo a permitir a comparação de métricas diversas e de magnitudes diferentes 
em um mesmo gráfico. Permite ainda a mudança da escala de tempo de minutos, horas e dias em 
tempo real. A ferramenta não necessita de produtos de terceiros para a geração destes gráficos; 

r) Possibilitar a geração de gráficos de tendências baseado em seus dados históricos; 

s) Possuir facilidade de executar relatórios consolidando por períodos variáveis os dados coletados 
para as seguintes métricas: 

-Eventos por nível crítico; 

-Disponibilidade dos dispositivos monitorados; 

-Estabilidade do funcionamento destes perante os alarmes que lhe foram definidos; 

- Tráfego IP, UDP e TCP; 

- Erros de pacotes. 
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t) Possuir arquitetura que permite a implementação de um coletor de dados em LAN remota para 
possibilitar a diminuição de tráfego de WAN. A visualização e configuração deste coletor também 
podem ser via WEB; 

u) Possuir, opcionalmente, a arquitetura de Agentes, instalando-se apenas um por servidor, que 
permita coleta de dados básicos de CPU, memória, disco e disponibilidade de processos e serviços 
sem a necessidade de ativação do SNMP dos servidores. A visualização e configuração deste 
agente também pode ser feita via Web. Estes Agentes permitem, de maneira seletiva, também a 
consolidação de mensagens de logs de sistema operacional e de mensagens de arquivo texto na 
console central do produto. Os Agentes permitem a execução de comandos de forma automática a 
partir de uma regra criada no componente gerenciador central do produto; 

v) Permitir monitorar a disponibilidade de URLs bem como o tempo de resposta destas. Alarmes 
notificam a console central do produto quando a URL não está disponível ou o tempo de resposta 
para sua abertura é superior ao definido; 

w)Permitir a configuração do tempo de busca dos valores monitorados (tempo de polling) de forma 
diferenciada. Tome-se como exemplo: espaço disponível em disco a cada 15 minutos e nível de 
utilização da CPU a cada minuto, para o mesmo servidor; 

x) Permitir a criação de, no mínimo, 4 (quatro) tipos de usuários, podendo ter suas funcionalidades 
flexibilizadas através de configurações no produto; 

y) Capacidade de replicação e gerenciamento de infra-estrutura existente no Network Operation 
Center - NOC através de tecnologia Mobile (PDA 's). 

No tocante aos serviços de gerenciamento de inftaestrutura de rede, estes deverão ser prestados por 
profissional de nível superior completo na área de • Tecnologia da Informação, qualificado em 
Gerência de Infraestrutura de Rede, compatível com os Sistemas Operacionais e Aplicativos 
existentes hoje na Junta Comercial do Estado de Sergipe JUCESE, comprovado através de 
certificação. 

9.4 - Serviços de Suporte e Produção 

Os serviços de suporte e produção compreendem: 

a) identificar defeitos em equipamentos de informática; 

b) Ajustar e configurar os equipamentos; 

c) Transferir equipamentos entre as áreas; 

d) Controlar e transferir Patrimônio junto ao almoxarifado; 

e) Propor normas para operacionalização da área de assistência técnica, 
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O Realizar inventário periódico; Instalar softwares, equipamentos, componentes de 
microinformática e redes; 

g) A administração, orientação, controle e avaliação das atividades inerentes às funções de 
operação; 

h) Suporte para rede de microcomputadores; 

i) Suporte para dúvidas dos usuários da rede; 

j) Suporte a comunicação de dados e equipamentos de informática; 

k) Controlar e Administrar os equipamentos lotados na JUCESE; 

1) Controlar e Administrar a página da internet e intranet da JUCESE; 

m) Controlar tráfego de dados; 

n) Realizar backup dos dados; 

o) Desenvolver e aprimorar constantemente a política de segurança; 

p) Customizar e operacionalizar a rede; 

q) Propor normas e procedimentos para operacionalização da área de rede; 

r) Atender e assistir tecnicamente os usuários de rede, internet e intranet; 

s) Dar apoio ao usuário no uso de aplicativos básicos do Windows; 

t) Dar apoio ao usuário no uso de aplicativos básicos de edição de textos; 

u) Dar apoio ao usuário no uso de planilhas de cálculos; 

v) Dar apoio ao usuário no uso e acesso à rede; 

w) Dar apoio ao usuário no uso e acesso ao Expresso; 

x) Desenvolver Sistemas; 

y) Identificar junto aos usuários as necessidades e requisitos de sistemas; 

z) Analisar, projetar, implementar e implantar sistemas de informação; 

aa) Planejar e executar treinamento dos usuários sobre a utilização de sistemas; 

bb) Proporcionar ao corpo técnico o desenvolvimento e operação do sistema e aos usuários suporte 
às tecnologias empregadas; 

cc) Preparar, acompanhar e operacionalizar o processamento de sistemas; 

dd) Supervisionar os projetos de desenvolvimento de sistemas, como também, os recursos humanos 
e tecnológicos neles empregados; 

ee) Desenvolver e implantar metodologia de segurança de informação; 
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ff) Prover suporte para resolução de problemas dos serviços de T.I.; 

gg) Elaborar o planejamento de capacidade do ambiente de T.I.; 

hh)Analisar riscos de interrupções e elaborar plano de contingência; 

ii) Administrar acordos de nível de serviços com usuários de T.I.; 

jj) Administrar banco de dados relacional. 

A prestação de serviços de suporte e produção deverá ser realizada por profissional de nível superior 
completo na área de Tecnologia da Informação, qualificado em Gerência de Infra-Estrutura de Rede, 
compatível com os Sistemas Operacionais e Aplicativos existentes hoje na JUCESE, comprovado 
através de certificação. 

9.5 - Serviços de Administração de Software de Base (Back end Sen'ke): 

Entende-se por Software de Base o Banco de Dados e o conjunto de aplicações que formam com os 
servidores o núcleo central de TI na Instituição. A perfeita harmonia entre os diversos servidores e os 
respectivos aplicativos gerenciadores de serviços são os responsáveis pelo bom desempenho dos 
aplicativos corporativos disponibilizados para os diversos usuários e pela segurança dos dados 
armazenados. 

A prestação de Serviços de Administração de Software de Base (Bade end Service), deverão ser 
realizados por profissional de nível superior completo na área de Tecnologia da Informação, 
Compatível com os Sistemas Operacionais e Aplicativos existentes hoje na Junta Comercial do 
Estado de Sergipe - JUCESE, comprovado através de certificação. 

9.5.1 Administração de Banco de Dados 

Entende-se como Administração de Banco de Dados os serviços prestados por profissionais 
qualificados e experientes de configuração, otimização, planejamento e manutenção de servidores de 
Banco de Dados, permitindo aos clientes (usuários que através de aplicativos acessam a Base de 
Dados Administrada) a segurança e confiabilidade na execução de atividades cruciais para o perfeito 
funcionamento de um sistema de informação. Entre as atividades desenvolvidas nesta modalidade 
estão: 

a) Instalação de banco de dados e seus options, de acordo com as licenças contratadas pelo cliente; 

b) Migração de versão e/ou aplicação depatchs (atualização e correção); 

e) Gerenciamento do armazenamento fisico dos dados; 

d) Atividades de auditoria de sistemas, objetivando o consumo de recursos e melhoria de 
performance dos servidores de banco de dados; 
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e) Instalação de rotinas de monitoramento no servidor de banco de dados, com o objetivo de coletar 
dados estatísticos do desempenho desse servidor, que servirá de base de informações para 
efetuar as correções e melhorias necessárias; 

f) Definição e aplicação do planejamento de backup para o ambiente definido, bem como, a 
preparação de toda a documentação necessária a esse planejamento; 

g) Execução do plano de contingência definido no planejamento de backup; 

li) Testes periódicos das rotinas de backups e seus periféricos (HD's, servidor de backup, drivers 

backup e/ou fitas backup); 

i) Recomendação para atualização de hardware, acessórios e periféricos para garantir o perfeito 
funcionamento do servidor de BD; 

j) Como partes destes serviços, deverão ser gerados relatórios periódicos com definição de 
procedimentos para melhoria do ambiente existente, manutenção preventiva e monitoramento de 
performance para que o banco de dados funcione com segurança nos momentos de pico de 
utilização; 

k) A publicação das aplicações na Web agrega, automaticamente, uma preocupação adicional para 
as empresas: a segurança. Isto se dá ao fato das aplicações na Web estarem acessíveis a uma 
gama muito maior de usuários, muitos deles, mal intencionados. Dessa forma, preocupações 
quanto a acesso e manipulação da informação por usuários não autorizados crescem 
substancialmente. Daí entende-se como Auditoria e Avaliação de Segurança em Aplicações 
WEB os serviços prestados por Profissionais experientes no ramo de consultoria e Gestão da 
Informação que executam as seguintes atividades relacionadas: 

-Identificar problemas ocorridos por manipulação indevida das informações; 

-Validar o modelo de segurança concernente à construção e a implementação dos Sistemas; 

-Validar aspectos relativos à comunicação entre os componentes ativo da aplicação (browser, 
Servidor de aplicação e servidor de banco de dados). 

9.6 - Serviços de Configuração de Firewalis e Segurança de Redes: 

Entende-se como Configuração de Firewalis e Segurança de Redes o conjunto de serviços que venha 
potencializar as barreiras a acessos de invasores e de informações indesejáveis. São atividades 
previstas nestes serviços: 

a) Estabelecer regras para autorização de IP' s que devem ser acessados; 

b) Estabelecer comunicação e/ou transmitir/receber dados; 

c) Estabelecer regras para liberação de sistemas e serviços na internet; 
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d) Customizar a criação de logs de acessos para futuras auditorias; 

e) Definir quais pacotes de dados podem passar pela rede e quais não; 

O Configurar trabalhos nas camadas Tcp/IP; 

g) Definir regras baseados nas informações de endereço IP remoto, endereço IP do Destinatário, 
além de porta TCP usada; 

h) Configurar de forma que, somente computadores conhecidos troquem determinadas informações 
entre si; 

i) Configurar de forma que, somente computadores conhecidos tenham acessos a determinados 
recursos; (. 

j) Configurar de forma a possibilitar a análise automática de informações sobre conexão e notar 
alterações suspeitas; 

k) Configurar de forma que possam ser analisados os pacotes antes do real acesso pela rede interna; 

1) configurar de forma a entender e fazer o controle de aplicação tipo SMTP, FTP, http, etc; 

m) Possibilitar de forma a servir como intermediador atuando junto ao Proxy de aplicação. 

9.7 - Serviços de Administração de Servidores Windows e Linux: 

Para que os servidores de aplicações e de banco de dados funcionem perfeitamente e maximizem o 
desempenho, confiabilidade e segurança são necessários que o sistema operacional onde se encontra 
instalado, esteja configurado corretamente, como também, esteja otimizado para o uso do serviço 
específico. 

Neste contexto, o objetivo desta modalidade de serviço é preparar os sistemas operacionais onde 
estarão os servidores de aplicação e banco de dados para otimizar o desempenho, a confiabilidade e a 
segurança. 

9.8 - Gerenciamento e Customização de Ferramenta de Monitoramento: 

Os serviços de gerenciamento e customização de ferramenta de monitoramento compreendem: 

a) Gerenciar e customizar solução de monitoramento contemplando diversos parâmetros de uma 
rede como a integridade e desempenho dos servidores. A ferramenta oferece relatórios e 
visualização de dados de recursos com base nos dados armazenados e usa um mecanismo de 
notificação flexível que permite aos usuários configurar e-mail com alertas para qualquer 
evento, permitindo unia reação rápida para os problemas do servidor; 

b) Solução escrita e distribuída sob a GNU - General Public License versão 2, isso significa que 
seu código-fonte é distribuído gratuitamente e está disponível para o público em geral; 
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Citamos como especificações técnicas .do sistema implantado: 

- Solução Open Source; 

-Suporte para SNMP (vi, v2); 

-Monitoramento distribuído com administração centralizada na web; 

-Agentes de alta performace (software de cliente para Linux, Solaris, HP-UX, AIX, FreeBSD, 
OpenBSD, OS X, Tru64/OSF1, Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows 2003, Windows 
XP e Windows Vista); 

- Permissões flexíveis de usuário; 

- Interface baseada na web. 

-Ser composto de vários módulos; 

-Possuir módulo Server; 

-Servidor capaz de verificar remotamente os serviços de rede (como servidores web e servidores 
de e-mail), utilizando controles simples; 

-Ser o componente central para o qual os agentes reportam a disponibilidade, integridade de 
informações e estatísticas dos servidores; 

-Ser o centralizador de todas as configurações, estatísticas e dados operacionais que são 
armazenados, sendo o componente que participará ativamente alertando os administradores 
quando surgirem problemas em qualquer um dos sistemas monitorados; 

-Possuir módulo Proxy; 

-Opcional da implantação; 

-O Proxy coleta dados de desempenho e disponibilidade, em nome do Server; 

-Todos os dados coletados localmente são transferidos para o Modulo Server Proxy; 

-O modulo Proxy tem que ser uma solução ideal pára um controle centralizado de locais remotos; 

-Não haver a necessidade dos administradores de redes locais; 

-Possuir módulo Agem; 
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-Função de acompanhar ativamente recursos e aplicações locais (como discos rígidos, memória, 
processador, etc.) em sistemas em rede, os sistemas devem executar o Agente; 

-Reunir informações operacionais do sistema em que está em execução, e informar esses dados ao 
Server para posterior processamento; 

-Em caso de falhas (como um disco rígido estar lotado, ou um processo cair), o servidor pode 
ativamente alertar os administradores da máquina que relatou o problema; 

-Possuir Interface Web; 

-Permitir fácil acesso aos dados de monitoração e configuração em qualquer lugar e em qualquer ,r 
plataforma; 

-A interface é uma parte do servidor e é geralmente, mas não necessariamente, executada na 
mesma máquina fisica como uma execução do servidor. 

O quantitativo e a descrição dos serviços aqui elencados têm por base o parque computacional de 
Hardware e Software da JUCESE. 

9.9 - Serviços especializados no desenvolvimento de aplicações 

Compreende as atividades de levantamento de requisitos, análise, modelagem de dados, 
especificação de projetos, desenvolvimento de programas, implantação, treinamento, elaboração de 
manuais e help on-line para o usuário final e documentação. 

Para a execução deste serviço deverão ser atendidos os seguintes requerimentos: 

As aplicações desenvolvidas deverão ser implantadas, seus usuários treinados e sua documentação de 
sistema e de usuários elaborada, em idioma português, inclusive help on-line. 

O desenvolvimento de aplicações será feito nas linguagens de programação já utilizadas na JIJCESE, 
sendo elas: Java, PHP e .NET, bem como os Bancos de Dados utilizados serão o ORACLE, DB2, 
MySql e PostgreSQL todos eles já de propriedade e utilizadas pela JUCESE. As aplicações deverão 
ser desenvolvidas para ambiente WEB em 3 camadas. 

9.10 - Serviços especializados em teste de softwares 

Os testes de software deverão ser feito por uma equipe que não participou do desenvolvimento do 
mesmo. Esses testes deverão ser funcionais e de performance para sistemas em plataforma WEB, 
adotando-se a metodologia de utilizada pela JUCESE. 
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10- DO PRAZO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

O prazo de prestação dos serviços será de 12 (doze) meses contados a partir da data de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) 
meses. 

11- DO PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado após liquidação da despesa por meio de crédito em conta corrente 
indicada pelo licitante vencedor, no prazo de 30 (trinta) dias consecutivos, mediante apresentação de 
Nota Fiscal/Fatura, devidamente certificada pelo setor responsável pelo recebimento da Junta 
Comercial do Estado de Sergipe - JUCESE, o qual será depositado em conformidade com os dados 
bancários entregues à Contratante antes da assinatura do Contrato. 

12- DO FORO 

O foro competente para dirimir quaisquer dúvidas surgidas na execução do contrato é o foro da 
Comarca de Aracaju no Estado de Sergipe, excluindo qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

13- DO REPRESENTANTE DA CONTRATADA 

A Contratada deverá indicar um representante legal para execução do objeto do contrato, reservando-
se a Contratante, no Direito de determinar a qualquer tempo, a sua substituição, caso em que a 
contratada deverá indicar outro representante. 

14- RELAÇÃO DE BENS QUE COMPÕEM O PARQUE TECNOLÓGICO 
(COMPUTACIONAL E DE HARDWARE) DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE 
SERGIPE - JUCESE 

SEDE 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE 
Desktop - HP 6005 20 

Desktop—HPDC 5850 30 
Desktop Itautec 07 

Desktop Compaq 02 
Notebook HP 4430s 05 

Servidor HP Proliant Ml 350 02 
Servidor lBMXserie236 01 
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Impressora Brother DCP - 7065 08 
Impressora Laser HP 1015 05 

Impressora Laser Xerox XE 3420 03 
Impressora Laser Color Brother HL —4150 01 

Switeh 3com 05 
Switch HP 03 

Roteador Cisco 01. 

ESCRITÓRIOS REGIONAIS 

(Estância, Lagarto, Itabaiana, Propriá, Carrnopólis, Nossa S? da Glória, Nossa Sr' das Dores) 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE 
Desktop Itautec 07 

Impressora Multifuncional Samsung 07 
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ANEXO III - MINUTA DE CONTRATO 

PREGÃO ELETRÔNICO N° xxx/2014 

QUALIFICAÇÃO DA CONTRATANTE 

QUALIFICAÇÃO DA CONTRATADA 

O presente contrato está de acordo com a Lei n° 8 .666/93 e sua legislação suplementar, regendo-se 
pelas cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO (art. 55, inciso L  da Lei n° 8.666/93). 

O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestar serviços 
especializados de tecnologia da informação para atender às necessidades da Junta Comercial do 
Estado de Sergipe - JUCESE, conforme especificações detalhadas constantes nos Anexos 1 e II do 
Edital referentes ao Pregão n° /2014, os integrantes a este independente de transcrição. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS (art. 55. inciso II, da 
Lei n° 8.666/93). 

Os serviços serão prestados conforme descrição do projeto básico e o disposto 
na cláusula quinta deste instrumento. 
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CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRECO, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (art. 55, inciso III, 
da Lei n° 8.666/93). 

O valor total do contrato é de R$ XXXXXXXXXX 
(XXXXXXXXXXXXXXXX). A contratante somente pagará à contratada pela efetiva execução dos 
serviços, após liquidação da obrigação. 

§ 1° - O pagamento será efetuado após liquidação da despesa por meio de 
crédito em conta corrente indicada pelo licitante(s) vencedor(es), no prazo de até 30 (trinta) dias 
consecutivos, mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura, devidamente certificada pelo Setor 
responsável pelo recebimento da JUCESE. 

§ 2° - Caso se faça necessária à reapresentação de qualquer Nota Fiscal/Fatura 
por culpa do contratado, o prazo previsto no item 22.1 reiniciar-se-á a contar da data da respectiva 
re-apresentação. 

§ 3° - Cabe ao Estado de Sergipe promover a retenção do ISSQN nos casos 
previstos na legislação do município competente para arrecadação do tributo. 

§ 4° - Para fazer jus ao pagamento, a empresa deverá apresentar, juntamente 
com o documento de cobrança, prova de regularidade perante o Instituto Nacional do Seguro Social 
- INSS, perante o FGTS - CRF, Fazendas Estadual e Municipal do domicílio do contratado. 

§ 5° - Nenhum pagamento será efetuado à Contratada, enquanto houver 
pendência de liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência 
contratual. 

§ 6° - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado. 

§ 7° - Garante-se ao Contratado o direito de manutenção do equilíbrio 
econômico-financeiro do contrato, nos termos dos arts. 14-B a 14-G da Lei n° 5.848/2006. 

§8°-O preço será reajustado, com base na variação dolPCA, após cada l2 
(doze) meses, contados da data de apresentação da proposta final na licitação. Os reajustes de preço 
serão formalizados por meio de simples apostilamento, de acordo com o disposto no art. 65, §8°, da 
Lei (Federal) n.° 8.666/93. 

§ 9° - No caso de atraso de pagamento, será utilizado, para atualização do valor 
mencionado no caput desta Cláusula, o índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC/IBGE. 

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA (Art. 55, inciso IV. da Lei n° 8.666/93). 

O presente Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da 
data de sua assinatura, podendo ser prorrogado com vistas à obtenção de preços e condições mais 
vantajosas para a Administração, na forma do art. 57, II da Lei 8.666/93. 
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CLÁUSULA QUINTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO: 

Os serviços serão prestados nas datas e horários definidos no projeto básico, 
nas condições estipuladas nos termos de referência e no projeto básico, bem como, supletivamente, 
na proposta de preços. 

§ 1° - O seu recebimento dar-se-á de acordo com o art 73 incisos 1 e II, "a" e 

§ 2° - O recebimento provisório ou definitivo do objeto do contrato não exclui 
a responsabilidade civil a ele relativa, nem a ético-profissional, pela perfeita execução do contrato. 

CLAUSULA SEXTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 55, inciso V, da Lei n.° 8.666/93). 

As despesas com o pagamento do referido objeto correrão por conta da dotação 
orçamentária abaixo especificada: 

eae 
CLÁUSULA SÉTIMA - DO DIREITO E RESPONSABILIDADE DAS PARTES (art. 55, inciso 
VII e XIII. da Lei n° 8.666/93). 

A CONTRATADA, durante a vigência deste Contrato, compromete-se a: 

a) Executar o serviço objeto deste Contrato em estrito acordo com as disposições do Edital e 
discriminação da proposta e ainda conforme as responsabilidades dispostas a seguir: 

b) Manter durante toda a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação; 

c) Prestar a garantia contratual; 

d) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Junta Comercial do Estado de Sergipe 
ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Contratante; 

e) Responsabilizar-se pelos encargos, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, 
resultantes da execução do Contrato; 

1) Cumprir as normas e obrigações impostas pela legislação trabalhista, bem como pelas 
firmadas nas convenções coletivas de trabalho da categoria correspondente; 

g) Conceder auxílio alimentação aos profissionais contratados, nos limites mínimos estipulados 
pela Convenção Coletiva de Trabalho da categoria; 
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h) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o Contrato firmado com a Contratante, sem 
prévia e expressa anuência; 

i) Não realizar associação com outrem, cessão ou transferência total ou parcial, bem como a 
fusão, cisão ou incorporação, sem prévia e expressa anuência do Contratante; 

j) Substituir, sempre que exigido pela Contratante e independentemente de justificativa por 
parte desta, qualquer empregado cuja atuação, permanência e ou comportamento sejam 
julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina da Junta Comercial do 
Estado de Sergipe - JUCESE, ou ao interesse do Serviço Público; 

k) A Contratada obrigar-se-á a substituir, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer '  
empregado que, do ponto de vista da Contratante, não esteja atendendo suas necessidades. 
Em caso de falta ou ausência legal e férias, a Contratada obriga-se a substituir o faltoso no 
prazo de 2 (duas) horas da comunicação feita pela Junta Comercial do Estado de Sergipe - 
JUCESE. 

1) Comprovar o recolhimento das contribuições sociais relativas à mão-de-obra empregada no 
Contrato (GR do FGTS e GRPS do INSS), correspondente ao mês da última competência 
vencida, bem como apresentar a respectiva folha de pagamento e ainda o CND e o CRF 
válidos e o comprovante de fornecimento do ticket refeição ou similar, se necessário e 
determinado, e o vale-transporte aos empregados alocados; 

m) Designar preposto para atender aos chamados e exigências da Contratante; 

n) Manter os empregados contratados sempre com os seguintes requisitos: 

- comparecerem limpos e asseados para a execução dos serviços; 
- obedecer ao horário; 
- portar crachá de identificação individual, quando em serviço. 

o) Fornecer uniformes e seus complementos à mão-de-obra envolvida (calça, camisa, sapatos, 
livro de ocorrência), não podendo repassar os custos de qualquer destes itens de uniforme e 
equipamentos a seus empregados; 

p) Instruir seu preposto quanto à necessidade de acatar as orientações da Junta Comercial do 
Estado de Sergipe - JUCESE, inclusive quanto ao cumprimento das normas internas e de 
segurança e medicina do trabalho; 

q) Os supervisores da contratada deverão, obrigatoriamente, inspecionar os postos no mínimo 
uma vez por semana; 

r) Em caso de deslocamento de profissional, para um município fora da sede da Junta 
Comercial do Estado de Sergipe, por determinação, eventualmente e em objeto de serviço, a 
licitante contratada concederá diária para cobrir despesas com alimentação, hospedagem e 
permanência, em igual valor ao previsto em ato deliberativo desta administração, que 
concedem diárias e que esteja vigente no exercício. Os deslocamentos dentro do Estado terão, 
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além das diárias, o pagamento da passagem de ônibus e os deslocamentos para fora do Estado 
terão o pagamento de passagem aérea na classe econômica; 

s) O ressarcimento dos valores correspondentes às despesas provenientes de deslocamentos de 
profissionais mencionados acima será efetuado mediante Nota Fiscal ou Fatura, emitidas a 
parte, acrescida dos impostos legais, não incidindo sobre esta fatura qualquer margem de 
lucro. 

O CONTRATANTE, durante a vigência deste Contrato, compromete-se a: 

a) Assegurar o livre acesso dos empregados da Contratada a todos os locais onde se fizerem 
necessários os serviços; 

b) Acompanhar e fiscalizar, a execução dos serviços; 
c) Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços 

contratados, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou irregularidades 
observadas; 

d) Efetuar o pagamento à Contratada de acordo com o estabelecido no Contrato. 

CLÁUSULA OITAVA - DA GARANTIA CONTRATUAL 

A contratada deverá prestar garantia contratual, no valor correspondente a 5% 
(cinco por cento) do valor do contrato, podendo optar por fiança-bancária, seguro-garantia ou caução 
em dinheiro ou em títulos da dívida pública, conforme art. 56 1, II e III da Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES E MULTAS (Art. 7°. da Lei n° 10.520/2002). 

Pela inexecução total ou parcial do Contrato, o Planejamento, Orçamento 
Gestão poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à (ao) CONTRATADA (0) as seguintes sanções: 

1 - Advertência; 

II - Multa, observados os seguintes limites máximos: 

a) 0,3 % (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre 
o valor do fornecimento ou serviço não realizado, ou sobre a etapa do cronograma físico de obras 
não cumprido; 

b) 10 % (dez por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não 
cumprida, com o conseqüente cancelamento da nota de empenho ou documento equivalente; 

III - impedimento de licitar e de contratar com o Estado de Sergipe pelo prazo 
de até 5 (cinco) anos; 
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IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação. 

§ 1° O valor da multa aplicada será descontado do valor da garantia prestada, 
retido dos pagamentos devidos pela Administração ou cobrado judicialmente, sendo corrigida 
monetariamente, de conformidade com a variação do IPCA, a partir do termo inicial, até a data do 
efetivo recolhimento. 

§ 2° A contagem do período de atraso na execução dos ajustes será realizada a 
partir do primeiro dia útil subseqüente ao do encerramento do prazo estabelecido para o 
cumprimento da obrigação. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO (art. 55. inciso VIII. da Lei n° 8.666/93). 

Independentemente de notificações ou interpelações judiciais ou extrajudiciais, 
constituem motivos para rescisão do Contrato as situações previstas nos artigos 77 e 78, na forma do 
artigo 79, da Lei n° 8.666/93. 

§ 1° - O presente Contrato poderá ser rescindido, também, por conveniência 
administrativa, a Juízo do Contratante, sem que caiba à Contratada qualquer ação ou interpelação 
judicial. 

§ 2° - Na ocorrência da rescisão prevista no !Icaput?I  desta cláusula, nenhum 
ônus recairá sobre o Contratante em virtude desta decisão, ressalvado o disposto no § 2° do artigo 79 
da Lei n°. 8.666/93 e alterações. 

Na hipótese de rescisão administrativa do presente Contrato, a Contratada 
reconhece, de logo, o direito do Contratante de adotar, no que couber, as medidas previstas no artigo 
80, da Lei n°. 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À EXECUÇÃO DO 
CONTRATO E OS CASOS OMISSOS (art. 55. inciso XII. da Lei n° 8.666/93). 

O presente Contrato fundamenta-se: 

1 - nos termos do Pregão Eletrônico n. xxx/2014 que, simultaneamente: 

a) constam do Processo Administrativo 019.201.02883/2013-9; 

b) não contrarie o interesse público; 
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II - nas demais determinações da Lei 8.666193, Lei n° 10.520/02, Decretos 
Estaduais no 26.53 1/09 e n°26.533/09. 

III - nos preceitos do Direito Público; 

IV - supletivamente, nos princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas 
disposições do Direito Privado. 

Parágrafo único - Os casos omissos e quaisquer ajustes que se fizerem 
necessários, em decorrência deste Contrato, serão acordados entre as partes, lavrando-se, na ocasião, 
Termo Aditivo. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO. 

O Contratante publicará, no Diário Oficial do Estado, o extrato do presente 
Contrato no prazo de 20 (vinte) dias da data de sua assinatura, com indicação da modalidade de 
licitação e de seu número de referência. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS ALTERAÇÕES (Art. 65. Lei n° 8.666/93'). 

Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer fatos 
estipulados no artigo 65, da Lei 8.666/93, devidamente comprovados. 

§ 1° - A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 
os acréscimos e supressões que se fizerem necessários, até o limite legal previsto, calculado sobre o 
valor inicial atualizado do contrato. 

§ 20  - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido 
nesta condição, salvo as supressões resultantes de acordo celebrados entre as partes. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO (Art. 67, 
Lei n° 8.666/93). 

Na forma do que dispõe o artigo 67, da Lei 8.666/93, fica designado o (a) 
servidor (a) xxxxxxxxxxxxxx, R.G. xxxxxxxx-SSP/xx, CPF xxxxxxxxxxxx, devidamente 
credenciado, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução e que de tudo 
dará ciência ao credenciante (art. 67 da Lei n°8.666/93). 

§ 1° - À fiscalização compete, entre outras atribuições, verificar a 
conformidade da execução do Contrato com as normas especificadas, se os procedimentos são 
adequados para garantir a qualidade desejada. 

§ 2° - A ação da fiscalização não exonera a contratada de suas 
responsabilidades contratuais. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO 

As partes contratantes elegem o Foro da Capital do Estado de Sergipe como 
único competente para dirimir as questões que porventura surgirem na execução do presente 
Contrato, com renúncia expressa por qualquer outro. 

E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam este instrumento 
em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas, a 
fim de que produza seus efeitos legais. 

Aracaju/SE, 	 de 	de 2014. 

(nome do titular do Órgão) 
	

CONTRATADA 
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Ofício ri' 148 / 2014 - SGCC/GELIC 

Aracaju, 16 de Janeiro de 2014. 
Ao Senhor 
MARCELO PASSOS SILVA 
Secretário-Geral da Junta Comercial do Estado de Sergipe 
Aracaju - SE 

Assunto: Análise e emissão de parecer jurídico. 

Senhor Secretário, 

Encaminhamos os autos do processo no. 019.201.02883/2013-9, sob a modalidade 
Pregão Eletrônico, referente á contratação de empresa para prestar serviços especializados de 
tecnologia da informação para atender às necessidades da Junta Comercial do Estado de Sergipe 
- JUCESE, para análise e emissão de parecer. 

Em tempo, ressaltamos que as informações e documentos pertinentes à dotação 
orçamentária referem-se ao exercício de 2013, razão pela qual solicitamos que sejam juntados ao 
processo os documentos atualizados pertinentes ao exercício financeiro de 2014 bem como o 
formulário de disponibilidade financeira do iGesp. 

Quaisquer esclarecimentos poderão ser obtidos por meio do telefone (0xx79) - 
3226-2294. 

Atenciosamente, 

JÚLIO CÉSAR G. BARBOSA 
Superintendente Geral de Compras Centralizadas 

Rua Duque de Caxias, 346, bairro: São José- CEP: 49015-320- Aracaju- SE 
TeL (079)3226.2200. Fax: (079)3214-0306 www.septagse.govbr 

e-DOC - Documento Virtual 

/9 
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GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DA CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE 

DESPACHO 

Conforme solicitação feita pela SEPLAG através da Superintendência Geral de Compras 

Centralizadas no Oficio n° 148/2014 - SGCC/GELIC, constante à fl. 157, anexamos ao presente 

processo licitatório documentos atualizados pertinentes ao exercício financeiro de 2014. 

Aracaju/SE, 22 dejaneiro de 2014. 

Marcelo/asfs Silva 

$ccretário-Geral JUCESE 

Rua Propriá, no 315, Centro, Aracaju/SE, CEP 49.010-020 
Fone/FAX (079) 3234-4 100— e-mail: jucesejucese.se.gov.br  

www.jucese.se.gov.br  
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GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE 

DECLARAÇÃO SOBRE ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO- 
FINANCEIRO 

Declaro para os fins do disposto no inciso 1 do artigo 16 da Lei Complementar n °  UM de 04 de 
maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), a estimativa de impacto orçamentário-
financeiro da contratação pretendida sobre a previsão de repasse para o exercício de 2014, ano 
em que ocorrerá a despesa cujo objeto é a contratação Emergencial de Serviços de Tecnologia 
da Informação a ser direcionada ao setor de TI da JUCESE, processo autuado sob o 
019.201.02883/2013-9, destinado à Junta Comercial do Estado de Sergipe. 

IC= Índice de Comprometimento Orçamentário-Financeiro da Despesa; 
VEC= Valor Estimado da Contratação para este Exercício; 
ROF= Previsão de Repasse Orçamentário-Financeiro Anual; 

. . . 	IC=VECxIOOX% 
. 	.. 	ROF 

. 	. . 	IC416.136,50x100 
. 	3.100.000,00  

IC= 13,42% 

Aracaju, 22 de janeiro de 2014. 

GeoitÁ/Pfindade Góis 

Presidente da JUCESE 

Rua Propriá, no 315, Centro, Aracaju/SE, CEP 49.010-020 
Fone/FAX (079) 3234-410Ü - e-mail: jucese(djucese.se.gov.br  

www.jucese.se.gov.br  
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE 

DECLARAÇÃO SOBRE AUMENTO DE DESPESA 

Declaro para os fins dispostos no inciso H do artigo 16 da Lei Complementar n° ioi, de 04 de 

maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que o aumento de despesa decorrente da 

Contratação Emergencial de Serviços de Tecnologia da Informação a ser direcionado ao setor 

de TI da JUCESE, processo autuado sob o n° 19.201.02883/2013-9, tem adequação 

orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e é compatível com o Plano 

Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias em vigor. 

Aracaju/SE, 22 de janeiro de 2014 

• 	Gcorge3"Trindade Gois 

• 	Presidente da JUCESE 

Rua Propriá, n°315, Centro, Aracaju/SE, CEP 49.010-020 
Fone/FAX (079) 3234-4100 - e-mail: jucese(jucese.se.gov.br . 

.www.jucese.se.gov.br 
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE - 

Aracaju/SE, 22 de janeiro de 2014. 

Ofício n0  014/2014 - SG 

Excelentíssimo Senhor Procurador 
Felipe Moreira de Godoy e Vasconcelos 
Procuradoria Geral do Estado de Sergipe - Procuradoria Especial dos Atos e Contratos 
Administrativos. 

Assunto: Análise e Emissão de Parecer Jurídico referente ao Processo Licitatório n° 

0612013 - JUCESE com vistas à Contratação de Serviços especializados em Tecnologia da 

Informação. 

Senhor Procuráddr, 

Cumprimentando cordialmente Vossa Excelência, encaminho, para análise e 

Emissão de Parecer Jurídico, o Processo Licitatório n° 06/2013 - JTJCESE com vistas à 

Contratação de Serviços especializados em Tecnologia da Informação, tombado sob o número 

19.201.02883/2013-9. 

Sem mais para omomento, colocamo-nos à disposição para qualquer solicitação ou 

esclarecimento, elevando os votos de estima e elevada consideração. 

Atenciosamente, 

4j 
5 silva Sep6tário Ge 1- JIJCESE 

Rua Propria, no 315, Centro, Aracaju/SE, CEP 49010-020 
Fone/FAX (079) 3234-4100-- e-mail: jucesejucese.se.gov.br  

www.jucese.se.gov.br  
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ESTADO DE SERGIPE 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

PROCURADORIA ESPECIAL DOS ATOS E 
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

Parecer n°: 	EI 	/2014 - PGE 
Processo: 019.201.02883/2013-9 
Assunto: Pregão Eletrônico - Contratação de Empresa para 

prestar serviços especializados de tecnologia da 
informação para atender às necessidades da Junta 
Comercial do Estado de Sergipe - JUCESE. 

Interessado: Junta Comercial do Estado de Sergipe - JUCESE. 

Conclusão: Viabilidade condicionada 

Ementa: 	Pregão Eletrônico - serviço de 
vigilância armada - Terceirização - Ausência 
de exigências essenciais - Viabilidade 
condicionada. 

1 - RELATÓRIO: 

Trata-se do Processo Administrativo n° 019.201.02883/2013-9, 
em que a Junta Comercial do Estado de Sergipe JUCESE, 
solicita parecer desta Procuradoria-Geral do Estado acerca de 
procedimento licitatório, na modalidade pregão eletrônico, 
que objetiva a contratação de serviço prestar serviços 
especializados de tecnologia da informação para atender às 
necessidades da Junta. Comercial do Estado de Sergipe - 
JUCESE. 

