
ORÇAMENTO 

 

O CM GRANPAL encaminha a solicitação de orçamento para a seleção da proposta mais 

vantajosa com intuito de instruir processo administrativo para eventual contratação de licença de 

software e serviços de implantação da gestão digital da vida funcional dos servidores públicos 

ativos e inativos e pensionista, gestão arquivista acervo de documentos, integrações, implantações e 

desenvolvimento de sistemas, com o fornecimento de produtos e serviços, utilizando soluções 

integradas voltado a aperfeiçoar os fluxos de trabalhos e a rapidez na disponibilização da 

informação. 

 

 

 

Item Descrição Produtos e Serviços Und Qde. Valor Unit. Valor Total

1

Licença mensal  de Sistema de Gestão Digital 

do Histórico de Vida Funcional e Sistema de 

Gestão Eletrônica de Documentos, até 2.000 

servidores.

Unidade 32

1.1

Licença mensal  de Sistema de Gestão Digital 

do Histórico de Vida Funcional e Sistema de 

Gestão Eletrônica de Documentos, de 2.001 

até 4.000 servidores.

Unidade 10

1.2

Licença mensal  de Sistema de Gestão Digital 

do Histórico de Vida Funcional e Sistema de 

Gestão Eletrônica de Documentos, sem limite 

servidores

Unidade 7

2
Treinamento aos Usuários e 

Administradores do Sistema
Unidade 490

3
Customização,integração,desenvolvimento e 

manutenção 
Horas 24.500

Mapeamento e 

Treinamento
4

Mapeamento do Acervo e Processos de 

Trabalho
Horas 24.500

Gestão 

Arquivística
5 Gestão Arquivistica Horas 14.700

6 Treinamento de Gestão Arquivistica Unidade 490

7 Triagem da massa documental Unidade 35.057.300

8
Classificação Documental - Aplicação do 

TTD
Unidade 35.057.300

9 Organização Documental Caixa 38.930

10 Digitalização até A3 Unidade 35.057.300

11 Indexação de imagens - 5 índices Unidade 35.057.300

12 Reconhecimento Ótico de Caracteres Unidade 35.057.300

Mapeamentos 13

Identificação e tratamento dos dados das 

servidoras ativas que possuem nomes 

apostilados

Horas 7.010

Histórico de 

Vida Funcional 

do Servidor

14
Levantamento do histórico da estrutura 

organizacional 
Horas 12.780

15
Levantamento do histórico dos quadros de 

cargos e referências dos servidores
Horas 13.530

16
Levantamento e normatização dos eventos 

funcionais atuais e do passado
Horas 7.000

17
Identificação e tratamento dos dados 

relativos a Homônimos
Horas 5.950

18
Identificação e tratamento de vínculos e 

informações funcionais
Horas 8.180

19
Mapeamento de processos de concessão de 

benefícios
Horas 14.150

Mineração de 

dados
20

Processamento da extração dos  

dados/informações do Histórico de Vida 

funcional

por 

servidor
116.705

Total

Sistemas

Organização 

Documental

Virtualização



 

DETALHAMENTO TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE 

Sistema de histórico digital da vida funcional e gestão documental. 

Administração geral do sistema: módulo de administração do sistema deverá ter funcionalidades que 

permitam toda a configuração dos ambientes, cadastros de usuários, permissões e segurança.  

Módulo de gerenciamento de usuários: permitirá o gerenciamento de usuários por meio de 

parametrização das permissões de acesso às funcionalidades do sistema por usuário, os níveis de permissão são 

vinculados ao cadastro dos servidores, principalmente no que diz respeito à lotação, com permissões de 

parametrizações para o funcionamento do sistema e com permissões de controle sobre o uso do sistema, 

possuindo além de alguns perfis de usuários já cadastrados, a criação de novos de acordo com a necessidade.  

Registro de transações do sistema, funcionalidade responsável por registrar todas as ações executadas 

no sistema por qualquer usuário para fins de controle, auditoria e segurança de acesso ao sistema além de 

controle das transações efetuadas pelos usuários, funcionalidade com opção de ser implementada 

seletivamente. 

Requisitos mínimos de segurança: 

- Em todos os acessos aos ambientes computacionais o tamanho mínimo da senha deverá ser de seis 

caracteres alfanuméricos. 

- No primeiro acesso após a habilitação, o usuário deverá, obrigatoriamente, informar uma nova senha. 

- Mecanismo que evita a adoção de senhas frágeis pelos usuários, como nomes próprios, palavras de 

vocabulário, siglas, nome de fabricantes, datas comemorativas etc... 

- As senhas com validade de 45 dias e sua troca solicitada automaticamente. 

- Os usuários poderão alterar a senha sempre que achar necessário. 

- Não serão aceitas senhas repetidas em um período de cinco trocas. 

- Os ambientes computacionais deverão estar configurados para que o usuário tenha direito a cinco 

tentativas de autenticação de senha, na quinta tentativa errada de autenticação de senha, o usuário terá seu 

acesso suspenso a este ambiente até que solicite a sua liberação ao gestor e/ou à área de informática local. 

- A concessão de autorização de acesso deverá ser restrita aos recursos mínimos necessários para que 

os usuários desenvolvam suas atividades. 

- Os usuários têm direito apenas aos privilégios necessários para o desempenho de suas atividades, os 

quais foram solicitados pelos gestores da informação ou responsáveis imediatos. 

