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PROPOSTA COMERCIAL 
 
 

AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO 

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DO PREGÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022 

REF.: PROAD Nº. 5870/2021 

 

A empresa Pronet Tecnologia e Engenharia Ltda com sede na Rua Tomazina, nº 121, Loja 0000, Bairro do Recife, 

Recife/PE- CEP: 50.030-020, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 40.849.143/0001-97, com domicílio bancário no banco 

Bradesco S.A., agência nº 1230-0, conta nº. 26.494-6 neste ato representada pelo Sr. Thiago Lessa Prata, abaixo 

assinado, interessada prestação dos serviços de atendimento a usuários no formato de Central de Serviços (1º nível), 

Suporte Técnico Local (2º nível) no ambiente de Tecnologia da Informação do TRT 19ª Região, e de serviços de acesso 

remoto a solução de gerenciamento de serviços de TI, incluindo implantação, suporte técnico e treinamento, conforme 

as condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos., objeto do Pregão Eletrônico nº. 

02/2022 propõe ao TRT da 19ª Região a prestação dos serviços deste Ato Convocatório e seus anexos, de acordo com 

esta proposta de preços, nas seguintes condições: 

 

Item  Descrição  Unidade 
Qtd Total 

Anual 
Valor 

Unitário 
Valor total 
(12 meses) 

1 
Serviço de Atendimento de 1º 
nível para todo o TRT19 – Central 
de Serviços 

Chamados  7200 23,00  165.600,00 

2 
Serviço de Atendimento de 2º 
nível - Suporte Técnico Local 

Serviço mensal  1 30.889,92  370.679,04 

3 
Deslocamento para as unidades do 
interior (diárias e transporte) 

Deslocamentos  108 364,96  39.415,68 

4 
Serviço de implantação da solução 
de gerenciamento de TI - SGS 

Serviço único  1 14.315,28 14.315,28 

5 
Serviço de acesso à solução de 
gerenciamento de TI - SGS 

Usuário por mês  50 66,65 39.990,00 

Valor global anual R$ 630.000,00 

 
Valor Total anual: 630.000,00 (Seiscentos e trinta mil reais). 

 

A Ferramenta de gestão de serviços que será utilizada no ambiente da CONTRATANTE é a 4