Praça Olimpio Campos, n o  14, Centro, Aracaju - Se CEP 49010-040 
TeI (79) 3179-7666 - 



ESTADO DE SERGIPE 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

• 	 PROCURADORIA ESPECIAL DOS ATOS E 
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

II.— MÉRITO: 

O pregão consiste em modalidade licitatória por meio da qual 
a. Administração Pública, garantindo a isonomia, seleciona 
fornecedor ou pretador. de serviço, visando à execução de 
objeto comum .no mercado, permitindo aos licitantes, em sessão 
pública presencial ou virtual, reduzir o valor da proposta 
por meio de lances verbais e sucessivos. 

O pregão aptesenta as seguintes características: a) limitação 
do. Uso a compras de bens e serviços comuns; b) possibilidade 
do licitante reduzir o valor da proposta durante a sessão; c) 
inversão das fases de julgamento da habilitação e da 
proposta; e d) redução dos recursos a apenas um, que deve ser 
apresentado no final do certame.• 

o art. 1° da Lei Estadualn° 10.520, de 17 de julho de 2002, 
bem como o art. 3 0  do Decreto Estadual 26.531, de 2009, 
dispõe que o pregão será utilizado, obrigatoriamente, para a 
aquisição de bens e serviços comuns pela Administração 
Pública Estadual. 

De acordo com o Decreto Estadual n° 26.533, de 15 de outubro 
de 2009, o pregão eletrônico deve ser realizado em sessão 
pública, através de sistema eletrônico . que promova a 
comunicação na Internet. 

Nos termos do art. 8° do Decreto Estadual n° 26.531, de 2009, 
devidamente compatibilizado com a Lei n° 7.116, de 2011, que 
dispõe sobre a estrutura organizacional básica da 
Administração Pública Estadual, cabe à Secretaria de 
Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPLAG o gerenciamento do 
pregão. 

Constata-se que o processo licitatário contém os atos 
essenciais à realização do certame - fase interna, nos termos 
dos Decretos Estaduais n os 26.531/2009 e 26.533/2009. Da mesma 
forma, o objeto da licitação coaduna-se à modalidade pregão. 

ser devidamente subscritos pelo ,servidor responsável. 

É pertinente esclarecer que, no Termo de Referência, 
quaisquer alterações necessárias nas especificações deveráí 
ser acompanhadas dos orçamentos pertinentes. 

Praça Olímpio Campos, no 14, Centro, Aracaju- Se- CEP 49010-040 
Tel,: (79) 3179-7666—www.rxie.se.pov.br 	 2/ 



11 
ESTADO DE SERGIPE 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
PROCURADORIA ESPECIAL DOS ATOS E 

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

especificações constantes no Termo de Referência não devem 
impedir a competição entre os licitantes. 

Em se tratando do quantitativo, nada obsta a sua alteração 
para mais ou para menos, já que a modalidade licitatória 
escolhida independe de valor. No entanto, se tais alterações 
ocorrerem após a publicação do edital e estas afetarem a 
formulação das propostas, aplicar-se-á o disposto no art. 21 
§ 4 0  da Lei n°. 8.666/93. 

Ressalta-se que a pesquisa e formação de preço, bem como as 
especificações do objeto são de inteira responsabilidade do 
órgão e da Superintendência Geral de Compras Centralizadas - 
SGCC, sendo vedada caracterização restritiva da competição. 

XIX - CONCLUSÃO: 

Diante do exposto, conclui-se pela regularidade formal do 
processo licitatório, desde queatendidas as observações 
constantes no corpo do presente Parecer -

- 

Ressalta-se que, caso o serviço a ser adquirido esteja 
previsto na Tabela de Preços de Mercado do Sistema de. Preços 
Referenciais do Estado de Sergipe, o valor do mesmo deverá 
ser igual ou inferior ao previsto na tabela. 

u, 06e fevereiro de 2014 

do Estado 

Pregão Eletrônico- serviços de tecnologia da informação - crucssE - 
019.201.02883-2013-9 	 . 	. . 

Praça Olímpio Campos n 0 14 Centro Aracaju- Se CEP 49010-040 
Tel.: (79) 3179-7666-www.pge.se.gov.br 	. 	 3/ 
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GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DA CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA 
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE 

Aracaju, 11 de fevereiro de 2014. 

Oficio SG no 022/2014 

Ilustríssimo Senhor 
JÚLIO CÉSAR G. BARROSA 
Superintendente Geral de Compras Centralizadas. 

Assunto: Processo Licitatório para contratação de serviços especializados em 

Tecnologia da Informação. 

Senhor Superintendente, 

Cumprimentando cordialmente Vossa Senhoria, venho através do presente 

expediente encaminhar Processo Licitatório tombado sob a n° 019.201.02883/2013-9, 

para providências necessárias a sua conclusão, tendo em vista a emissão de Parecer 

Favorável da Procuradoria Geral do Estado - PGE. 

Em tempo, solicito, conforme 1ecomendações constantes às fis. 164v do 

Parecer da PGE, que os documentos acostados pela SEPLAG às fis. 130/156 sejam 

devidamente subscrito§ pelo servidor responsável. 

Sem mais para o momento, coloco-me à disposição para qualquer 

solicitação ou esclarecimento. 

Atenciosamente, 

• • • 	árce Pa sos Silva 
5 retári G al—JUCESE 

( 3234-4113 ou (79) 8853-7980 

Rua Propriá,.n° 3.15, Centro, Aracaju/SE, CEP 49.010-020 
Fone/FAX (079) 3234-4100 - e-mail: iucesejucese.se.gov.br  

	

www.jucese.se.gov.br 	. 	. 
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ExpressoLivre - ExpressoMail 

Remetente: "Marcelo Passos Silva" <marcelo.passos@jucese.se.gov.br > 

Para: 	"Isa bela Virgínia Paes de Menezes" <isabela.nlenezes@seplag.se.gov .  br> 

Data: 	25/03/2014 11:12 (21 minutos atrás) 

Assunto: 	
Re: Re: Re: Re: Fw: Processo n° 019.201.02883/2013-9 - Serviços de tecnologia da 
informação 

Isa bel a, 

Os dados de dotação orçamentária para o ano de 2014 estão mantidos e são 
os constantes no Projeto Básico. 

Sem mais para o momento. 

fvjkrcelo Passos Silva 
retário Geral - JUCESE 

(79)3234-4113 (79)8853-7980 

Em 24/03/2014 às 14:29 horas, "Isabela Virqinia Paes de Menezes" 
<isabela.menezesseplag.se.gov.br > escreveu: 

Sr. Marcelo, 

Boa tarde! Acuso o recebimento da manifestação da JUCESE acerca do 
questionamento formulado em 10/0312014 no que diz respeito ao atestado 
de capacidade técnica. Não obstante, reitero apenas a solicitação quanto 
aos dados de dotação orçamentária por conta da qual correrá a despesa no 
exercício financeiro de 2014, haja vista que tais informações devem constar 
no edital de licitação. 

speitosamente, 

Isabela Menezes. 
SGCC/SEPLAG 
3226-2290 

Em 24/0312014 às 12:02 horas, "Marcelo Passos Silva" 
<marcelo. passosjucese.se . gov. br> escreveu: 

Isabela, 

Em complemento às justificativas apresentadas acerca do Processo n° 
019.201.02883/2013-9, informamos ainda aue os serviços pertinentes à 
diqitalização de documentos não se tratam de natureza comum, e sim 
de serviços específicos que, como tal, demandam conhecimento e 
aptidões próprias da atividade. As especificidades dos serviços 
inerentes a díqitalização de documentos podem ser detalhadas e 
observadas em projetos básicos para contratação da prestação de 
serviço em questão, entres os aspectos podemos citar: a diversidade 
dos tipos de documentos que compõem o acervo a ser digitalizado; a 



expertise em recuperação de documentos depreciados pela ação do\0  
tempo, fatores climáticos ou outros; a expertise em preparação dos 
documentos para serem digitalizados nos scanners departamentais; o 
conhecimento apropriado dos scanners departamentais, que são 
scanners de grande porte e com tecnologia avançada; o conhecimento 
apropriado nas ferramentas de edição de imaqem para controle de 
qualidade dos documentos diqitalizados, entre outros. 
Trata-se, portanto de atividade de áreas de atuação específicas como 
arquivologia, biblioteconomia e tecnologia da informação. 
Sem mais para o momento. 

Marcelo Passos Silva 
Secretário Geral - JUCESE 
(79)3234-4113 (79)8853-7980 

Em 24/0312014 às 11:43 horas, "Marcelo Passos Silva" 
<marcelo. passos(iucese.se.gov . br> escreveu: 

Isabela, bom dial 

Após análise das vossas considerações e em consulta a Procuradora 
Regional da JUCESE, através de Dra. Edilene Conrado, chegamos à 
seguinte conclusão: 

Os documentos que hoje se encontram em nossos arquivos, possuem 
caráter histórico, de grande relevância para o Estado de Serqipe, afinal 
revelam a história do. nosso empresariado. Nesse sentido, a 
diqitalização dos documentos desta Junta Comercial não é tão somente 
uma atividade mecânica, tendo em vista que uma qrande parte dos 
processos necessitam de manipulação especial pela debilidade em razão 
do tempo. 

Frise-se, por oportuno, que o procedimento de digitalização não envolve 
tão somente a parte de scanner das imaqens, afinal também estão 
envolvidos no processo, a preparação de documentos através de 
limpeza, recortes e emendas,bem como a disponibilização e a 
orqanização das irnaqens em nosso Sistema Integrado de Automação do 
Registro Mercantil, ô SIARCO. 

No tocante ao quantitativo para comprovação de capacidade técnica, 
reduzido para 816.000 (oitocentos e dezesseis mil) documentos, 
a justificativa que já fora apresentada em outra oportunidade é a de que 
a atual disposição de nosso acervo documental conta com 
aproximadamente 3.000.000 (três milhões) de documentos, sendo que 
já foram digitalizados até a presente data cerca de 1.500.000(um milhão 
e quinhentos . mil) documentos. Outro fator determinante é a 
digitalização de novos processos, que, mensalmente, gira em torno de 
11.000 (onze mil) documentos, totalizando, anualmente, 132.000 (cento 

e trinta e dois mil) documentos. 

Nesse sentido, concluímos pela manutenção da cláusula de Capacidade 



Técnica, conforme justificativas apresentadas acima. 	
tc  

Sem mais para o momento. 

Marcelo Passos Silva 
Secretário Geral - JUCESE 
(79)3234-4113 (79)8853-7980 

Em 14/0312014 às 12:06 horas, "Isabela Virqinia Paes de Menezes" 
cisa bela. menezesseplag .se.gov . br> escreveu: 

Senhores, 

Venho pelo presente reiterar o teor do e-mail encaminha a vossas 
senhorias em 10/0312014 (cópia abaixo), haja vista que até a 
presente data não obtivemos uma manifestação da JUCESE. 

Aproveito o ensejo para informar que na manhã de ontem mantive 
contato telefônico através do no 3234-4100, na tentativa de informar 
sobre o teor do supramencionado e-mail e conferir maior celeridade a 
este contato. Não obstante, fui informada pela atendente que o Sr. 
Marcelo estaria viajando e que o Sr. Georqe estaria em reunião, 
oportunidade em que solicitei a gentileza de repassar o recado para 
retornar o contato. 

Respeitosamente, 

Isabela Menezes. 
SGCC/SEPLAG 
3226-2290 

Mensagem encaminhada ---------- 
Remetente: "Isabela Virqinia Paes de Menezes" 
<isabela. menezes(seplag. se . gov. br> 
Data: 10/03/2014 11:08 
Assunto: Processo n° 019.201.02883/2013-9 - Serviços de tecnologia 
da informação 
Para: "Georqe da Trindade Gois" cgeorge.aois(iucese.se.qov.br >, 
"Marcelo Passos Silva" <marcelo.passosjucese.se.aov.br > 
Com Cópia: "Eduardo Antonio Carvalho Pereira Junior" 
<eduardoantonio.i una nrsenlaq.se.aov.br >, "Carlos Eduardo Carvalho 
Moura" <carloseduardo.mouraseplag.se.gov.br > 

Senhores, 

Bom dia. Reporto-me ao processo licitatório n° 019.201.02883/2013-9, 
que objetiva a contratação de empresa para prestar serviços 
especializados de tecnologia da informação visando atender às 
necessidades da JUCESE. 

Na manhã de hoje o pregoeiro desiqnado para agendar e conduzir o 
certame realizou um questionamento acerca da exigência constante no 
item 10 do Projeto Básico (demonstração de realização prévia de 



serviços de diqitalização de, no mínimo, 816.000 documentos 
mediante atestado de capacidade técnica). O referido item já havia\ 
sido objeto de questionámento à JUCESE, que manifestou-se, à época, 
pela redução do quantitativo exigido que era originariamente de 
2.000.000 de documentos. 

Não obstante, de acordo com o entendimento exarado pelo pregoeiro 
do certame e ratificado pelo Diretor de Licitações da SGCC, nesta 
oportunidade sugere-se que seja suprimida a exigência de 
comorovaco de quantitativo mínimo de documentos 
dioitalizados através do atestado de capacidade técnica, uma vez que 
a atividade em questão não parece requerer expertise, caracterizando-
se uma atividade predominantemente mecânica. 

Do mesmo modo, entende-se que a manutenção da referida exigência 
poderia constituir restrição indevida ao caráter competitivo do 
certame, posto que a diqitalização prévia de maior ou menor 
quantitativo de documentos pela empresa não influiria em sua 
capacidade operacional, haja vista que se pretende contratar 
basicamente a mão-de-obra (os equipamentos e demais instrumentos 
necessários à prestação do serviço serão disponibilizados pela própria 
JUCESE). 

Neste contexto, indaqamos se há aquiescência por parte da JUCESE 
quanto à supramencTionada supressão no projeto básico e, por 
consequência, no edital de licitação. Em caso negativo, solicitamos 
que seja apresentada uma justificativa técnica para a manutenção 
daquela cláusula em sua redação atual. 

Por fim, aproveitamos o ensejo para solicitar que seja informada qual 
a previsão de dotação orçamentária por conta da qual correrá a 
despesa no exercício financeiro de 2014, haja vista que tais 
informações devem constar no edital de licitação. 

Aguardamos uma manifestação para que possamos dar continuidade 
aos trâmites processuais. 

Respeitosamente, 

Isabela Menezes. 
SGCC/SEPLAG 
3226-2290 



SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 
SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE COMPRAS CENTRALIZADAS-SGCC/SEPLAG 

a 
TABELA VALORES DE REFERÊNCIA - BASEADO NA PESQUISA DE MERCADO ELABORADA PELA JUCESE. CONFORME ART.3 0, INCISO III DA LEI N°10.52012002, 

ART.70  DO DECRETO 26.53112009 E ART. 5 0  DO DECRETO ESTADUAL N° 26.53312009. 

Processo n.° 019.201.0288312013-9 - Contratação de serviços técnicos especializados em Tecnologia da Informação - Ti para atenderás necessidades da Junta Comercial do Estado de Sergipe - JIJCESE. 

Aracaju, 04 de dezembro de 2013. 



H 
ESTADO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO. 
PORTARIA N- 
ARACAJU, o3ju.joflE2O13. 

Altera a redaçâo da Portaria, no 702 de 01 de fevereiro .de.2Oli; - 
COflStitW Comissâo para á condúção de licitações a modalidade 
pregão, realizada pela secretaria de Estado do Planejamento, 
Orçamento e Gestfto. 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO. PLANEJAMENTO, 
ORÇAMENTO E GESTÃO, no Uso de suas alrffiuições. legais e regulaméntares e tendo em vista o 
disposto no inciso IV do art. 3 0, da Lei Federal ri0  10.52012002 e no art. $ dó Decreto Estadual ri 
26.531/2009, além das disposições COlitidas no Decreto n°. 24.57 1/07 e suas alterações, 

RESOLVE: 

Art. l Fica alterada a Portaria n°702, de 01 de fevereiro de 2013, que passa a viger 
com a seguinte redação: 

Art. 10 - Ficam designados os servidores abaixo dUcrintúr~ exercendo O 

primeiro membro a função de Pregoeiro, para constituírem a safa Comissão para condução de 
licitações desta Secretaria, na modalidade pregão: 

Nome .CPF: 
Carlos Eduardo Carvalho Moura 499.586.665-53 
Elias Gomes d2 Graça Neto 	. 345.988.805-97 

Maria hanjlde de Farias Filho 411.336.925-91 

Maria Ednalva de Souza 365.873,115-04 
Carlos Augusto Mesquita Moura Neto 048 837085-00 

- . 	Art. 2° - o pregoeiro poderá solicitar assessoramento técnico, quando Julgar 
necessário, oficiando-separa  tanto  o árgão ou a enlla'acle requisitante da licitação. 

Art 3 0  Pela.paniqpação  na Comissão de que trata o ejrt 
j0 desta Portaria, o 

servidor designado como pregoeiro perceberá um adicional equivalente a .50 (cb~a)..vwes o valor. 
da ZFP/SE, a ser pago mensaimena o&enan4o.se o diswto nas Leis Esta~ n°2.143/77 ç.  no  
3.545/94:e nos Decretos no  15.356195 e n0. 17.855198 e suas alterações. 

Art. 4' Pela participação na Comissão de que trata o art. 10. giesta Portaria, os 
demais servidores perceberão Wn adicional equivalente a 30 (trinta) vezes o valor da UFP/SE, a ser 
pago mensalmentef observando-se o disposto nas Leis Estaduais n°2.14$/77 e ?? 3.545194 e nos Decretos 
,° 15.356195 e n°. 17.855198 e suas alterações. . 

• 	 4#t. 5o Esta Portaria tem prazo de vigência a partir de 03 de junho de 2013 até 
3lde março de20l4. 	. . . 	 . 

Art. 6° Revogams,sgjq.osjes em contrário. 	 . 	.. 

Gabinete do Secretário de Est o  do  

Secretário de 

ito e Gestâo, 03 de junho 4e2013. 

PASSOS  
), orçamento coestao 



rPl 

2 
ESTADO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 
SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE COMPRAS CENTRALIZADAS 

PREGÃO ELETRÔNICO N°082/2014 
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - 

SEPLAG 
PROCESSO N°_019.201.02883/2013-9 

SETOR Superintendência Geral de Compras Centralizadas - SGCC/SEPLAG 
TIPO MENOR PREÇO POR LOTE. 
BASE LEGAL Este procedimento 	lieitatório obedecerá, 	integralmente, 	à Lei 	n' 

10.520, de 17 de julho de 2002, que instituiu a modalidade Pregão e, 
subsidiariamente, à Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993.Lei Estadual  
n° 6.206, de 24/09/2007, a Lei Estadual 5.280, de 29/0 1/2004 e a Lei 
Estadual 5.848, de 13 de março de 2006, bem como os Decretos 
Estaduais n° 26.531, de 14 de outubro de 2009, e n°26.533, de 15 de 
outubro de 2009. 

OBJETO: Contratação de empresa para prestar serviços especializados de 
tecnologia da informação para atender às necessidades da Junta 
Comercial do Estado de Sergipe - RJCESE. 

DIA - 	 HORÁRIO 
ABERTURA DAS PROPOSTAS 11/04/2014 08:00 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DF 11/04/2014 10:00 
PREÇOS  
REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado ohorário de 
Brasília /DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa 
ao certame. 
FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EDITAL: 

Gerência de Atenção ao Fornecedor - CERAFOR - Fax: (0xx79)-3226-2246. 

JUCESE - (0xx79) 3234-4100 

- www.comprasnet.se.gov.br  

www.licitacoes-e.com.br  

- car1oseduardo.rnouraseplag.se.gov.br  

- Endereço: Rua Duque de Caxias n° 346 - Bairro São José - CEP: 49.015-320 - Aracaju/SE - 

Superintendência Geral de Compras Centralizadas - SGCC/SEPLAG. 

LOCAL: - www.licitacoes-e.com.br  

Superintendência Geral de Compras Centralizadas - SGCC/SEPLAG 
Endereço: Rua Duque de Caxias n346 - Bairro São José - CEP: 49.015-320 - Aracaju/SE 

Fax: (0xx79).3226-2246 



1 
ESTADO DE SERGIPE 
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EDITAL 

PROCESSO N°019.201.02883/2013-9 
Pregão n°082/2014. 

1.0 - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 

1.1 - A Junta Comercial do Estado de Sergipe - JUCESE, através da Secretaria de Estado do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, e este Pregoeiro, designado pela Portaria n° 2.779, de 03 de 
junho de 2013, tornam publico para conhecimento dos interessados que na data, horário e local já 
indicados anteriormente, realizar-se-á licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo 
MENOR PREÇO, POR LOTE. 	.. . . ... 	 ... 	

. 	 n. 
1.2 - O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante 
condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases. Os trabalhos serão 
conduzidos por servidor da Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, denominado 
Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo 
"Licitações", constante da página eletrônica do Banco do Brasil S.A. 

2.0 - DO OBJETO: 

2.1 - O presente Pregão Eletrônico tem por objeto a contratação de empresa para prestar serviços 
especializados de tecnologia da informação para atender às necessidades da Junta Comercial do 
Estado de Sergipe - JUCESE, conforme especificações técnicas detalhadas constantes deste edital e 
seus anexos. 

3.0 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

3.1 - As despesas com o pagamento do referido objeto correrão por conta da dotação orçamentária ÇN 

abaixo especificada: 

UNIDADE cLASSIFKAÇÃO PROJETO OU ELEMENTO DE CONTE DE 
ORÇAMENTÁRIA ATIVIDADE DESPESA RECURSO PROGRAMÁTICA  

19201 2312200391152 1152 339039 0270 

4.0 - FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS 

4.1 - Decai do direito de solicitar esclarecimentos dos termos do edital de licitação perante a 
Administração, o licitante que não o fizer antes do segundo dia útil que anteceder a data fixada para 
recebimento das propostas. 

Superintendência Geral de Compras Centralizadas - SGCC/SEPLAG 
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5.0 - DA IMPUGNACÃO 

5.1 - Qualquer pessoa física ou jurídica poderá impugnar o ato convocatório do Pregão Eletrônico, 
dirigindo a impugnação por escrito ao seguinte endereço: Rua Duque de Caxias n° 346 - Bairro São 
José - CEP: 49.015-320 - Aracaju/SE - Superintendência Geral de Compras Centralizadas - 
SGCC/SEPLAG, das 7:00 às 13:00 horas. 

5.2 - Decai do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a Administração, o 
licitante que não o fizer antes do segundo dia útil que anteceder a data fixada para recebimento das 
propostas. 

6.0 - CONDICÕES PARA PARTICIPACÃO 

6.1 - Poderão participar do processo os interessados que atenderem a todas as exigências contidas 
neste edital e seu anexo. 

6.2 - Estarão impedidos de participar, direta ou indiretamente, de qualquer fase deste processo 
licitatório os interessados que se enquadrem em uma ou mais das situações a seguir: 

6.2.1 - estejam constituídos sob a forma de consórcio; 

6.2.2 - estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária ou de impedimento de licitar 
e de contratar, impostas pelo Estado de Sergipe. 

6.2.3 - sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de Governo; 

6.2.4 - estejam sob falência, recuperação judicial e extrajudicial, dissolução ou liquidação; 

6.2.5 - isoladamente ou em consórcio, sejam responsáveis pela elaboração do projeto básico, 
ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 
5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsáveis técnicos ou 
subcontratados; 

6.2.6 - sejam servidores ou dirigentes de órgão ou entidade contratante ou responsável pela 
licitação. 

7.0 - REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 

7.1 - O certame será conduzido pelo Pregoeiro, que terá, em especial, as seguintes atribuições: 

7. 1.1 - coordenar os trabalhos da equipe de apoio; 

7.1.2 - responder às questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame; 

7.1.3 - abrir as propostas de preços; 
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7.1.4 - analisar a aceitabilidade das propostas; 

7.1.5 - desclassificar propostas indicando os motivos; 

7.1.6 - conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta ou do lance de 
menor preço; 

7.1.7 - verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar; 

7. 1.8 - declarar o vencedor; 

7.1.9 - receber, examinar e submeter os recursos à autoridade competente para julgamento; 

7 1 10 - elaborar a ata da sessão, 

7 1 11 - encaminhar o processo a autoridade superior para homologar e autorizar a contratação 

8.0 - CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITACÕES 

8.1 - Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão deverão dispor de 
chave de identificação e de senha pessoal e intransferível, obtidas junto às Agências do Banco do 
Brasil S.A., sediadas no País (art. 30,  do Decreto Estadual 26.53 3/2009). 

8.2 - A chave de identificação e a senha terão validade de 01 (um) ano e poderão ser utilizadas em 
qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa 
do Banco, devidamente justificado. 

8.3 - As pessoas jurídicas ou firmas individuais deverão credenciar representantes, mediante a 
apresentação de procuração por instrumento público ou particular, com firma reconhecida, atribuindo 
poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no licitacoes-e. 

8.4 - Em sendo sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado) da empresa proponente, deverá 
apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes 
para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

8.5 - É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer 
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo à Secretaria de Estado do 
Planejamento, Orçamento e Gestão ou ao Banco do Brasil S.A. a responsabilidade por eventuais 
danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

8.6 - O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico 
implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para 
realização das transações inerentes ao pregão eletrônico. 
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9.0 - PARTICIPAÇÃO 

9.1 - A participação no certame dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do 
representante credenciado e subseqüente encaminhamento da proposta de preços, por meio do 
sistema eletrônico no site www.licitacoes-e.com.br , opção "Acesso Identificado", observando data e 
horário limite estabelecidos. 

9.1.1 - As propostas de preço deverão ser encaminhadas eletronicamente até data e horário 
definidos para a abertura das propostas, conforme indicação na primeira página deste edital. 

9.2 - Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública 
do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

9.3 - Caso haja desconexão com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema 
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o 
Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados. 

9.3.1 - Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do 
pregão será suspensa e terá reinicio somente após comunicação expressa aos participantes na opção 
"consultar mensagens" do sistema eletrônico, onde será designado dia e hora para a continuidade da 
sessão. 

9.4 - Caso exista a necessidade de ser suspenso o Pregão, tendo em vista a quantidade de lotes, o 
Pregoeiro designará novo dia e horário para a continuidade do certame. 

9.5 - O andamento do procedimento de licitação entre a data de abertura das propostas e a 
adjudicação do objeto deve ser acompanhado diariamente pelos participantes por meio do portai 
"www.licitacoes-e.com.br ", que veiculará avisos, convocações, desclassificações de licitantes, 
justificativas e outras decisões referentes ao procedimento. 

10.0 - DA PROPOSTA DE PREÇOS 

10.1 - O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências 
de habilitação previstas no edital. O fornecedor será responsável por todas as transações que forem 
efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e 
lances. 

10.2 - Ao apresentar sua proposta o licitante concorda especificamente com as seguintes condições: 

10.2.1 - Os serviços ofertados deverão atender a todas as especificações constantes deste 
Edital e seus anexos. 

10.2.2 - Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional e preenchidos no campo 
apropriado do sistema eletrônico com o VALOR GLOBAL. (ANUAL). 
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10.2.3 - Nos preços propostos deverão estar incluídos todos os custos diretos e indiretos 
relativos ao cumprimento integral do objeto, envolvendo, dentre outras despesas, tributos de 
qualquer natureza, impostos, taxas, transportes, seguro, encargos sociais, direitos trabalhistas e 
previdenciários. 

10.3 - As propostas encaminhadas terão prazo de validade de 60 (sessenta) dias consecutivos, 
contados da data da sessão de abertura desta licitação, conforme disposição legal. 

11.0 - ABERTURA DAS PROPOSTAS E DOS LANCES 

11.1 - A partir do horário previsto no sistema, terá início à sessão pública do Pregão Eletrônico, com 
a divulgação das propostas de preços recebidas pelo site já indicado no item 9.1, passando o 
Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas. 

11.2 - Aberta à etapa competitiva, os representantes dos licitantes deverão estar conectados ao 
sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente 
informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 

11.2.1 -. Para efeito da disputa de preços, as propostas encaminhadas eletronicamente pelos 
licitantes serão consideradas lances. 

11.2.2 - Cada licitante poderá encaminhar lance com valor superior ao menor preço 
registrado, desde que seja inferior ao seu último lance e diferente de qualquer outro valor 
ofertado para o lote. 

11.3 - O sistema apresentará apenas o melhor lance de cada licitante através do botão "Detalhes 
Disputa", disponibilizado durante a sessão pública. 

11.4 - O tempo normal de disputa será encerrado pelo pregoeiro. 

11.5 - Após o término do tempo normal de disputa o sistema disponibilizará um tempo extra, 7,-
aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, durante o qual se apresentará aviso de 
fechamento iminente dos lances. O tempo aleatório não ultrapassará 30 (trinta) minutos. 

11.6 - O Sistema eletrônico informará as propostas de menor preço de cada participante 
imediatamente após o encerramento da etapa de lances. 

12.0 - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

12.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de "menor preço', podendo 
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o 
lance de menor valor por lote, para que seja obtido preço melhor, bem assim decidir sobre sua 
aceitação, observados os prazos para fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos 
de desempenho e de qualidade e demais condições definidas neste edital. 
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12.2 - Após o encerramento da sessão de disputa e estando o valor da melhor proposta acima do 
valor de referência, o Pregoeiro negociará a redução do preço com o seu detentor. 

12.3 - Encerrada a etapa de lances da sessão pública e ordenadas as ofertas, o pregoeiro comprovará 
a regularidade de situação do autor da melhor proposta, avaliada na forma da Lei 10.520/2002. O 
Pregoeiro verificará, também, o cumprimento das demais exigências para habilitação contidas nos 
itens 13.0 e 14.0 deste Edital. 

12.3.1 - O licitante detentor da melhor proposta deverá encaminhar, num prazo de 04 
(quatro) dias consecutivos a proposta final e os documentos de habilitação originais ou 
cópias autenticadas, sob pena de inabilitação e conseqüente desclassificação no certame, 
salvo motivo devidamente justificado e aceito pelo Pregoeiro, no seguinte endereço: Rua 
Duque de Caxias n°346 - Bairro São José CEP: 49.015-320 - Aracaju/SE - 
Superintendência Geral de Compras Centralizadas - SGCC/SEPLAG. Fax: (0xx79)-3226-
2246. 

12.3.2 - A proposta final deve ser encaminhada por escrito, no prazo acima definido, 
contendo a especificação completa do objeto, em conformidade com as exigências do 
Anexo 1 deste edital. 

12.4 - Se a proposta ou lance de menor valor não for aceitável, ou se o licitante desatender às 
exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subseqüente, verificando a sua 
aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até 
a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital. 

12.5 - Considera-se inaceitável, para todos os fins aqui dispostos, a proposta que não atender as 
exigências fixadas neste Edital ou ofertarem preços manifestamente inexeqüíveis.  

12.6 - Havendo lances no tempo de disputa da sessão pública, a proposta final de preços do licitante 
detentor da melhor oferta deverá ter seus valores unitários e totais ajustados de forma que os preços 
de cada um dos itens não resultem, após os ajustes, inexeqüíveis ou superfaturados. 

12.7 - Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, inclusive as exigências de 
habilitação, o licitante será declarado vencedor do certame pelo pregoeiro 

13.0 - DA HABILITAÇÃO: 

13.1 - A empresa detentora da proposta de menor preço deverá apresentar os seguintes documentos 
comprobatórios de habilitação e qualificação: 

13. 1.1 - Para Habilitação Jurídica: 

13.1.1.1 - registro comercial, no caso de empresa individual; 

Superintendência Geral de compras centralizadas - SGCC/SEPLAG 
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13.1.1.2 - ato constitutivo (estatuto ou contrato social em vigor), devidamente 
registrado no órgão competente, em se tratando de sociedades comerciais (empresariais), e, no caso 
de sociedade por ações, acompanhado de documentos comprobatórios da eleição dos atuais 
administradores; 

13.1.1.3 - decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 
em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir; 

13.1.1.4 - declaração sobre Empregado Menor, conforme disposto no inciso V do art. 
27 da Lei n° 8.666/93. 

13.1.2 - Para qualificação Econômico-Financeira: 

13.1.2.1 - certidão negativa de falência ou recuperação judicial e extrajudicial, expedida 
pelo Cartório de Distribuição da sede da licitante. 

13.1.2.2 - Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do ultimo exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da Lei, que comprovem, a boa situação financeira da empresa, 
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 
índices oficiais quando encerrados a mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta. O 
licitante deverá apresentar memória de cálculo, com uma casa decimal, desprezando-se as demais e 
com indicação do índice utilizado, devidamente assinada por Contador. As empresas com menos de 
um exercício financeiro devem cumprir a exigência deste item mediante apresentação de Balanço de 
Abertura ou do último Balanço Patrimonial levantado, conforme o caso; de acordo com a Lei 8.666 / 
93. 

13.1.2.3 - O balanço patrimonial das Sociedades Anônimas deverá ser publicado em 
Diário Oficial e em outro jornal de grande circulação, assim como registrado na Junta Comercial (Lei 
n° 6404/76); as demais formas societárias, inclusive as microempresas e empresas de pequeno porte, 
optantes do SIMPLES ou LUCRO PRESUMIDO são obrigadas a apresentarem o balanço, ,-
acompanhado de cópia do termo de abertura e de encerramento do Livro Diário, autenticado peloU 
órgão competente do Registro de Comércio (Decreto-Lei 486/69). 

13.1.2.4 - A comprovação de boa situação financeira da empresa será baseada na 
obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), 
resultante da aplicação das fórmulas: 

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

Ativo Total 

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
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Ativo Circulante 
LC= 

Passivo Circulante 

13.1.2.5 - Somente serão consideradas habilitadas as empresas que obtiverem, nos 
índices acima, resultados maiores ou iguais do que 1,00 (um). Dos índices constarão apenas duas 
casas decimais, desprezando-se as demais. 

13.1.2.6 - Os índices acima deverão ser demonstrados (anexar memória de cálculo) 
pela licitante e assinado por Contador, constando o n. °  de registro no Conselho Regional de 
Contabilidade - CRC. 

13.1.2.7 - O licitante que apresentar um resultado igual ou menor que um (< 1) em 
qualquer dos índices LO, SO e LC, deverá comprovar que possui patrimônio liquido, ou capital 
social líquido, de 10% do valor estimado da contratação. 

13.1.3 - Para Regularidade Fiscal: 

13.1.3.1 - inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), do Ministério da 
Fazenda; 

13.1.3.2 - Inscrição no Cadastro de Contribuintes estadual ou municipal, se houver, 
relativo à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto deste 
edital; 

13.1.3.3 - Certificados de regularidade de situação perante o INSS (certidão negativa de 
débito - CND) e o FGTS (Certificado de Regularidade do FGTS) demonstrando situação regular no 
cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 

13.1.3.4 - Certidões de regularidade de situação para com as Fazendas: Federal, 
/\ 	Estadual, Municipal ou do Distrito Federal do domicílio/sede da licitante. 

13.1.4 - Para Regularidade Fiscal Trabalhista: 

13.1.4.1 - Certidão negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Lei n° 12.440, de 07 de 
julho de 2011. 

13.1.5 - Para Oualificacão Técnica: 

13.1.5.1 - A Qualificação Técnica será comprovada mediante a apresentação de 
Atestado(s) ou declaração(ões) de capacidade técnica, em nome da licitante, expedido por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, que comprove aptidão para o desempenho de atividade 
pertinente e compatível em características de já terem executado, em quantidades, e prazos, entre os 
objetos dessa Licitação, os serviços de digitalização que contemple pelo menos 816.000 (oitocentos e 
dezesseis mil) de documentos já realizados. 
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13.1.5.1.1 - A exigência prevista no item 13.1.5.1 faz-se necessária dada à relação 
entre o prazo para execução dos serviços de digitalização na retaguarda e a quantidade de 
documentos do acervo, tendo como finalidade a garantia de que a contratada possua capacidade 
técnica e operacional para atender a citada demanda. No tocante ao quantitativo requerido para 
comprovação de capacidade técnica (oitocentos e dezesseis mil documentos), justifica-se em razão 
da atual disposição do acervo documental, o 4Ua1 conta com aprõximadamente 3.000.000 (três 
milhões) de documentos, dos quais já foram digitalizados até a presente data cerca de 1.500.000 (um 
milhão e quinhentos mil), e existindo uma demanda estimada de 132.000 (cento e trinta e dois mil) 
novos documentos a serem digitalizados por ano. Registra-se, ainda, quê os documentos que hoje se 
encontram nos arquivos possuem caráter histórico, de grande relevância para o Estado de Sergipe, de 
modo que sua a digitalização não constitui uma atividade meramente mecânica, envolvendo, em 
grande parte dos processos, além de scanner das imagens, a cxpertise em recuperação de documentos . 
depreciados pela ação do tempo ou fatores climáticos, expertise em preparação dos documentos para' 
serem digitalizados nos scanners departamentais, o conhecimento apropriado dos scanners 
departamentais, que são equipamentos de grande porte e com tecnologia avançada, o conhecimento 
apropriado nas ferramentas de edição de imagem para controle de qualidade dos documentos 
digitalizados, bem como a disponibilização e a organização das imagens no Sistema Integrado de 
Automação do Registro Mercantil, o SIARCO. 