- O acesso à informação deverá dispor, no mínimo, dos controles de códigos de identificação (chaves) 

e senha, perfil de acesso e auditoria. 

- Deverá ser possível configurar o sistema visando a impossibilidade de um mesmo usuário ter mais de 

um acesso simultâneo. 

- As senhas deverão ser armazenadas sempre com criptografia. 

- Será permitido que o gestor, ou pessoa por ele autorizada, reinicialize senhas para usuários que as 

tenham perdido. 

- O sistema suspenderá automaticamente o código de identificação não utilizado por um período de 

noventa dias. 

- Deverá ser permitido aos gestores listarem a relação dos códigos de identificação, incluindo nome e 

status do código (ativo ou não), bem como informações sobre o seu perfil de acesso. 

- O sistema deverá fazer em tempo real registro de todas as transações efetuadas no sistema pelos 

usuários para fins de auditoria. 



Módulo de gestão de arquivos de armazenamento de documentos: deverá permitir o cadastramento dos 

arquivos físicos nos níveis arquivos setoriais (arquivo corrente de determinada unidade) ou arquivos gerais 

(arquivo permanente do órgão), com as funcionalidades abaixo: 

- cadastro de arquivos: trata do cadastro do arquivo físico no sistema e deverá conter as informações 

de nome, endereço e telefone de contato da unidade organizacional que abrigará os documentos a serem 

arquivados, além de permitir o cadastramento de mais de um local de arquivo físico. 

- Listagem de arquivos: exibe em tela listagem com: nome, endereço e telefone de contato das 

unidades organizacionais, com possibilidade de filtragem de registro e impressão. 

- Atualização de informações do arquivo: possibilita modificar nome e endereço de uma unidade 

organizacional, permitindo também a edição. 

- Gestão do espaço físico do arquivo (armazenamento): cadastro de bloco, nível, corredor, face, estante 

e prateleira, cadastro da localização do espaço físico destinado ao armazenamento das caixas que conterão os 

documentos, esse cadastro deve ser feito hierarquicamente com nome(s) do(s) bloco(s) e seu(s) respectivo(s) 

nível(eis) e para cada nível cadastrado a quantidade de corredores, estantes e prateleiras desejadas. 

- Listagem dos arquivos criados e representação gráfica da sua arquitetura (blocos, níveis, corredores, 

faces, estantes e caixas), exibir em tela representação gráfica contendo a estrutura física de armazenagem do 

arquivo. Nessa opção deverá ser possível efetuar alterações para adequação do leiaute com a eliminação de 

elementos de armazenagem (corredores, faces, estantes e caixas). No nível de caixas deverá ser possível a 

visualização dos documentos nela contidos. 

- Alocação automática da numeração das caixas em função da parametrização do espaço físico de 

determinado arquivo, essa funcionalidade deverá calcular a capacidade total de armazenamento de caixas em 

um determinado arquivo em função do leiaute previamente cadastrado, e deverá gerar numeração sequencial 

em função dessa quantidade, devendo associar cada número a uma determinada localização física disponível. 

Gestão da tabela de temporalidade de documentos: este módulo deverá permitir: 

- cadastro da tabela de tipos de documentos e respectivos prazos de armazenagem. Esse cadastro 

deverá se basear nas recomendações do CONARQ e conter no mínimo os seguintes campos: 

- Órgão ou departamento. 

- Código de classificação com base na CDD. 

- Tipo documental. 

- Prazo de guarda para a fase corrente. 

- Prazo de guarda para a fase intermediaria. 

- Destino final. 

- Observações. 

- Listagem dos tipos de documentos cadastrados: exibe em tela listagem com os registros já 

cadastrados, deverá permitir a filtragem dos registros e impressão da listagem. 

- Alteração dos campos de um tipo de documento: permite a alteração dos campos de um registro já 

cadastrado na tabela. 

- Remoção de um tipo de documento: permite a remoção de um tipo de documento desde que não 

existam documentos vinculados a ele. 

Gestão de documentos: permite o cadastro dos documentos no arquivo setorial que estão fisicamente 

vinculados a uma determinada unidade setorial. Esse cadastro deve ter no mínimo os seguintes campos:  

- Tipo documental conforme tabela de temporalidade. 

- Data de início da contagem do prazo de armazenagem do documento. 



- Origem do documento (vinculado automaticamente ao perfil do usuário do sistema). 

- Data da produção do documento. 

- Descrição do documento. 

- Palavra chave. 

Conversão de documentos físicos para o meio digital: este módulo deverá possibilitar a carga no 

sistema de imagens de documentos (JPEG ou arquivos editáveis gerados a partir do reconhecimento ótico de 

caracteres – OCR) ou documentos originariamente gerados em formato eletrônico, no sistema de 

gerenciamento de conteúdo, deverá ainda estar integrado ao equipamento de escaneamento e ao servidor central 

do sistema eletrônico de controle de documentos permitindo dessa forma que a imagem ou lote de imagens 

sejam vinculadas, no momento da digitalização, a uma determinada suporte, caixa ou outro tipo de repositório 

previamente cadastrado no sistema. 

Deverá possuir interface específica contendo a relação de documentos e respectivas imagens para fins 

de visualização e tratamentos como: 

edição de imagens, deve permitir a edição das imagens capturadas através das seguintes 

funcionalidades: 

- rotação de imagem. 