13.1.5.2 - Atestado de implantação de Solução de Gerência Eletrônica de Documentos 
—GED; 

13.1.5.3 - Atestado de Implantação e de Gerenciamento do Zabbix - Ferramenta de 
monitoramento de redes, servidores e serviços; 

13.1.5.4 - Atestado na área de Tecnologia da Informação com certificação em GED. O 
reconhecimento da certificação dar-se-á mediante apresentação de certificado reconhecido pela 
comunidade internacional como por exemplo: CDIA+ (CertjfledDocumentlmagingArchitech) da .( 
Computer Technology JndustryÁssociation, ECMs (Enterprise Content Management Specialist) da 
Association for Informationandlmage Managetnent International (AIIM International) ou ECMp 
(Enterprise Content Management Practitioner) da Association for Informationandimage 

Managernent International (AIIM international). 

13.1.5.5 - Comprovação de Capacitação Técnica Profissional: comprovação de possuir 
em seu quadro permanente, através de vínculo trabalhista ou simples contrato de prestação de 
serviços regido pela legislação civil comum, ou ainda declaração de disponibilidade para alocação na 
execução contratual, na data prevista para entrega da proposta, os profissionais listados abaixo, 
acompanhada da comprovação de qualificação de cada um dos membros da equipe técnica, consoante 
discriminado a seguir: 
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a) Profissional da área de Administração de Redes, com formação de nível 
superior na área de Tecnologia da Informação e comprovação de aptidão para a função a ser 
desempenhada, por meio de atestado de capacidade técnica ou certificação na área; 

b) Profissional da área de Banco de Dados, com formação de nível superior na 
área de Tecnologia da Informação e comprovação de aptidão para a função a ser desempenhada, por 
meio de atestado de capacidade técnica ou certificação na área; 

c) Profissional da área de Análise de Sistemas, com formação de nível superior 
na área de Tecnologia da Informação e comprovação de aptidão para a função a ser desempenhada, 
por meio de atestado de capacidade técnica ou certificação na área; 

d) Profissional da área de Programação, com formação de 2° grau completo e 
fl. 	comprovação de aptidão à função a ser desempenhada, por meio de atestado de capacidade técnica 

ou certificação na área; 

e) Profissional da área de Webdesigner, com formação de 2° grau completo e 
comprovação de aptidão à função a ser desempenhada, por meio de atestado de capacidade técnica. 
ou certificação na área; 

O Profissional da área de Teste de Software, com formação de 2° grau 
completo e comprovação de aptidão à função a ser desempenhada, por meio de atestado de 
capacidade técnica ou certificação na área. 

g) A prestação dos referidos serviços (digitalização) deverá ser realizada por 
profissional de nível superior completo na área de Tecnologia da Informação, qualificado e com 
experiência em projetos de implantação de gerência em GED - Gerência Eletrônica de Documentos, 
comprovada através de Atestado de Implantação de Solução de GED e de Responsabilidade Técnica 
e Atestado de Responsabilidade Técnica em serviços de Digitalização de Documentos, sendo que os 
referidos atestados devem ser expedidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
devidamente assinado, carimbado e em papel timbrado da empresa ou órgão tomador do serviço; e 
por funcionário qualificado com capacitação em Serviço de Customização em Ferramenta de 
Indexação de Documentos utilizando inclusive mapeamento de processos; 

h) No tocante aos serviços de gerenciamento de infraestrutura de rede, estes 
deverão ser prestados por profissional de nível superior completo na área de Tecnologia, da 
Informação, qualificado em Gerência de Infraestrutura de Rede, compatível com os Sistemas 
Operacionais e Aplicativos existentes hoje na Junta Comercial do Estado de Sergipe JUCESE, 
comprovado através de certificação; 

i) A prestação de serviços de suporte .e produção deverá ser realizada por 
profissional de nível superior completo na área de Tecnologia da Informação, qualificado em 
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Gerência de Infira-Estrutura de Rede, compatível com os Sistemas Operacionais e Aplicativos 
existentes hoje na JUCESE; 

13.1.5.5.1 - Para fins de comprovação da formação do profissional a ser 
designado para a execução dos serviços, serão aceitos: 

a) Formação acadêmica: Comprovação de formação escolar, com 
diploma ou certificado • devidamente registrado no MEC e/ou órgão de representação da classe. 

b) Formação profissional: Diploma, certificado •ou documento 
equivalente, expedido por empresa pública ou privada. 

13.2 - Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer 
processo de cópia autenticada, publicação em órgão da imprensa oficial ou ainda por meio de cópia( 
simples, a ser autenticada por servidor habilitado da Superintendência Geral de Compras 
Centralizadas, mediante conferência com os originais. As cópias deverão ser apresentadas 
perfeitamente legíveis. 

13.2.1 - Os documentos de habilitação deverão estar com prazo vigente. 

13.3 - Ao Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar da licitante, em qualquer tempo, no curso da 
licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando-lhe prazo para 
atendimento. 

13.4 - A falta de qualquer dos documentos exigidos no edital implicará inabilitação da licitante, 
sendo vedada, a concessão de prazo para complementação da documentação exigida para a 
habilitação. 

14.0 - DO TRATAMENTO DIFERENCIADO ÁS MICROEMPRESAS. EMPRESAS DE 
PEOUENO PORTE E COOPERATIVAS 

14.1 - O tratamento diferenciado conferido às empresas de pequeno porte, às microempresas e às 
cooperativas de que tratam a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e a Lei 11.488, de 
15 de junho de 2007, deverá seguir o procedimento descrito a seguir: 

14.1.1 - Os licitantes deverão indicar no sistema eletrônico de licitações, antes do 
encaminhamento da proposta eletrônica de preços, a sua condição de microempresa, empresa de 
pequeno porte ou cooperativa. 

14.1.1.1 - O licitante que não informar sua condição antes do envio das propostas 
perderá o direito ao tratamento diferenciado. 

14.1.2 - Ao final da sessão pública de disputa de lances, terminado o tempo aleatório, o 
sistema eletrônico detectará automaticamente as situações de empate a que se referem os §§ 1 0  e 20  
do art. 44 da Lei Complementar 123/2006, de 14 de dezembro de 2006. 
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14.1.2.1 - Considera-se empate aquelas situações em que as propostas apresentadas 
pelas microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas sejam iguais ou até 5% (cinco por 
cento) superiores à proposta mais bem classificada, quando esta for proposta de licitante não 
enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa. 

14.1.2.2 - Não ocorre empate quando a detentora da proposta mais bem classificada 
possuir a condição de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa. Nesse caso, o 
pregoeiro convocará a arrematante a apresentar os documentos de habilitação, na forma dos itens 
12.3.1 e 13.0 deste edital. 

14.1.3 - Caso ocorra a situação de empate descrita no item 14.1.11, o pregoeiro convocará o 
representante da empresa de pequeno porte, da microempresa ou da cooperativa mais bem 
classificada, imediatamente e por meio do sistema eletrônico, a ofertar lance inferior ao menor lance 
registrado para o lote no prazo de cinco minutos. 

14.1.3.1 - Caso a licitante convocada não apresente lance inferior ao menor valor 
registrado no prazo acima indicado, as demais microempresas, empresas de pequeno porte ou 
cooperativas que porventura possuam lances ou propostas na situação do item 14.1.2.1 deverão ser 
convocadas, na ordem de classificação, a ofertar lances inferiores à menor proposta. 

14.1.3.2 - A microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa que primeiro 
apresentar lance inferior ao menor lance ofertado na sessão de disputa será considerada arrematante 
pelo pregoeiro, que encerrará a disputa do lote na sala virtual, passando a correr o prazo de 04 
(quatro) dias para apresentação da documentação de habilitação e da proposta de preços, conforme 
item 12.3.1 deste edital. 

14.1.3.3 - O não oferecimento de lances no prazo específico destinado a cada licitante 
produz a preclusão do direito de apresentá-los. Os lances apresentados em momento inadequado, 
antes do início do prazo específico ou após o seu término serão considerados inválidos. 

14.1.4 - Caso a proposta inicialmente mais bem classificada, de licitante não enquadrado 
como microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, seja desclassificada pelo pregoeiro, 
por desatendimento ao edital, essa proposta não é mais considerada como parâmetro para o efeito do 
empate de que trata esta cláusula 

14.1.4.1 - Para o efeito do empate, no caso da desclassificação de que trata o item 
anterior, a melhor proposta passa a ser a da próxima licitante não enquadrada como microempresa, 
empresa de pequeno porte ou cooperativa, observado o previsto no item 14.1.2.2. 

14.1.4.2 - No caso de o sistema eletrônico não convocar automaticamente a 
microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, o pregoeiro o fará através do "chat de 
mensagens". 

14.1.4.3 - A partir da convocação, de que trata o item 14.1.4.2, a microempresa, 
empresa de pequeno porte ou cooperativa, terá 48 (quarenta e oito) horas para oferecer proposta 
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inferior à então mais bem classificada, através do "chat de mensagens", sob pena de preclusão de seu 
direito. 

14.1.4.4 - Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa exercite o 
seu direito de apresentar proposta inferior à mais bem classificada, terá, a partir da apresentação 
desta no "chat de mensagens", o prazo de 04 (quatro) dias para encaminhar a documentação de 
habilitação e proposta de preços, conforme item 12.3.1 deste edital. 

14.1.5 - O julgamento da habilitação das microempresas, empresas de pequeno porte 
e cooperativas obedecerá aos critérios gerais definidos neste edital, observadas as particularidades de 
cada pessoa jurídica. 

14.1.6 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado às microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas um prazo adicional de 2 z 
(dois) dias úteis para a regularização da documentação, contados a partir da notificação da - 
irregularidade pelo pregoeiro. O prazo de .02 (dois) dias úteis poderá ser prorrogado por igual período 
se houver manifestação expressa do interessado antes do término do prazo inicial. 

15.0 - DOS RECURSOS: 

15.1 - O licitante que desejar recorrer deverá manifestar essa intenção no prazo improrrogável 
de 24 (vinte e quatro) horas, contado a partir do ato de declaração do vencedor do lote (item 
12.3). 

15.1.1 - O acesso à fase de manifestação da intenção de recurso será assegurado aos licitantes 
classificados e desclassificados. 

15.1.2 - A manifestação da intenção de recorrer deve ser formalizada em campo específico 
do sistema de licitações (sítio www.licitacoes-e.com.br ). 

15.1.3 - Decorridas as 24 (vinte e quatro) horas para a manifestação da intenção de recurso, o 
licitante terá 03 (três) dias corridos, contados a partir do primeiro dia útil seguinte, para encaminhar a 
peça recursal. Os demais licitantes ficarão, desde logo, intimados a apresentar contra-razões em igual 
número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente. 

15.2 - A falta de manifestação imediata e motivada importará decadência do direito de recurso. 

15.3 - Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando 
não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente. 
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15.4 - Os recursos e contra-razões de recurso de qualquer natureza devem ser endereçados ao 
pregoeiro e protocolados junto à Superintendência Geral de Compras Centralizadas da Secretaria de 
Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão -. SGCC/SEPLAG, localizada na Rua Duque de 
Caxias n° 346— Bairro São José - CEP n°49015-320, nesta Capital, em dias úteis, no horário de 7 às 
13 horas, o qual deverá receber, examinar e submetê-los à autoridade competente que decidirá sobre 
sua pertinência. O recurso e contra-razões devem fazer menção ao número do Pregão Eletrônico, 
número do processo e do órgão solicitante da licitação. 

15.5 - O recurso contra decisão do pregoeiro somente têm efeito suspensivo em relação ao(s) lote(s) 
objeto da contestação. 

15.6 - O acolhimento do recurso importa a invalidação apenas dos atos não suscetíveis de 
aproveitamento. 

16.0 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: 

16.1 - Em caso de recurso, ou quando houver apenas uma proposta habilitada, ou, ainda, quando não 
se realizarem lances durante a sessão de disputa, caberá ao Superintendente Geral de Compras 
Centralizadas a adjudicação do objeto ao licitante declarado vencedor. 

16.2 - Nos demais casos, o pregoeiro fará a adjudicação do(s) lote(s) ao(s) licitante(s) vencedor(es). 

16.3 - A homologação é ato de competência da autoridade que determinou a abertura do 
procedimento. 

17.0 - DA CONTRATAÇÃO: 

17.1 - Será firmado Contrato com à licitante vencedor, o qual terá vigência de 12 (doze) meses, 
contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado com vistas à obtenção de preços 
e condições mais vantajosas para a Administração, na forma do art. 57, II da Lei 8.666/93. 

17.1.1- a empresa deverá comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados 
a partir da data de sua convocação, por escrito, para assinatura do Contrato. 

17.1.2 - decorrido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do 
comunicado oficial para assinatura do contrato, observado o disposto no § 1° do art. 64 da Lei 
8.666/93, e não tendo a empresa vencedora comparecido ao chamamento, perderá o direito à 
contratação e estará sujeita às penalidades previstas no item 23.0 deste edital. 

17.2 - Nas hipóteses de recusa do adjudicatário ou do seu não-comparecimento para assinatura do 
contrato ou retirada do empenho, no prazo estipulado, bem como em caso de perda dos requisitos de 
manutenção da habilitação, será aplicado o disposto no inciso XIII, do artigo 15, do Decreto Estadual 
n° 26.531/2009, com a convocação do licitante que tenha apresentado a segunda melhor oferta 
classificada, obedecida às exigências de habilitação do tópico 13 deste edital. 
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17.2.1 - 9 disposto no subitern anterior poderá sempre se repetir até a efetiva càlebração do 
Contrato, observado as ofertas anteriormente apresentadas pelos licitantes, sem prejuízo da aplicação 
das penalidades cabíveis ao licitante que não cumprir os compromissos assumidos no certame. 

17.3 - A Contratada está obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou 
supressões determinados pelo Contratante até 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado, na 
forma do artigo 65 § 1" da Lei n° 8.666/93. 

17.4 - Qualquer entendimento relevante entre a Contratante e a Contratada será formalizado por 
escrito e também integrará o Contrato. 

17.5 - A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos arts. 77 
e seguintes da Lei n° 8.666/93. 

17.6 - A contratada deverá prestar garantia contratual, no valor correspondente a 5% (cinco por 
cento) • do valor do contrato, podendo optar por fiança-bancária, seguro-garantia ou caução em 
dinheiro ou em títulos da dívida pública, conforme art. 56 1, II e III da Lei 8.666/93. 

18.9 -DO EQUILíBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO: 

18.1 - O reequilíbrio econômico-financeiro do contrato obedece às regras dispostas nos arts. 14-B a 
14-O da Lei n°5.848/2006. 

18.2 - O reequilíbrio econômico-financeiro é limitado ao preço mínimo de mercado relativo ao 
objeto contratado. 

18.3 - Caso o preço passe a ser superior ao de mercado, impõe-se, como regra, a instauração de um 
novo processo licitatório, bem como a avaliação da oportunidade e conveniência da rescisão 
contratual. 

18.4 - O preço será reajustado, com base na variação do IPCA, após cada 12 (doze) meses, contados 
da data de apresentação da proposta final na licitação. 

Parágrafo único. Os reajustes de preço serão formalizados por meio de simples apostilamento, de 
acordo com o disposto no art. 65, §8°, da Lei (Federal) n.° 8.666/93. 

19.0 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

19.1 - Compete à Contratante: 

a) Assegurar o livre acesso dos empregados da Contratada a todos os locais onde se fizerem 
necessários os serviços; 

b) Acompanhar e fiscalizar, a execução dos serviços; 
c) Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços 

contratados, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou irregularidades 
observadas; 

Superintendência Geral de Compras Centralizadas- SGCC/SEPLAG 	 16 
Endereço: Rua Duque de Caxias n346— Barro São José— CEF: 49.015-320 - Aracu/SE 

IR Fax: (0)O(79).3226.2246 



ESTADO DE SERGIPE 
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 

SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE COMPRAS CENTRALIZADAS 

d) Efetuar o pagamento à Contratada de acordo com o estabelecido no Contrato. 

20.0 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

20.1 - Compete à Contratada: 

a) Executar o serviço objeto deste Contrato em estrito acordo com as disposições do Edital e 
discriminação da proposta e ainda conforme as responsabilidades dispostas a seguir: 

b) Manter durante toda a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação; 

e) Prestar a garantia contratual; 

d) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Junta Comercial do Estado de Sergipe 
ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Contratante; 

e) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, 
resultantes da execução do Contrato; 

t) Cumprir as normas e obrigações impostas pela legislação trabalhista, bem como pelas 
firmadas nas convenções coletivas de trabalho da categoria correspondente; 

g) Conceder auxílio alimentação aos profissionais contratados, nos limites mínimos estipulados 
pela Convenção Coletiva de Trabalho da categoria; 

h) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o Contrato firmado com a Contratante, sem 
prévia e expressa anuência; 

i) Não realizar associação com outrem, cessão ou transferência total ou parcial, bem como a 
fusão, cisão ou incorporação, sem prévia e expressa anuência do Contratante; 

j) Substituir, sempre que exigido pela Contratante e independentemente de justificativa por 
parte desta, qualquer empregado cuja atuação, permanência e ou comportamento sejam 
julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina da Junta Comercial do 
Estado de Sergipe - JUCESE, ou ao interesse do Serviço Público; 

k) A Contratada obrigar-se-á a substituir, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer 
empregado que, do ponto de vista da Contratante, não esteja atendendo suas necessidades. 
Em caso de falta ou ausência legal e férias, !  a Contratada obriga-se a substituir o faltoso no 
prazo de 2 (duas) horas da comunicação feita pela Junta Comercial do Estado de Sergipe - 
JUCESE. 

1) Comprovar o recolhimento das contribuições sociais relativas a mão-de-obra empregada no 
Contrato (GR do FGTS e GRPS do INSS), correspondente ao mês da última competência 
vencida, bem como apresentar a respectiva folha de pagamento e ainda o CND e o CRF 
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válidos e o comprovante de fornecimento do ticket refeição ou similar, se necessário e 
determinado, e o vale-transporte aos empregados alocados; 

m) Designar preposto para atender aos chamados e exigências da Contratante; 

n) Manter os empregados contratados sempre com os seguintes requisitos: 

- comparecerem limpos e asseados para a execução dos serviços; 
- obedecer ao horário; 
- portar crachá de identificação individual, quando em serviço. 

o) Fornecer uniformes e seus complementos à mão-de-obra envolvida (calça, camisa, sapatos, 
livro de ocorrência), não podendo repassar os custos de qualquer destes itens de uniforme e 
equipamentos a seus empregados; 

p) Instruir seu preposto quanto à necessidade de acatar as orientações da Junta Comercial do 
Estado de Sergipe - JUCESE, inclusive quanto ao cumprimento das normas internas e de 
segurança e medicina do trabalho; 

q) Os supervisores da contratada deverão, obrigatoriamente, inspecionar os postos no mínimo 
uma vez por semana; 

r) Em caso de deslocamento de profissional, para um município fora da sede da Junta 
Comercial do Estado de Sergipe, por determinação, eventualmente e em objeto de serviço, a 
licitante contratada concederá diária para cobrir despesas com. alimentação, hospedagem e 
permanência, em igualS valor ao previsto em ato deliberativo desta administração, que 
concedem diárias e que esteja vigente no exercício. Os deslocamentos dentro do Estado terão, 
além das diárias, o pagamento da passagem de ônibus e os deslocamentos para fora do Estado 
terão o pagamento de passagem aérea na classe econômica; 

s) O ressarcimento dos valores correspondentes às despesas provenientes de deslocamentos de 
profissionais mencionados acima será efetuado mediante Nota Fiscal ou Fatura, emitidas a r 
parte, acrescida dos impostos legais, não incidindo sobre esta fatura qualquer margem de•• 
lucro. 

21.0 - DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

21.1 - Os SERVIÇOS deverão serão prestados na sede da Junta Comercial do Estado de Sergipe - 
JUCESE, localizada na Rua Propriá, n°315, Bairro Centro, CEP 49.010-020, Aracaju/SE, bem como 
nos demais municípios do Estado de Sergipe que se fizerem necessários, conforme projeto básico 
anexo a este edital. 

21.2 - A realização do serviço da presente licitação dar-se-á de acordo com art. 73, inciso 1, alíneas 
"&'e "b" da lei n° 8666/93. 
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21.3 - O recebimento provisório ou definitivo do objeto do contrato não exclui a responsabilidade 
civil a ele relativa, nem a ético-profissional, pela perfeita execução do contrato. 

22.0 - DO PAGAMENTO: 

22.1 - O pagamento será efetuado após liquidação da despesa por meio de crédito em conta corrente 
indicada pelo licitante(s) vencedor(es), no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos, mediante a 
apresentação de Nota Fiscal/Fatura, devidamente certificada pelo Setor responsável pelo recebimento 
da JUCESE. 

22.2 - Cabe ao Estado de Sergipe promover a retenção do ISSQN nos casos previstos na legislação 
do município competente para arrecadação do tributo. 

22.3 - Para fazer jus ao pagamento, a empresa deverá apresentar, juntamente com o documento de 
cobrança, prova de regularidade perante o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, perante o 
FGTS - CRF, Fazendas Estadual e Municipal do domicílio do contratado. 

22.4 - Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto houver pendência de liquidação de 
obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

22.5 - Caso se faça necessária à reapresentação de qualquer Nota Fiscal/Fatura por culpa do 
contratado, o prazo previsto no item 22.1 reiniciar-se-á a contar da data da respectiva re-
apresentação. 

22.6 - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado. 

22.7 - No caso de atraso de pagamento, será utilizado, para atualização do valor, o Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor - IINPC/IBGE. 

23.0 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

23.1 Ao fornecedor que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o 
contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, não mantiver a 
proposta, ensejar o retardamento da execução do objeto, falhar ou fraudar na execução do contrato, 
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, poderão ser aplicadas as seguintes sanções, 
garantidos o contraditório e a prévia defesa, de acordo com as disposições do Decreto Estadual n° 
24.912/07: 

23.1.1 - advertência; 

23.1.2 - multa, observados os seguintes limites máximos: 

a) multa de 0,3 % (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, 
sobre o valor do fornecimento ou serviço não realizado; 
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• . b) multa de 10 % (dez por .cento) . . sobre .o valor total ou parcial da obrigação não 
cumprida, com o conseqüente cancelamento da nota de empenho ou documento 
equivalente; 

23.1.3 -. impedimento de licitar e de contratar com o Estado de Sergipe, pelo prazo de até 5 
(cinco) anos;.. 	. . 	. 	. 

23.1.4 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

§ 1° O valor da multa aplicada será descontado do valor da garantia prestada, retido dos pagamentos 
devidos pela Administração ou cobrado judicialmente, sendo corrigida monetariamente, de 
conformidade com a variação do IPCA, a partir do termo inicial, até a data do efetivo recolhimento. 

§ 2° A contagem do período de atraso na execução dos ajustes será realizada a partir do primeiro dia/\ 
útil subseqüente ao do encerramento do prazo estabelecido para o cumprimento da obrigação. 

24.0 - DISPOSIÇÕES FINAIS: 

24.1 - A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a JUCESE revogá-
la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivado de fato superveniente comprovado 
ou anulá-la por ilegalidade, de oficio ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado 
disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitação. 

24.2 - Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o 
Estado de Sergipe não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 
condução ou do resultado do processo licitatório. 

24.3 - O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento 
apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará imediata desclassificação do 
proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato, sem 
prejuízo das demais sanções cabíveis. 

24.4 - Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de 
fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

24.5 - Da contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expedientes na Secretaria 
de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, com exceção ao tópico 15.1 deste Edital, de forma 
que, caso o término do prazo das 24 (vinte e quatro) expire num sábado ou feriado, ainda assim, 
contará para os fins legais. 

24.6 - É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, promover 
diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 
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24.7 - O desatendimento de exigências formais, não essenciais, não importará no afastamento do 
proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua 
proposta. 

24.8 - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a 
finalidade e a segurança da contratação. 

24.9 - As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por 
qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no 
Diário Oficial do Estado. 

24.10 - A participação do proponente nesta licitação implica a aceitação de todos os termos deste 
K\. 	edital. 

24.11 - Havendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a 
sessão será transferida para dia e horário definidos pelo pregoeiro, comunicando devidamente aos 
licitantes do pregão eletrônico. 

24.12 - Os casos omissos serão decididos pelo Pregoeiro em conformidade com as disposições 
constantes dos Decretos e Leis citadas no preâmbulo deste edital 

24.13 - O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste edital será 
o da Comarca de Aracaju/SE. 

24.14 - Constitui parte integrante deste edital: 

24.14.1 - Anexo 1- Termo de Referência; 

24.14.2 - Anexo II - Projeto Básico; 

24.14.3 - Anexo III - Minuta do Contrato. 

de 2014. 

Carlos E4uao Carvalho Moura 
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ANEXO 1- (TERMO DE REFERÊNCIA) 

1.0 - DO OBJETO: Contratação de empresa para prestar serviços especializados de tecnologia da 
informação para atender às necessidades da Junta Comercial do Estado de Sergipe - JUCESE. 

1.1 - Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional e preenchidos no campo apropriado 
do sistema eletrônico com o VALOR GLOBAL ANUAL dos serviços. 

1.2 - Nos preços propostos deverão estar incluídos todos os custos diretos e indiretos relativos ao 
cumprimento integral do objeto, envolvendo, dentre outras despesas, tributos de qualquer natureza, 
impostos, taxas, transportes, seguro, encargos sociais, direitos trabalhistas e previdenciários. 

LOTE 01 

ANEXO II— PROJETO BÁSICO 
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1-DO OBJETIVO 

Especificar parâmetros para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
Modernização Administrativa e Tecnologia da Informação para manter e modernizar a infraestrutura 
tecnológica da JUCESE e ainda dar suporte e apoio a continuidade dos serviços suportados pela 
Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios - 
REDESIM, instituída pela Lei n° 11.598, de 3 de dezembro de 2007, que tem como objetivo 
estabelecer diretrizes e procedimentos para a simplificação, desburocratização e integração do 
processo de registro e legalização de empresários e pessoas jurídicas no âmbito da União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios. 

O referido sistema faz a integração de todos os processos dos órgãos e entidades responsáveis pelo 
registro, inscrição, licenciamento, alterações baixa das empresas, por meio de uma única entrada de 
dados e de documentos, acessada por meio da Internet, trazendo facilidade para os cidadãos 
sergipanos e brasileiros. 

Deste modo, a Junta Comercial do Estado de Sergipe— JUCESE, integrar-se-á com a Receita Federal 
do Brasil - RFB, Prefeituras Municipais, Secretaria da Fazenda — SEFAZ, Corpo de Bombeiros, 
Órgãos Ambientais, Vigilâncias Sanitárias Estadual e Municipal. 

Com a REDESIM, os usuários também podem obter informações e orientações pelo Sítio da 
JUCESE ou de forma presencial, a exemplo do acesso a dados de registro ou inscrição, alteração e 
baixa de empresários e pessoas jurídicas. Este é um projeto de grande importância para o 
aprimoramento do ambiente de negócios no Estado e no Brasil, o que contribui para o 
desenvolvimento econômico perene e sustentável. 

Além da importância da REDESIM, a contratação é imprescindível para a JUCESE, tendo em vista a 
necessidade de manutenção, customização e suporte do Sistema SIARCO - Sistema Integrado de 
Automação do Registro do Comércio, que hoje integra todas as Juntas Comerciais do Brasil. 

Faz-se imprescindível ainda para a prestação de serviços de administração e disponibilização de 
ferramentas, dispositivos e acessórios para gerenciamento da rede da Junta Comercial do Estado de 
Sergipe. 

Também se mostra necessária para a digitalização de nosso acervo em arquivos digitais, através da 
execução de serviços de suporte e produção de serviços especializados em GED - Gerência 
Eletrônica de Documentos e Back End. Os referidos serviços estão de acordo com especificações 
contidas neste Termo de Referência destinados a promover a modernização administrativa e 
Tecnológica da JUCESE. 

2-DO OBJETO 
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Contratação de empresa especializada para prestação de forma contínua de serviços técnicos 
especializados em Tecnologia da Informação - TI (conforme. planilha de detalhamento dos serviços, 
constante .no item 3)..... 

3- DETALIL&MÉNTO DOS SERVIÇOS 

Serviços de suporte em microinformática, administração e suporte em redes; digitalização de 
documentos, compreendendo tratamento de imagem, indexação de imagem, higienização e 
preparação de documentos; serviços de supervisão de bureaus de digitalização; webdesigner; 

programação de sistemas; análise de sistemas; de testes de software e serviços de coordenação de 

equipe e projeto. 

A qualificação profissional necessária dos técnicos para a execução dos serviços acima estão listadas fl' 
abaixo: 

Formação de nível superior na área de Tecnologia da Informação 
CAPACITAÇÃO 
Comprovar aptidão à função a ser desempenhada, por meio de atestado de capacidade 
técnica ou certificação na área. 	. 

ue nanco cie i.iauos 

Formação de nível superior na área de Tecnologia da Informação 
CAPACITAÇÃO 
Comprovar aptidão à função a ser desempenhada, por meio de atestado de capacidade 
técnica ou certificação na área. 

Análise de Sistemas 

Formação de nível superior na área de Tecnologia da Informação 
CAPACITAÇÃO 
Comprovar aptidão à função a ser desempenhada, por meio de atestado de capacidade 
técnica ou certificação na área. 

2° Grau 

Comprovar aptidão à função a ser desempenhada, por meio de atestado de capacidade 
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técnica ou certificação na área. 

2° Grau 

CAPA( 
Comprovar aptidão à função a ser desempenhada, por meio de atestado de capacidade 
técnica ou certificação na área.  

Teste de Software 

2° Grau 
CAPACITAÇAO 
Comprovar aptidão à função a ser desempenhada, por meio de atestado de capacidade 
técnica ou certificação na área. 

Para a execução dos serviços descritos acima, previstos no escopo do objeto deste certame licitatório, 
serão contratadas horas técnicas das seguintes especificidades. 

Horas Técnicas em Serviços Especializados Em 
Total de Horas 

Contratadas 
Administração de Redes 1512 

Administração de Banco de Dados 756 

Análise de Sistemas 	 . 	 . 	 . 	 . 756 
Auxílio de Informática 3780 
Programação 2268 
Preparação 2268 
Supervisão 	 . 1512 
Webdesigner 756 
Coordenação de Equipe e Projeto 756 
Testes de software 300 

A plataforma de tecnologia da JUCESE utiliza os seguintes softwares: 

BANCO DE DADOS: 
• Oracle 9i e tøg 
• MySql; 
* PostgreSQL; 
tDB2. 
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LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO 
* PHP; 
* Java;• 
*Net 

SISTEMAS OPERACIONAIS 
*windows (Xp, Vista, 7, Server 2008); 
* Linux (Ubuntu 12.04, Suse). 

GERÊNCIA DE REDES 
tZABBIX 

OUTROS SISTEMAS 
* JOOMLA (API para desenvolvimento em PHP); 
* GERIMAGEM (Aplicativo de digitalização vinculado aos scanners Kodak); 
* SIARCO (Sistema de arquivamento de processo, utilizando banco Oracle); 
* OCS Inventory; 

4- JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

Haja vista esta Autarquia não dispor no quadro de pessoal de profissionais com perfil técnico 
visando atender às necessidades de execução de atividades relacionadas com soluções em tecnologia 

da Informação; 

Considerando a imperiosa necessidade de continuidade na prestação dos serviços públicos prestados 

por esta JUCESE; 

Considerando que a EMGETIS, órgão do Estado que tem como função de governo o trato com a 
Tecnologia de Informação, hoje atua como agência reguladora e não mais como prestadora de 

Serviços; 

Considerando que há hoje na estrutura da JUCESE serviços prestados através de sistemas 
informatizados que não podem sofrer descontinuidade, tendo em vista o grande prejuízo que causaria 
junto a seus usuários; 

Considerando que a JUCESE se encontra em fase de implantação da REDESIM no Estado de 
Sergipe e atendendo as seguintes Leis descritas abaixo: 

LEI N° 11.598, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2007 

Cria a Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios - 
REDESIM e estabelece normas gerais para a simplificação e integração do processo de registro e 
legalização de empresários e de pessoas jurídicas. 
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DECRETO N° 6.884, DE 25 DE JUNHO DE 2009 

Cria o Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de 
Empresas e Negócios - CGSIM. 

Sugerimos a contratação dos serviços descritos nos tópicos subsequentes, tendo em vista que estes 
possibilitarão aos gestores da Junta Comercial do Estado de Sergipe - JUCESE uma administração 
eficiente, de transformação e modernização tecnológica com a implantação do programa REDESIM, 
e, principalmente, dos sistemas que fazem a integração com as prefeituras municipais, a consulta de 
Viabilidade, a consulta nos registros sobre a existência de empresas constituídas com nomes 
empresariais idênticos ou semelhantes ao nome empresarial da empresa que se pretende abrir, e o 
módulo integrador (sistema desenvolvido para integrar as informações da consulta de viabilidade), 
bem como a integração com os órgãos licenciadores, a exemplo do Corpo de Bombeiros, Vigilância 
Sanitária e ADEMA. 

5-FUNDAMENTO LEGAL 

5.1 - As disposições constantes deste Projeto Básico foram elaboradas com base nos seguintes 
normativos: Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto n° 5.450 de 31 de março de 2005, e 
subsidiariamente a Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, Lei Estadual n° 6.206, de 24 de 
setembro de 2007, a Lei Estadual n° 5.280, de 29 de janeiro de 2004 e a Lei Estadual n° 5.848, de 13 
de março de 2006, bem como os Decretos Estaduais n° 26.531, de 14 de outubro de 2009 e 
26.533, de 15 de outubro de 2009. 

5.2 - Os serviços referenciados neste projeto básico, dadas as suas características, enquadram-se no 
conceito de serviço comum conforme definido no § 1°, do art. 2°, do Decreto n° 5.450/2005. 

6- POSTOS DE SERVIÇOS VINCULADOS AO CONTRATO 

Os serviços serão prestados de segunda-feira à sexta-feira, no horário das 07:00 às 13:00 e das 15:00 
às 17:00 horas, na sede da Junta Comercial do Estado de Sergipe - JUCESE, localizada na Rua 
Propriá, n° 315, Bairro Centro, CEP 49.010-020, Aracaju/SE, bem como nos demais municípios do 
Estado de Sergipe que se fizerem necessários. 

7-OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Compete à Contratante: 

a) Assegurar o livre acesso dos empregados da Contratada a todos os locais onde se fizerem 
necessários os serviços; 

b) Acompanhar e fiscalizar, a execução dos serviços; 
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e) Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços 
contratados, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou irregularidades 
observadas; 

d) Efetuar o pagamento à Contratada de acordo com o estabelecido no Contrato. 

8-OBRIGACÕE8 DA CONTRATADA 

Compete à Contratada 

a) Executar o serviço objeto deste Contrato em estrito acordo com as disposições do 
Edital e discriminação da proposta e ainda conforme as responsabilidades dispostas a seguir: 

b) Manter durante toda a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação; 

C) 	 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Junta Comercial do 
Estado de Sergipe ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato não 
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela 
Contratante; 

d) 	 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais, resultantes da execução do Contrato; 

C) 	 Cumprir as normas é obrigações impostas pela legislação trabalhista, bem como 
pelas firmadas nas convenções coletivas de trabalho da categoria correspondente; 

0 	 Conceder auxílio alimentação aos profissionais contratados, nos limites mínimos 
estipulados pela Convenção Coletiva de Trabalho da categoria; 

g) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o Contrato firmado com a 
Contratante, sem prévia e expressa anuência; 

h) Não realizar associação com outrem, cessão ou transferência total ou parcial, 
bem como a fusão, cisão ou incorporação, sem prévia e expressa anuência do Contratante; 

i) Substituir, sempre que exigido pela Contratante e independentemente de 
justificativa por parte desta, qualquer empregado cuja atuação, permanência e ou 
comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina da 
Junta Comercial do Estado de Sergipe - JUCESE, ou ao interesse do Serviço Público; 

D 	 A Contratada obrigar-se-á a substituir, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 
qualquer empregado que, do ponto de vista da Contratante, não esteja atendendo suas 
necessidades. Em caso de falta ou ausência legal e férias, a Contratada, obriga-se a substituir o 
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lc \: 

faltoso no prazo de 02 (duas) horas da comunicação feita pela Junta Comercial do Estado de 
Sergipe - JUCESE. 

k) 	 Comprovar o recolhimento das contribuições sociais relativas à mão-de-obra 
empregada n  Contrato (GR do FGTS e GRPS do INSS), correspondente ao mês da última 
competência vencida, bem como apresentar a respectiva folha de pagamento e ainda o CND e o 
CRF válidos e o comprovante de fornecimento do ticket refeição ou similar, se necessário e 
determinado, e o vale-transporte aos empregados alocados; 

1) 	 Designar preposto para atender aos chamados e exigências da Contratante; 

m) Manter os empregados contratados sempre com os seguintes requisitos: 

- comparecerem limpos e asseados para a execução dos serviços; 
- obedecer ao horário; 
- portar crachá de identificação individual, quando em serviço. 

n) Fornecer uniformes e seus complementos à mão-de-obra envolvida (calça, 
camisa, sapatos, livro de ocorrência), não podendo repassar os custos de qualquer destes itens de 
uniforme e equipamentos a seus empregados; 

o) Instruir seu preposto quanto à necessidade de acatar as orientações da Junta 
Comercial do Estado de Sergipe - JUCESE, inclusive quanto ao cumprimento das normas 
internas e de segurança e medicina do trabalho; 

p) Os supervisores da contratada deverão, obrigatoriamente, inspecionar os postos 
no mínimo uma vez por semana; 

q) Em caso de deslocamento de profissional, para um município fora da sede da Junta 
Comercial do Estado de Sergipe, por determinação, eventualmente e em objeto de serviço, a 
licitante contratada concederá diária para cobrir despesas com alimentação, hospedagem e 
permanência, em igual valor ao previsto em ato deliberativo desta administração, que concedem 
diárias e que esteja vigente no exercício. Os deslocamentos dentro do Estado terão, além das 
diárias, o pagamento da passagem de ônibus e os deslocamentos para fora do Estado terão o 
pagamento de passagem aérea na classe econômica; 

r) O ressarcimento dos valores correspondentes às despesas provenientes de deslocamentos de 
profissionais mencionados acima será efetuado mediante Nota Fiscal ou Fatura, emitidas a parte, 
acrescida dos impostos legais, não incidindo sobre esta fatura qualquer margem de lucro. 

9- DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS 

Todas as atividades deverão ser desenvolvidas em consonância com as plataformas de tecnologia já 
adotadas pela JUCESE, descritas neste projeto, as quais envolvem todos os aplicativos desenvolvidos 
ou adquiridos pela própria Junta Comercial do Estado de Sergipe, conforme requisitos técnicos a 
seguir descritos: 
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a) Ser concebido sobre uma arquitetura orientada a serviços (SOA - Service Oriented 
Árchitecture), permitindo, assim que as funcionalidades, possam ser facilmente acessadas de 
outras aplicações, o que possibilita uma fácil integração com os sistemas existentes, tais como o 
SIARCO; 

.b) Utilizar tecnologias e recursos.já.  instalados e utilizados pela JUCESE nas aplicações e parque de 
servidores atuais, ou seja, as aplicações devem ser concebidas com todas as funcionalidades na 
Web utilizando a tecnologia NET 2.0, sendo assim executadas pelo Microsoft Internet 

Information Server, e armazenar seus dados no Banco de Dados ORACLE, versão lOg 
(10.2.0.3) já de propriedade da JUCESE e um Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados 
(SGBD) que oferece recursos para processamento e consultas textuais, bem como permite o 
gerenciamento de grandes volumes de informações através de recursos nativos de escalabilidade 
e disponibilidade: cluster de servidores com balanceamento de carga, particionamento de tabela, 
backup on-line e site de backup; 

c) Garantir que todos os componentes da solução, aplicação, SGBD e servidor de aplicação; 

d) Oferecer recursos de integração e autenticação a partir de serviços de diretórios; 

e) Garantir a integração com o portal da [NTRANET da JUCESE, permitindo assim que a 
aplicação possa ser acessada transparentemente a partir do portal, como também o 
gerenciamento de segurança e permissões de acessos definidas pelo portal seja totalmente 
utilizada nas validações de pemissão dos recursos da aplicação; 

O Todo o código fonte produzido, através do desenvolvimento de softwares e demais atividades, 
será da JUCESE; 

g) Garantir que todos os componentes da solução, aplicação, SGBD e servidor de 	aplicação, 
ofereçam suporte com garantia SLA de no máximo 24 horas. 

9.1- Gerenciamento e Monitoramento do Sistema de Auto Gestão em Registro do Comércio - 
SIARCO (condições estruturais para atender à base de dados ORACLE): 

Os serviços de gerenciamento e monitoramento do Sistema de Auto Gestão em Registro de 
Comércio compreendem: 

a) Gerenciamento e monitoramento a utilização à distância nas três opções possíveis: Terminais, 
acesso via internet e através de emuladores de terminais - WTS; 

b) Gerenciamento e monitoramentp do fluxo de dados gerado pelo sistema SIARCO; 

c) Gerenciamento e monitoramento do uso dos recursos do sistema operacional; 

d) Configuração de software e hardware para atendimento as instalações do sistema SIARCO; 

e) Gerenciamento e monitoramento da tecnologia utilizada pelo sistema SIARCO; 
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f) Gerenciamento e monitoramento das funcionalidades do sistema SIARCO apontando 
necessidades não atendidas; 

g) Gerenciamento e monitoramento e intercâmbio entre a JUCESE e o Departamento de Registro 
Empresarial e Integração - DREI, antigo Departamento Nacional do Registro do Comércio - 
DNRC. 

9.2-Serviços de digitalização de documentos e de implementação de solução GED - 

Gerenciamento Eletrônico de Documentos 

A Junta Comercial do Estado de Sergipe - JUCESE dispõe de duas unidades (também chamadas de 
bureau) de digitalizações de documentos em sua sede, que trabalham da seguinte forma: 

Unidade 01 (ou unidade Arquivo) 

Nesta unidade são digitalizados e indexados todos os documentos que se encontram no arquivo da 
JUCESE, composto por dossiês das empresas do Estado de Sergipe e documentos diversos de ordem 
administrativa. Os documentos referentes às empresas estão arquivados em caixas vedadas e 
organizados por ordem numérica sequencial. 
A digitalização dos mesmos dar-se-á mediante cronograma fornecido pela Administração da Junta 
Comercial do Estado de Sergipe, em conformidade com as horas técnicas de serviços contratadas. 
Por tratar-se de documentos de Arquivos este cronograma permite flexibilidade quanto a sua 
execução. 

Unidade 02 (ou unidade de Retaguarda) 

Nesta unidade são digitalizados todos os documentos processuais que, diariamente, são protocolados 
para procedimentos diversos previstos na atividade fim da Junta. Neste cenário, diferentemente da 
Unidade 01, os documentos devem ser digitalizados e indexados no mesmo dia que são expedidos 
pela Junta, diante da urgência de tramitação para providências administrativas que os mesmos 
requerem diante de suas especificidades. Para tanto, faz-se necessária uma equipe apta, técnica e 
quantitativamente, para atender a demanda variável em volume e tipo de processos que são 
oficializados cotidianamente do atendimento da Junta. 

9.2.1 - Serviços de Solução em Gerência Eletrônica de Documentos - GEP 

A utilização da Solução de Gerência Eletrônica de Documentos - GED, faz-se necessária diante da 
vinculação de imagens ao Sistema SL&RCO, através do qual são geradas as visualizações dos 
processos e documentos já digitalizados. 

Com o advento da implementação da solução de GED - Gerenciamento Eletrônico de Documentos, 
desenhada e construída de forma a contemplar as demandas do nosso cenário, a segunda unidade de 
digitalização se transformará em ilhas de digitalização individuais alocadas no setor de Atendimento 

- 
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ao Cliente e de Protocolo da JUCESE, onde, inicialmente, todos os processos e documentos diversos 
encaminhados à Junta serão digitalizados já no ato do recebimento. 

Como segundo passo dentro do processo de implementação da solução de GED, todos os 
documentos encaminhados e protocolados na JUCESE serão recebidos somente no formato digital, 
obedecendo às metodologias técnicas inerentes a estes procedimentos e a legislação vigente, como já 
ocorre em diversos órgãos em nosso país. 

9.2.2- Serviços de digitalização de documentos: 

Os serviços de digitalização de documentos compreendem: 

a) Preparação Técnica de Documentos com vistas à Digitalização, incluindo: 

b) Desencadernação do processo (retirada de capas e qualquer outro tipo de encadernação); 

c) Higienização e tratamento das folhas, com retirada de grampos, clipes ou quaisquer outros 
materiais que possam prejudicar o trajeto do papel no scanner ou danificar o equipamento, além 
de eventuais reparos em rasgos ou furos; 

d) Fazer a fotocópia de folhas que não tenham condição de suportar mecanismo de alimentação 
(tracionamento) do scanner; 

e) Classificar as informações dos documentos segundo grupos pré-definidos pela JUCESE com a 
inserção de fichas e dados de indexação para cada grupo ou tipo de documentos; 

O Conferência dos dados do índice dos lotes dos documentos com os seus originais e de acordo 
com cada tipo de documento; 

g) Captura das imagens, utilizando software apropriado; 

h) Tratamento (limpeza) das imagens com marcas ou borrões, utilizando-se recursos do software 

fornecido; 

i) Indexação dos documentos de acordo com o tipo de documento e com os dados referenciais dos 
mesmos, obedecendo três níveis de indexação e até cinco chaves de pesquisa; 

j) Verificação da criação das imagens em pasta (Windows) apropriada, associada aos arquivos e 
dados de indexação gerados pelo software; 

k) Inspeção e controle de qualidade das imagens digitais, com a observância da correta 
classificação das imagens oriundas do processo de digitalização e do processo de indexação. 
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Nessa atividade, todas as imagens serão objeto de inspeção ótica para garantir o conteúdo e a 
qualidade das informações; 

1) Re-digitalização das imagens com qualidade não satisfatória; 

m) Garantir que será mantida a ordenação dos documentos, na sua forma original, após os 
procedimentos de digitalização e tratamento de imagens; 

n) Os serviços de digitalização e indexação de documentos serão efetuados na sede da JUCESE, 
que fornecerá infra-estrutura e todos os equipamentos para a realização dos mesmos. Os 
equipamentos de EPI e demais insumos serão fornecidos pela contratada. 

Os serviços pertinentes à digitalização de documentos estão previstos através da contratação de horas 
técnicas de serviços especializados nas funções de auxiliares de informática, preparadores e 
supervisão de bureaus de digitalização. 

No tocante, à indexação de documentos, esta também poderá ocorrer de forma manual em 
documentos processuais ou administrativos, utilizando software de indexação de propriedade da 
Junta Comercial do Estado de Sergipe - JUCESE. 

A prestação dos referidos serviços deverão ser realizadas por profissional de nível superior completo 
na área de Tecnologia da Informação, qualificado e com experiência em projetos de implantação de 
gerência em GED - Gerência Eletrônica de Documentos, comprovada através de Atestado de 
Implantação de Solução de GED e de Responsabilidade Técnica e Atestado de Responsabilidade 
Técnica em serviços de Digitalização de Documentos, sendo que os referidos atestados devem ser 
expedidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente assinado, carimbado e em 
papel timbrado da empresa ou órgão tomador do serviço; e por funcionário qualificado com 
capacitação em Serviço de Customização em Ferramenta de Indexação de Documentos utilizando 
inclusive mapeamento de processos. 

9.3 - Serviços de Gerenciamento de Infraestrntnra de Rede 

Entende-se como gerenciamento de infraestrutura um conjunto de ferramentas e dispositivos de 
informática com inteligência suficiente para monitorar de forma automática todo o funcionamento da 
rede de computadores da Junta Comercial do Estado de Sergipe - JUCESE e que deve atender as 
seguintes características: 

a) Capacidade para gerenciar no mínimo 5 (cinco) micros servidores e 50 (cinquenta) dispositivos de 
comunicação (link 's, roteadores, switch , etc); 
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b) Centralizar todos os eventos da infra-estrutura de Tecnologia de Informação em uma única 
console. Portanto, não necessitar de combinação de produtos distintos nem a distribuição da 
visualização dos eventos de falhas em mais de uma interface; 

e) Possibilitar a exportação das estatísticas coletadas para qualquer banco de dados compatível com 
protocolo ODBC; 

d) Possuir forma de acesso .para consulta totalmente via browser, sem a necessidade de se instalar 
nenhum componente na estação do cliente; 

e) Possibilitar a descoberta automática e manual dos objetos a serem monitorados na rede por 
SNMP, por ICMP e pelo porte dos serviços dos aplicativos disponíveis. Esta descoberta 
automática de dispositivos suporta, inclusive, a pesquisa por sub-redes de classes C e B bem como/'. 
executar a descoberta através de lista de IP's ou tabela de roteadores; 

1) Suportar o SNMP versão 3, para permitir, caso seja necessário, a implantação de um padrão mais 
seguro de acesso à gerência SNMP; 

g) Possibilitar a elaboração de mapas, de maneira automática, a partir da descoberta, bem como a 
elaboração de mapas de maneira manual com fundos utilizando imagens do tipo BMP, JPEG e 
GIF; 

h) Permitir também a implementação de uma hierarquia de mapas para melhor modelar a 
visualização do ambiente. A navegação entre estes mapas é do mapa principal até os dispositivos 
e seus alarmes. Permitir a implementação de, pelo menos, quatro níveis hierárquicos de mapas; 

i) Possuir, de maneira automática e manual, a capacidade de criar agrupamentos de objetos 
monitorados (visões) por tipo de dispositivo e por sub-rede. Estas visões permitem um acesso 
seletivo ao subconjunto de itens nas diversas telas do produto; 

j) Dispor de mecanismos de procura de dispositivos por nome e IP e status de funcionamento; 

k) Permitir a troca dos nomes dos dispositivos monitorados na tela de visualização e também possuir 
campos internos de descrição destes dispositivos para melhor documentá-los; 

1) Possuir a capacidade de correlacionar eventos para não emitir múltiplas mensagens no caso da 
falha de um componente comum a vários dispositivos que estejam sendo monitorados; 

m)Possuir a capacidade, a partir de eventos detectados, de executar ações do tipo: 

-envio de e-mail e envio de trap; 

-envio de mensagem do tipo net send. 
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n) Executar comandos ou scripts no servidor local e em servidores remotos, onde estas ações 
permitem a seleção dos eventos por grupos de dispositivos e/ou por nível crítico dos alarmes 
emitidos; 

o) Possuir, especialmente para e-mail, mecanismos de segurança que restrinjam o número de e-mails 
enviados por período de tempo para não onerar os recursos da rede; 

p) Permitir a funcionalidade de se escalar os problemas que não tenham sido resolvidos após um 
determinado período de tempo, permitindo também o aumento do nível crítico do alarme e o seu 
re-direcionamento; 

q) Permitir a geração de gráficos históricos de todas as métricas que puderem ser coletadas a partir 
do padrão SNMP. Estes gráficos deverão estar disponíveis na própria ferramenta no mínimo nos 
formatos de barras verticais e horizontais, pizza e de pontos. Estes gráficos possuem escala 
configurável de modo a permitir a comparação de métricas diversas e de magnitudes diferentes 
em um mesmo gráfico. Permite ainda a mudança da escala de tempo de minutos, horas e dias em 
tempo real. A ferramenta não necessita de produtos de terceiros para a geração destes gráficos; 

r) Possibilitar a geração de gráficos de tendências baseado em seus dados históricos; 

s) Possuir facilidade de executar relatórios consolidando por períodos variáveis os dados coletados 
para as seguintes métricas: 

-Eventos por nível crítico; 

-Disponibilidade dos dispositivos monitorados; 

-Estabilidade do funcionamento destes perante os alarmes que lhe foram definidos; 

- Tráfego IP, UDP e TCP; 

- Erros de pacotes. 

t) Possuir arquitetura que permite a implementação de um coletor de dados em LAN remota para 
possibilitar a diminuição de tráfego de WAN. A visualização e configuração deste coletor também 
podem ser via WEB; 

u) Possuir, opcionalmente, a arquitetura de Agentes, instalando-se apenas um por servidor, que 
permita coleta de dados básicos de CPU, memória, disco e disponibilidade de processos e serviços 
sem a necessidade de ativação do SNMP dos servidores. A visualização e configuração deste 
agente também pode ser feita via Web. Estes Agentes permitem, de maneira seletiva, também a 
consolidação de mensagens de logs de sistema operacional e de mensagens de arquivo texto na 
console central do produto. Os Agentes permitem a execução de comandos de forma automática a 
partir de uma regra criada no componente gerenciador central do produto; 	(7) 
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v) Permitir monitorar a disponibilidade de URLs bem como o tempo de resposta destas. Alarmes 
notificam a console central do produto quando a URL não está disponível ou o tempo de resposta 
para sua abertura é superior ao definido; 

w)Permitir a configuração do tempo de busca dos valores monitorados (tempo de polling) de forma 
diferenciada., Tome-se como exemplo: espaço disponível em disto a cada 15 minutos e nível de 
utilização da CPU a cada minuto, para o mesmo servidor; 

x) Permitir a criação de, no mínimo, 4 (quatro) tipos de usuários, podendo ter suas funcionalidades 
flexibilizadas através de configurações no produto; 

y) Capacidade de replicação e gerenciamento de infra-estrutura existente no Network Operation 

Center - NOC através de tecnologia Mobile (PDÁ 's). 

No tocante aos serviços de gerenciamento de infraestrutura de rede, estes deverão ser prestados por 
profissional de nível superior completo na área de Tecnologia da Informação, qualificado em 
Gerência de Infraestrutura de Rede, compatível com os Sistemas Operacionais e Aplicativos 
existentes hoje na Junta Comercial do Estado de Sergipe JUCESE, comprovado através de 
certificação. 

9.4 - Serviços de Suporte e Produção 

Os serviços de suporte e produção compreendem: 

a) identificar defeitos em equipamentos de informática; 

b) Ajustar e configurar os equipamentos; 

e) Transferir equipamentos entre as áreas; 

d) Controlar e transferir Patrimônio junto ao almoxarifado; 

e) Propor normas para operacionalização da área de assistência técnica; 

1) Realizar inventário periódico; Instalar softwares, equipamentos, componentes de 
microinformática e redes; 

g) A administração, orientação, controle e avaliação das atividades inerentes ás funções de 
operação; 

h) Suporte para rede de microcomputadores; 

i) Suporte para dúvidas dos usuários da rede; 

j) Suporte a comunicação de dados e equipamentos de informática; 

k) Controlar e Administrar os equipamentos lotados na JUCESE; 

1) Controlar e Administrar a página da internet e intranet da JUCESE; 
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m) Controlar tráfego de dados; 

n) Realizar backup dos dados; 

o) Desenvolver e apr imorar constantemente a política de segurança; 

p) Customizar e operacionalizar a rede; 

q) Propor normas e procedimentos para operacionalização da área de rede; 

r) Atender e assistir tecnicamente os usuários de rede, internet e intranet 

s) Dar apoio ao usuário no uso de aplicativos básicos do Windows; 

t) Dar apoio ao usuário no uso de aplicativos básicos de edição de textos; 

u) Dar apoio ao usuário no uso de planilhas de cálculos; 

v) Dar apoio ao usuário no uso e acesso à rede; 

w) Dar apoio ao usuário no uso e acesso ao Expresso; 

x) Desenvolver Sistemas; 

y) Identificar junto aos usuários as necessidades e requisitos de sistemas; 

z) Analisar, projetar, implementar e implantar sistemas de informação; 

aa) Planejar e executar treinamento dos usuários sobre a utilização de sistemas; 

bb) Proporcionar ao corpo técnico o desenvolvimento e operação do sistema e aos usuários suporte 
às tecnologias empregadas; 

cc) Preparar, acompanhar e operacionalizar o processamento de sistemas; 

dd) Supervisionar os projetos de desenvolvimento de sistemas, como também, os recursos humanos 
e tecnológicos neles empregados; 

ee) Desenvolver e implantar metodologia de segurança de informação;. 

ff) Prover suporte para resolução de problemas dos serviços de T.I.; 

gg) Elaborar o planejamento de capacidade do ambiente 4 e T.I.; 

hh) Analisar riscos de intemipçôes e elaborar piano de contingência; 

ii) Administrar acordos de nível de serviços com usuários de T.I.; 

jj) Administrar banco de dados relacional. 

A prestação de serviços de suporte e produção deverá ser realizada por profissional de nível superior 
completo na área de Tecnologia da Informação, qualificado em Gerência de Infra-Estrutura de Rede, 
compatível com os Sistemas Operacionais e Aplicativos existentes hoje na JUCESE, comprovado 
através de certificação. 
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9.5 - Serviços de Administração de Software de Base (Back endService): 

Entende-se por Software de Base o Banco de Dados e o conjunto de aplicações que formam dom os 
servidores o núcleo central de TI na Instituição. A perfeita harmonia entre os diversos servidores e os 
respectivos aplicativos gerenciadores de serviços são os responsáveis pelo bom desempenho dos 
aplicativos corporativos dispo nibilizados para os diversos usuários e pela segurança dos dados 
armazenados. 

A prestação de Serviços de Administração de Software de Base Back end Service), deverão ser 

realizados por profissional de nível superior completo na área de Tecnologia da Informação, 
Compatível com os Sistemas Operacionais e Aplicativos existentes hoje na Junta Comercial do 
Estado de Sergipe - JUCESE, comprovado através de certificação. 

9.5.1 Administração de Banco de Dados 

Entende-se como Administração de Banco de Dados os serviços prestados por profissionais 
qualificados e experientes de configuração; otimização, planejamento e manutenção de servidores de 
Banco de Dados, permitindo aos clientes (usuários que através de aplicativos acessam a Base de 
Dados Administrada) a segurança e confiabilidade na execução de atividades cruciais para o perfeito 
funcionamento de um sistema de informação. Entre as atividades desenvolvidas nesta modalidade 
estão: 

a) Instalação de banco de dados e seus options, deacordo com as licenças contratadas pelo cliente; 

b) Migração de versão e/ou aplicação de patchs (atualização e correção); 

c) Gerenciamento do armazenamento físico dos dados; 

d) Atividades de auditoria de sistemas, objetivando o consumo de recursos e melhoria de 
performance dos servidores de banco de dados; 

e) Instalação de rotinas de monitoramento no servidor de banco de dados, com o objetivo de coletar 
dados estatísticos do desempenho desse servidor, que servirá de base de informações para 
efetuar as correções e melhorias necessárias; 

f) Definição e aplicação do planejamento de backup para o ambiente definido, bem como, a 
preparação de toda a documentação necessária a esse planejamento; 

g) Execução do plano de contingência definido no planejamento de backup; 

h) Testes periódicos das rotinas de backup's e seus periféricos (HD's, servidor de backup, drivers 

backup e/ou fitas backup); 

i) Recomendação para atualização de hardware, acessórios e periféricos para garantir o perfeito 
funcionamento do servidor de BD; 
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j) Como partes destes serviços, deverão ser gerados relatórios periódicos com definição de 
procedimentos para melhoria do ambiente existente, manutenção preventiva e monitoramento de 
performancõ para que o banco de dados funcione com segurança nos momentos de pico de 
utilização; 

k) A publicação das aplicações na Web agrega, automaticamente, uma preocupação adicional para 
as empresas: a segurança. Isto se dá ao fato das aplicações na Web estarem acessíveis a uma 
gama muito maior de usuários, muitos deles, mal intencionados. Dessa forma, preocupações 
quanto a acesso e manipulação da informação por usuários não autorizados crescem 
substancialmente. Daí entende-se como Auditoria e Avaliação de Segurança em Aplicações 

WEB os serviços prestados por Profissionais experientes no ramo de consultoria e Gestão da 

r 
	 Informação, que executam as seguintes atividades relacionadas: 

-Identificar problemas ocorridos por manipulação indevida das informações; 

-Validar o modelo de segurança concernente á construção e a implementação dos Sistemas; 

-Validar aspectos relativos á comunicação entre os componentes ativo da aplicação (browser, 
Servidor de aplicação e servidor de banco de dados). 

9.6 - Serviços de Configuração de Firewulls e Segurança de Redes: 

Entende-se como Configuração de Firewalis e Segurança de Redes o conjunto de serviços que venha 
potencializar as barreiras a acessos .de invasores e de informações indesejáveis. São atividades 
previstas nestes serviços: 

a) Estabelecer regras para autorização de JP's que devem ser acessados; 

b) Estabelecer comunicação e/ou transmitir/receber dados; 

e) Estabelecer regras para liberação de sistemas e serviços na internet; 

d) Customizar a criação de logs de acessos para futuras auditorias; 

e) Definir quais pacotes de dados podem passar pela rede e quais não; 

1) Configurar trabalhos nas camadas TCP/IP; 

g) Definir regras baseados nas informações de endereço IP remoto, endereço IP do Destinatário, 
além de porta TCP usada; 

h) Configurar de forma que, somente computadores conhecidos troquem determinadas informações 
entre si; 

i) Configurar, de forma que, somente computadores conhecidos tenham acessos a determinados 
recursos; 
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j) Configurar de forma a possibilitar a análise automática de informações sobre conexão e notar 
alterações suspeitas; 

k) Configurar de forma que possam ser analisados os pacotes antes do real acesso pela rede interna; 

1) Configurar de forma a entender e fazer o controle de aplicação tipo SMTP, FTP, http, etc; 

m) Possibilitar de forma a servir como intermediador atuando junto ao Proxy de aplicação. 

9.7 - Serviços de Administração de Servidores Windows e Linux: 

Para que os servidores de aplicações e de banco de dados funcionem perfeitamente e maximizem o 
desempenho, confiabilidade e segurança são necessários que o sistema operacional onde se encontra 
instalado, esteja configurado corretamente, como também, esteja otimizado para o uso do serviço 
específico. 

Neste contexto, o objetivo desta modalidade de serviço é preparar os sistemas operacionais onde 
estarão os servidores de aplicação e banco de dados para otimizar o desempenho, a confiabilidade e a 
segurança. 

9.8 - Gerenciamento e Customização de Ferramenta de Monitoramento: 

Os serviços de gerenciamento e customização de ferramenta de monitoramento compreendem 

a) Gerenciar e Customizar solução de monitoramento contemplando diversos parâmetros de uma 
rede como a integridade e desempenho dos servidores. A ferramenta oferece relatórios e 
visualização de dados de recursos com base nos dados armazenados e usa um mecanismo de 
notificação flexível que permite aos usuários configurar e-mail com alertas para qualquer 
evento, permitindo uma reação rápida para os problemas do servidor; 

b) Solução escrita e distribuída sob a GNU - General Publie License versão 2, isso significa que 
seu código-fonte é distribuído gratuitamente e está disponível para o público em geral; 

Citamos como especificações técnicas do sistema implantado: 

- Solução Open Source; 

-Suporte para SNMP (vi, v2); 

-Monitoramento distribuído com administração centralizada na web; 

-Agentes de alta performace (software de cliente para Linux, Solaris, HP-UX, AIX, FreeBSD, 
OpenBSD, OS X, Tru64/OSFI, Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows 2003, Windows 
XP e Windows Vista); 

Superintendência Geral de Compras Centralizadas - SGCC/SEPLAG 	 40 
Endereço: Rua Duque de Caxias n °346 - Bairro São José - CEP: 49.015-320 - Aracaju/SE 

Fax: (0xx79).3226-2246 



1 
ESTADO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 
SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE COMPRAS CENTRALIZADAS 

- Permissões flexíveis de usuário; 

Interface baseada na web. 

-Ser composto de vários módulos; 

-Possuir módulo Server; 

-Servidor capaz de verificar remotamente os serviços de rede (como servidores web e servidores 

de e-mail), utilizando controles simples; 

-Ser o componente central para o qual os agentes reportam a disponibilidade, integridade de 
informações e estatísticas dos servidores; 

-Ser o centralizador de todas as configurações, estatísticas e dados operacionais que são 
armazenados, sendo o componente que participará ativamente alertando os administradores 
quando surgirem problemas em qualquer um dos sistemas monitorados; 

-Possuir módulo Proxy; 

-Opcional da implantação; 

-O Proxy coleta dados de desempenho e disponibilidade, em nome do Server; 

-Todos os dados coletados localmente são transferidos para o Modulo Server Proxy; 

-O modulo Proxy tem que ser uma solução ideal para um controle centralizado de locais remotos; 

-Não haver a necessidade dos administradores de redes locais; 

-Possuir módulo Agem; 

-Função de acompanhar ativamente recursos e aplicações locais (como discos rígidos, memória, 
processador, etc.) em sistemas em rede, os sistemas devem executar o Agente; 

-Reunir informações operacionais do sistema em que está em execução, e informar esses dados ao 
Server para posterior processamento; 

-Em caso de falhas (como um disco rígido estar lotado, ou um processo cair), o servidor pode 
ativamente alertar os administradores da máquina que relatou o problema; 

-Possuir Interface Web; 
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-Permitir fácil acesso aos dados de monitoração e configuração em qualquer lugar e em qualquer 
plataforma; 

-A interface é uma parte do servidor e é geralmente, mas não necessariamente, executada na 
mesma máquina física como uma execução do servidor. 

O quantitativo e a descrição dos serviços aqui elencados têm por base o parque computacional de 
Hardware e Software da JUCESE. 

9.9 - Serviços especializados no desenvolvimento de aplicações 

Compreende as • atividades de levantamento de requisitos, análise, modelagem de dados, 
especificação de projetos, desenvolvimento de programas, implantação, treinamento, elaboração de 
manuais e help on-line para o usuário final e documentação. 

Para a execução deste serviço deverão ser atendidos os seguintes requerimentos: 

As aplicações desenvolvidas deverão ser implantadas, seus usuários treinados e sua documentação de 
sistema e de usuários elaborada, em idioma português, inclusive help on-line. 

O desenvolvimento de aplicações será feito nas linguagens de programação já utilizadas na JUCESE, 
sendo elas: Java, PHP e .NET, bem como os Bancos de Dados utilizados serão o ORACLE, DB2, 
MySql e PostgreSQL todos eles já de propriedade e utilizadas pela JUCESE. As aplicações deverão 
ser desenvolvidas para ambiente WEB em 3 camadas. 

9.10 - Serviços especializados em teste de softwares 

Os testes de software deverão ser feito por uma equipe que não participou do desenvolvimento do 
mesmo. Esses testes deverão ser funcionais e de performance para sistemas em plataforma WEB, 
adotando-se a metodologia de utilizada pela JUCESE. 

10- DO PRAZO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

O prazo de prestação dos serviços será de 12 (doze) meses contados a partir da data de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) 
meses. 

11- DO PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado após liquidação da despesa por meio de crédito em conta corrente 
indicada pelo licitante vencedor, no prazo de 30 (trinta) dias consecutivos, mediante apresentação de 
Nota Fiscal/Fatura, devidamente certificada pelo setor responsável pelo recebimento da Junta 
Comercial do Estado de Sergipe - JUCESE, o qual será depositado em conformidade com os dados 
bancários entregues à Contratante antes da assinatura do Contrato. 
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12- DO FORO 

O foro competente para dirimir quaisquer dúvidas surgidas na execução do contrato é o foro da 
Comarca de Aracaju no Estado de Sergipe, excluindo qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

13- DO REPRESENTANTE DA CONTRATADA 

A Contratada deverá indicar um representante legal para execução do objeto do contrato, reservando-
se a Contratante, no Direito de determinar a qualquer tempo, a sua substituição, caso em que a 

contratada deverá indicar outro representante. 

14- RELACÃO DE BENS QUE COMPÕEM O PARQUE TECNOLÓGICO 
(COMPUTACIONAL E DE HARDWARE) DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE 
SERGIPE - JUCESE 

SEDE 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE 
Desktop - HP 6005 20 

Desktop - HP DC 5850. 30 
Desktop ltautec 07 

Desktop Compaq 02 
Notebook HP 4430s 05 

Servidor HP Proliant Ml 350 02 
Servidor IBM Xserie 236 	. . 	 . 	 01 

Impressora Brother DCP - 7065 08 
Impressora Laser HP 1015 05 

Impressora Laser Xerox XE 3420 03 
Impressora Laser Color Brother HL —4150 01 

Switch 3com 05 
Switch HP . 	 03 

Roteador C isco 01 

ESCRITÓRIOS REGIONAIS 

(Estância, Lagarto, Itabaiana, Propriá, Carmopólis, Nossa Sr' da Glória, Nossa S? das Dores) 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE 
Desktop Itautec 07 

Impressora Multifuncional Samsung 07 
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ANEXO III - MINUTA DE CONTRATO 

PREGÃO ELETRÔNICO N °  082/2014 

QUALIFICAÇÃO DA CONTRATANTE 

áN 	 *w* 
INTEGRAN11 DAAD1WINS$Á4CAO pjftETDOEflfliQflSEgÇ4I% 
EwDÉREÇÓYtflXXflYS 	4fl4fl ARSØS 

a 	 : 
REPRESENTAflE 	LILXJAU 	ME4 aXÇ*$xflflt 

ESTADOaCWItrt3UX I*OFa&&Q xnxXxx 
OPFNO!XXXXUX ça ; 	açpç& xxxx]tV 

QUALIFICAÇÃO DA CONTRATADA 

RAZÃO SOCIAL:  
ENDEREÇO:  
TELEFONE:  
N°  DO CNPJ:  

N°  DA INS. ESTADUAL::,  
REPRESENTANTE 

LEGAL:  
N°  DO CPF  

N° DA CART. 
IDENTIDADE:  

O presente contrato está de acordo com a Lei n °  8.666/93 e sua legislação suplementar, regendo-se «N 
pelas cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO (art. 55. inciso L da Lei n °  8.666/93). 

O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestar serviços 
especializados de tecnologia da informação para atender às necessidades da Junta Comercial do 
Estado de Sergipe - JUCESE, conforme especificações detalhadas constantes nos Anexos 1 e II do 
Edital referentes ao Pregão n °  /2014, os integrantes a este independente de transcrição. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS (art. 55, inciso II, da 
Lei n°  8.666/93). 

Os serviços serão prestados conforme descrição do projeto básico e o disposto 
na cláusula quinta deste instrumento. 

Superintendência Geral de Compras Centralizadas - SGCC/SEPLAG 	 44 
Endereço: Rua Duque de Caxias n346 - Bairro São José - CEP: 49.015-320 - Aracaju/SE 'a' Fax: (0xx79)-3226-2246 



a 

afl 
ESTADO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 
SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE COMPRAS CENTRALIZADAS 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO, DAS CONIIHÇÕES DE PAGAMENTO (art. 55, inciso III. 
da Lei n° 8.666/93). 

O valor total do contrato é de R$ XXYXXXXXXX 
(XXXXXXXXXXXXXXXX). A contratante somente pagará à contratada pela efetiva execução dos 
serviços, após liquidação da obrigação. 

§ 1° - O pagamento será efetuado após liquidação da despesa por meio de 
crédito em conta corrente indicada pelo licitante(s) vencedor(es), no prazo de até 30 (trinta) dias 
consecutivos, mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura, devidamente certificada pelo Setor 
responsável pelo recebimento da JUCESE. 

§ 20  - Caso se faça necessária à reapresentação de qualquer Nota Fiscal/Fatura 
por culpa do contratado, o prazo previsto no item 22.1 reiniciar-se-á a contar da data da respectiva 
re-apresentação. 

§ 30 - Cabe ao Estado de Sergipe promover a retenção do ISSQN nos casos 
previstos na legislação do município competente para arrecadação do tributo. 

§ 4 1  - Para fazer jus ao pagamento, a empresa deverá apresentar, juntamente 
com o documento de cobrança, prova de regularidade perante o Instituto Nacional do Seguro Social 
- INSS, perante o FGTS - CRF, Fazendas Estadual e Municipal do domicílio do contratado. 

§ 5° - Nenhum pagamento será efetuado á Contratada, enquanto houver 
pendência de liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência 
contratual. 

§ 6° - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado. 

§ 7° - Garante-se ao Contratado o direito de manutenção do equilíbrio 
econômico-financeiro do contrato, nos termos dos arts. 14-B a 14-G da Lei n°5.848/2006. 

§ 8° - O preço será reajustado, com base na variação do JPCA, após cada 12 
(doze) meses, contados da data de apresentação da proposta final na licitação. Os reajustes de preço 
serão formalizados por meio de simples apostilamento, de acordo com o disposto no art. 65, §8°, da 
Lei (Federal) n.° 8.666/93. 

§ 9° - No caso de atraso de pagamento, será utilizado, para atualização do valor 
mencionado no caput desta Cláusula, o Indice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC/IBGE. 

CLÁUSULA OUARTA - DA VIGÊNCIA (Art. 55. inciso IV, da Lei n° 8.666/93). 

O presente Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da 
data de sua assinatura, podendo ser prorrogado com vistas à obtenção de preços e condições mais 
vantajosas para a Administração, na forma do art..57, Ii da Lei 8.666/93. 
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CLÁUSULA QUINTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO: 

Os serviços serão prestados nas datas e horários definidos no projeto básico, 
nas condições estipuladas nos termos de referência e no projeto básico, bem como, supletivamente, 
na proposta de preços. 

§ 1° - O seu recebimento dar-se-á de acordo com o art 73 incisos 1 e II, "a" e 
"b'". 

§ 2° - O recebimento provisório ou definitivo do objeto do contrato não exclui 
a responsabilidade civil a ele relativa, nem a ético-profissional, pela perfeita execução do contrato. 

CLÁUSULA SEXTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 55. inciso V, da Lei n. 08.666/93) .  

As despesas com o pagamento do referido objeto correrão por conta da dotação 
orçamentária abaixo especificada: 

Rá dY  
ORÇ4$ENTÂ9P $ÏytbA1 V2 flCUgSG, } 4  

Er 

XX.XXX XX.xfl.xxXx XXXX XLXX.XX xxx 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO DIREITO E RESPONSABILIDADE DAS PARTES (art. 55, inciso 
VII e XIII, da Lei n° 8.666/93'). 