- Deleção de imagem. 

- Substituição de imagem. 

- Mudança de ordem da imagem no documento. 

- Quebra de documentos (divisão). 

- Junção de documentos. 

Indexação de documentos digitalizados: a funcionalidade de indexação tem por finalidade classificar o 

documento digitalizado, conforme tipo ou palavras-chave, e deve possuir no mínimo as seguintes 

funcionalidades: 

- desmembramento de imagens: permite efetuar o recorte automático de imagens que contenham mais 

de um documento, gerando dessa forma tantas imagens quanto forem os documentos constantes da imagem 

original. 

- Classificação automática de imagens dos documentos por tipo, por meio da análise do layout do 

documento: permite classificar o documento com base na análise da sua imagem digitalizada, essa classificação 

refere-se ao tipo ao qual pertence o documento. 

- Classificação dos documentos manualmente: permite a classificação manual das imagens 

digitalizadas do documento, que poderá ser feita documento a documento ou em lote de documentos. 

- Classificação de lote de documento via geração de página separadora com código de barras. 

- Classificação automática dos documentos por tipo de documento, usando como base parâmetros 

previamente cadastrados, permite classificar o documento com base na análise do texto resultante do 

reconhecimento óptico da sua imagem digitalizada. A análise do texto pela aplicação deverá ser feita a partir de 

parâmetros referentes à identificação do documento previamente cadastradas. 

- Carga de imagens digitalizadas no sistema, esta funcionalidade deverá possibilitar carregar para o 

sistema de gerenciamento de conteúdo as imagens digitalizadas e pré-classificadas automaticamente. 

- Conferência e reconferência das classificações, qualquer das modalidades de classificação de 

documentos acima descritas deverá permitir a possibilidade de posterior conferência e reconferência dos 

resultados obtidos em decorrência da sua aplicação. 

Gerenciamento de empréstimo de documentos físicos: permite ao usuário localizar o documento 



desejado através de busca e caso haja necessidade do acesso ao documento físico a ferramenta deverá permitir 

o gerenciamento eletrônico do fluxo deste empréstimo, conforme funcionalidades abaixo:  

- solicitação de empréstimo, a solicitação de empréstimo de documento físico deverá ser gerada 

diretamente pelo sistema quando o usuário possuir permissão para tal. 

- Aprovação da solicitação de empréstimo: por meio dessa funcionalidade o administrador do arquivo 

geral aprovará ou não a solicitação, no caso da não aprovação indicará o seu motivo. 

- Termo de responsabilidade de empréstimo: a partir da aprovação da solicitação o sistema gerará 

automaticamente um termo de responsabilidade que acompanhará os documentos físicos. 

- Comprovante de devolução de documento físico pelo usuário solicitante: o sistema deverá permitir 

ao usuário a emissão de comprovante específico quando da devolução do documento. O documento deverá ser 

emitido com código de barras que permitirá a baixa do registro do empréstimo no sistema pelo administrador 

do arquivo geral. 

- Gerenciamento do empréstimo: o aplicativo deverá disponibilizar relatório com a relação dos 

empréstimos (com no mínimo, solicitante, data de empréstimo, data prevista para devolução), deverá também 

disponibilizar relatório específico dos empréstimos vencidos. 

Transferência de documentos (caixas) para o arquivo geral: através dessa funcionalidade o usuário 

setorial poderá remeter documentos que já cumpriram seu prazo de guarda no arquivo setorial, para o arquivo 

geral, por meio de mecanismos controlados, gerando etiquetas parametrizáveis para as caixas, protocolos de 

envio, possibilitando que o usuário remeta de forma controlada das caixas ao arquivo geral. Para o gestor do 

arquivo geral o sistema deverá ter as seguintes funcionalidades: 

- conferência de conteúdo: por meio dessa funcionalidade será efetuada a conferência dos registros do 

sistema com o conteúdo físico da caixa enviada para o arquivo geral. Caso os dados não estejam de acordo com 

os documentos físicos a caixa retornará, no sistema e fisicamente à unidade de origem para correções. O 

sistema deverá gerar protocolo de devolução das caixas nesse caso. 

- Devolução de caixas: por meio dessa funcionalidade será feito o controle das caixas devolvidas do 

arquivo geral para o arquivo setorial. Também acompanhará e permitirá a resolução de eventuais problemas 

detectados no arquivo geral. 

- Listagem das caixas cadastradas: exibe em tela listagem das caixas cadastradas, filtrando por status 

(em transferência, recebidas, devolvidas e descartadas), indicando a sua localização física e visualização dos 

documentos associados a ela, deverá permitir a impressão da listagem; 

- Arranjo de conteúdo e de localização de caixas: permite a alteração/transferência dos registros de 

documento de uma caixa para outra e/ou alteração da localização física, caso o conteúdo/registros seja 

totalmente transferido a numeração da caixa ficará disponível para uso. 

Descarte de documentos: permite o monitoramento dos documentos que cumpriram o prazo de guarda 

pelas seguintes funcionalidades: 

- relação de documentos para descarte: relatório que deverá conter documentos passíveis de descarte 

identificados automaticamente pelo sistema em função da expiração do seu prazo de armazenagem de acordo 

com a tabela de temporalidade. A listagem deverá possuir numeração sequencial anual e os documentos 

relacionados nesta deverão ficar vinculados a esta listagem específica. Caso não seja autorizado de algum 

documento listado, o sistema deverá permitir a sua desvinculação da listagem mediante a devida justificativa. 