A CONTRATADA, durante a vigência deste Contrato, compromete-se a: 

a) Executar o serviço objeto deste Contrato em estrito acordo com as disposições do Edital e 
discriminação da proposta e ainda conforme as responsabilidades dispostas a seguir: 

b) Manter durante toda a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação; 

c) Prestar a garantia contratual; 

d) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Junta Comercial do Estado de Sergipe 
ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Contratante; 

e) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, 
resultantes da execução do Contrato; 

f) Cumprir as normas e obrigações impostas pela legislação trabalhista, bem como pelas 
firmadas nas convenções coletivas de trabalho da categoria correspondente; 

g) Conceder auxílio alimentação aos profissionais contratados, nos limites mínimos estipulados 
pela Convenção Coletiva de Trabalho da categoria; 
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h) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o Contrato firmado com a Contratante, sem 
prévia e expressa anuência; 

i) Não realizar associação com outrem, cessão ou transferência total ou parcial, bem como a 
fusão, cisão ou incorporação, sem prévia e expressa anuência do Contratante; 

j) Substituir, sempre que exigido pela Contratante e independentemente de justificativa por 
parte desta, qualquer empregado cuja atuação, permanência e ou comportamento sejam 
julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina da Junta Comercial do 
Estado de Sergipe - JUCESE, ou ao interesse do Serviço Público; 

k) A Contratada obrigar-se-á a substituir, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer 
empregado que, do ponto de vista da Contratante, não esteja atendendo suas necessidades. 
Em caso de falta ou ausência legal e férias, a Contratada obriga-se a substituir o faltoso no 
prazo de 2 (duas) horas da comunicação feita pela Junta Comercial do Estado de Sergipe - 
JUCESE. 

1) Comprovar o recolhimento das contribuições sociais relativas à mão-de-obra empregada no 
Contrato (GR do FGTS e GRPS do ff155), correspondente ao mês da última competência 
vencida, bem como apresentar a respectiva folha de pagamento e ainda o CND e o CRF 
válidos e o comprovante de fornecimento do ticket refeição ou similar, se necessário e 
determinado, e o vale-transporte aos empregados alocados; 

m) Designar preposto para atender aos chamados e exigências da Contratante; 

n) Manter os empregados contratados sempre com os seguintes requisitos: 

- comparecerem limpos e asseados para a execução dos serviços; 
- obedecer ao horário; 
- portar crachá de identificação individual, quando em serviço. 

o) Fornecer uniformes e seus complementos à mão-de-obra envolvida (calça, camisa, sapatos, 
livro de ocorrência), não podendo repassar os custos de qualquer destes itens de uniforme e 
equipamentos a seus empregados; 

p) Instruir seu preposto quanto à necessidade de acatar as orientações da Junta Comercial do 
Estado de Sergipe - JUCESE, inclusive quanto ao cumprimento das normas internas e de 
segurança e medicina do trabalho; 

q) Os supervisores da contratada deverão, obrigatoriamente, inspecionar os postos no mínimo 
uma vez por semana; 

r) Em caso de deslocamento de profissional, para um município fora da sede da Junta 
Comercial do Estado de Sergipe, por determinação, eventualmente e em objeto de serviço, a 
licitante contratada concederá diária para cobrir despesas com alimentação, hospedagem e 
permanência, em igual valor ao previsto em ato deliberativo desta administração, que 

	

concedem diárias e que esteja vigente no exercício. Os deslocamentos dentro do 	do terão, 
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além das diárias, o pagamento da passagem de ônibus e os deslocamentos para fora do Estado 
terão o pagamento de passagem aérea na classe econômica; 

s) O ressarcimento dos valores correspondentes às despesas provenientes de deslocamentos de 
profissionais mencionados acima será efetuado mediante Nota Fiscal ou Fatura, emitidas a 
parte, acrescida dos impostos legais, não incidindo sobre esta fatura qualquer margem de 
lucro. 

O CONTRATANTE, durante a vigência deste Contrato, compromete-se a: 

a) Assegurar o livre acesso dos empregados da Contratada a todos os locais onde se fizerem 
necessários os serviços; 

b) Acompanhar e fiscalizar, a execução dos serviços; 
c) Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços 

contratados, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou irregularidades 
observadas; 

d) Efetuar o pagamento à Contratada de acordo com o estabelecido no Contrato. 

CLÁUSULA OITAVA - DA GARANTIA CONTRATUAL 

A contratada deverá prestar garantia contratual, no valor correspondente a 5% 
(cinco por cento) do valor do contrato, podendo optar por fiança-bancária, seguro-garantia ou caução 
em dinheiro ou em títulos da dívida pública, conforme art. 56 1, II e III da Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES E MULTAS (Art. 7° da Lei n° 10520/2002) 

Pela inexecução total ou parcial do Contrato, o Planejamento, Orçamento e 
Gestão poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à (ao) CONTRATADA (0) as seguintes sanções: 

1 - Advertência; 

II - Multa, observados os seguintes limites máximos: 

a) 0,3 % (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre 
o valor do fornecimento ou serviço não realizado, ou sobre a etapa do cronograma físico de obras 
não cumprido; 

b) 10 % (dez por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não 
cumprida, com o conseqüente cancelamento da nota de empenho ou documento equivalente; 

III - impedimento de licitar e de contratar com o Estado de Sergipe pelo prazo 
de até 5 (cinco) anos; 

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação. 
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§ 1° O valor da multa aplicada será descontado do valor da garantia prestada, 
retido dos pagamentos devidos pela Administração ou cobrado judicialmente, sendo corrigida 
monetariamente, de conformidade com a variação do IPCA, a partir do termo inicial, até a data do 
efetivo recolhimento. 

§ 2° A contagem do período de atraso na execução dos ajustes será realizada a 
partir do primeiro dia útil subseqüente ao do encerramento do prazo estabelecido para o 
cumprimento da obrigação. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO (art. 55, inciso VIII, da Lei n° 8.666/93). 

Independentemente de notificações ou interpelações judiciais ou extrajudiciais, 
constituem motivos para rescisão do Contrato as situações previstas nos artigos 77 e 78, na forma do 
artigo 79, da Lei n° 8.666/93. 

§ 1° - O presente Contrato poderá ser rescindido, também, por conveniência 
administrativa, a Juízo do Contratante, sem que caiba à Contratada qualquer ação ou interpelação 
judicial. 

§ 2° - Na ocorrência da rescisão prevista no "caput" desta cláusula, nenhum 
ônus recairá sobre o Contratante em virtude desta decisão, ressalvado o disposto no § 2 0  do artigo 79 
da Lei n°. 8.666/93 e alterações. 

Na hipótese de rescisão administrativa do presente Contrato, a Contratada 
reconhece, de logo, o direito do Contratante de adotar, no que couber, as medidas previstas no artigo 
80, da Lei n°. 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À EXECUÇÃO DO 
CONTRATO E OS CASOS OMISSOS (art. 55, inciso XII, da Lei n° 8.666/93. 

O presente Contrato fundamenta-se: 

1 - nos termos do Pregão Eletrônico n°. xxxI2014 que, simultaneamente: 

a) constam do Processo Administrativo 019.201.02883/2013-9; 

b) não contrarie o interesse público; 

II - nas demais determinações da Lei 8.666/93, Lei n° 10.520/02, Decretos 
Estaduais n°26.531/09 e n°26.533/09. 

III - nos preceitos do Direito Público; 
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IV - supletivamente, nos princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas 
disposições do Direito Privado. 

Parágrafo único - Os casos omissos e quaisquer ajustes que se fizerem 
necessários, em decorrência deste Contrato, serão acordados entre as partes, lavrando-se, na ocasião, 
Termo Aditivo. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO. 

O Contratante publicará, no Diário Oficial do Estado, o extrato do presente 
Contrato no prazo de 20 (vinte) dias da data de sua assinatura, com indicação da modalidade de 
licitação e de seu número de referência. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS ALTERAÇÕES (Art. 65. Lei n° 8.666/93'). 

Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer fatos 
estipulados no artigo 65, da Lei 8.666/93, devidamente comprovados. 

§ 10 - A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 
os acréscimos e supressões que se fizerem necessários, até o limite, legal previsto, calculado sobre o 
valor inicial atualizado do contrato. 

§ 2° - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido 
nesta condição, salvo as supressões resultantes de acordo celebrados entre as partes. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO (Art. 67. 
Lei n° 8.666/93). 

Na forma do que dispõe o artigo 67, da Lei 8.666/93, fica designado o (a) 
servidor (a) xxxxxxxxxxxxxx, R.G. xxxxxxxx-SSP/xx, CPF xxxx.xxxxxxxx, devidamente 
credenciado, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução e que de tudo 
dará ciência ao credenciante (art. 67 da Lei n°8.666/93). 

§ 1° - À fiscalização compete, entre outras atribuições, verificar a 
conformidade da execução do Contrato com as normas especificadas, se os procedimentos são 
adequados para garantir a qualidade desejada. 

§ 2° - A ação da fiscalização não exonera a contratada de suas 
responsabilidades contratuais. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO 

As partes contratantes elegem o Foro da Capital do Estado de Sergipe como 
único competente para dirimir as questões que porventura surgirem na execução do presente 
Contrato, com renúncia expressa por qualquer outro. 
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E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam este instrumento 
em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas, a 
fim de que produza seus efeitos legais. 

Aracaju/SE, 	de 	de 2014. 

(nome do titular do Órgão) 
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[ 	Ajuda 	Sair 

Resumo da licitação 

N° Licitação: 531724 

Texto resumo : Contratação de empresa para prestar serviços especializados de tecnologia da informação para 
atender às necessidades da Junta Comercial do Estado de Sergipe - JUCESE. 

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ ORCAMENTO GESTAO - SER / (1) ESTADO DE SERGIPE 

Pregoeiro: CARLOS EDUARDO CARVALHO MOURA 

Edital: PEO8212014 Processo: 019.201.0288312013-9 

Modalidadeitipo: Pregão Tipo: Menor preço 

Participação do fornecedor: Amplo Prazo para impugnação até : 2 dia(s) 

Situação: Publicada Data de publicação: 28/03/2014 

Início acolhimento de propostas: 3110312014-08:00 Limite acolhimento de propostas: 11/04/2014-08:00 

Abertura das propostas : 11104/2014-08:00 Data e a hora da disputa : 11/04/2014-10:00 

Idioma da licitação: Português Moeda da licitação: (R$) Real 

Abrangencia da disputa : Nacional Moeda da proposta : Moeda da licitação 

listar documentos 	consultar lotes 1 	alterar pregoeiro . 	alterar situação ' . alterar datas e horários 

consultar interessados 	listar alterações 
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(79)3234-4113 (79)8853-7980 

Em 09104/2014 às 07:45 horas, "Carlos Eduardo Carvalho Moura" 
<carloseduardo.mouraseplag.se.cov.br > escreveu: 

Sr. Marcelo, 

Segue, no anexo, impugnação da empresa CNC, para a devida manifestação 

Ressalto que temso que apresentar uma decisão até o dia 11 do corrente 
mês, data da realização do certame. 

Att, 

Eduardo 

Mensagem encaminhada ---------- 
Remetente: "Aimee Cristine 1 CNC" <licitacao2©cncsolutions com. br> 
Data: 08/04/2014 15:01 
Assunto: Impugnação Edital 82/2014 - Sec. de Estado dePlanejamento, 
orçamento e gestão. 
Para: carloseduardo.moura@seplap.se.ciov.br  
Com Cópia: "Marcia CNC" <marcia@cncsolutions.com.br >, '"Marli Oliveira 
CNC" clicitacaol©cncsolutions.com  ..br>, walter@cncsolutions.com.br , "Abel 
Diniz Arrivabene" <abel @) cncsolutions.com.br> 

Boa tarde! 

Prezado Sr. Pregoeiro; 

Em cumprimento ao disposto pela Lei federal de n° 9800/1999 e tendo em 
vista a ausência de dispositivo expresso em sentido contrário junto ao edital 
de pregão eletrônico n° 82/2014, vimos através do presente encaminhar 
digitalmente um pedido de impugnação administrativa. 

Por oportuno, salientamos que em cumprimento ao disposto pela mesma lei 
federal acima mencionada, a versão impressa no original será encaminhada 
via correios dentro do prazo ali legalmente estabelecido. 

Atenciosamente, 

Almes Cristine 
Licitações 
CNC Solutions, Tecnologia da Informação.  
Tel: +55 112664-0800 
E-mail: iidtacao2©cncsolutions.com.br  
Visite nosso site: www.cncsoiutions.com.br  

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade e compromisso com o MEIO AMBIENTE 

Esta mensagem pode conter Informação confidencial e/ou privilegiada. Se você no for o destinatário, não está autorizado pelo 
remetente e, portanto, n& deverá, em nenhuma hipótese, usar, copiar ou divulgar as Informações nela contidas ou tomar qualquer 
ação baseada nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor avise Imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mali, e em seguida apague-o. Esclarecemos que a leitura, exame, retransmissào, divulgação, distribuição, cópia ou 
outro uso desta mensagem por pessoas ou entidades que não sejam o destinatário, constitui obtenção de Informação por meio ilícito 
e configura crime previsto na legislação brasileira 
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ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E 
GESTÃO SUPERINTENDENCIA GERAL DE COMPRAS CENTRALIZADAS. 	

(ú 
PREGÃO ELETRONICO N°08212014 

A CNC SOLUTIONS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA., pessoa jurídica 
de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ /MF sob o n.° 01.307.37910001-40, com sede na Alameda 
Arapoema, 251 - Bairro do Tamboré - Cidade de Barueri - Estado de São Paulo, neste ato representada na forma 
de seu Contrato Social, por seu representante legal que assina ao final, vem, respeitosamente à presença de 
Vossa Senhoria, com fulcro no artigo 41 da Lei 8.666193, apresentar IMPUGNAÇÃO ao Edital da Licitação em 
referência, consoante razões de fato e de direito que passa a expor. 

A presente Impugnação tem por objeto apontar alguns dos equívocos contidos no 
Instrumento Convocatório cuja prévia correção se mostra indispensável à formulação de proposta para o certame 
em apreço. 

Conforme previsão expressa do artigo 41, § 2 0 , da Lei 8.666193, o prazo 
decadencial para oferecimento de Impugnação é de até DOIS (02) DIAS ÚTEIS ANTERIORES à data da abertura 
da sessão pública, in verbis: 

"Art. 41 - A Administração não pode descumprir as normas e condições do Edital, 
ao qual se acha estritamente vinculada. 
(...) 

5 20  - Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a 
administração o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a 
abertura dos envelopes de habilitação em concorrência, a abertura dos envelopes 
com as propostas em convite, tomada de preços ou concurso, ou a realização de 
leilão, as falhas ou irregularidades que viciariam esse edital, hipótese em que tal 
comunicação não terá efeito de recurso. (Redação dada vela Lei n° 8.883, de 
1994)". 

CNC SOLUTIONS, TECNOLOGIA DA INFORMAQÂO LTDA. 
Alameda Arapoema, 251— Tamboé - Barueú — SP - CEP 06460080 
Fone (lI) MONO -Fax (11)4191.8980— www.pncsdi.,s.cc,n.S 

CNPJ: 01.307.37W0001-40. E. 206.176.301.114 
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Conclui-se, portanto, pela TEMPESTIVIDADE da presente Impugnação, tendo em 
vista que o pregão eletrônico em epígrafe tem data fixada para abertura da sessão pública no dia 11.04.2014. 

A SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, 
através do seu Ilustre Pregoeiro, publicou o edital de licitação, na modalidade PREGÃO ELETRONICO, cujo objeto 
"contratação de empresa para prestar serviços especializados de tecnologia da informação para atender às 
necessidades da Junta Comercial do Estado de Sergipe - JUCESE." 

Por conseguinte, identificamos que o escopo da licitação é pertinente com o objeto 
social e a expertise da empresa. Contudo, após análise minuciosa do referido Edital, nos deparamos com k' 

exigências que ferem nossa Constituição Federal, e ainda, toda legislação vigente aplicada à matéria em tela, 
violação essa se mantida, restringirá amplamente a participação de empresas aptas a prestar o fornecimento a ser 
contratado, tudo conforme passamos a demonstrar: 

A -Das ilegalidades do Anexo 1- Termo de referência 

Inicialmente, cumpre destacar que, segundo reza as exigências contidas no anexo 
1 - item 03- Detalhamento dos Serviços, do edital, dispõe: 

"ANEXO! -(TERMO DE REFERENCIA) 

(...) 

3- DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS 

Serviços de suporte em microinformática, administração e suporte em redes; digitalização de documentos, 
compreendendo tratamento de imagem, indexação de imagem, higieniza ção e preparação de documentos; 
serviços de supervisão de bureaus de digitalização; webdésigneç programação de sistemas; análise de sistemas; 
de testes de software e serviços de coordenação de equipe e projeto." 

Considerando que o propósito maior da licitação é instituir a disputa 
uniforme entre os concorrentes em todas as parcelas que compõe o escopo contratado, faze-se imperiosa a 
revisão do Edital nos moldes abaixo explicitados, para que a Administração usufrua melhores condições 
comerciais. 

CNC SOUJTIONS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. 
JamSa kapoerna, 251- Tamborõ - Bams - SP -CEP 06460 080 

Fono (11)26640800-Fax (11)4191-8980- ~~L 9 Ons~ 
CNPJ: 0l.307.379/000l-40- tE. 206.176.307.114 
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SOLU 1 LUNS 

No Anexo 1 - item 1.1 do Edital, constata-se que para efeito de seleção d 
proposta mais vantajosa será considerado o valor TOTAL GLOBAL ANUAL. 

Pois bem 

Verificamos que a aglutinação dos serviços, num mesmo Grupo, é capaz de 
eliminar por completo a disputa licitatória, haja vista que tais serviços, são prestados em separado, de acordo com 
as melhores performances de determinado fornecedor em cada um deles 

Isto porque se trata de serviços completamente distintos, que vão desde a 
prestação de serviços de Webdesing, até a avaliação e classificação de documentos e produtos de software 
distintos como é o caso da solução de Gestão Eletrônica de Documentos. Desta feita, a forma mais eficiente e 
vantaiosa à administração pública seria fazê-la por itens, de forma parcelada. 

As cláusulas ou condições que tratam do objeto não devem comprometer, 
restringir ou frustrar o caráter competitivo do processo licitatono As descrições do objeto de forma pormenorizada 
devem ser evitadas, de modo a não conter elementos que possam levar a restritividade de fornecedores ou 
indução a determinada marca, bem como redução do universo de licitantes 

POREM, AS AGLUTINAÇÕES DEVEM SER EVITADAS, UMA VEZ QUE O 
ARTIGO 23, PARÁGRAFO 1 0  DA LEI DE LICITAÇÕES IMPÕE. O PARCELAMENTO DO OBJETO COM VISTAS 
A AMPLIAÇÃO DA COMPETITIVIDADE, SEM PERDA DA ECONOMIA DE ESCALA 

Neste sentido, a Súmula n°. 247 do TCU estabeleceu que: 

É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos 
editais das licitações para a contratação de obras, serviços, compras e 
alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto 
ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de 
propiciar a ampla participação de licitantes que, embora não dispondo de 
capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, 
possa fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas, devendo as exigências 
de habilitação adequar-se a essa divisibilidade' 

Os serviços almejados pela Secretaria do Estado do Planejamento, Orçamento e 
Gestão são completamente independentes e autônomos, sendo certo que o desmembramento do objeto não 
prejudicará na funcionalidade dos mesmo, pois ainda que os sistemas possam vir a ser integrados, os mesmos 
não estão vinculados uns aos outros. 

E perfeitamente cabível o fracionamento do objeto da licitação ora impugnada, 
devendo, portanto ser instaurado um processo licitatorio para cada sistema integrante do objeto, possibilitando 
consequentemente que o serviço possa ser oferecido por diferentes licitantes. 
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Além disso, os sistemas são oriundos de áreas de atuação distintas, sendo certo 
que a administração tem o dever de efetuar um certame para cada sistema, dê modo a ampliar a disputa entre os 
licitantes e para que a administração possa obter a proposta mais vantajosa. 

A Jurisprudência do Tribunal  de Contas de São Paulo é dominante neste sentido: 

"Aglutinação de tarefas variadas, distintas e em grande quantidade - Reallzação 
de certame único - Risco de redução do universo de competidoras - 
Circunstância que impõe a divisão do objeto e realização de certames 
independentes, em respeito ao Princípio da Competitividade e ao disposto no 
artigo 23, ouarto parágrafo, da Lei 8666193. (Processo 318111026107, Relator 
Edgard Camargo Rodagues, Publicado no DOE em 1211012007)" (g n) 

Vejamos ainda outra decisão, no mesmo sentindo: 

"(.) devo reconhecer, no entanto, que a aglutinação de itens pertencentes a 
diferentes segmentos do mercado produtor, como ocorre na hipótese em exame, 
juntando peças de roupa (área de confecção) e tênis (setor calçadista), apresenta 
alto grau de restitt! vidade à ampla participação de empresas, mormente daquelas 
que dependêm de terceiros para o fornecimento de todos os bens pretendidos 
pela administração. Dessa forma, acolho parcialmente à representação, para 
determinar à Prefeitura Municipal de Indaiatuba que modifique o edital, nos termos 
aqui éstálielecidos,'e aproveite pára reavaliar todas as demais cláusulas, com o 
fim de eliminar eventuais afrontas a legislação de regência, jurisprudência e 
súmulas deste Tribunal, republicando o texto e reabrindo o prazo legal para 
oferecimento de propostas". (TC 427611026107, Relator: Conselheiro Robson 
Marinho, 1412.07) .  

Desta forma surge cristalina a ilegalidade no tocante ao fornecimento de todos os 
sistemas conforme exigência do Editei, uma vez que a Administração não está respeitando o princípio da 
competitividade. . 

É evidente que esse excesso praticado infringiu um princípio de suma importância 
para os procedimentos licitatorios, qual seja, o Principio da Competitividade Segundo Toshio Mukai tal disputa e 
'tão essencial à matéria que, se num procedimento licitatório, por obra de conluios, faltar a competição (ou 
oposição) entre os concorrentes, falecerá a própria licitação, Inexlstlrá o Instituto mesmo". 

O ilustre doutrinador Marçal Justen Filho assim ensina: 

"Como se extrai, o fundamento jurídico do fracionamento consiste na ampliação 
das vantagens econômicas para a Administração. Adota-se o fracionamento como 
instrumento de redução de despesas administra Uvas A possibilidade de 
participação de maior número de interessados não é o objetivo imediato e 
primordial, mas via instrumental para obter melhores ofertas (em vi de do 
aumento da. competitividade". 
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A reunião de todos os sistemas num único contrato viola gravemente o princípi 
da COMPETITIVIDADE, protegido pela Lei de licitações, pois a complexidade do objeto torna a competiçã 
problemática, gerando para um grande número de empresas dificuldade na participação, e impede que as 
empresas de menor porte, que não possuem capacidade econômica para executar todos os sistemas 
simultaneamente possam participar do certame. 

A Constituição da República destaca os Princípios da Legalidade e da Moralidade, 

no caput do artigo 37, como norte da administração pública moderna, buscando supremacia e indispqnlbllldade 
do interesse público, pois a administração pública só pode fazer o que se encontra permitido na lei, e, também, 
maior eficiência no trato da coisa pública. Com  isso, tem-se a licitação como instrumento para alcance de 02 
(dois) objetivos principais: garantir a igualdade entre os licitantes e a melhor proposta à administração (artigo 37, 
XXI, CR/88). 

Sobre os princípios, mormente os constitucionais, assevera CELSO ANTÔNIO 
BANDEIRA DE MELO: 

"Princípio - já averbamos alhures - é, por definição, mandamento nuclear de um 
sistema, verdadeiro alicerce dele, disposição fundamental que se irradia sobre 
diferentes normais compondo-lhes o espírito e servindo de critério para sua exata 
compreensão e inteligência exatamente por definir a lógica e a racionalidade do 
sistema normativo, no que lhe confere a tônica e lhe dá sentido harmônico. E o 
conhecimento dos princípios que preside a intelecção das diferentes partes 
componentes do todo unitário que há por nome sistema jurídico positivo. Violar 
um 'princípio é muito mais grave que transgredir uma norma qualquer. A 
desatenção ao princípio, implica ofensa não apenas a um específico 
mandamento obrigatório, mas a todo o sistema de comandos. É a mais 
grave forma de Ilegalidade e inconstitucionalidade, conforme o escalão do 
principio atingido, porque representa insurgência contra 'todo o sistema, 
subversão de seus valores fundamentais, contumélia irremissível a seu arcabouço 
lógico e corrosão de sua estrutura mestra," (g.n.) 

Toda e qualquer restrição deve ter como fundamento razões de ordem técnica 
e/ou econômica que visem o bem do interesse público, pois senão tal justificativa será entendida como ilegal. 

Diante de todo o exposto, sugerimos Senhor Pregoeiro, que para aumentar o 
leque de participantes neste processo licltatório, os serviços do edital em pauta sejam divididos em itens conforme 
atividade e complexidade dos serviços a serem prestados. 

B - DAS ESPECIFICAÇÕES DIRECIONADAS DOS EQUIPAMENTOS 

Para a perfeita participação no Edital em referência, a empresa ora impugnante 
realizou, desde o lançamento do Edital em praça, extensa pesquisa para providenciar produtos que se adequam 
de forma exemplar ao solicitado. 
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• 	 Desta pesquisa resultou que verificamos que apenas um grupo seleto de 
fabricantes, no caso do hardware um fabricante em específico, possuem produtos que atendem as especificações 
direcionadoras contidas em edital, conforme podemos ver abaixo: 

"ANEXO 1 -(TERMO DE REFERENCIA) 

(...) 

3- DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS 

(...) 

A qualificação profissional necessária dos técnicos para a execução dos serviços K 

acima estão listadas abaixo: 

Administração de Redes 

GRAU DE ESCOLARIDADE 
Formaçãó de nível superior na área de Tecnologia da Informação 
CAPACITAÇAO 
Comprovar aptidão à função a ser desempenhada, por meio de atestado de capacidade técnica ou certificação na 
área. 

Administração de Banco de Dados 
GRAU DE ESCOLARIDADE 
Formação de nível superior na área de Tecnologia da Informação 
CAPACITAÇÃO 	 .. 
Comprovar aptidão à função a ser desempenhada, por meio de atestado de capacidade técnica ou certificação na 
área. 

Análise de Sistemas 
GRAU DE ESCOLARIDADE 
Formação de nível superior na área de Tecnologia da Informação 
CAPACITAÇAO 
Comprovar aptidão à função a ser desempenhada, por meio de atestado de capacidade técnica ou certificação na 
área. 

Programação 
GRAU DE ESCOLARIDADE 
20  Grau Completo 
CAPACITAÇAO 
Comprovar aptidão à função a ser desempenhada, por meio de atestado de capacidade técnica ou certificação na 

área. 

Webdesigner 
GRAU DE ESCOLARIDADE 
20  Grau Completo 
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CAPACITAÇÃO 
Comprovar aptidão à função a ser desempenhada, por meio de atestado de capacidade técnica ou certificação na 
área. 

Teste de Software 
GRAU DE ESCOLARIDADE 
2° Grau Completo 
CAPACITAÇAO 
Comprovar aptidão à função a ser desempenhada, por meio de atestado de capacidade técnica ou certificação na 
área. 

Para a execução dos serviços descritos acima, previstos no escopo do objeto deste certame licitatório, serão 
contratadas horas técnicas das seguintes especificidades. 

Horas Técnicas em Serviços Especializados 
Em 

Total de Horas 
Contratadas 

Administração de Redes 1512 
Administração de Banco de Dados 756 
Análise de Sistemas 756 
Auxílio de Informática 3780 
Programação 2268 
Preparação 2268 
Supervisão 1512 
Webdesigner 756 
Coordenação de Equipe e Projeto 756 
Testes de software 300 

A plataforma de tecnologia da JUCESE utiliza os seguintes softwares: 

BANCO DE DADOS: 
Oracle9ie 1 O 

* MySql; 
* PostgreSQL; 
* D82. 

LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO 
*pHp. 
• Java; 
*Net 

SISTEMAS OPERACIONAIS 
Windows (Xp, Vista, 7, Seiver 2008); 

* Linux (Ubuntu 12.04, SuS). 

GERÊNCIA DE REDES 
*ZABBIX 
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OUTROS SISTEMAS 
• JOOMLA (API para desenvolvimento em PHP); 
• GERIMAGEM (Aplicativo de digitalização vinculado aos scanners Kodak); 
• SIARCO (Sistema de arquivamento de processo, utilizando banco Oracle); 
• OCS lnventoty;" 

Por todas as especificações contidas no Edital e acima elencadas, resta claro que 
há um certo grau de rigor quanto ao objeto exigido, gerando uma disputa tendenciosa, pois limita á um grupo 
seleto de fabricantes poderão cumprir com às exigências, ainda que está exigindo profissionais e atestados com 
características totalmente diferentes entre si, daí a necessidade do parcelamento do objeto. 

É do conhecimento do mercado, que as exigências dos subitens elencados 
inserem condições que reduz gravemente o número de participantes do procedimento licitatório. Após realização 
de ampla pesquisa, constatou-se que tal condição é ILEGAL, pois, a Lei n°8.666/1993, em seu artigo 3 0 , §1 0, não 
permite cláusulas editalicias que frustrem ou restrinjam o caráter competitivo do procedimento licitatório. 

Artigo 3°, - § 10 - É vedado aos agentes públicos: 

• - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou 
condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter 
competitivo, e estabeleçam preferências ou distinções em razão da 
naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra 
circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do 
contrato. (g.n) 

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência do Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo: 

Licitação. Edital. Anulação. Exigência violadora do principio da igualdade, 
restringindo o caráter competitivo do procedimento. Cláusula discriminatória. Artigo 37, inciso XXI, da Constituição 
Federal e Lei 8.66611993. A regra geral da licitação é a participação do maior número possível de licitantes, 
devendo o edital ser parcimônio e criterioso ao fixar requisitos, pois são proibidas condições impertinentes, inúteis 

ou desnecessárias. 

As particularidades deste objeto deixam dúvidas a todos os interessados em 
participar do certame licitatólio em questão, visto que restringe notoriamente o universo de participantes. 

Ao exigir que a plataforma de tecnologia se dê apenas por sistemas específicos, 
no caso Gerimagem, vinculados aos scanners Kodak, está automaticamente excluindo a outros fabricantes de 
software e scanners que podem utilizar tecnologias distintas para o mesmo fim (serviço de digitalização). Existem 
diversos outros fabricantes no mercado, como Panassonic, Fujitsu, Canon... entre outros. Ou seja, a exig - ncia de 
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um sistema específico, irá limar da concorrência todos os demais participantes que teriam condições plenas 
atender ao objeto da contratação, o que certamente implicará em uma majoração de preços. 

Não é demais o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, sobre o assunto, 

exatos termos: 
"ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. EDITAL. 

1. As regras do edital de procedimento licitatório devem ser interpretadas de modo 

que, sem causar qualquer prejuízo à administração e aos interessados no 

certame, possibilitem a participação do maior número possível de concorrentes, a 

fim de que seja possibilitado, se encontrar, entre várias propostas, a mais 

vantajosa. 

[.4 
	

2. (...) 

3. (...) 

4. Segurança concedida. 

(MS 5.606IDF, Rei. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

13.05.1998,. DJ 10.08.1998 p. 4)" 

'Vê-se, sem 'quaisquer margens a' dúvidas - mesmo aos mais cépticos - que a 
exigência abusiva comida no Edital acaba por privilegiar determinada empresa, mesmo que sem intenção desta 

Administração. 

Com efeito, o exame acurado do edital revela situação que merece urgente reparo 
pela autoridade administrativa elaboràdora do instrumento convocatório, pois cria óbice' à própria realização da 
disputa, levando a crer que mesmo sem intenção desta Administração o certame está direcionado para um grupo 
seleto 'de fabricantes, no caso do equipamento ao scanner KODAK. 

De todo modo, é óbvio que tais exigências terão por efeito inarredável eliminar do 

certame um largo conjunto de empresas altamente capacitadas, mormente quando as próprias peculiaridades 

técnicas intrínsecas a esta disputa por si só, são suficientes a diminuir o espectro competitivo do certame. 

Estas exigências nada acrescentam nem tampouco representam uma garantia 

sobre o objeto da licitação, conforme já dito alhures, apenas afasta o universo de licitantes interessados em 

participar do certame e mancha a sua lisura, porquanto, sua manutenção representa ofensa aos princípios 

norteadores do procedimento licitatório, dentre outros, infelizmente, REPRESENTANDO FRUSTRAÇÃO E 

RESTRIÇÃO DE CONCORRENTES. 
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Nesse sentindo, é a jurisprudência do Tribunal de Contas da União 1: 

Voto do Ministro Relator 

O Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE: 

(...) 

8.2.6 abstenha-se de impor, em futuros editais de licitações, restrições ao 

caráter competitivo do certame e que limitem a participação de empresas 

capazes de fornecer o objeto buscado pela Administração Pública, "--

consoante reza o art. 3 0, § 1°, inciso 1, da Lei n°8.666/93; (g.n) 

Há a necessidade de se escoimar do edital à aplicabilidade das exigências 

aludidas, pois resulta na restrição de participação na licitação questionada, ainda mais, quando fere os Princípios 

consagrados pela Constituição Federal e contidos na Lei de Licitações. 

Nesse sentindo, é o ensinamento do ilustre doutrinador Marçal Justen Filho: 

Respeitadas as exigências para Assegurar a seleção da proposta mais 

vantajosa, serão inválidas todas as cláusulas, que, ainda Indiretamente, 

prejudiquem o caráter "competitivo" da licitação. (g.n) 

Portanto, nítido que O EDITAL ESTÁ EIVADO DE VÍCIO DE ILEGALIDADE, uma 

vez, que FRUSTRA e RESTRINGE a COMPETITIVIDADE DA LICITAÇÃO.  Sendo assim, toda regra que objetiva

restringir ou frustrar o campo de alcance da competição não pode prevalecer, sob pena de violação dos Princípios 

do Processo Licitatório. E temos certeza que este não é o objetivo desta Administração, cabendo-nos fazer os 

devidos apontamentos para que sejam submetidos a avaliação desta Administração em tempo de corrigir o texto 

editalicio. 

'TCL/ - Decisão 36911999 - Plenário. 
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O artigo 30  da Lei 8.666193 reza que as licitações são condicionadas aos princípios 
constitucionais da legalidade, impessoalidade. moralidade. Igualdade, publicidade, eficiência, probidade 
administrativa, vinculacáo ao instrumento convocatório e do lulgamento objetivo, bem como aos princípios 
correlatos da razoabilidade, competitividade e proporcionalidade em total consonância com o artigo 37 da 

nossa Constituição Federal que preconiza, in verbis. 

"Art. 37. A administração pública direta ou indireta de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios 
da legalidade, impessoalidade, mora/idade, publicidade e eficiência e, também, ao 
seguinte: 

XXI - ressalvados os casos específicos na legislação, as obras, serviços, compras 
e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que 
assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, como cláusulas 
que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas 
das propostas, nos termos da foi _o qual somente permitirá as exigências de 
õualificacão técnica e econômica indispensável à garantia do cumprimento 
das obriqacões." 
( ... ) (GRIFOS NOSSOS) 

Assim assevera o art. 30  da Lei das Licitações, in verbis: 
.. 

"Au. 30  A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional 
da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração e será 
processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da 
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da 
probidade administrativa, da vincula ção ao instrumento convocatório, do 
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos" 

Com a ressalva do devido respeito ao ilustre Administrador, as exigências 
editalícias não podem extrapolar as exigências da Lei das Licitações, frustrando a própria finalidade da 
Administração Pública ao licitar, que é concorrência para a oferta da melhor proposta que atenda à 
Administração. 

Restringindo a ampla concorrência, a Administração perde em q dade é 
preço, ficando sujeita, muitas vezes, a contratar de, forma menos vantajosa. 
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Neste sentido dispõe o § 1°, do art. 30 da Lei n. 8.66611993 que: 

'§ É vedado aos agentes públicos: 
- admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou 

condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo e 
estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou de 
domicilio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou 
irrelevante para o especifico objeto do contrato, ( )" (grifo nosso) 

Nossos Tribunais vêem decidindo que é expressamente proibido que o Edital 
estabeleça disposições que frustem ou restrinjam seu caráter competitivo, In verbis 

'ADMINISTRATIVO - LICITAÇÃO PÚBLICA - SERVIÇOS DE LEITURA DE 
HIDRÔMETROS E ENTREGA DE CONTAS - EDITAL - EXIGÊNCIA DE 
COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA ANTERIOR - CAPACITAÇÃO TÉCNICA .J 

ARTIGO 30, § lO,  1, E § 5° DA LEI N. 8,666193 - RECURSO ESPECIAL NÃO 
CONHECIDO. 
É certo que não pode a Administração, em nenhuma hipótese, fazer 
exigências que frustrem o caráter competitivo do certame, mas sim garantir 
ampla participação na disputa Ilcitatória, possibilitando o maior número 
possível de concorrentes, desde que tenham qualificação técnica e econômica 
para garantir o cumprimento das obrigações.' 

E mais: 

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DECISÃO JUDICIAL 
DETERMINANDO PARTICIPAÇÃO DA EMPRESA AGRAVADA NA 
CONCORRÊNCIA E CONTINUAÇÃO DO CERTAME RESISTÊNCIA PARCIAL 
AO CUMPRIMENTO. A ...DECISÃO . DO TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA DE 
REFORMATIO IN PEIUS. EXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DO 
AGRAVANTE, PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO DE AGRAVO PARA O 
FIM DE OBSTAR A PARTE DA DECISÃO. LICITAÇÃO  E PRINCÍPIOS DA 
ISONOMIA E IMPESSOALIDADE. 
Além de garantir a proposta mais vantajosa para a Administração, a licitação se 
destina a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia (art. 3 0, 

caput, da Lei 8.666193). 8. Na Lei 8.666193 o princípio da impessoalidade está no 
§ 1 0, 1 e li, do artigo 30, que proíbe, nas condições editalícias, qualquer tipo de 
discriminação que frustre o caráter competitivo do certame. (...)" (grifo nosso) 

Isto posto, considerando todo o arcabouço regulatório brasileiro, a exigência 
editalícia encontra-se desprovida de fundamento, ferindo o escopo dos Princípios norteadores das Licitações. 