- Geração do edital de descarte para publicação: geração do edital para publicação da listagem de 

descarte no diário oficial. 

- Emissão do termo de descarte: emissão do termo de descarte de documentos a partir de uma listagem 



gerada pelo sistema. 

- Emissão do termo de entrega: emissão do termo de entrega a determinado interessado dos 

documentos que foram retirados da listagem de descarte. 

Módulo de automatização de publicação de atos de pessoal, deverá possibilitar a geração dos atos de 

forma padronizada, integrado com o sistema de recursos humanos, o diário oficial e o sistema de histórico 

digital da vida funcional. 

Administração geral do sistema: módulo de administração do sistema será responsável por toda a 

configuração dos ambientes, cadastros, permissão e segurança. 

Módulo de gestão de usuários: o módulo de gerenciamento de usuários deverá ser integrado com os 

sistemas da solução possibilitando com uma única senha acesse toda a solução: 

- módulo de permissionamento: o sistema deve ser capaz de gerenciar o acesso aos atos e controlar os 

perfis dos usuários do sistema para que façam apenas o que lhe for permissionado. 

- Permissionamento de atos por entes ou órgãos: o sistema deve ser capaz de gerenciar o acesso aos 

atos por ente, ou até mesmo por órgãos dos entes, permitindo o acesso destes apenas aos atos que devem ser 

publicados por eles. 

- Perfis de usuários: deverá conter os perfis básicos para redatores e publicadores de atos, bem com um 

administrador geral, possibilitando o gerenciamento de publicações e usuários locais. 

Gerenciamento de atos: esse módulo deve permitir todo o gerenciamento dos atos incorporados a 

ferramenta através das seguintes funcionalidades: 

- cadastro de tipos de ato: deverá permitir cadastrar e gerenciar os tipos de atos que serão gerenciados 

pelo modulo de padronização e publicação de atos funcionais. 

- Criação modelos de atos funcionais: permitir a criação dos modelos de atos funcionais para a 

padronização dos textos e das informações que devem existir nas publicações de atos realizadas pelos entes 

municipais. Para a criação dos modelos serão necessários os seguintes controles. 

- Cadastro de campos de informações: permitir o cadastro de quais informações poderão estar 

disponíveis nos atos funcionais, bem como os formatos que os dados dessas informações serão disponibilizados 

e que tipo de formatação eles devem receber dentro do modelo do ato. 

- Criação de regras de geração de atos: deverá permitir que sejam criadas regras restritivas nos atos 

para confirmar que as informações primordiais para a publicação do ato estão de acordo, impedindo assim que 

as publicações sofram anormalidades. 

Integração da solução com sistemas de RH: o sistema deverá ser preparado para integrar com os 

webservices disponibilizados pela Instituição para a captura dos dados dos servidores relacionados aos atos que 

serão publicados pelo módulo de publicação de atos funcionais, A instituição fornecerá os dados de seus 

servidores, tanto ativo, quanto inativos, para que sejam utilizadas sempre informações completas e atualizadas 

das pessoas envolvidas nas publicações. 

Publicação dos Atos Funcionais: nesse módulo todos os atos padronizados no módulo de gestão de 

atos poderão ser preenchidos e publicados no Diário Oficial. 

- Redação de atos funcionais: deverá permitir que os atos sejam preenchidos com todas as informações 

exigidas no modelo do ato, buscando das integrações todas as informações que possam ser preenchidas 

automaticamente, evitando assim erros de digitação o máximo possível, também deverá permitir a consulta de 

situações dos eventos já preenchidos, para que não sejam preenchidos em duplicidade. 

- Publicação de atos funcionais: permitirá o envio automático do ato redigido para diário oficial, 

monitorando as situações de cada ato enviado até a sua publicação. 



Módulo de gerenciamento da vida funcional do servidor: módulo 100% web que permitirá a geração e 

visualização do histórico funcional do servidor público, pré-requisitos na execução de atividades relacionadas à 

previdência, como emissão de certidão de tempo de serviço/contribuição e concessão de benefícios de 

aposentadoria, reserva remunerada, reforma, pensão por morte e abono de permanência, contendo as seguintes 

funcionalidades: 

- essa funcionalidade disponibilizará a visualização das informações de vida funcional dos servidores, 

permitindo a seleção de servidores e a visualização das seguintes informações e documentos: 

- informações sobre o servidor. 

- Boletim matrícula. 

- Nome do servidor. 

- Documentos pessoais (CPF E RG). 

- Órgão atual. 

- Nomes apostilados. 

- Cargo atual. 

- Ocorrências da vida funcional com os respectivos campos de interesse da previdência social 

devidamente preenchido de acordo com a sua classificação. 

- Ocorrências de cargo: tipo do ato normativo; número do ato normativo; Data do Ato Normativo; 

Vinculo funcional ao qual a ocorrência está associada; data inicial dos efeitos do ato; data fim dos efeitos do 

ato; cargo e referência associados à ocorrência à época da publicação; município associado à ocorrência à época 

da publicação; órgão e setor associado à ocorrência à época da publicação; forma de provimento; carga horária 

de trabalho. 