É de vital importância, no trato da coisa pública, a permanente perseguição não só 
do resguardo do interesse público, mas também do interesse dos particulares sob sua tutela. 

Pelo Princípio da Vmitajosidade e Economicidade, presume-se corno sendo 
prerrogativa da Administração Pública a congregação do maior número possível de concorrentes, viabilizando 
agregar preço e qualidade aos serviços, como aspectos que interagem e se complementam, promodo, desta 

CNO SOWflOtlS, TECNOLOGIA DA t4FOAMAÇÂO LTDA. 
AIarnoda ~a. 251 - Tamboré - Ba,ued - SP - CEP 0640 080 
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• 	forma, maior competitividade entre os participantes e opções para o órgão licitante em 

possibilidades e necessidades junto ao serviço licitado. 

L91' 

adequar sui) 

Neste sentido colacionamos o brilhante posicionamento de Marçal Justen Filho 
quanto ao tema: 

'A licitação busca selecionar o contratante que apresente as melhores condições 
para atender os reclamos do interesse público, tendo em vista todas as 
circunstâncias previsíveis (preço, capacitação técnica, qualidade, etc)." 

Várias empresas ficarão impossibilitadas de atender ao que lhes foi solicitado face 
às restrições impostas pela Administração. 

Aqui fazemos menção ao Princípio da Legalidade da Administração, que 
preconiza pela atuação administrativa segundo a lei, ou seja, atuação mediante observação irrestrita das 
disposições contidas em lei 

Pelo Princípio da Legalidade Administrativa, 

"não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na Administração particular é 
lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública s6 é permitido 
fazer o que a lei autoriza. A lei para o particular significa 'pode fazer assim "',,  
para o administrador público significa 'deve, fazer assim' - Hely Lopes Meirelles." 
(Direito Administrativo Brasileiro, 26" ed., São Paulo, Malheiros Editores, 2001, p. 
82) 

Esperamos que o O. Pregoeiro, reconsidere sua decisão, e não escorie 
pressupostos basilares que regem a Lei 8.666193 e seus Princípios, pois conforme demonstrado, o presente caso 
se adequa à hipótese de lesão grave de difícil reparação visto que restringe a competitividade do certame. 

Os fundamentos apresentados são suficientes para demonstrar nitidamente o 
direito da CNC SOLUTIONS, no pleito abaixo, situação que nos leva a crer, que o remédio jurídico perfeito para o 
caso, consubstanciado na harmonia e estabilidade das relações jurídicas, da boa-fé e outros valores necessários a 
perpetuação do estado de direito, é a Reforma do Edital no item ora impugnado. 

Data venia, diante dos fatos e fundamentos ora apresentados, a CNC 
SOLUTIONS tendo confiança no bom senso e sabedoria do D. Pregoeiro, requer: 

- Retificação do Instrumento Editalício, não só pela impossibilidade de nossa 
participação no certame da forma como se apresenta, mas também pelo fato do atual Edital estar eivado de 
caráter discriminatório para com os possíveis participantes, retificando e evitando grave lesão ao direito garantia 

CNC SOLUTIONS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO iitk 
Alameda Arçoema 251 -Tamboqé-Ba,ued -SP-CEP 06460080 
Fone (II) 26640800. Fax (II) 4191-8980- WWW.WU.& 
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fundamental, além de conferir ao presente certame licitat&io, o acatamento aos basilares princípios constitucionais 
regentes, e, de promover a tão esperada JUSTIÇA; para só então, dar seqüência ao procedimento licitatório. 

Que o novo Instrumento contemple todos os pleitos desta peça da forma como 

explicitamos acima. 

Sendo a presente Impugnação . deferida, requer a republicação do Edital, nos 
termos do art. 21, § 4 0, da Lei n. 8.666193 e alterações. 

Requer também, o julgamento da presente Impugnação no prazo estatuído em Lei 
—art 41, §1°, Lei n°8.666/93. 

- 

Requer também, caso: não venha a ser a presente Impugnação, interposta, 
tempestivamente, julgada até a data fixada para abertura da sessão, a SUSPENSÃO dos procedimentos 
licitatórios, a fim de sejam formalmente apreciadas as razões, ora apresentadas como impugnações, tudo por ser 
de direito e da mais cristalina justiça. 

Nesses Termos, 
pede deferimento. 

Barueri (SP), 07 de abril de 2014 

CLAUDIA JEREZ MALARA DE ANDRADE 

SÓCIA-GERENTE 

R.G. 22.617.606-X - CPF 172.368.328-04 

MC SOLIJTIONS, TECNOI.OGIA DA INFORMAÇÃO LTD& 
Mamada kopoema, 251- Tamboré - Ba,uad - SI' - CEP 08460080 
Fone (11)26640800-Fax (11)4191-8980- w.ntItnbç 

CNPJ: 01.307.31&I000I-40- E.: 206.178.307.114 
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ÕÓvEm40 DO ESTADO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DA CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE 

Aracaju/SE, 09 de abril de 2014. 

Ofibio no 103/2014 - GP 

Ilustríssimo Senhor 
JÚLIO CÉSAR G. BARBOSA 
Superintendente Geral de Compras Centralizadas. 

Assunto: Retificação de Horas Técnicas. Processo 0  019.201.02883/2013-9. 

Senhor Superintendente, 

Cumprimentando cordialmente Vossa Senhoria, vimos através do presente 
expediente, buscando evitai maiores transtornos, solicitar a suspensão do pregão n °  
82/2014, processo n° 019.201.02883/2013-9, desta JUCESE agendado para a próxima 
sexta-feira, 11/04/2014, tendo em vista que existem inconsistências na Planilha de 
Horas Técnicas. 

Informo que o erro está apenas na composição de horas e que não existem 
alteração nos valores apresentados nas Propostas. 

Nesse sentido, estamos encaminhando novo Projeto Básico com as 
alterações referidas para que o Processo Licitatono seja retomado no menor prazo 
possível. 

Sem mais para o momento, coloco-me à disposição para qualquer 

solicitação ou esclarecimento. 

Atenciosamrite, 

1 	
os(7 3234-4113 ou (79) 8853-7980 

Rua Propna, n° 3l5, Centro, Aracaju/SE, CEP 49010-020 
Fone/FAX (079) 3234-4100 — e-mail: jucese(jucese.se.gov.br  

www.jucese.se.gov.br  
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GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DA CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE 

DUETO BÁSICO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA 

1-DO OBJETIVO 

Especificar parâmetros para contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de Modernização Administrativa e Tecnologia da Informação para manter e 
modernizar a infraestrutura tecnológica da JUCESE e ainda dar suporte e apoio a 
continuidade dos serviços suportados pela Rede Nacional para a Simplificação do 
Registro e da Legalização de Empresas e Negócios - REDESIM, instituída pela Lei n° 
11.598, de 3 de dezembro de 2007, que tem como objetivo estabelecer diretrizes e 
procedimentos para a simplificação, desburocratização e integração do processo de 
registro e legalização de etnpresanos e pessoas jurídicas no âmbito da União, Estados, 
Distrito Federal e Miinicíios. 

O referido sistema faz a integração de todos os processos dos órgãos e entidades 
responsáveis pelo registro; inscrição, licenciamento, alterações baixa das empresas, por 
meio de uma única entrada de dados e de documentos, acessada por meio da Internet, 
trazendo facilidade para os cidadãos sergipanos e brasileiros. 

Deste modo, a Junta. Comercial do Estado de Sergipe - JUCESE, integrar-se-á com a 
Receita Federal do Brasil - RFB, Prefeituras Municipais, Secretaria da Fazenda - 
SEFAZ, Corpo de Bombeiros: Órgãos Ambientais, Vigilâncias Sanitárias Estadual e 
Municipal. 

Com a REDESIM, os usuários também podem obter informações e orientações pelo 
Sítio da JUCESE OU; de :forim presencial, a exemplo do: acesso a dados de registro ou 
inscrição, alteração e baixa de empresários .e pessoas, jurídicas. Este é um projeto de 
grande importância para :0 aprimoramento do ambiente de negócios no Estado e no 
Brasil, o que contribui para o desenvolvimento econômico perene e sustentável. 

Além da importância da REbESIM, a contratação é imprescindível para a JUCESE, 
tendo em vista a necessidade de manutenção, customização e suporte do Sistema 
SIARCO - Sistema Integrado de Automação do Registro do Comércio, que hoje integra 
todas as Juntas Comerciais do Brasil. 

Rua Propriá, no 315, Centro, Aracaju/SE, CEP 49.010-020 
Fone/FAX (079)3234-4100 - e-mail: jçeseíjueese.se.gov.br 	 cM 

www.jucese.se.gov.br  
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GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DA CIÊNCIA E 
TECNCLOGJA 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE 

Faz-se imprescindível ainda para a prestação de serviços de administração e 
disponibilização de ferramentas, dispositivos e acessórios para gerenciamento da rede 
da Junta Comercial do Estado de Sergipe. 

Também se mostra necessária para a digitalização de nosso acervo em arquivos digitais, 
através da execução de serviços de suporte e produção de serviços especializados em 
GED - Gerência Eletrônica de Documentos e Back End. Os referidos serviços estão de 
acordo com especificações contidas neste Termo de Referência destinados a promover a 
modernização administrativa e Tecnológica da JUCESE. 

2-DO OBJETO 

Contratação de empresa especializada para prestação de forma contínua de serviços 
técnicos especializados em,  da Informação - TI (conforme planilha de 
detalhamento dos serviços, constante no item 3) 

3-DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS 

Serviços de suporte em • tuicroinformática, administrâção e suporte em redes; 
digitalização de documentos; compreendendo tratamento de imagem, indexação de 
imagem, higienização ê preparação  de documentos; serviços de supervisão de 
bureaus de digitalização; webdesigner; programação de sistemas; análise de sistemas; 
de testes de software e serviços de coordenação de equipe e projeto 

A qualificação profissional necessária dos técnicos para a execução dos serviços acima 
estão listadas abaixo 

de Redes 

Formação de nível superior na área de Tecnologia da Informação 
CAPACITAÇÃO 	: 

Comprovar aptidão à função à ser desempenhada, port meio de atestado de capacidade  
técnica ou certificação na área. 

tação de nível superior na área de Tecnologia da Informação 

• Rua Prol IA,n?313, Centro, Aracaju/SE, CEP 49.010-020 
Fone/FAX )79)3234-4 100 - e-mail: jucesejucese.se.gov.br  

www.iucese.se.gov.br  
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GOVERNO DO ESTADO DE SERGJPE 

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DA CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE 

CAPACITAÇÃO 
Comprovar aptidão à fbnção a ser desempenhada, por meio de atestado de capacidade 
técnica ou certificação na área. 

Análise de Sistemas 

Formação de nível superior na área de Tecnologia da Informação 
CAPACITAÇÃO 
Comprovar aptidão à função a ser desempenhada, por meio de atestado de capacidade 
técnica ou certificação na área. 

21  Grau Completo 
CAPACITAÇÃO: -. 
Comprovar aptidão à frmnção .a ser desempenhada, por, meio de atestado de capacidade 
técnica ou certificação na área. 

2° Grau Completo 
CAPACITAÇÃO 
Comprovar aptidão à fiitiçãõ a ser desempenhada, por meio de atestado de capacidade 
técnica ou certificação na área. 

2° Grau Completo 
CAPACITAÇÃO 
Comprovar aptidão à função a ser desempenhada, por meio de atestado de capacidade 
técnica ou certificação na área. 

Para a execução dos serviços : descritos acima,, previstos no escopo do objeto deste 
certame licitatório, serão eoi*atadas horas técnicas das seguintes especificidades. 

Rua Propria, n°315, Centro, Aracaju/SE, CEP 49010-020 
Fone/FAX (079)3234-4100-- eniai1: jucese(jucese.se.gov.br  

wwwiucesesegovbr jcv 



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DA CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA 
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE 

Horas Técnicas em Serviços Especializados Em 
Total de Horas 

Contratadas 

Administração de Redes 9072 

Administração de Banco de Dados 1512 

Análise de Sistemas 7728 

Auxílio de Informática 2268 

Programação 	. 2268 

Preparação 4536 

Supervisão 2268 

Webdesigner 1512 

Coordenação de Equipe e Prõj eto 1512 

Testes de software 1000 

A plataforma de tecnologia cia JUCESE utiliza os seguintes softwares: 

BANCO DE DADOS: 
• Oracle 9i  lOg 
• MySql;  

* PostgreSQL; 
*DB2 

LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO. 
*PHP; 
*javà; 	. 
*Net 

SISTEMAS OPERACIONAIS 
*Windows  (Xp, Vista, 7, Server 2008); 
* Linux (Ubuntu 12.04, Sus)... 

GERÊNCIA DE REDES 
*ZABBIX 

OUTROS SISTEMAS 

Rua Propriá, no 315, Centro, Aracaju/SE, CEP 49.010-020 
Fone/FAX (079) 3234-4100 - e-mail: jucese(jucese.se.gov.br  

www.jucese.se.goyijr 
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GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DA CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE 

* JOOMLA (API para desenvolvimento em PHP); 
* GERIMAGEM (Aplicativo de digitalização vinculado aos scanners Kodak); 
* SIARCO (Sistema de arquivamento de processo, utilizando banco Oracle); 
* OCS Inventory; 

4- JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

Haja vista esta Autarquia não dispor no quadro de pessoal de profissionais com perfil 
técnico visando atender às necessidades de execução de atividades relacionadas com 
soluções em tecnologia da Informação; 

Considerando a imperiosa necessidade de. continuidade na prestação dos serviços 
públicos prestados por esta JUCESE; 

Considerando que a EMGETIS, órgão do Estado que tem como função de governo o 
trato com a Tecnologia C1& Informação, hoje atua como agêhcia reguladora e não mais 
como prestadora de Serviços;,.... 

Considerando que há hoje: S estrutura da JUCESE serviços prestados através de 
sistemas informatizados qiienão podem sofrer descontinuidade, tendo em vista o grande 
prejuízo que causaria junto a seus usuáribs; 

Considerando que a JUCESE se encontra em fase de implantação da REDESIM no 
Estado de Sergipe e atendehdo as seguintes Leis descritas abaixo: 

LEI N° 11.598, DE 3 -DE DEZEMBRO DE 2007 
Cria a Rede Nacional paraa Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e 
Negócios - REDESIM é estabelece normas gerais para a simplificação e integração do 
processo de registro e legalização de empresários e de pessoas jurídicas. 

DECRETO N° 6.884 DE 5bE JUNHO DE 2009 
Cria o Comitê para Gestão-da-  Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da 
Legalização de Empresas é Negócios - CGSIM: 

Sugerimos a contrataçãd,  &ds serviços descritos nos tópicos subsequentes, tendo em 
vista que estes possibilitarão aos gestores da Junta Comercial do Estado de Sergipe - 
JUCESE uma administraçào eficiente, de transformação e modernização tecnologiea 
com a implantação do programa REDESIM, e, principalmente, dos sistemas que fazem 

Rua Propriá, n°315, Centro, Aracaju/SE, CEP 49.010-020 
Fone/FAX (079)3234-4100 - e-mail: jucesejucese.se.gov.br  

www.jucese.se.gov.br  
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GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DA CIÊNCIA E 
TECNCLOGIA 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE 

a integração com as prefeituras municipais, a consulta de Viabilidade, a consulta nos 
registros sobre a existência de empresas constituídas com nomes empresariais idênticos 
ou semelhantes ao nome empresarial da empresa que se pretende abrir, e o módulo 
integrador (sistema desenvolvido para integrar as informações da consulta de 
viabilidade), bem como a integração com os órgãos licenciadorcs, a exemplo do Corpo 
de Bombeiros, Vigilância Sanitária e ADEMA. 

5-FUNDAMENTO LEGAL 

5.1 - As disposições constantes deste Projeto Básico foram elaboradas com base nos 
seguintes normativos: Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto n° 5.450 de 31 de 
março de 2005, e subsidiariamente a Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, Lei 
Estadual n° 6.206, de 24 de setembro de 2007, a Lei Estadual n° 5.280, de 29 de janeiro 
de 2004 e a Lei Estadual n?5848, de 13 de março de. 2006, bem como os Decretos 
Estaduais n° 26.531,.de 1.4,de:.outubro de 2009 e n°26.53.3, de 15 de outubro de 2009. 

5.2' -  Os serviços referêhiàdos neste projeta básicá, dadas as suas características, 
enquadram-se no conceito. e,, serviço comum conforme definido no § , °, do art. 2°, do 
Decreto n° 5.450/2005. 

.•, . 

6-POSTOS DE SERVICÓSVINCULADOSAO CONTRATO 

Os serviços serão prestado& na sede da Junta Comercial. do Estado de Sergipe 
JUCESE, localizada na Rua: Propriá, n° 315, Bairro Centro, CEP 49.010-020, 
Aracaju/SE, bem como nos demais municípios do Estado de Sergipe que se fizerem 
necessários. 

7- OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Compete a Contratante 

a) Assegurar o livre acesso dos empregados da Contratada a todos os locais onde se 
fizerem necessarios os serviços, 

b) Acompanhar e fiscalizar, a execução dos serviços; 

Rua Propr!á à' fl5, Centro, Ãracàju/SÉ, CEP 49.010-020 
Fone/FAX (079) 3234-4100 - e-mail: jucesejucese.se.gov.br  
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GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DA CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA 
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE 

e) Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos 
serviços contratados, determinando o que for necessário à regularização das faltas 
ou irregularidades observadas; 

d) Efetuar o pagamento à Contratada de acordo com o estabelecido no Contrato. 

8-OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Compete à Contratada 

a) Executar o serviço objeto deste Contrato em estrito acordo com as disposições do 
Edital e discriminação da proposta e ainda conforme as responsabilidades dispostas 
a seguir: 

b) Manter durante toda aTóxëcução  do Contrato, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na liõitação; 

C) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Junta Comercial do Estado 
de Sergipe ou a terceiros decorrentes de sua culpa cm dolo na execução do Contrato 
não excluindo ou .reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou .0 

acompanhamento pela Contratante; 

d) Responsabilizar-e pelos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais, resultantes da execução do Contrato; 

e) Cumprir as normas, e obrigações impostas pela legislação trabalhista, bem como 
pelas firmadas nas convenções coletivas de trabalho da categoria correspondente; 

O Conceder auxílio alimentação aos profissionais contratados, nos limites mínimos 
estipulados pela Convenção Coletiva de Trabalho da categoria; 

g) Não transferir a ou trem, no todo ou em parte, o Contrato firmado com a 
Contratante, sem prévia e expressa anuência; 

h) Não realizar associação com outrem, cessão ou transferência total ou parcial, bem 
como a fusão, cisão ou incorporação, sem prévia e expressa anuência do 
Contratante; 

i) Substituir, sempre que exigido pela Contratante e independentemente de 
justificativa, por parte desta, qualquer empregado cuja atuação, permanência e ou 

Rua Propri4, d 3 15, Centro, Aracaju/SE, CEP 49.010-020 
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comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à 
disciplina da Junta Comercial do Estado de Sergipe - JIJCESE, ou ao interesse do 
Serviço Público; 

j) A Contratada obrigar-se-á a substituir, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 
qualquer empregado que, do ponto de vista da Contratante, não esteja atendendo 
suas necessidades. Em caso de falta ou ausência legal e férias, a Contratada obriga-
se a substituir o faltoso no prazo de 2 (duas) horas da comunicação feita pela Junta 
Comercial do Estado de Sergipe - JUCESE. 

k) Comprovar o recolhimento das contribuições sociais relativas à mão-de-obra 
empregada no Contrato (UR do FGTS e GRPS do INSS), correspondente ao mês da 
última competência vencida, bem como apresentar a respectiva folha de pagamento 
e ainda o CND e o CRF válidos e o comprovante de fornecimento do ticket refeição 
ou similar, se necessário e determinado, e o vale-transporte aos empregados 
alocados; 

1) Designar preposto pqraatender aos chamados e exigências da Contratante; 

m) Manter os empregados contratados sempre com os seguintes requisitos: 

- comparecerem limpos e asseados para a execução dos serviços; 
- obedecer ao horário; 
- portar crachá de identificação individual, quando em serviço. 

n) Fornecer umformes e seus complementos a mão-de-obra envolvida (calça, camisa, 
sapatos, livro de ocorrência), não podendo repasar os custos de qualquer destes 
itens de uniforme e equipamentos a seus empregados; 

o) Instruir seu preposto quanto à necessidade de acatar as orientações da Junta 
Comercial do Estado de Sergipe - JUCESE, inclusive quanto ao cumprimento das 
normas internas e de segurança e medicinado trabalho; 

p) Os supervisores da contratada deverão, obrigatoriamente, inspecionar os postos no 
mínimo uma vez por semana; 

q) Em caso de deslocamento de profissional, para um município fora da sede da Junta 
Comercial do Estado de Sergipe, por determinação, eventualmente e em objeto de 
serviço, a licitante contratada concederá diária para cobrir despesas com 
alimentação, hospedagem permanência, em igual valor ao previsto em ato 
deliberativo desta administração, que concedem diárias e que esteja vigente no 
exercício. Os deslocamentos dentro. do Estado terão, além das diárias, o pagamento. 
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da passagem de ônibus e os deslocamentos para fora do Estado terão o pagamento 
de passagem aérea na classe econômica; 

r) O ressarcimento dos valores correspondentes às despesas provenientes de 
deslocamentos de profissionais mencionados acima será efetuado mediante Nota 
Fiscal ou Fatura, emitidas a parte, acrescida dos impostos legais, não incidindo 
sobre esta fatura qualquer margem de lu.ro . 

9- DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS 

Todas as atividades deverão ser desenvolvidas em consonância com as plataformas de 
tecnologia já adotadas pela JUCESE, descritas neste projeto, as quais envolvem todos 
os aplicativos desenvolvidos ou adquiridos pela própria Junta Comercial do Estado de 
Sergipe, conforme requisitos técnicos a seguir descritos: 

a) Ser concebido sobre Uma: arquitetura orientada a serviços (SOA - Service Oriented 
Architecture), permiti•ndo,-assim que as funcionalidades possam ser facilmente 
acessadas de outras aplicações, o que possibilita uma fácil integração com os 
sistemas existentes, tais como o SIARCO; 

b) Utilizar tecnologias è recursos já instalados e utilizados pela JUCESE nas 
aplicações e parque de servidores atuais, ou seja, as aplicações devem ser 
concebidas comtodafls:funcionalidades na Web utilizando a tecnologia NET 2.0, 
sendo assim exõcutadis: põ10 Microsoft Intërnet Injormation Server, e armazenar 
seus dados no Banco  dó Dados ORACLE, versão 1 O (10.2.0.3) já de propriedade 

• da JUCESE e um Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD) que 
oferece recursos para1prõcessamento  e consultas textuais, bem como permite o 
gerenciamento de grandes-volumes de informações através de recursos nativos de 
escalabilidade e disponibilidade cluster de servidores com balanceamento de carga, 
particionamentode tabela, backup on-line e site debàckúp; 

C) Garantir que todos os componentes da solução, aplicação, SGBD e servidor de 
aplicação; 

d) Oferecer recursos de hiegação e autenticação a partir de serviços de diretórios; 

e) Garantir a integração com o portal da INTRANET da JUCESE, permitindo assim 
que a aplicação possj ser acessada transparentemente a partir do portal, como 
também o gerenciamento de segurança e permissões de acessos definidas pelo 
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portal seja totalmente utilizada nas validações de pemissão dos recursos da 

aplicação; 

O Todo á código fonte produzido, através do desenvolvimento de softwares e demais 
atividades, será da JUCESE; 

g) Garantir que todos os componentes da solução, aplicação, SGBD e servidor de 
aplicação, ofereçam suporte com garantia SLA de no máximo 24 horas. 

9.1- Gerenciamento e Monitoramento do Sistema de Auto Gestão em Registro do 
Comércio - SIARCO (condições estruturais para atender à base de dados 
ORACLE): 

Os serviços de gereneiamento e monitoramento do Sistema de Auto Gestão em Registro 
de Comercio compreendem 

a) Gerenciamento e mopiparnento a utilização á distância nas três opções possíveis: 
Terminais, acesso via internet e através de emuladores de terminais - WTS; 

b) Gerenciamento e monftoiahiento do fluxo de dados gerado pelo sistema SIARCO; 

c) Gerenciamento e monitoramento do uso dos recursos do sistema operacional; 

d) Configuração de softwtfl :è hardware para atendimento as instalações do sistema 

SIARCO; 

e) Gerenciamento e monitor.amento da tecnologia utilizada pelo sistema SIARCO; 

O Gerenciamento e monitoramento das funcionalidades do sistema SIARCO 
apontando necessidades. no atendidas; 

g) Gerenciamento õ moni°torãrnento e intercâmbio entre a JUCESE e o Departamento 
• de Registro Empresarial e Integração - DREI, antigo Departamento Nacional do 

Registro do Comércio - DNRC. 

9.2-Serviços de digitalizaçfto de documentos e de implementação de solução GED - 
Gerenciamento Eletrônico de Documentos 

A Junta Comercial do Estado de Sergipe - JUCESE dispõe de duas unidades (também 
chamadas de bureau) de digitalizações de documentos em sua sede, que trabalham da 

seguinte forma: 
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Unidade 01 (ou unidade Arquivo) 

Nesta unidade são digitalizados e indexados todos os documentos que se encontram no 
arquivo da JUCESE, composto por dossiês das empresas do Estado de Sergipe e 
documentos diversos de ordem administrativa. Os documentos referentes às empresas 
estão arquivados em caixas vedadas e organizados por ordem numérica sequencial. 
A digitalização dos mesmos dar-se-á mediante cronograma fornecido pela 
Administração da Junta Comercial do Estado de Sergipe, em conformidade com as 
horas técnicas de serviços contratadas. Por tratar-se de documentos de Arquivos este 
cronograma permite flexibilidade quanto a sua execução. 

Unidade 02 (ou unidade de Retaguarda) 

Nesta unidade são digitahzados todos os documentos processuais que, diariamente, são 
protocolados para procedimébos diversos previstos na atividade fim da Junta. Neste 
cenário, diferentemente dã Unidade 01, os documentos devem ser digitalizados e 
indexados no mesmo dia que são expedidos pela Junta, diante da urgência de tramitação 
para providências administrativas que os mesmos requerem diante de suas 
especificidades. Para tanó, faz-se necessária uma equipe apta, técnica e 
quantitativamente, para atender a demanda variável em volume e tipo de processos que 
são oficializados cotidianamente do atendimento da Junta. 

9.2.1 - Serviços de Solução em Gerência Eletrônica de Documentos - GED 

A utilização da Sdlução.1 de Gerência Eletrônica de Documentos - GED, faz-se 
necessária diante da vincula4ão de imagens ao Sistema SIARCO, através do qual são 
geradas as visualizações dôsprocessos e documentos já digitalizados. 

Com o advento da implementação da solução de GED - Gereneiamento Eletrônico de 
Documentos, desenhada e construída de forma a contemplar as demandas do nosso 
cenário, a segunda unidade de digitalização se transformará em ilhas de digitalização 
individuais alocadas no setor  de Atendimento ao Cliente e de Protocolo da JUCESE, 
onde, inicialmente, todos os processos e documentos diversos encaminhados à Junta 
serão digitalizados já ,no ata do recebimento 
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Como segundo passo dentro do processo de implementação da solução de GED, todos 
os documentos encaminhados e protocolados na JUCESE serão recebidos somente no 
formato digital, obedecendo às metodologias técnicas inerentes a estes procedimentos e 
a legislação vigente, como já ocorre em diversos órgãos em nosso país. 

9.2.2- Serviços de digitalização de documentos: 

Os serviços de digitaIização de documentos compreendem: 

a) Preparação Técnica de Documentos com vistas à Digitalização, incluindo: 

b) Desencadernação do processo (retirada de capas e qualquer outro tipo de 
encadernação); 

c) Higienização e tratamentodas folhas, com retirada de grampos, clipes ou quaisquer 
outros materiais que possam prejudicar o trajeto do papel no scanner ou danificar o 
equipamento, além dpeypntuais reparos em rasgos ou furos; 

d) Fazer a fotocópia de folhas que não tenham condição de suportar mecanismo de 
alimentação (tracionamento) do scanner; 

e) Classificar as informações dos documentos segundo grupos pré-definidos pela 
JUCESE com a inserção-  de fichas e dados de indexação para cada grupo ou tipo de 
documentos; 

f) Conferência dos dados do índice dos lotes dos documentos com os seus originais e 
de acordo com cada tipo de documento; 

g) Captura das imagens, utilizando softwarc apropriado; 

li) Tratamento (limpeza) das imagens com marcas ou borrões, utilizando-se recursos 
do software fornecido; 

i) Indexação dos documentos de acordo com o tipo de documento e com os dados 
referenciais dos mesrhos,obedecendo três níveis de indexação e até cinco chaves de 
pesquisa; 

	

Rua Prol 	'315, Centro, Aracaju/SE, CEP 49.010-020 

	

Fone/FAX 
	

3234-4100 - e-mail: jucese(2ijuõese.se.gov.br  
www.jucese.se.gov.br  



1 
GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DA CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE 

j) Verificação da criação das imagens em pasta (Windows) apropriada, associada aos 
arquivos e dados de indexação gerados pelo software; 

k) Inspeção e controle de qualidade das imagens digitais, com a observância da correta 
classificação das imagens oriundas do processo de digitalização e do processo de 
indexação. Nessa atividade, todas as imagens serão objeto de inspeção ótica para 
garantir o conteúdo e a qualidade das informações; 

1) Re-digitalização das imagens com qualidade não satisfatória; 

m) Garantir que será mantida a ordenação dos documentos, na sua forma original, após 
os procedimentos de digitalização e tratamento de imagens; 

n) Os serviços de digitalização e indexação de documentos serão efetuados na sede da 
JUCESE, que fornecerá -  infra-estrutura e todos os equipamentos para a realização 
dos mesmos. Os equipamentos de. EPI e, demais insuínos serão fornecidos pela 
contratada. 	.::t..... 

Os serviços pertinentes à dfgitalização de documentos estão previstos através da 
contratação de horas técnkas de serviços espécializados nas funções de auxiliares de 
informática, preparadores e supervisão de bureaus de digitalização. 

No tocante, a indexação de documentos, esta também podera ocorrer de forma manual 
em documentos processuais ou administrativos, utilizando software de indexação de 
propriedade da JuntiCoüiéiéiàl doEstado de Sergipe - JUCESE. 

A prestação dos referidos serviços deverão ser realizadas por profissional de nível 
superior completo na área deTecnologia da Informação,: qualificado e com experiência 
em projetos de implantação d.gerência em QED. - Gerência Eletrônica de Documentos, 
comprovada através de Atestado de Implantação de Solução de GED e de 
Responsabilidade Técnica e ]Atestado de Responsabilidade Técnica em serviços de 
Digitalização de Doéumôfits; sendo que os referidos atestados devem ser expedidos 
por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente assinado, carimbado e 
em papel timbrado da empresa ou órgão tomador do serviço; e por funcionário 
qualificado com capacitação em Serviço de Custoniização em Ferramenta de Indexação 
de Documentos utilizando mclusive mapeamento de processos 

Ck j 
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9.3 - Serviços de Gerenciamento de Infraestrutura de Rede 

Entende-se como gerenciamento de infraestrutura um conjunto de ferramentas e 
dispositivos de informática com inteligência suficiente para monitorar de forma 
automática todo o funcionamento da rede de computadores da Junta Comercial do 
Estado de Sergipe - JUCESE e que deve atender as seguintes características: 

o 
a) Capacidade para gerenciar no mínimo 5 (cinco) micros servidores e 50 (cinquenta) 

dispositivos de comunicação (link's, roteadores, switch 's, etc); 

b) Centralizar todos os eventos da infra-estrutura de Tecnologia de Informação em uma 
única console. Portanto, não necessitar de combinação de produtos distintos nem a 
distribuição da visizalização dos eventos de falhas em mais de uma interface; 

c) Possibilitar a exportação ,  das estatísticas coletadas para' qualquer banco de dados 
compàtível com protocólo.ODBC; 

d) Possuir forma de acesso para consulta totalmente via browser, sem a necessidade de 
se instalar nenhum componente na estação do cliente; 

e). Possibilitar a descoberfa. automática e manual dos objetos a serem .monitorados na 
rede por SNMP, por 1CM? e pelo porte dos serviços dos aplicativos disponíveis. Esta 
descoberta automática de dispositivos suporta, inclusive, a pesquisa por sub-redes de 
classes C e B bem coftfoexecutar a descoberta através de lista de IP's ou tabela de 

roteadores; 

O Suportar o SNMPI verão :3., para permitir, caso seja necessário, a implantação de um 
padrão mais seguro de acesso à gerência SNMP; 

g) Possibilitar a elaboração de mapas, de maneira automática, a partir da descoberta, 
bem como a elabotação de.:mapas de maneira manual com fundos utilizando imagens 

do tipo BMP, JPEG e GIF; 

h) Permitir também a implemaitação de uma hierarquia de mapas para melhor modelar 
a visualização do ambiente. A navegação entre estes mapas é do mapa principal até 
os dispositivos e :seus :als es. Permitir a implementação de, pelo menos, quatro 

níveis hierárquicS de tapas; 
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i) Possuir, de maneira automática e manual, a capacidade de criar agrupamentos de 
objetos monitorados (visões) por tipo de dispositivo e por sub-rede. Estas visões 
permitem um acesso seletivo ao subconjunto de itens nas diversas telas do produto; 

j) Dispor de mecanismos de procura de dispositivos por nome e IP e status de 
funcionamento; 

k) Permitir a troca dos nomes dos dispositivos monitorados na tela de visualização e 
também possuir campos internos de descrição destes dispositivos para melhor 
documentá-los; 

1) Possuir a capacidade de correlacionar eventos para não emitir múltiplas mensagens 
no caso da falha de um componente comum a vários dispositivos que estejam sendo 
monitorados; 

m)Possuir a capacidade, a partir de eventos detectados, de executar ações do tipo: 

-envio de e-mail e envio de trap; 

-envio de mensagem do tipo net send 

n) Executar comandôs oíisàtits no servidor local e em servidores remotos, onde estas 
ações permitem a seleção dos eventos por grupos de dispositivos e/ou por nível 
crítico dos alarmes emitidos; 

o) Possuir, especiahuiente para e-mail, mecanismos de segurança que restrinjam o 
número de e-mails envia dos por período dê tempo para não onerar os recursos da 
rede; 

p) Permitir a funcionalidade de se escalar os problemas que não tenham sido resolvidos 
após um determinado: período de tempo, permitindo: também o aumento do nível 
crítico do alarme e o sewre-clirecionamento; 

q) Permitir a geração de gráficos históricos de todas as métricas que puderem ser 
coletadas a partir do . padrão SNMP. Estes gráficos deverão estar disponíveis na 
própria ferramentâ no mínimo nos formatos de barras verticais e horizontais, pizza e 
de pontos. Estes.  gráficos possuem escala configurável de modo a permitir a 
comparação de métricas diversas e de magnitudes diferentes em um mesmo gráfico. 

Rua ProprÍá,.n°315, Centro, Aracaju/SE, CEP 49.010-020 
Fone/FAX (079) 3234-4100 - e-mail: jucesejucese.se.gov.br  

www.jucese.se.gov.br  



4 
GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DA CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE 

Permite ainda a mudança da escala de tempo de minutos, horas e dias em tempo real. 
A ferramenta não necessita de produtos de terceiros para a geração destes gráficos; Ma 

r) Possibilitar a geração de gráficos de tendências baseado em seus dados históricos; 

s) Possuir facilidade de executar relatórios consolidando por períodos variáveis os 
dados coletados para as seguintes métricas: 

-Eventos por nível crítico; 

-Disponibilidade dos dispositivos mor itorados; 

-Estabilidade do funcionamento destes perante os alarmes que lhe foram 
definidos; 

- Tráfego IP, UDP etÇP; 

- Erros de pacotes: 

t) Possuir arquitetura què permite a implementação de um coletor de dados em LAN 
remota para posibilitàr a diminuição dé tráfego de WAN. A visualização e 
configuração deste coletor também podem ser via WEB; 

u) Possuir, opcionahiertç:a.arquitetura de Agentes, instalando-se apenas um por 
servidor, que permita coleta de dados básicos de CPU, memória, disco e 
disponibilidade de, processos e serviços sem a necessidade de ativação do SNMP dos 
servidores. A Vistalização e configuração deste agente também pode ser feita via 
Web. Estes Agentes permitem, de maneira seletiva, também a consolidação de 
mensagens de logs d :sistema operacioaal e de mensagens de arquivo texto na 
console central do produto. Os Agentes permitem a execução de comandos de forma 
automática a partir de uma regra criada no componente gerenciador central do 
produto; 

v) Permitir monitorar a disponibilidade de URLs bem como o tempo de resposta destas. 
Alarmes notificam a console central do produto quando a URL não está disponível 
ou o tempo de resposta para sua abertura é superior ao definido; 

w)Permitir a configuração do tempo de busca dos valores monitorados (tempo de 
pollrng) de forma diferenciada Tome-se como exemplo espaço disponrvel em disco 
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á cada 15 minutos e nível de utilização da CPU a cada minuto, para o mesmo 
servidor; 

x) Permitir a criação de, no mínimo, 4 (quatro) tipos de usuários, podendo ter suas 
funcionalidades flexibilizadas através de configurações no produto; 

y) Capacidade de replicação e gerenciamento de infra-estrutura existente no Network 
Operation Center - NOC através de tecnologia Mobile (PDA 's). 