- Ocorrências de licenças e afastamentos: tipo do ato normativo; número do ato normativo; data do ato 

normativo; vinculo funcional ao qual a ocorrência está associada; data inicial dos efeitos do ato; data fim dos 

efeitos do ato. 

- Ocorrências de licença especial: tipo do ato normativo; número do ato normativo; data do ato 

normativo; vinculo funcional ao qual a ocorrência está associada; data inicial dos efeitos do ato; data fim dos 

efeitos do ato; tipo da ocorrência (concessão, gozo, em espécie ou contagem em dobro). 

- Ocorrências de Cessões: tipo do ato normativo; número do ato normativo; data do ato normativo; 

vinculo funcional ao qual a ocorrência está associada; data inicial dos efeitos do ato; data fim dos efeitos do 

ato; município associado à ocorrência à época da publicação; tipo de órgão (federal, estadual, municipal ou 

outros); setor associado à ocorrência à época da publicação; destino; tipo de ônus; tipo de ressarcimento; tipo 

de cessão (interna ou externa). 

- Ocorrências de averbações: tipo do ato normativo; número do ato normativo; data do ato normativo; 

vinculo funcional ao qual a ocorrência está associada; data inicial dos efeitos do ato; data fim dos efeitos do 

ato; entidade empregadora; tempo de averbação; finalidade (aposentadoria, aposentadoria e disponibilidade, 

insalubridade e todos os efeitos); tipo de tempo (público, privado ou insalubridade); aposentadoria especial 

(não se aplica à militar ou professor). 

- Datas e páginas de publicações das ocorrências no diário oficial. 

- Hiperlink para a página PDF do documento da ocorrência encontrada (marcando o texto encontrado 

na página PDF). 

- Hiperlink para a página PDF do documento da ocorrência do nome do servidor encontrado 

(marcando o texto encontrado na página PDF). 

- Busca textual nas publicações oficiais que compõem o histórico de vida funcional, geração de índice 



com base em todo o conteúdo (texto) das publicações e documentos oficiais que compõem o histórico de vida 

funcional e disponibilização de interface que permita a parametrização de texto a ser buscado e retorno dos 

resultados em página específica com a relação dos hiperlinks de acesso aos documentos (PDF) onde o termo ou 

termos foram encontrados. 

Integração com o sistema de RH: deverá permitir a integração entre o sistema de publicação de atos 

funcionais e o sistema de RH, pois é de fundamental importância devido as informações funcionais utilizadas 

na criação dos atos funcionais serem  oriundas da base de dados do sistema de RH, e serão acessadas por meio 

de webservices. 

 

DETALHAMENTOS DOS SERVIÇOS  

Mapeamento dos eventos funcionais: para construção do histórico da vida funcional do servidor são 

considerados todos os atos que tem papel importante na concessão de benefícios, que poderão ocorrer a partir 

do ingresso do servidor até a sua aposentadoria ou exoneração. 

No projeto os atos funcionais são tratados de duas formas distintas, a primeira do passado e a segunda 

do futuro. Os atos do passado encontrados nos prontuários funcionais, publicações nos diários oficiais, livros de 

atos, todos em meio físico e desestruturado na ótica de dados eletrônicos. Para o futuro o projeto prevê a 

automação do histórico de vida funcional estruturando os dados no momento da criação do ato funcional para a 

publicação no diário da oficial, utilizando a ferramenta de publicação de atos funcionais. 

É de suma importância para o projeto o estudo da legislação pertinente ao estatuto atual do servidor, 

bem como a evolução desta legislação ao longo dos anos, para se definir todos os atos funcionais possíveis, 

tanto atual como do passado. 

O resultado deste trabalho deve atender as seguintes expectativas: 

- levantar todos os atos constantes no estatuto do servidor em vigência para a criação dos layouts 

objetivando a normatização das publicações. 

- Levantar a nomenclatura dos atos funcionais do passado para atender o processamento de mineração 

de dados. 

- Levantar as informações importantes de cada ato funcional necessárias para a construção do histórico 

de vida funcional, para subsidiar o processamento da mineração e estruturação dos dados. 

Mapeamento dos tipos de documentos comprobatórios: os prontuários funcionais constituem fonte 

importante de documentos para compor o processo de mineração de dados, na ficha funcional os atos são 

registrados de forma manual conforme são concebidos, existem ainda os documentos pertinentes a cada ato 

registro, denominados pelo projeto de documentos comprobatórios. Será necessário que seja realizado o 

mapeamento de todos os tipos de documentos comprobatórios do acervo de prontuários funcionais, para 

possibilitar que no momento da digitalização os documentos comprobatórios sejam indexados documento a 

documento de forma individual.  

Outra fonte de documentos comprobatórios são as publicações na gazeta municipal e no diário oficial, 

cujos acervos deverão ser incorporados à solução. 

Aspectos que deverão ser considerados no mapeamento dos documentos comprobatórios: 

- mapear todo e qualquer tipo de documento comprobatório existente no acervo de prontuários 

funcionais; 

- cruzar os tipos de documentos comprobatórios mapeados com o mapeamento de atos funcionais, para 

validação dos trabalhos; 

- mapear as informações contidas nos documentos comprobatórios que são utilizadas para a construção 



do Histórico de Vida Funcional realizado para concessão de benefícios. 

Mapeamento de nomes apostilados: levantamento de servidores do sexo feminino do quadro do poder 

executivo que contraíram e dissolveram matrimônio formalmente, uma ou mais vezes e cujos nomes sofreram 

alterações em qualquer dessas ocasiões. Este levantamento deverá ser realizado através do documento de 

certidão de casamento que compõem os documentos requeridos no último recadastramento realizado. 

As variações de nomes encontrados ao longo da vida funcional serão estruturadas e disponibilizados 

para fins de processamento de mineração de dados, garantindo assim exatidão e completude ao histórico da 

vida funcional do servidor. 

Mapeamento de cargos, carreiras e lotacionograma: levantamento da estrutura de cargos e carreiras, 

com os respectivos níveis de progressão, e das diversas alterações sofridas ao longo do tempo. Este 

levantamento deverá ser feito com base na legislação vigente. Uma vez executado o levantamento deverá ser 

gerada uma base estruturada com todas as ocorrências e respectivos períodos de vigência para fins de 

complementar o processamento da mineração e estruturação dos dados de vida funcional dos servidores. 

Levantamento do lotacionograma atual. 

Extração e estruturação dos dados e conferência dos eventos funcionais: as informações funcionais dos 

servidores públicos estão registradas em pastas funcionais denominadas “prontuários funcionais”, todo o 

histórico de vida funcional do servidor é registrado de forma manual nos prontuários conforme os atos são 

realizados, além dos prontuários existem documentos que comprovam os lançamentos, através desta consulta 

aos prontuários funcionais que é realizada a construção do histórico funcional para concessão de benefícios. 

Os atos foram publicados na gazeta municipal e no diário oficial, porém as publicações não dispõem 

de todas as informações necessárias para se estruturar os atos, além de existir eventos funcionais que não são 

publicados. 

Existe ainda outra fonte de informações, os processos, que podem ser utilizados em última instância 

para a busca do complemento de informações. 

Com as informações acima disponibilizadas, dá-se inicio ao processamento da mineração de dados 

deverá ser realizado de várias formas dependendo do tipo de documento, tendo em vista que as fontes de 

informações são variadas. 

- Pré-requisitos para a extração e estruturação de dados: 

Mapeamento dos eventos funcionais que são relevantes para a construção do Histórico de Vida 

Funcional: observa-se que ao longo dos anos os eventos funcionais mudaram a nomenclatura, como o trabalho 

é resgatar o passado essas mudanças devem ser mapeadas; 

Mapeamento dos campos dos eventos funcionais: cada ato funcional possui particularidades próprias, 

é necessário entender quais as informações necessárias para a construção do Histórico de Vida Funcional de 

cada evento. Estas informações são os dados que serão estruturados; 

Mapeamento dos tipos de documentos comprobatórios: nos prontuários existem os documentos 

comprobatórios para cada tipo de evento funcional, estes deverão ser mapeados; 

Mapeamento de nomes apostilados: aplicado aos servidores do sexo feminino que no passado 

mudaram de nome em decorrência de casamento e divórcio; 

Mapeamento de Cargos e Carreiras:  

Digitalização dos prontuários: digitalizar indexando o conteúdo dos prontuários, documento a 

documento de acordo com o mapeamento dos tipos de documentos comprobatórios; 

Digitalização de acervo das Publicações Oficiais; 

Reconhecimento ótico de caracteres de todos os documentos digitalizados; 



Tratamento de Homônimos: Levantamento de servidores do quadro do poder executivo que possuam 

nome com semelhança de até 90 % na grafia. Uma vez levantados, esses nomes deverão sofrer processamento 

para fins de identificar a qual servidor determinado ato publicado diz respeito, com base em informações 

complementares como cargo e referência do servidor, órgão ao qual pertence, número de documentos pessoais 

e outros que porventura constem da publicação. Caso esse processamento não possibilite a atribuição da 

ocorrência funcional a um dos servidores homônimos, deverá ser procedida análise visual do ato e 

levantamento junto a outros documentos de suporte ao histórico funcional como as fichas funcionais. 

Tratamento de Vínculos Funcionais: Levantamento de servidores do quadro do poder executivo que 

possuam ou possuíram em qualquer período da sua vida funcional mais de um vínculo empregatício com 

Instituição. Uma vez levantados, esses nomes deverão sofrer processamento para fins de identificar a qual dos 

vínculos do servidor pertence determinada ocorrência funcional existente na base do histórico da vida funcional 

deste servidor. A identificação do vínculo deverá ser feita com base em informações complementares como 

cargo e referência do servidor, órgão ao qual pertence, número de documentos pessoais e outros que porventura 

constem da publicação. Caso esse processamento não possibilite a atribuição da ocorrência funcional a um 

determinado vínculo, deverá ser procedida análise visual do ato e levantamento junto a outros documentos de 

suporte ao histórico funcional como as fichas funcionais. 

 Analise e Diagnóstico Situacional do Acervo Documental: Deverá ser realizada análise e registro 

situacional do acervo documental sob o ponto de vista da geração, recebimento, tramitação, expedição, 

armazenamento e recuperação dos documentos. 