No tocante aos serviços de gerenciamento de infraestrutura de rede, estes deverão ser 
prestados por profissional de nível superior completo na área de Tecnologia da 
Informação, qualificado em Gerência de Infraestrutura de Rede, compatível com os 
Sistemas Operacionais e Aplicativos existentes hoje na Junta Comercial do Estado de 
Sergipe JUCESE, comprovado através de certificação. 

9.4 - Serviços de Suporte ,e Produção 

Os serviços de suporte e produção compreendem: 

a) identificar defeitos em -equipamentos de informática; 

b) Ajustar e configúrar os equipamentos; 

c) Transferir equipamentos entre as arcas, 

d) Controlar e transferir Patrimônio junto ao almoxarifado; 

e) Propor normas para opëraàionali.zação da área de assistência técnica; 

O Realizar inventario periodico, Instalar softwares, equipamentos, componentes de 
mieroinformática e redes, 

g) A administração, orientação, controle e avaliação das atividades inerentes às 
funções de operação; 

li) Suporte para rede de microcomputadores; 

i) Suporte para dúyidasdo&psüários da rede; 

j) Suporte a comunicação 4e dados e equipamentos de informática; 

k) Controlar e Administrai os equipamentos lotados na JUCESE; 
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1) Controlar e Administrar a página da internet e intranet da JUCESE; 

m) Controlar tráfego de dados; 

n) Realizar backup dos dados; 

o) Desenvolver e aprimorar constantemente a política de segurança; 

p) Customizar e operaeionalizar a rede; 

q) Propor normas e procedimentos para operacionalização da área de rede; 

r) Atender e assistir tecnicamente os usuários de rede, internet e intranet; 

s) Dar apoio ao usuário no uso de aplicativos básicos do Windows; 

t) Dar apoio ao usuário no uso de aplicativos básicos de edição de textos; 

u) Dar apoio ao usuário no uso de planilhas de cálculos; 

v) Dar apoio ao usuario úà só e acesso à rede; 

w) Dar apoio ao usuáriõnõtiSõ e acesso ao E4iresso; 

x) Desenvolver Sistemas;. 

y) Identificar junto :a05  usuários as necessidades e requisitos de sistemas; 

z) Analisar, projetar, implementar e implantar sistemas de informação; 

aa) Planejar e executar treinamento dos usuários sobre a utilização de sistemas; 

bb) Proporcionar ao 	técnico o deservolvimento e operação do sistema e aos 
usuários suporte às tecnologias empregadas; 

cc) Preparar, acompanhar e operacionalizar o processamento de sistemas; 

dd) Supervisionar os projetos de desenvolvimento de sistemas, como também, os 
recursos humanos e tecnológicos neles empregados; 

ee) Desenvolver e ii+iplanrtüetodologia de segurança de informação; 

ff) Prover suporte para resolução de problemas dos serviços de T.I.; 

gg) Elaborar o planejamento dê capacidade do ambiente de T.I.; 

1±) Analisar riscos de interrupções e elaborar plano de contingência; 

ii) Administrar acordo db nível de serviços com usuários de T.I.; 

jj) Administrar banco de dados relacional. 

Rua Pioprià, n°315, Centro, Aracaju/SE, CEP 49.010-020 	p 
Fone/FAX (079):32344100—eail: jucesejucese.se.gov.br  

w QÀ  ww.jucese.se.gov.br 	. 



a 
GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DA CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE 

A prestação de serviços de suporte e produção deverá ser realizada por profissional de 
nível superior completo na área de Tecnologia da Informação, qualificado em Gerência 
de Infra-Estrutura de Rede, compatível com os Sistemas Operacionais e Aplicativos 
existentes hoje na JUCESE, comprovado através de certificação. 

9.5 - Serviços de Administração de Software de Base (Back eM Service): 

Entende-se por Software de Base o Banco de Dados e o conjunto de aplicações que 
formam com os servidores o núcleo central de TI na Instituição. A perfeita harmonia 
entre os diversos servidores e os respectivos aplicativos gerenciadores de serviços são 
os responsáveis pelo bom desempenho dos aplicativos corporativos disponibilizados 
para os diversos usuários e pela segurança dos dados armazenados. 

A prestação de Serviços de-Administração dq Software de Base (Back end Service), 
deverão ser realizados porptõfissional de nível superior completo na área de Tecnologia 
da Informação, Compatível com os Sistemas Operacionais e Aplicativos existentes hoje 
na Junta Comercial do Estado de Sergipe - JUCESE, comprovado através de 
certificação. 

9.5.1 Administração de Banco de Dados 

Entende-se como Administração de Banco de Dados os serviços prestados por 
profissionais qualificados, e experientes de configuração, otimização, planejamento e 
manutenção de servidores de Banco de Dados, permitindo aos clientes (usuários que 
através de aplicativos acossam a Base de Dados Administrada) a segurança e 
confiabilidade na execução de  atividades cruciais para o perfeito funcionamento de um 
sistema de informação. Entre as atividades desenvolvidas nesta modalidade estão: 

a) Instalação de banco de dados e seus options, de acordo com as licenças contratadas 

pelo cliente; 

b). Migração deverão 'eiõii aplicação de patchs (atualização e correção); 

c) Gerenciamento do armazenamento fisico dos dados, 

d) Atividades de auditoria :de:  sistemas, objetivando o consumo de recursos e melhoria 
de performance dos servidores de banco de dados; 
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e) Instalação de rotinas de monitoraniento no servidor de banco de dados, com o 
objetivo de coletar dados estatísticos do desempenho desse servidor, que servirá de 
base de informações para efetuar as correções e melhorias necessárias; 

O Definição e aplicação do planejamento de backup para o ambiente definido, bem 
como, a preparação de toda a documentação necessária a esse planejamento; 

g) Execução do plano de contingência definido no planejamento de backup; 

li) Testes periódicos das rotinas de backup 's e seus periféricos (FID' s, servidor de 

backup, drivers backup e/ou fitas backup); 

i) Recomendação para atualização de hardware, acessórios e periféricos para garantir 

o perfeito funcionamento do servidor de BD; 

j) Como partes destes serviços, deverão ser gerados relatórios periódicos com 
definição de procedimentos para melhoria do ambiente existente, manutenção 
preventiva e monitorárnénto de perfonnance para que o banco de dados funcione 
com segurança nos momentos de pico de utilização; 

k) A publicação das aplicações na Web agrega, automaticamente, uma preocupação 
adicional para as empresas a segurança Isto se da ao fato das aplicações na Web 
estarem acessiveis a uma gama muito maior de usuários, muitos deles, mal 
intencionados. Dessá fôrixia, preocupaçõês quanto a acesso e manipulação da 
informação por usuários não autorizados crescem substancialmente. Daí entende-se 
como .Auditoria e Avaliação de Segurança em Aplicações WEB os serviços 

prestados por Profissionais experientes no ramo de consultoria e Gestão da 
Informação que executam as seguintes atividades relacionadas: 

-Identificar problemas ocorridos por manipulação indevida das informações; 

-Validar o modelo de segurança concernente a construção e a implementação dos 

Sistemas; 

-Validar aspectos relativos á comunicação entre os componentes ativo da 

aplicação (browser,..Servidor, 	de aplicação e servidor de banco de dados). 

9.6 - Serviços de Configuração de Firewalis e Segurança de Redes 
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Entende-se como Configuração de Firewalls e Segurança de Redes o conjunto de 
serviços que venha potencializar as barreiras a acessos de invasores e de informações 
indesejáveis. São atividades previstas nestes serviços: 

a) Estabelecer regras para autorização de IP's que devem ser acessados; 

b) Estabelecer comunicação e/ou transmitir/receber dados; 

c) Estabelecer regras para liberação de sistemas e serviços na internet; 

d) Customizar a criação de logs de acessos para frituras auditorias; 

e) Definir quais pacotes de dados podem passar pela rede e quais não; 

O Configurar trabalhos nas camadas TCP/IP; 

g) Definir regras baseados nas informações de endereço IP remoto, endereço IP do 
Destinatário, alem de porta TCP usada, 

h) Configurar de forma que, somente computadores conhecidos troquem determinadas 
informações entre si 

i) Configurar de forma que, somente computadores conhecidos tenham acessos a 
determinados recursos-,,*  

j) Configurar de forma  possibilitar a análise automática de informações sobre 
conexão e notar alterações suspeitas; 

k) Configurar de forma que possam ser analisados os pacotes antes do real acesso pela 
rede interna; 

1) Configurar de forma a entender e fazer o controle de aplicação tipo SMTP, FTP, 
• http,etc; 	 . 	. 

m). Possibilitar de forma à servir como intermediador atuando junto ao Proxy de 
aplicação. 	1 ... 

9.7 - Serviços de Administração de Servidores Windows e Linux: 

Para que os servidores de aplicações aplicações e. de banco de dados funcionem perfeitamente . e 
maximizem o desempenho, confiabilidade e segurança são necessários que o sistema 
operacional onde se encontra instalado, esteja configurado corretamente, como também, 
esteja otimizado para o uso do serviço especifico 

o;pÇ 
&J)ta' 
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Neste contexto, o objetivo desta modalidade de serviço é preparar os sistemas 
operacionais onde estarão os servidores de aplicação e banco de dados para otimizar o 
desempenho, a confiabilidade e a segurança. 

9.8 - Gerenciamento e Customização de Ferramenta de Monitoramento: 

Os serviços de gerenciamento e customização de ferramenta de monitoramento 
compreendem: 

a) Gerenciar e Customizar solução de monitoramento contemplando diversos 
parâmetros de uma rede como a integridade e desempenho dos servidores. A 
ferramenta oferece relatórios e visualização de dados de recursos com base nos 
dados armazenados e usa um mecanismo de notificação flexível que permite aos 
usuários configurar e-mail com alertas para qualquer evento, permitindo uma 
reação rápida para os problemas do servidor, 

b) Solução escrita e distribuída sob a GNU Genergi Public License versão 2, isso 
significa que seu código-fonte é distribuído gratuitamente e está disponível para o 
público em geral 

Citamos como espedtficaçôes técnicas do sistema implantado: 

- Solução Open Sourõt 

-Suporte para SNMP(vt,2); 

-Monitoramento distribuído com administração centralizada na web; 

-Agentes de altaperformace (software de cliente para Linux, Solaris, HP-UX, AIX, 
FreeBSD, OpenBSDOS X, Tru64/OSFl, Windõws NT 4.0, Windows 2000, 
Windows 2003, Windows XP e Windows Vista); 

- Permissões flexíveis de usuário; 

- Interface baseada na web. 

• -Ser .composto de váriõs módulos; 

-Possuir módulo Server; - 
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-Servidor capaz de verificar remotamente os serviços de rede (como servidores web 
e servidores de e-mail), utilizando controles simples; 

-Ser o componente central para o qual os agentes reportam a disponibilidade, 
integridade de informações e estatísticas dos servidores; 

-Ser o centralizador de todas as configurações, estatísticas e dados operacionais que 
são armazenados, sendo o componente que participará ativamente alertando os 
administradores quando surgirem problemas em qualquer um dos sistemas 
monitorados; 

-Possuir módulo Proxy; 

-Opcional da implantação; 

-O Proxy coleta dados &dcsempenho e disponibilidade, em nome do Server; 

-Todos os dados coletádõ1ôcalmente são transferidos para o Modulo Server Proxy; 

-O modulo Proxy tem que ser uma solução ideal para um controle centralizado de 
locais remotos; 

-Não haver a necessidade dos administradores de redes locais, 

-Possuir módulo Agent; 

-Função de acompanhar ativamente recursos e aplicações locais (como discos 
rígidos, memória; pfoõôssãdor, etc.) em sistemas em rede,  os sistemas devem 
executar o Agente; 

-Reunir inflormaçõesuperacionais do sistema em que está em execução, e informar 
esses dados ao Server para posterior processamento; 

-Em caso de falhas (como um disco rígido estar lotado, ou um processo cair), o 
servidor pode ativameútà alertar os administradores da máquina que relatou o 
problema; 

-Possuir Interface Web; 
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Neste contexto, o objetivo desta modalidade de serviço é preparar os sistemas 
operacionais onde estarão os servidores de aplicação e banco de dados para otimizar o 
desempenho, a confiabilidade e a segurança. 

9.8 - Gerenciamento e Customização de Ferramenta de Monitoramento: 

Os serviços de gerenciamento e customização de ferramenta de monitoramento 
compreendem: 

a) Gerenciar e Customizar solução de monitoramento contemplando diversos 
parâmetros de uma rede como a integridade e desempenho dos servidores. A 
ferramenta oferece relatórios e visualização de dados de recursos com base nos 

• dados armazenados e usa um mecanismo de notificação flexível que permite aos 
usuários configurar e-mail com alertas para qualquer evento, permitindo uma 
reação rápida para os problemas do servidor, 

b) Solução escrita e distribpída sob a GNU General  Public License versão 2, isso 
significa que seu código-fonte é distribuído gratuitamente e está disponível para o 
público em geral; :::... 	. 

Citamos como espeÕiicações técnicas do sistema implantado: 

- Solução Open ource; . 

-Suporte para 

-Monitoramento distribuído com administração centralizada na web; 

-Agentes de alta:performace (software de cliente para Linux, Solaris, HP-UIX, AIX, 
FreeBSD, OpenBSD; OS X, Tru64/OSF1, Windows NT 4.0, Windows 2000, 
Windows 2003, Windows. XP e Windows Vista); 

- Permissões flexíveisde usuário; 

- Interface baseada na we&. 

-Ser composto dë váriôs módulos; 

-Possuir módulo Server; 
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-Servidor capaz de verificar remotamente os serviços de rede (como servidores web 
e servidores de e-mail), utilizando controles simples; 

-Ser o componente central para o qual. os agentes reportam a disponibilidade, 
integridade de informações e estatísticas dos servidores; 

-Ser o centralizador de todas as configurações, estatísticas e dados operacionais que 
são armazenados, sendo o componente que participará ativamente alertando os 
administradores quando surgirem problemas em qualquer um dos sistemas 
monitorados; 

-Possuir módulo Proxy; 

-Opcional da implantação; 

-O Proxy coleta dados d&desempenho e disponibilidade, em nome do Server; 

-Todos os dados coletadóiõcalmente são transferidôs pará o Modulo Server Proxy; 

-O modulo Proxy tem que ser uma solução ideal para um controle centralizado de 
locais remotos; 

-Não haver a necessidade dos administradores de redes locais, 

-Possuir módulo Agent; 

-Função de acompabhàr ativamente recursos e aplicações locais (como discos 
rígidos, memória4 ptoõéssador, etc.) em sistemas em rede, os sistemas devem 
executar o Agente; 

Reunir informações ójeracionais do sistema em que está em execução, e informar 
esses dados ao Server para posterior processamento; 

-Em caso de falhas (corno um disco rígido estar lotado, ou, um processo cair), o 
servidor pode ativamente alertar os administradorés da máquina que relatou o 

problema; . . . . 

-Possuir Interface Web; 
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-Permitir fácil acesso aos dados de monitoração e configuração em qualquer lugar e 
em qualquer plataforma; 

LI 
-A interface é uma parte do servidor e é geralmente, mas não necessariamente, 
executada na mesma máquina física como uma execução do servidor. 

O quantitativo e a descrição dos serviços aqui elencados têm por base o parque 
computacional de Hcirdware e Software da JUCESE. 

9.9 - Serviços especializados no desenvolvimento de aplicações 

Compreende as atividades de levantamento de requisitos, análise, modelagem de dados, 
especificação de projetos, desenvolvimento de programas, implantação, treinamento, 
elaboração de manuais e help on-line para o usuário final e documentação. 

Para a execução deste serviço deverão ser atendidos os seguhites requerimentos: 

As aplicações desenvolvidas deverão ser implantadas, seus usuários treinados e sua 
documentação de sistema çdpusuários elaborada, em idioma português, inclusive help 
on-line. 

O desenvolvimento de aplicações será feito nas linguagens de programação já utilizadas 
na JUCESE, sendo ejas: Jaya PHP e .NET, bem como os Bancos de Dados utilizados 
serão o ORACLE, ias:  MySql e PostgreSQL todos eles já de propriedade e utilizadas 
pela JUCESE. As aplicações deverão ser desenvolvidas para ambiente WEB em 3 
camadas 

9.10 - Serviços especializados em teste de softwares 

Os testes de software deverão ser feito por uma equipe que não participou do 
desenvolvimento do .mesrnd.: Esses testes deverão ser frmnciotiais e de performance para 
sistemas em plataforma WEB, :adotando-se a metodologia de utilizada pela JUCESE. 

10- DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

Para habilitação no processo licitatório serão exigidos dos interessados os seguintes 

documentos: 

• 	.. 	 . 	 . 	. 	wQÂ  
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a) Atestado ou declaração de capacidade técnica, em nome da licitante, expedido por 
pessoajurídica de direito público ou privado, que comprove aptidão para o desempenho 
de atividade pertinente e compatível em características de já terem executado, em 
quantidades e. prazos, entre os objetos dessa Licitação, os serviços de digitalização que 
contemple pelo menos 816.000 (oitocentos e dezesseis mil) de documentos já 
realizados. Tal exigência faz-se necessária dada à relação entre o prazo para execução 
dos serviços de digitalização na retaguarda e a quantidade de documentos do acervo, 
tendo como finalidade a garantia de que a contratada possua capacidade técnica e 
operacional para atender a citada demanda. 
Os atestados acima mencionados deverão obrigatoriamente estar acompanhados de 
cópia do contrato e respectivas notas fiscais emitidas pela prestação de serviços dos 
mesmos. 

b)Atestado de iinplantaçã&dé.Solução de Gerência Eletrônica de Documentos - GED; 

c) Atestado de Implantação: e de Gereneiamento: do Zabbix - Ferramenta de 
monitoramento de redes, servidores e serviços; 

d) Atestado na áreá de Tõcriologia da Informação :. com certificação em GED. O 
reconhecimento da certificação dar-se-á mediante apresentação de certificado 
reconhecido pela comunidade internacional como por exemplo: CD1A+ 
(CertfledDocutnentImagiflgÀrchitech) da Gomputer Technology IndustryAssociation, 
ECMs (Enterprise Content Management Specialist) da Association for 
Injormationandlmage Maiiagément Jnternatibnal (MIM International) ou ECMp 
(Enterprise 	Conteni . LManagement 	Practitioner) 	da Association jbr 
Informationandimage Management International (MIM International) 

11- DA COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA PARA OS SERVIÇOS 
REQUISITADOS 

Para fins de aceitação, pia Contratante, da experiência para a execução dos serviços 
requeridos, esta deverá ser comprovada da seguinte maneira: 

a) Formação acadêmica -  Comprovação de formação escolar, com diploma ou 
certificado devidamente registrado no MEC e/ou órgão de representação da classe. 
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b) Formação profissional: Diploma, certificado ou documento equivalente, expedido 
por empresa pública ou privada. 

12-DO PRAZO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

O prazo de prestação dos serviços será de 12 (doze) meses contados a partir da data de 
sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite de 
60 (sessenta) meses. 

13-DO PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado após liquidação da despesa por meio de crédito em conta 
corrente indicada pelo licitante vencedor, no prazo de 30 (trinta) dias consecutivos, 
mediante apresentação de Jota Fiscal/Fatura, devidamente certificada pelo setor 
responsável pelo recebimento da Junta Comercial do Estado de Sergipe - JUCESE, o 
qual será depositado em.cpnfpqnidade com os 4ados bancários entregues à Contratante 
antes da assinatura do Cohfràiõ. 

14-DO FORO 	. 

O foro competente para dirimir quaisquer dúvidas surgidas na execução do contrato é o 
foro da Comarca de Aracaju no Estado de Sergipe, excluindo qualquer outro por mais 
privilegiado que seja. . .. 

15-DO REPRESENTANTE DA CONTRATADA 

A Contratada deverá indicar um representante legal para execução do objeto do 
contrato, reservando-se a Contratante, no Direito de determinar a qualquer tempo, a sua 
substituição, caso eruque acõfitratada deverá indicar outro representante. 

Aracaju/SE, 08 de abril de 2014. 
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Responsável pela elaboração do Projeto Básico 

c 	ega  
Ana Carina Menezes Cantanhede 

Conforme determina o art. 7°, parágrafo 2°, inciso 1, da Lei Federal n° 8.666/93, aprovo 
o presente Projeto Básico em todos os seus termos. 

Aprovado 

JGe ~ deGois  Presi nte da JUCESE 
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ANEXO 1 

Relação de Bens que Compõem o Parque Tecnológico (Computacional e de Hardware) 
da Junta Comercial do Estado de Sergipe - JUCESE 

F1 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE 
Desktop — HP 6005 20 

Desktop—HPDC 5850 30 
Desktop Itautec 07 

Desktop Compaq 02 
Notebook i1• 4430s 05 

Servidor FWPitliant Ml 350 	 . 02 
Servidor IBM Xserie 236 01 

Impressora BrothàrDCP —7065 08 
Impressora Laser HP 1015 05 

Impressora Laser Xerox XE 3420 03 
Impressora Laser Color Brother HL —4150 01 

Switcli3om 	 . 05 
S*ftèh•HP 	 1 à  03 

Roteaclor Cisco 01 

ESCRITÓRIOS REGIONAIS 
(Estância, Lagarto, Itabaiana, Propriá, Carmopólis, Nossa S? da Glória, Nossa S? das Dores) 

DESCRIÇÀb 1: . 	 . QUANTIDADE 
Desktop Itauiõc 07 

Impressora Mu1tifimdkiL Sam.sung 07 

.George da Trindade Gois 
Presidente - JUCESE 

Rua Propriá;n0  .315, Centro, .2sacaju!SE, CEP 49.010-020 
Fone/FAX (079)3234-4100 - e-mail: iuceseiucese.se.gov.br  

www.iucese.se.gov.br  
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PREGÃO ELETRÔNICO 08212014 

ERRATA 

ONDE SE LÊ: 

ANEXO II - PROJETO BÁSICO 

3- DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS 

Para a execução dos serviços descritos acima, previstos no escopo do objeto deste 
certame licitatório, serão contratadas horas técnicas das seguintes especificidades. 

Horas Técnicas em Serviços Especializados Em 
Total de Horas 

Contratadas 
Administração de Redes 1512 
Administração de Banco de Dados 756 
Análise de Sistemas 756 
Auxílio de Informática 3780 
Programação 2268 
Preparação 2268 
Supervisão 1512 
Webdesigner 756 
Coordenação de Equipe e Projeto 756 
Testes de software 300 

LEIA-SE: 

ANEXO II— PROJETO BÁSICO 

3- DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS 

Para a execução dos serviços descritos acima, previstos no escopo do objeto deste 
certame licitatório, serão contratadas horas técnicas das seguintes especificidades. 

Horas Técnicas em Serviços Especializados Em 
Total de Horas 

Contratadas 

Administração de Redes 9072 

Administração de Banco de Dados 1512 

Análise de Sistemas 7728 

Auxílio de Informática 2268 

Programação 2268 

Preparação 4536 

Supervisão 2268 

Webdesigner 1512 

Coordenação de Equipe e Projeto 1512 

Testes de software 1000 

1 	

? 



ÇNÇ 
ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E 
GESTÃO SUPERINTENDENCIA GERAL DE COMPRAS CENTRALIZADAS. 

SEPLAG 	e-DOO 

TINI 
2014-8 

PREGÃO ELETRONICO N°08212014 

2?' 
• A CNC SOLUTIONS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA., pessoa jurídica 

de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ /MF sob o n. °  01.307.37910001-40, com sede na Alameda 
Arapoema, 251 - Bairro do Tamboré - Cidade de Barueri - Estado de São Paulo, neste ato representada na forma 
de seu Contrato Social, por seu representante legal que assina ao final, vem, respeitosamente à presença de 
Vossa Senhoria, com fulcro no artigo 41 da Lei 8.666/93, apresentar IMPUGNAÇÃO ao Edital da Licitação em 

referência, consoante razões de fato e de direito que passa a expor. 

A presente Impugnação tem por objeto apontar alguns dos equívocos contidos no 
Instrumento Convocatório cuja prévia correção se mostra indispensável à formulação de proposta para o certame 
em apreço. 

Conforme previsão expressa do artigo 41, § 20 , da Lei 8.666193, o prazo 

decadencial para oferecimento de Impugnação é de até DOIS (02) DIAS ÚTEIS ANTERIORES à data da abertura 

da sessão pública, in verbis: 

".4it 41 - A Administração não pode descumprir as normas e condições do Edital, 
ao qual se acha estritamente vinculada. 

20  - Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a 
administração o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a 
abertura dos envelopes de habilitação em concorrência, a abertura dos envelopes 
com as propostas em convite, tomada de preços ou concurso, ou a realização de 
leilão, as falhas ou irregularidades que viciariam esse edital, hipótese em que tal 
comunicação não terá efeito de recurso. (Redação dada Dela Lei n° 8.883, de 
1994)" 

CNC SOLUTIONS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. 	/ 
Alanieda Mapoenia, 251 - Tara boM - Baçuer - SP - CEP 06480 080 
Fone (Ii) 26640600- Fax (li) 4191-8960 - aw.cncsolurions.com.br  

CNPJ: 0130737910001-40- I.E. :206.176.307.114 
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Conclui-se, portanto, pela TEMPESTIVIDADE da presente Impugnação, tendo em 

vista que o pregão eletrônico em epígrafe tem data fixada para abertura da sessão pública no dia 11.04.2014. 

A SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, 
através do seu Ilustre Pregoeiro, publicou o edital de licitação, na modalidade PREGÃO ELETRONICO, cujo objeto 
"contratação de empresa para prestar serviços especializados de tecnologia da informação para atender às 
necessidades da Junta Comercial do Estado de Sergipe - JUCESE." 

Por conseguinte, identificamos que o escopo da licitação é pertinente com o objeto 
social e a expertise da empresa. Contudo, após análise minuciosa do referido Edital, nos deparamos com 
exigências que ferem nossa Constituição Federal, e ainda, toda legislação vigente aplicada à matéria em tela, 

" violação essa se mantida, restringirá amplamente a participação de empresas aptas a prestar o fornecimento a ser 
contratado, tudo conforme passamos a demonstrar: 

A - Das Ilegalidades do Anexo 1 - Termo de referência 

Inicialmente, cumpre destacar que, segundo reza as exigências contidas no anexo 
1 - item 03— Detalhamento dos Serviços, do edital, dispõe: 

"ANEXO 1 —(TERMO DE REFERENCIA) 

(...) 

3- DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS 

Serviços de suporte em microinformática, administração e suporte em redes; digitalização de documentos, 
compreendendo tratamento de imagem, indexação de imagem, higieniza ção e preparação de documentos; 
serviços de supervisão de bureaus de digitalização; webdesigner; programação de sistemas; análise de sistemas; 
de testes de software e serviços de coordenação de equipe e projeto." 

Considerando que o propósito maior da licitação é instituir a disputa 
uniforme entre os concorrentes em todas as parcelas que compõe o escopo contratado, faze-se imperiosa a 
revisão do Edital nos moldes abaixo explicitados, para que a Administração usufrua melhores condições 
comerciais. 

CNC SOLUTIONS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. 
AIieda Arapoema, 251 —Tarniboré - Baruorl - SP —CEP 06460 080 
Fone (11)26640800-Fax (1 1) 4191-8980—nwoIutions.n.br  
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ÇNÇ 
No Mexo 1 - item 1.1 do Edital, constata-se que para efeito de seleção da 

proposta mais vantajosa será considerado o valor TOTAL GLOBAL ANUAL. 

Pois bem 

Verificamos que a aglutinação dos serviços, num mesmo Grupo, é capaz de 
eliminar por completo a disputa licitatória, haja vista que tais serviços, são prestados em separado, de acordo com 
as melhores performances de determinado fornecedor em cada um deles. 

Isto porque se trata de serviços completamente distintos, que vão desde a 
prestação de serviços de Webdesing, até a avaliação e classificação de documentos e produtos de software 
distintos como é o caso da solução de Gestão Eletrônica de Documentos. Desta feita, a forma mais eficiente e 
vantaiosa à administração pública seria fazê-la por itens, de forma parcelada. 

As cláusulas ou condições que tratam do objeto não devem comprometer, 
restringir ou frustrar o caráter competitivo do processo licitatório. As descrições do objeto de forma pormenorizada 
devem ser evitadas, de modo a não conter elementos que possam levar a restritividade de fornecedores ou 
indução a determinada marca, bem como redução do universo de licitantes. 

PORÉM, AS AGLUTINAÇÕES DEVEM SER EVITADAS, UMA VEZ QUE O 
ARTIGO 23, PARÁGRAFO 1 0  DA LEI DE LICITAÇÕES IMPÕE O PARCELAMENTO DO OBJETO COM VISTAS 
À AMPLIAÇÃO DA COMPETITIVIDADE, SEM PERDA DA ECONOMIA DE ESCALA. 

Neste sentido, a Súmula n°. 247 do TCU estabeleceu que: 

«É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos 
editais das licitações para a contratação de obras, serviços, compras e 
alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto 
ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de 
propiciar a ampla participação de licitantes que, embora não dispondo de 
capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, 
possa fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas, devendo as exigências 
de habilitação adequar-se a essa divisibilidade e. 

Os serviços almejados pela Secretaria do Estado do Planejamento, Orçamento e 
Gestão são completamente independentes e autônomos, sendo certo que o desmembramento do objeto não 
prejudicará na funcionalidade dos mesmos, pois ainda que os sistemas possam vir a ser integrados, os mesmos 
não estão vinculados uns aos outros. 

É perfeitamente cabível o fracionamento do objeto da licitação ora impugnada, 
devendo, portanto ser instaurado um processo licitatório para cada sistema integrante do objeto, possibilitando 
consequentemente que o serviço possa ser oferecido por diferentes licitantes. 

CNC SOLIJTIONS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LIDA. 
Alameda Napoema, 251— Tasnboré - Barued —SP - CEP 06460 080 
Fone (11) 26040800- Fax (11)4191-8980 - www.cncsduonsm.br  

CNPJ: 01307.3791000140 - 1E. 206.176.307.114 



CNC 
SOLUTIONS 	 ,l)  

Além disso, os sistemas são oriundos de áreas de atuação distintas, sendo cedo 
que a administração tem o dever de efetuar um certame para cada sistema, de modo a ampliar a disputa entre os 
licitantes e para que a administração possa obter a proposta mais vantajosa. 

A Jurisprudência do Tribunal de Contas de São Paulo é dominante neste sentido: 

'Aglutinação de tarefas variadas, distintas e em grande quantidade - Realização 
de certame único - Risco de redução do universo de competidoras - 

artigo 23, güarto parágrafo, da Lei 8666193. (Processo 318111026107, Relator 
Edgard Camargo Rodrigues, Publicado no DOE em 1211012007)'. (g.n) 

Velamos ainda outra decisão, no mesmo sentindo: 

"(...) devo reconhecer, no entanto, que a aglutinação de itens pertencentes a 
diferentes segmentos do mercado produtor, como ocorre na hipótese em exame, 
juntando peças de roupa (área de confecção) e tênis (setor calça dista), apresenta 
alto grau de restritividade à ampla participação de empresas, mormente daquelas 
que dependem de terceiros para o fornecimento de todos os bens pretendidos 
pela administração. Dessa forma, acolho parcialmente a representação, para 
determinará Prefeitura Municipal de lndaiatuba que modifique o edital, nos termos 
aqui estabelecidos, e aproveite para reavaliar todas as demais cláusulas, com o 
fim de eliminar eventuais afrontas a legislação de regência, jurisprudência e 
súmulas deste Tribunal, republicando o texto e reabrindo o prazo legal para 
oferecimento de propostas". (TC 427611026107, Relator: Conselheiro Robson 
Marinho, 14.1207) 

Desta forma surge cristalina a ilegalidade no tocante ao fornecimento de todos os 
sistemas conforme exigência do Edital, uma vez que a Administração não está respeitando o princípio da 
competitividade. 

É evidente que esse excesso praticado infringiu um princípio de suma importância 
para os procedimentos licitatórios, qual seja, o Princípio da Competitividade. Segundo Toshio Mukai tal disputa é 
"tão essencial à matéria que, se num procedimento licitatório, por obra de conluios, faltar a competição (ou 
oposição) entre os concorrentes, falecerá a própria licitação, inexistirá o instituto mesmo". 

O ilustre doutrinador Marçal Justen Filho assim ensina: 

"Como se extrai, o fundamento jurídico do fracionamento consiste na ampliação 
das vantagens econômicas para a Administração. Adota-se o fracionamento como 
instrumento de redução de despesas administrativas. A possibilidade de 
participação de maior número de interessados não é o objetivo imediato e 
primordial, mas via instrumental para obter melhores ofertas (em vi ude do 
aumento da competitividade" 

CNC SOLUTIONS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. 
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A reunião de todos os sistemas num único contrato viola gravemente o princípio 

da COMPETITIVIDADE, protegido pela Lei de licitações, pois a complexidade do objeto torna a competição 
problemática, gerando para um grande número de empresas dificuldade na participação, e impede que a 
empresas de menor porte, que não possuem capacidade econômica para executar todos os sistemas 
simultaneamente possam participar do certame. 

A Constituição da República destaca os Princípios da Legalidade e da Moralidade, 
no caput do artigo 37, como norte da administração pública moderna, buscando supremacia e indisponibilidade 
do interesse público, pois a administração pública só pode fazer o que se encontra permitido na lei, e, também, 
maior eficiência no trato da coisa pública. Com  isso, tem-se a licitação como instrumento para alcance de 02 
(dois) objetivos principais: garantir a igualdade entre os licitantes e a melhor proposta à administração (artigo 37, 
XXI, CR/88). 

Sobre os princípios, mormente os constitucionais, assevera CELSO ANTÔNIO 
BANDEIRA DE MELO: 

"Princípio - já averbamos alhures - é, por definição, mandamento nuclear de um 
sistema, verdadeiro alicerce dele, disposição fundamental que se irradia sobre 
diferentes normais compondo-lhes o espírito e servindo de critério para sua exata 
compreensão e inteligência exatamente por definir a lógica e a racionalidade do 
sistema normativo, no que lhe confere a tônica e lhe dá sentido harmônico. E o 
conhecimento dos princípios que preside a intelecção das diferentes partes 
componentes do todo unitário que há por nome sistema jurídico poslil vo. Violar 
um princípio é multo mais grave que transgredir uma norma qualquer. A 
desatenção ao princípio implica ofensa não apenas a um específico 
mandamento obrigatório, mas a todo o sistema de comandos. E a mais 
grave forma de ilegalidade e inconstitucionalidade, conforme o escalão do 
princípio atingido, porque representa insurgência contra todo o sistema, 
subversão de seus valores fundamentais, contumélia irremissível a seu arcabouço 
lógico e corrosão de sua estrutura mestra." (g.n.) 

Toda e qualquer restrição deve ter como fundamento razões de ordem técnica 
e/ou econômica que visem o bem do interesse público, pois senão tal justificativa será entendida como ilegal. 

Diante de todo o exposto, sugerimos Senhor Pregoeiro, que para aumentar o 
leque de participantes neste processo licitatório, os serviços do edital em pauta sejam divididos em itens conforme 

atividade e complexidade dos serviços a serem prestados. 

B - DAS ESPECIFICAÇÕES DIRECIONADAS DOS EQUIPAMENTOS 

Para a perfeita participação no Edital em referência, a empresa ora impugnarite 
realizou, desde o lançamento do Edital em praça, extensa pesquisa para providenciar produtos que se adéquam 
de forma exemplar ao solicitado. 

01W SOWTIONS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LiDA. 
Alameda Arapoema, 251-Tamré- Banje- &'- CEP 0M60 066 
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Desta pesquisa resultou que verificamos que apenas um grupo seleto de 

fabricantes, no caso do hardware um fabricante em especifico, possuem produtos que atendem as especificações 
direcionadoras contidas em edital, conforme podemos ver abaixo: 

"ANEXO 1 —(TERMO DE REFERENCIA) 

	

111%  
(a.) 

3- DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS 

A qualificação profissional necessária dos técnicos para a execução dos serviços 
acima estão listadas abaixo: 

Administração de Redes 

GRAU DE ESCOLARIDADE 
Formação de nível superior na área de Tecnologia da Informação 
CAPACITAÇAO 
Comprovar aptidão à função a ser desempenhada, por meio de atestado de capacidade técnica ou certificação na 
área. 

Administração de Banco de Dados 
GRAU DE ESCOLARIDADE 
Formação de nível superior na área de Tecnologia da Informação 
CAPACITAÇAO 
Comprovar aptidão à função a ser desempenhada, por meio de atestado de capacidade técnica ou certificação na 
área. 

J Análise de Sistemas 
GRAU DE ESCOLARIDADE 
Formação de nível superior na área de Tecnologia da Informação 
CAPACITAÇAO 
Comprovar aptidão à função a ser desempenhada, por meio de atestado de capacidade técnica ou certificação na 
área. 