Fará parte do projeto a elaboração, a partir dessa análise, do diagnóstico da situação do acervo (ativo, 

intermediário e permanente) abarcando todos os espaços físicos com documentos armazenados no arquivo da 

Instituição, compreendendo, no mínimo, os seguintes aspectos:  

Tipos documentais produzidos e recebidos em cada setor e quantidade existente; 

Espécies documentais existentes; 

Estrutura organizacional dos órgãos produtores dos acervos; 

Principais atividades, funções e rotinas dos órgãos; 

Fluxo dos documentos textuais no âmbito da Instituição; 

Legislação, normas e diretrizes existentes e pertinentes; 

Mídias utilizadas; 

Aspectos técnicos ao acondicionamento do acervo; 

Análise das unidades físicas de arquivamento e proposta de solução 

Condições físicas e ambientais dos acervos; 

Recurso humano atual envolvido no processo de gestão documental; 

Utilização de software de apoio à gestão de documentos e informações; 

Poluição visual; 

Identificação de dificuldades; 

Espaço físico e disposição do ambiente (layout); 

Suporte de arquivamento e mobiliário de armazenamento; 

Segurança física e estrutural; 

Metodologia de Arquivamento; 

Identificação dos processos que envolvam fluxo de documentos. 

Os resultados desta fase subsidiarão a elaboração e a aplicação do Plano de Classificação de 

Documentos, do Código de Classificação de Documentos, da Tabela de Temporalidade Documental – TTD, do 



Manual de Gestão Documental e redesenho dos Processos que envolvam fluxo documental. 

Criação de Políticas de Gestão Documental: Esta atividade tem como objetivo prestar orientação 

especializada às diversas unidades setoriais da Instituição promovendo a criação e implementação de Políticas 

de Gestão Documental. 

Deverá auxiliar a criação de instrumentos normativos para o estabelecimento dos Arquivos Públicos 

Municipais, do Arquivo Central, Arquivos setoriais e Arquivos Correntes na Administração Central que 

integrará a estrutura das Prefeituras Municipal,   formando assim o Sistema de Arquivos.  

Deverá elaborar documento analítico para adequação do sistema de protocolo eletrônico bem como as 

diretrizes do Sistema informatizado de Gestão Arquivística. 

Caberá ainda orientar quanto a estrutura física, condições ambientais, condições de preservação, 

mobiliário e demais necessidades para definição dos locais que serão utilizados para acondicionar a massa 

documental. 

Acompanhamento da execução do projeto e definição de novas metodologias, se necessário, através de 

horas técnicas, com o objetivo de: 

Acompanhar e avaliar os indicadores de resultados para o cumprimento do cronograma de execução; 

Promover as alterações de procedimentos e rotinas de trabalho, quando necessário; 

Identificar soluções e recomendar ações, que possam promover melhorias no processo. 

7.10 Elaboração do Plano de Classificação Documental: O Plano de Classificação é um instrumento 

arquivístico utilizado para identificar todo e qualquer documento produzido ou recebido por uma instituição 

pública ou privada no exercício de suas atividades, mapeamentos dos processos que envolvam fluxo de 

documentos. 

Os resultados desta fase subsidiarão a elaboração e a aplicação do Código de Classificação de 

Documentos e da Tabela de Temporalidade Documental – TTD e redesenho dos Processos que envolvam fluxo 

documental. 

Elaboração do Código de Classificação e Tabela de temporalidade Documental – TTD: O Código de 

Classificação é elaborado a partir do Plano de Classificação e receberá codificação decimal em conformidade 

com as normas estabelecidas pela legislação vigente e tendo por base o Código Decimal de Dewey (CDD) 

recomendado pelo Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ). A TTD é um instrumento arquivístico que tem 

por objetivo definir prazos de guarda e destinação de documentos, com vistas a garantir a gestão racional do 

acervo físico. Sua estrutura básica deverá necessariamente, contemplar os conjuntos documentais produzidos e 

recebidos pela instituição no exercício de suas atividades, prazos de guarda, nas fases Correntes e Intermediária 

e a destinação final - eliminação ou guarda permanente. 

Após a definição e aprovação da Tabela de Temporalidade Documental garantir-se-á a guarda e a 

recuperação dos documentos e das informações por meio de um sistema lógico, eficiente e eficaz. 

Pretende-se que a efetiva aplicação desse instrumento considere: 

Resolução nº. 14 do CONARQ, que dispõe sobre o Código de Classificação de Documentos de 

Arquivo para a Administração Pública: Atividades – Meio. 

Possíveis adequações desse Código de Classificação de Documentos às especificidades e realidades de 

cada Unidade Gestora, quando da efetiva execução dos serviços; 

O Código de Classificação Documental e a Tabela de Temporalidade Documental desenvolvidos 

deverão ser validados pela Comissão Permanente de Avaliação Documental formado por representantes de cada 

unidade designada no Sistema de Gestão Documental. 

Elaboração do Manual de Gestão Documental: No manual de Gestão Documental estarão dispostas as 



normas, conceitos e procedimentos arquivísticos de acordo com a determinação do CONARQ. 

Esses instrumentos deverão ser elaborados seguindo a metodologia e as normas arquivísticas, a 

legislação em vigor estabelecida através das Resoluções do Conarq que regem o assunto em questão. 

Os dados dos levantamentos e da análise situacional diagnosticados no curso da execução dos serviços 

e todos os documentos constantes nos instrumentos arquivísticos aprovados; 

Os suportes vigentes (físicos e tecnológicos) utilizados pela Unidade Gestora de Regime Próprio de 

Previdência Social para o registro dos documentos e expurgo dos mesmos; 

Os aspectos administrativos e técnicos do acervo, no tocante ao tratamento e ao manuseio dos 

documentos, bem como a definição dos prazos de guarda dos documentos a serem preservados neste projeto e 

daqueles outros destinados ao expurgo (se houver); 

Permitir a sua compreensão pelos seus futuros usuários e a consciência da sua importância à 

continuidade das atividades que envolvem a guarda documental pelo período legal necessário; 

Inserção da temporalidade documental, desenvolvida pela empresa contratada e validada pela 

Comissão Permanente de Avaliação Documental. 

Elaboração do manual de procedimentos- com rotinas e procedimentos da Gestão e organização 

documental. 

Organização dos Documentos:  

Todo material deverá ser higienizado e desinfetado para eliminação de poeira, fungos e insetos, 

visando à proteção física do acervo; 

Triagem dos documentos, realizando a remoção, quando houver, de clipes, pastas, espirais e pequenos 

remendos com fita restauradora; 

Etiquetagem e acondicionamento dos lotes triados; 

Restauração, quando necessário, visando à conservação e preservação dos documentos; 

Conferência do conteúdo triado com a sua respectiva lombada; 

Indexação dos repositórios físicos de documentos por lote, quando estes documentos compreenderem 

a mesma tipologia, e mesma data de produção. 

Custódia do documento, através do software de gestão de documentos; 

O recolhimento dos documentos ficará a cargo da CONTRATADA, além de todas as providências de 

acondicionamento para essas atividades que também estarão sob a responsabilidade da empresa contratada. 

Aplicação da Tabela de Temporalidade Documental – TTD: Aplicação da Tabela de Temporalidade 

para avaliação do prazo de guarda, possibilitando descarte de papeis com prazos vencidos e indicando quais os 

assuntos/documentos que serão tratados e organizados. 

A Empresa deverá realizar a separação dos documentos com prazo de validade expirado para que seja 

efetuado o descarte, de acordo com a resolução nº. 07 do CONARQ, de 20/05/1997. 

Conversão de Documentos Físicos para o Meio Digital(Virtualização): Consistirão no controle da 

conversão de documentos em papel para imagens, considerando-se as parametrizações previamente cadastradas 

no sistema como tipo do documento, setor originário, etc.: 

Digitalização - Uma vez classificados e organizados, os documentos serão digitalizados e 

transformados em imagens, passando pelo processo de correção das imperfeições que normalmente aparecem, 

devido a fatores que impactam na legibilidade do original, como por exemplo: manchas, falhas, escurecimento 

do papel, etc. metodologia esta conhecida usualmente por "limpeza"; 

Indexação - que consiste na criação de estruturas de metadados associados a cada documento e ao seu 

conteúdo, com o objetivo de acelerar seu processo de recuperação. Podendo ser de forma manual documento a 



documento, conjunto de documento e automático; 

Inspecionar as imagens digitalizadas, a fim de verificar possíveis erros ou inconsistências, omissão de 

informações, riscos e manchas e devida correção das ocorrências. 

Indexar automaticamente as imagens digitalizadas de acordo com o Plano de Classificação de 

Documentos da CONTRATANTE. 

Reconhecimento ótico de Caracteres(OCR): Reconhecimento dos textos dos documentos digitalizados. 

Uma vez digitalizado o acervo, este passará pelo processo de reconhecimento textual, através de tecnologias de 

OCR Full-Text. 

Integração, customização e desenvolvimento de sistemas: Deverá ser realizado um estudo minucioso 

dos sistemas legados dos municípios, identificando a necessidade de integração, customização ou 

desenvolvimento, que possibilite o compartilhamento e criação de uma única base de dados confiável e 

eficiente.     

Treinamentos: Treinamento gestores e servidores 

Atividades: 

Treinamento no uso de a solução envolvendo: 

Automação dos eventos de pessoal; 

Construção da Vida Funcional; 

Uso de todas as funcionalidades de consulta da Solução; 

Realizar o treinamento da equipe que dará continuidade ao Projeto para a assimilação dos serviços 

implantados, com aulas expositivas sobre conceitos, práticas e legislação Arquivística, bem como apresentação 

e discussão dos principais instrumentos de gestão Arquivística (plano de classificação, tabela de temporalidade, 

sistema informatizado, etc.), e de toda a rotina de trabalho a ser implementada para a organização do acervo 

documental. 

Conteúdo programático proposto: 

Os princípios e a legislação Arquivística; 

Gestão de documentos; 

Processamento técnico: 

Classificação e arquivamento; 

Código de classificação: definição e estrutura; 

Tabela de temporalidade: definição e estrutura; 

Destinação final dos documentos; 

Preparação (higienização) dos documentos; 

Transferência de documentos para o arquivo intermediário; 

Recolhimento de documentos ao arquivo permanente; 

Armazenamento dos documentos no mobiliário. 

A última etapa do treinamento é o momento de consolidação dos conhecimentos adquiridos nas etapas 

anteriores. Serão realizadas discussões técnicas com os que participaram do treinamento. 

 

Total(ais) incluídos todos os impostos, taxas, fretes ou outras despesas se houver. 

 

EMPRESA:  

ENDEREÇO:  

CNPJ:  

TELEFONE:  

 



A proposta deverá ser encaminhada ao e-mail caroline@granpal.com.br ou entregue no endereço 

avenida das Indústrias, 469, sala 101, São João, Porto Alegre - RS. 
 

Data de emissão da proposta: ___/___/_____ 

 

Preços válidos por  ____ dias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