Programação 
GRAU DE ESCOLARIDADE 
2° Grau Completo 
CAPACITAÇAO 
Comprovar aptidão à função a ser desempenhada, por meio de atestado de capacidade técnica ou certificação na 
área. 

Webdesigner 
GRAU DE ESCOLARIDADE 
2° Grau Completo 

CNC SOWTIONS, TEMIOGLA DA INFORMAÇÃO LTDA. 
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CAPACITAÇÂO 
Comprovar aptidão à função a ser desempenhada, por meio de atestado de capacidade técnica ou certificação na 
área. 

Teste de Software 
GRAU DE ESCOLARIDADE 
2° Grau Completo 
CAPACITAÇÂO 
Comprovar aptidão à função a ser desempenhada, por meio de atestado de capacidade técnica ou certificação na 
área. 

Para a execução dos serviços descritos acima, previstos no escopo do objeto deste certame licitatório, serão 
contratadas horas técnicas das seguintes especificidades. 

Horas Técnicas em Serviços Especializados 
Em 

Total de Horas 
Contratadas 

Administração de Redes 1512 
Administração de Banco de Dados 756 
Análise de Sistemas 756 
Auxílio de Informática 3780 
Programação 2268 
Preparação 2268 
Supervisão 1512 
Webdesigner 756 
Coordenação de Equipe e Projeto 756 
Testes de software 300 

A plataforma de tecnologia da JUCESE utiliza os seguintes softwares: 

BANCO DE DADOS: 
* Oracle 9i e lOg 
* MySq!; 
* PostgreSQL; 
* DB2. 

LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO 
* PHP; 
* Java; 
*Net 

SISTEMAS OPERACIONAIS 
* Windows (Xp, Vista, 7, Seiver 2008); 
* Linux (Ubuntu 12.04, Suse). 

GERÊNCIA DE REDES 
*ZABBIX 

CNC SOLUTIONS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. 
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OUTROS SISTEMAS 	 tu 
• JOOMLA (API para desenvolvimento em PHP); 	 .: 

• GERIMAGEM (Aplicativo de digitalização vinculado aos scanners Kodak); 
• SIARCO (Sistema de arquivamento de processo, utilizando banco Oracle); 
• OCS lnventory;" 	 Ç~ 

Por todas as especificações contidas no Edital e acima elencadas, resta claro que 
há um certo grau de rigor quanto ao objeto exigido, gerando uma disputa tendenciosa, pois limita á um grupo 
seleto de fabricantes poderão cumprir com às exigências, ainda que está exigindo profissionais e atestados com 
características totalmente diferentes entre si, daí a necessidade do parcelamento do objeto. 

E do conhecimento do mercado, que as exigências dos subitens elencados 
inserem cohdições que reduz gravemente o número de participantes do procedimento licitatório. Após realização 

, de ampla pesquisa, constatou-se que tal condição é ILEGAL, pois, a Lei n°8.666/1993, em seu artigo 3°, §1°, não 
permite cláusulas editalícias que frustrem ou restrinjam o caráter competitivo do procedimento licitatório. 

Artigo 30, - §1 0  - É vedado aos agentes públicos: 

- admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou 
condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter 
competitivo, e estabeleçam preferências ou distinções em razão da 
naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra 
circunstância impertinente ou irrelevante para o especifico objeto do 
contrato. (g.n) 

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência do Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo: 

Licitação. Edital. Anulação. Exigência violadora do princípio da igualdade, 
restringindo o caráter competitivo do procedimento. Cláusula discriminatória. Artigo 37, inciso XXI, da Constituição 
Federal e Lei 8.66611993. A regra geral da licitação é a participação do maior número possível de licitantes, 
devendo o edital ser parcimônio e criterioso ao fixar requisitos, pois são proibidas condições impertinentes, inúteis 
ou desnecessárias. 

As particularidades deste objeto deixam dúvidas a todos os interessados em 
participar do certame licitatório em questão, visto que restringe notoriamente o universo de participantes. 

Ao exigir que a plataforma de tecnologia se dê apenas por sistemas específicos, 
no caso Gerimagem, vinculados aos scanners Kodak, está automaticamente excluindo a outros fabricantes de 
software e scanners que podem utilizar tecnologias distintas para o mesmo fim (serviço de digitalização). Existem 
diversos outros fabricantes no mercado, como Panassonic, Fujitsu, Canon... entre outros. Ou seja, a exigncia de 
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um sistema específico, irá limar da concorrência todos os demais participantes que teriam condições plenasd( 
atender ao objeto da contratação, o que certamente implicará em uma majoração de preços. 

Não é demais o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, sobre o assunt 
exatos termos: 

"ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. EDITAL 

1.As regras do edital de procedimento licitatório devem ser interpretadas de modo 

que, sem causar qualquer prejuízo à administração e aos interessados no 

certame, possibilitem a participação do maior número possível de concorrentes, a 

fim de que seja possibilitado se encontrar, entre várias propostas, a mais 

vantajosa. 

2.(...) 

3.(...) 
4.Segurança concedida. 

(MS 5.606/DF, Rei. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

13.05.1998, DJ 10.08.1998 p. 4)" 

Vê-se, sem quaisquer margens a dúvidas - mesmo aos mais cépticos - que a 
exigência abusiva contida no Edital acaba por privilegiar determinada empresa, mesmo que sem intenção desta 
Administração. 

Com efeito, o exame acurado do edital revela situação que merece urgente reparo 
pela autoridade administrativa elaboradora do instrumento convocatório, pois cria óbice á própria realização da 
disputa, levando a crer que mesmo sem intenção desta Administração o certame está direcionado para um grupo 
seleto de fabricantes, no caso do equipamento ao scanner KODAK. 

De todo modo, é óbvio que tais exigências terão por efeito inarredável eliminar do 

certame um largo conjunto de empresas altamente capacitadas, mormente quando as próprias peculiaridades 

técnicas intrínsecas a esta disputa por si só, são suficientes a diminuir o espectro competitivo do certame. 

Estas exigências nada acrescentam nem tampouco representam uma garantia 

sobre o objeto da licitação, conforme já dito alhures, apenas afasta o universo de licitantes interessados em 

participar do certame e mancha a sua lisura, porquanto, sua manutenção representa ofensa aos princípios 

norteadores do procedimento licitatório, dentre outros, infelizmente, REPRESENTANDO FRUSTRAÇÃO E 

RESTRIÇÃO DE CONCORRENTES. 
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Nesse sentindo, é a jurisprudência do Tribunal de Contas da União 1: 

Voto do Ministro Relator 

O Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE: 

8.2.6 abstenha-se de impor, em futuros editais de licitações, restrições ao 

caráter competitivo do certame e que limitem a participação de empresas 

capazes de fornecer o objeto buscado pela Administração Pública, 

consoante reza o art. 30, § 1 0, inciso 1, da Lei n° 8.666193; (g.n) 

Há a necessidade de se escoimar do edital à aplicabilidade das exigências 

aludidas, pois resulta na restrição de participação na licitação questionada, ainda mais, quando fere os Princípios 

consagrados pela Constituição Federal e contidos na Lei de Licitações. 

Nesse sentindo, é o ensinamento do ilustre doutrinador Marçal Justen Filho: 

(...) 

Respeitadas as exigências para assegurar a seleção da proposta mais 

vantajosa, serão inválidas todas as cláusulas, que, ainda indiretamente, 

prejudiquem o caráter "competitivo" da licitação. (g.n) 

Portanto, nítido que O EDITAL ESTÁ EIVADO DE VÍCIO DE ILEGALIDADE, uma 

vez, que FRUSTRA e RESTRINGE a COMPETITIVIDADE DA LICITAÇÃO. Sendo assim, toda regra que objetiva 

restringir ou frustrar o campo de alcance da competição não pode prevalecer, sob pena de violação dos Princípios 

do Processo Licitatório. E temos certeza que este não é o objetivo desta Administração, cabendo-nos fazer os 

devidos apontamentos para que sejam submetidos a avaliação desta Administração em tempo de corrigir o texto 

editalício. 

'TCU - Decisão 36911999 - Plenário. 
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O artigo 30  da Lei 8.666193 reza que as licitações são condicionadas aos princípios 
constitucionais da leaalidadt imnessoalidade, moralidade, iqualdade, publicidade, eficiência, probidade 
administrativa, vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo, bem como aos princípios 
correlatos da razoabilidade, competitividade e proporcionalidade em total consonância com o artigo 37 da 
nossa Constituição Federal que preconiza, in verbis 

"Art. 37. A administração pública direta ou indireta de qualquer dos Poderes de 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios 
da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 
seguinte: 

XX! - ressalvados os casos específicos na legislação, as obras, serviços, compras 
e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que 
assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, como cláusulas 
que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas 
das propostas, nos termos da lei, o twal somente permitirá as exigências de 
auaiificacão técnica e econômica indispensável à garantia do cumprimento 
das obrigações." 
( ... ) (GRIFOS NOSSOS) 

Assim assevera o art. 3° da Lei das Licitações, in verbis: 

`Art. 30  A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional 
da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração e será 
processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da 
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da 
probidade administrativa, da vincula ção ao instrumento convocatório, do 
julgamento objetivo e dos que lhes são corre latos" 

Com a ressalva do devido respeito ao ilustre Administrador, as exigências 
editalícias não podem extrapolar as exigências da Lei das licitações, frustrando a própria finalidade da 
Administração Pública ao licitar, que é concorrência para a oferta da melhor proposta que atenda à 
Administração. 

Restringindo a ampla concorrência, a Administração perde em q 'dade e 
preço, ficando sujeita, muitas vezes, a contratar de forma menos vantajosa. 
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Neste sentido dispõe o § 1 0 , do ar. 30 da Lei n 866611993 que 

" 1 0  É vedado aos agentes públicos: 
- admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, dá usaI ou 

condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo e 
estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou de 
domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou 
irrelevante para o especifico objeto do contrato; (..f. (grifo nosso) 

Nossos Tribunais vêem decidindo que é expressamente proibido que o Edital 
estabeleça disposições que frustem ou restrinjam seu caráter competitivo, in verbis: 

"ADMINISTRATIVO - LICITAÇÃO PÚBLICA - SERVIÇOS DE LEITURA DE 
HIDRÔMETROS E ENTREGA DE CONTAS - EDITAL - EXIGÊNCIA DE 
COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA ANTERIOR - CAPACITAÇÃO TÉCNICA - 
ARTIGO 30, § lO, 1, E § 50 DA LEI N. 8.666/93 - RECURSO ESPECIAL NÃO 
CONHECIDO. 
É cedo que não pode a Administração, em nenhuma hipótese, fazer 
exigências que frustrem o caráter competitivo do certame, mas sim garantir 
ampla participação na disputa licitatória, possibilitando o maior número 
possível de concorrentes, desde que tenham qualificação técnica e econômica 
para garantir o cumprimento das obrigações." 

E mais: 

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DECISÃO JUDICIAL 
DETERMINANDO PARTICIPAÇÃO DA EMPRESA AGRAVADA NA 
CONCORRÊNCIA E CONTINUAÇÃO DO CERTAME RESISTÊNCIA PARCIAL 
AO CUMPRIMENTO A DECISÃO DO TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA DE 
REFORMATIO IN PEIUS. EXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DO 
AGRAVANTE. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO DE AGRAVO PARA O 
FIM DE OBSTAR A PARTE DA DECISÃO. LICITAÇÃO E PRINCÍPIOS DA 
ISONOMIA E IMPESSOALIDADE. 
Além de garantir a proposta mais vantajosa para a Administração, a licitação se 
destina a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia (art. 30,  

caput, da Lei 8.666193). 8. Na Lei 8.666193 o princípio da impessoalidade está no 
§ 1 0,  1 e II, do artigo 3 1 , que proíbe, nas condições editalícias, qualquer tipo de 
discriminação que frustre o caráter competitivo do certame. ( ... )" (grifo nosso) 

Isto posto, considerando todo o arcabouço regulatório brasileiro, a exigência 
editalícia encontra-se desprovida de fundamento, ferindo o escopo dos Princípios norteadores das Licitações. 

É de vital importância, no trato da coisa pública, a permanente perseguição não só 
do resguardo do interesse público, mas também do interesse dos particulares sob sua tutela. 

Pelo Princípio da Vantajosidade e Economicidade, presume-se como sendo 
prerrogativa da Administração Pública a congregação do maior número possível de concorrentes, viabilizando 
agregar preço e qualidade aos serviços, como aspectos que interagem e se complementam, promo'do, desta 
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forma, maior competitividade entre os participantes e opções para o órgão licitante em adequar suas 
possibilidades e necessidades junto ao serviço licitado. 

Neste sentido colacionamos o brilhante posicionamento de Marçal Justen Filho 

quanto ao tema: 

"A licitação busca selecionar o contratante que apresente as melhores condições 
para atender os reclamos do interesse público, tendo em vista todas as 
circunstâncias previsíveis (preço, capacitação técnica, qualidade, etc)." 

Várias empresas ficarão impossibilitadas de atender ao que lhes foi solicitado face 
às restrições impostas pela Administração. 

Aqui fazemos menção ao Princípio da Legalidade da Administração, que 
preconiza pela atuação administrativa segundo a lei, ou seja, atuação mediante observação irrestrita das 
disposições contidas em lei. 

Pelo Princípio da Legalidade Administrativa, 

"não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na Administração particular é 
lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido 
fazer o que a lei autoriza. A lei para o particular significa 'pode fazer assim"; 
para o administrador público significa 'deve fazer assim' -  Hely Lopes Meirelles." 
(Direito Administrativo Brasileiro, 26  ed., São Paulo, Malheiros Editores, 2001, p. 

82) 

Esperamos que o D. Pregoeiro, reconsidere sua decisão, e não escorie 
pressupostos basilares que regem a Lei 8.666/93 e seus Princípios, pois conforme demonstrado, o presente caso 
se adequa à hipótese de lesão grave de difícil reparação visto que restringe a competitividade do certame. 

Os fundamentos apresentados são suficientes para demonstrar nitidamente o 

direito da CNC SOLUTIONS, no pleito abaixo, situaçãp que nos leva a crer, que o remédio jurídico perfeito para o 
caso, consubstanciado na harmonia e estabilidade das relações jurídicas, da boa-fé e outros valores necessários a 
perpetuação do estado de direito, é a Reforma do Edital no item ora impugnado. 

Data venia, diante dos fatos e fundamentos ora apresentados, a CNC 
SOLUTIONS tendo confiança no bom senso e sabedoria do D. Pregoeiro, requer: 

- Retificação do Instrumento Editalício, não só pela impossibilidade de nossa 
participação no certame da forma como se apresenta, mas também pelo fato do atual Edital estar eivado de 
caráter discriminatório para com os possíveis participantes, retificando e evitando grave lesão ao 
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fundamental, além de conferir ao presente certame licitatório, o acatamento aos basilares princípios constitucionais 
regentes, e, de promover a tão esperada JUSTIÇA; para só então, dar seqüência ao procedimento licitatório.& 

Que o novo Instrumento contemple todos os pleitos desta peça da forma 
explicitamos acima. 

Sendo a presente Impugnação deferida, requer a republicação do Edital, nos 
termos do art. 21, § 4 0 , da Lei n. 8.666193 e alterações. 

Requer também, o julgamento da presente Impugnação no prazo estatuído em Lei 
—art. 41, §1 0, Lei n°8.666/93. 

Requer também, caso não venha a ser a presente Impugnação, interposta, 
tempestivamente, julgada até a data fixada para abertura da sessão, a SUSPENSÃO dos procedimentos 
licitatórios, a fim de sejam formalmente apreciadas as razões, ora apresentadas como impugnações, tudo por ser 
de direito e da mais cristalina justiça. 

Nesses Termos, 
pede deferimento. 

Barueri (SP), 07 de abril de 201 

CLAUDIA JEREZ MALARA 

SÓCIA - GERENTE 

R.G. 22.617.606-X - CPF 172.368.328-04 
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ExpressoLivre - ExpressoMail 

Remetente: "Marcelo Passos Silva" <marcelo.passos@jucese.se.gov.br >  

Para: 	"Carlos Eduardo Carvalho Moura" <carloseduardo.moura@seplag.se.gov.br >  

Data: 	11/04/2014 13:51 

Assunto: 	
Re: Fw: Impugnação Edital 82/2014 - Sec. de Estado dePlanejamento, orçamento 
e gestão. 

Prezado Carlos Eduardo, 

Encaminho manifestação da JUCESE acerca da Impugnação da Empresa CNC, vejamos: 

1) Com relação à alegação de que há aglutinação dos serviços, tais considerações não devem 

ser levadas em consideração, tendo em vista que os serviços abrangidos pelo presente Processo 

Licitatório guardam intrínseca relação e o artigo 23, parágrafo 1 °, da Lei 8.666/93 é claro ao 
estabelecer que as divisões em parcelas só deverão ser feitas diante da sua viabilidade 
técnica, a qual não ocorre diante da atual realidade da JUCESE. 

Vejamos a justificativa para a inviabilidade da divisão dos serviços: 

Conforme especificado no Projeto Básico, a contratação de empresa especializada se faz 
necessária pela necessidade dos serviços de modernização administrativa e tecnologia da 
Informação para manter e modernizar a infraestrutura tecnológica da JUCESE e ainda dar 
suporte e apoio a continuidade dos serviços suportados pela Rede Nacional para a Simplificação 
do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios REDESIM, instituída pela Lei n° 11.598, 
de 3 de dezembro de 2007, que tem como objetivo estabelecer diretrizes e procedimentos para 
a simplificação, desburocratização e integração do processo de registro e legalização de 
empresários e pessoas jurídicas no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 

O referido sistema faz a integração de todos os processos dos órgãos e entidades responsáveis 

pelo registro, inscrição, licenciamento, alterações baixa das empresas, por meio de uma única 

entrada de dados e de documentos, acessada por meio da Internet, trazendo facilidade para os 

cidadãos sergipanos e brasileiros. 

Deste modo, a Junta Comercial do Estado de Sergipe JUCESE, integrar-se-á com a Receita 

Federal do Brasil RFB, Prefeituras Municipais, Secretaria da Fazenda SEFAZ, Corpo de 

Bombeiros, Órgãos Ambientais, Vigilâncias Sanitárias Estadual e Municipal. 

Com a REDESIM, os usuários também podem obter informações e orientações pelo Sítio da 

JUCESE ou de forma presencial, a exemplo do acesso a dados de registro ou inscrição, alteração 

e baixa de empresários e pessoas jurídicas. Este é um projeto de grande importância para o 
aprimoramento do ambiente de negócios no Estado e no Brasil, o que contribui para o 

desenvolvimento econômico perene e sustentável. 

Além da importância da REDESIM, a contratação é imprescindível para a JUCESE, tendo em 

vista a necessidade de manutenção, customização e suporte do Sistema SIARCO - Sistema 

Integrado de Automação do Registro do Comércio, que hoje integra todas as Juntas Comerciais 

do Brasil. 

Faz-se imprescindível ainda para a prestação de serviços de administração e disponibilização de 

ferramentas, dispositivos e acessórios para gerenciamento da rede da Junta Comercial do 

Estado de Sergipe. 
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Também se mostra necessária para a digitalização de nosso acervo em arquivos digitais, 

através da execução de serviços de suporte e produção de serviços especializados em GED - 

Gerência Eletrônica de Documentos e Back End. Os referidos serviços estão de acordo com 

especificações contidas neste Termo de Referência destinados a promover a modernização 

administrativa e Tecnológica da JUCESE. 

Por ocasião do Projeto Integrar, o qual implanta a REDESIM no Brasil e no Estado de Sergipe, 

faz-se necessária a integração do SIARCO com o GERAIMAGEM, sendo que em razão da referida 

implantação e por ser a JUCESE responsável por toda a manutenção e desenvolvimento de 

sistema, verifica-se a necessidade de aglutinação dos serviços para a implantação do referido 

Projeto, uma vez que o mesmo abrange desde a digitalização de acervo até o desenvolvimento 

de sistemas (web designer, programador, teste de software, análise de sistema, análise de rede 

e coordenação do projeto). 

Nesse sentido, a Junta Comercial do Estado de Sergipe considera inviável a divisão de serviços, 

tendo em vista ser a forma mais eficiente e vantajosa para a administração pública na 

realização dos referidos serviços. 

2) Quanto à alegação de que está havendo rigor quanto ao objeto exigido, limitando a 

concorrência a um grupo de fabricantes, esta não merece ser relevada, tendo em vista que 

haverá continuidade dos serviços já realizados na Junta Comercial do Estado de Sergipe os 

quais utilizam todos os sistemas, ferramentas e produtos especificados no Projeto, Básico de 

propriedade desta autarquia. 

Afastada, dessa forma, a alegação de que estaria havendo afronta ao artigo 3 0 , parágrafo 1 0  da 

Lei 8.666/93, uma vez que o que se busca com a especificação é continuidade do serviço 

público diante dos atuais sistemas e ferramentas da JUCESE e não a de frustrar a concorrência. 

Dessa forma, todas as atividades deverão ser desenvolvidas em consonância com as 
plataformas de tecnologia já adotadas pela JUCESE, descritas no Projeto Básico, as quais 
envolvem todos os aplicativos desenvolvidos ou adquiridos pela própria Junta Comercial do 
Estado de Sergipe. 

Com relação a exigência do sistema GERIMAGEM, vinculados aos scanners KODAK, informamos 

que o sistema utilizado por grande maioria das Juntas Comerciais do Brasil, inclusive a de 

Sergipe, denominado SIARCO, que foi desenvolvido pelo Ministério da Indústria e Comércio 

(MDIC) possui um módulo chamado GERAIMAGEM, que somente através do scanner da KODAK 
digitaliza e indexa as imagens para posteriores consultas no sistema de gerenciamento, sendo 

que, atualmente, a Junta Comercial do Estado de Sergipe já digitalizou mais de 

50% (cinquenta por cento) do acervo utilizando a atual disposição de trabalho. 

Por fim, ressalte-se que o Procedimento Licitatório em tela foi analisado pela EMGETIS 

Empresa Sergipana de Tecnologia da Informação, bem como pela PGE Procuradoria Geral do 

Estado que emitiram pareceres favoráveis à realização do mesmo, não sendo verificada 

qualquer irregularidade nas ocasiões. 

Nesse sentido, o Instrumento Editalício está de acordo com toda legislação vigente. 

Sem mais para o momento. 

Marcelo Passos Silva 
Secretário Geral - JUCESE 
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a 	 A, 
ESTADO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 

DECISÃO ADMINISTRATIVA 

IMPUGNAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N.° 08212014 

PROCESSO N.°: 019.00002883/2013-9 

IMPUGNANTE: CNC SOLUTIONS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. 

PREGOEIRO: CARLOS EDUARDO CARVALHO MOURA 

OBJETO DA IMPUGNAÇÃO: Solicitação do fracionamento do objeto da licitação e alegação de 

direcionamento nas especificações dos equipamentos. 

1. RELATÓRIO: 

Mediante edital publicado conforme os trâmites legais, foi iniciado o Pregão Eletrônico n.° 

082/2014, objetivando a contratação de serviços de tecnologia da informação pata tender às 

necessidades da Junta Comercial do Estado de Sergipe - JUCESE, conforme especificações técnicas 

detalhadas constantes do edital e seus anexos. 

Conforme tramitação do procedimento licitatório, a sessão pública para abertura de proposta e 

disputa de lances teve a previsão inicial para o dia 11 e abril, sendo prorrogada para o dia 30 de abril de 

2014. 

Em 08 de abril de 2014, a empresa CNC SOLUTIONS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

r>) 	LTDA, encaminhou, por e-mail, impugnação aos termos do edital, solicitando o fracionamento do 

objeto e alegando direcionamento nas especificações dos equipamentos. 

A peça original foi recebida e protocolada nesta Secretaria apenas no dia 14 do corrente mês. 

São essas as informações iniciais. 

2. DAS ALEGAÇÕES DA IMPUGNANTE: 



ESTADO DE SERCIIPE 
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO  E GESTÃO 

A impugnante CNC SOLUTIONS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA manifesta em 

sua peça o seu desagravo em relação ao Edital do Pregão Eletrônico n,° 082/2014, apresentando, em 

síntese, as seguintes razões na Impugnação ao Edital, protocolada com o n.° 015.000-05018/2014-8, 

litteris: 

- Das Ilegalidades do Anexo 1— Termo de referência 

Verificamos que .aglutinação dos serviçós, mau mesmo Grupo, é capaz de 
eliminar pôr completo a disputa licitatória, haja vista que tais serviços, são 
prestados em separado, de acordo com as melhores performances de 
determinado fornecedor em cada um deles. 
Isto porque se trata de serviços completamente distintos, que vão desde a 
prestação de serviços de Webdesing, até a avaliação e classificação de 
documentos e produtos de software distintos como e o caso da solução de Gestão 
Eletrônica de Documentos. Desta feita, a forma mais eficiente e vantajosa à 
administração pública seria fazê-la por itens, deforma parcelada. 
Os serviços almejados pela Secretaria do Estado do Planejamento, Orçamento e 
Gestão são completamente independentes e autónomos, sendo certo que o 
desmembramento do objeto não prejudicará na funcionalidade dos mesmos, pois 
ainda que os sistemas possam vir a ser integrados, os mesmos não estão 
vinculados uns aos outros. 
E perfeitamente cabível o fracionamento do objeto da licitação ora impugnada, 
devendo, portanto ser instaurado um processo licitatório para cada sistema 
integrante do objeto, possibilitando consequentemente que o serviço possa ser 
oferecido por diferentes licitantes. 
Além disso, os sistemas são oriundos de áreas de atuação distintas, sendo certo 
que a administração tem o dever de efetuar um certame para cada sistema, de 
modo a ampliar a disputa entre os licitantes e para que a administração possa 
obter a proposta mais vantajosa. 
B - DAS ESPECIFICAÇÕES DIRECIONADAS DOS EQUIPAMENTOS 

verificamos que apenas um grupo seleto de fabricantes, no caso do hardware 
um fabricante em específico, possuem produtos que atendem as especcações 
direcionadoras contidas em edital. 
Por todas as especjflcações comidas no Edital e acima elencadas, resta claro 
que há um certo grau de rigor quanto ao objeto exigido, gerando uma disputa 
tendenciosa, pois limita á um grupo seleto de fabricantes poderão cumprir com 
às exigências, ainda que está exigindo profissionais e atestados com 
características totalmente diferentes entre si, daí a necessidade do parcelamento 
do objeto. 
E do conhecimento do mercado, que as exigências dos sub itens elencados 
inserem condições que reduz gravemente o número de participantes do 
procedimento licitatório. 
Ao exigir que a plataforma de tecnologia se dê apenas por sistemas específicos, 
no caso Gerimagem, vinculados aos scanners Kodak, está automaticamente 
excluindo a outros fabricantes de software e scanners que podem utilizar 
tecnologias distintas para o mesmo fim (serviço de digitalização). 
Existem diversos outros fabricantes no mercado, como Panassonic, Fujitsu 
Canon... entre outros. Ou seja, a exig" ncia de um sistema específico, irá limar 
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da concorrência todos os demais participantes que teriam condições plenas de 
atender ao objeto da contratação, o que certamente implicará em uma 
majoração de preços." 

3. FUNDAMENTAÇÃO: 

Analisando os motivos de impugnação da empresa CNC SOLUTIONS, TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO LTDA., são apresentadas as seguintes razões de fato e de direito: 

As atividades exercidas diutumamente pela Administração Pública estão, invariavelmente, jungidas 

ao princípio da legalidade, em respeito ao estado de direito e à segurança jurídica das relações estabelecidas. 

Tal submissão abrange também os procedimentos licitatórios, que têm como regras norteadoras a lei, os 

editais e seus instrumentos anexos, a exemplo de projetos básicos, termos de referências, planilhas etc. 

No que se refere às supostas irregularidades apontadas pela impugnante, a JUCESE, órgão 

solicitante do objeto apresentou a seguinte manifestação: 

1) Com relação à alegação de que há aglutinação dos serviços, tais 
considerações não devem ser levadas em consideração, tendo em vista que os 
serviços abrangidos pelo presente Processo Licitatório guardam intrínseca 
relação e o artigo 23, parágrafo 1°; da Lei 8.666193 é claro ao estabelecer que 
as divisões em parcelas só deverão ser feitas diante da sua viabilidade técnica, a 
qual não ocorre diante da atual realidade da JUCESE. 

Vejamos a justificativa para a inviabilidade da divisão dos serviços 

Conforme especificado no Projeto Básico, a contratação de empresa 
especializada se faz necessária pela necessidade dos serviços de modernização 
administrativa e tecnologia da Informação para manter e modernizar a 
infraestrutura tecnológica da .JUCESE e ainda dar suporte e apoio a 
continuidade dos serviços suportados pela Rede Nacional para a Simplificação 
do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios REDES1M instituída 
pela Lei n°11.598, de 3 de dezembro de 2007, que tem como objetivo estabelecer 
diretrizes e procedimentos para a simplificação, desburocratização e integração 
do processo de registro e legalização de empresários e pessoas jurídicas no 
âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 

O referido sistema faz a integração de todos os processos dos órgãos e entidades 
responsáveis pelo registro, inscrição, licenciamento, alterações baixa das 
empresas, por meio de uma única entrada de dados e de documentos, acessada 

É" 
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por meio da Internei, trazendo facilidade para os cidadãos sergipanos e 
brasileiros. 

Deste modo, a Junta Comercial do Estado de Sergipe - JUCESE, integrar-se-á 
com a Receita Federal do Brasil RFB, Prefeituras Municipais, Secretaria da 
Fazenda - SEFAZ, Corpo de Bombeiros, Orgãos Ambientais, Vigilâncias 
Sanitárias Estadual e Municipal. 

Com a REDESJIvL os usuários também podem obter informações e orientações 
pelo Sítio da JUCESE 'ou de forma presencial, a exemplo do acesso a dados de 
registro ou inscrição, alteração e baixa de empresários e pessoas jurídicas. Este 
é um projeto de grande importância para o aprimoramento do ambiente ct 
negócios no Estado e no Brasil, o que contribui para o desenvolvimenõ 
econômico perene e sustentável. 

Além da importância da REDESIM a. contratação é imprescindível para a 
JUCESE, tendo, em vista a necessidade de manutenção, customização e suporte 
do Sistema MARCO - Sistema Integrado de Automação do Registro do 
Comércio, que hoje integra todas as Juntas Comerciais do Brasil. 

Faz-se imprescindível ainda para a prestação de serviços de administração e 
disponibilização de ferramentas, dispositivos e acessórios para gerenciamento 
da rede da Junta Comercial do Estado de Sergipe. 

Também se mostra necessária para a digital ização de nosso acervo em arquivos 
digitais, através da execução de serviços de suporte e produção de serviços 
especializados em GED - Gerência Eletrônica de Documentos e Back End. Os 
referidos serviços estão de acordo com especificações contidas neste Termo 
Referência destinados a promover a modernização administrativa e Tecnológica'' 
da JUCESE. 

Por ocasião do Projeto Integrar, o qual implanta a REDESIM no Brasil e no 
Estado de Sergipe, faz-se necessária a integração do 8/ARCO com o 
GEMIMÁGEM sendo que em razão da referida implantação e por ser a 
.JUCESE responsável por toda a manutenção e desenvolvimento de sistema, 
ver (fica-se a necessidade de aglutinação dos serviços para a implantação do 
referido Projeto, uma vez que o mesmo abrange desde a digitalização de acervo 
até o desenvolvimento de sistemas (web designer, programador, teste de 
software, análise de sistema, análise de rede e coordenação do projeto). 

Nesse sentido, a Junta Comercial do Estado de Sergipe considera inviável a 
divisão de serviços, tendo em vista ser aforma mais eficiente e vantajosa para a 
administração pública na realização dos referidos serviços. 

2) Quanto à alegação de que está havendo rigor quanto ao objeto exigido, 
limitando a concorrência a um grupo de fabricantes, esta não merece ser 
relevada, tendo em vista que haverá continuidade dos serviços já realizados na 
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Junta Comercial do Estado de Sergipe os quais utilizam todos os sistemas, 
ferramentas e produtos especificados no Projeto Básico de propriedade desta 
autarquia. 

Afastada, dessa forma, a alegação de que estaria havendo afronta ao artigo 3 
parágrafo ]'da Lei & 666/93, uma vez que o que se busca com a especificação é 
continuidade do serviço público diante dos atuais sistemas e ferramentas da 
JUCESE e não a de frustrar a concorrência. 

Dessa forma, todas as atividades deverão ser desenvolvidas em consonância com 
as plataformas de tecnologia já adotadas pela JUCESE, descritas no Projeto 
Básico, as quais envolvem todos os aplicativos desenvolvidos ou adquiridos pela 
própria Junta Comercial do Estado de Sergipe. 

Com relação a exigência do sistema GERJMIGEM vinculados aos scanners 
KODAK, informamos que o sistema utilizado por grande maioria das Juntas 
Comerciais do Brasil, inclusive a de Sergipe, denominado SIARCO, que foi 
desenvolvido pelo Ministério da Indústria e Comércio (MDIC) possui um módulo 
chamado GERAIMAGEM que somente através do scanner da KODAK digitaliza 
e indexa as imagens para posteriores consultas no sistema de gerenciamento, 
sendo que, atualmente, a Junta Comercial do Estado de Sergipe já digitalizou 
mais de 50% (cinquenta por cento) do acervo utilizando a atual disposição de 
trabalho. 

Por fim, ressalte-se que o Procedimento Licitatório em tela foi analisado pela 
EMGETIS - Empresa Sergipana de Tecnologia da Informação, bem como pela 
PGE - Procuradoria Geral do Estado que emitiram pareceres favoráveis à 
realização do mesmo, não sendo verificada qualquer irregularidade nas 
ocasiões." 

Considerando os argumentos exposto pela JUCESE, entendo que as razoes aduzidas pela empresa 

impugnante não são procedentes. 

4. CONCLUSÃO: 

Ante o exposto, o Pregoeiro da Superintendência-Geral de Compras Centralizadas RECEBE A 

IMPUGNAÇÃO E A JULGA IMPROVIDA, em face da insubsistência das razões invocadas pela 

impugnante. 

Aracaju, lj.dçabril de 2014. 

Carlos E4u¥Lrd)o Carvalho Moura 

ç 
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Remetente: "Carlos Eduardo Carvalho Moura' <carioseduardo.moura@seplag.se.gov.br > 

Para: 	"Aimee Cristine 1 CNC" <Iicitacao2©cncsolutions. com . br> 

Data: 	15104/2014 10:25 (agora) 	 C/ 
A 	t 	

DECIS%0 Impugnação Edital 82/2014 - Sec. de Estado dePlanejamento, 
ssun •0. 	orçamento e gestão. 

Anexos: 	2014 PE 08 .doc - impugnação.pdf (241 KB) 

Segue, no anexo, decisão administrativa referente a impugnação protocolada 
em 14/04/2014, sob o no 015.000.05018/2014-8. 

Att., 

Eduardo 
Pregoeiro 

httn//wwwexnressctse.Qov.br/exDressoMai11 2/index.phv 	 15/4/2014 
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Remetente: "Marcelo Passos Silva" <marcelo.passos@jucese.se.gov.br > 
Para: 	"Carlos Eduardo Carvalho Moura" <carloseduardo.moura@seplag.se.gov.br > 
Data: 	11/04/2014 09:53 

Assunto: 	Re: Fw: Questionamento Pregão Eletrônico Nr. 082/2014 3UCESE 

Anexos: 	image_0.jpg (2 KB) 

Prezado, bom dia! 

Em resposta ao questionamento da Empresa MI Montreal Informática 5/A no 
tocante ao pregão eletrônico n° 082/2014 JUCESE , informamos que por 
ocasião da remarcação do mesmo e publicação de errata quanto à Planilha de 
Horas Técnicas, houve modificação da quantidade de horas/ano para os 
serviços especificados no Projeto Básico. 
Em tempo, informamos que a presente licitação visa a contratação de empresa 

. especializada para a prestação de serviços de Tecnologia da Informação, cujo 
objeto é totalmente distinto da contratação de mão de obra. 
A alocação dos serviços dependerá da demanda da JUCESE que necessitará 
tanto dos serviços "fulI time", como dos serviços de "parteleira". 

Sem mais para o momento, 

Marcelo Passos Silva 
Secretário Geral - JUCESE 
(79)3234-4113 (79)8853-7980 

Em 10/04/2014 às 07:24 horas, "Carlos Eduardo Carvalho Moura" 
<carloseduardo,moura©seplag.se.gov.br > escreveu: 

Para manifestação. 

--Mensagem encaminhada ---------- 
Remetente: "Dilson Lima Gomes" <ion. ornes@montreal.com.br > 
Data: 09/04/2014 10:26 
Assunto: Questionamento Pregão Eletrônico Nr. 082/2014 JUCESE 
Para: "carloseduardo.moura@seplag.se.gov.br " 
<carioseduardo.moura@seplag,se.gov.br > 
Prezado Carlos Eduardo, 

Segue em anexo, questionamento ao pregão eletrônico 082/2014 da JUCESE. 

Atc, 

DII.SON GOMES dilsonpomes@montreal.com.br  
Gerente Comercial 1 Diretoria Nordeste 
+55 71 3418-3451 
-1-55 71 8113-5961 
+ 5571 9900-0738 

http://www.expresso.se.gov.br/expressoMaill -2/index.php 
	 14/4/2014 


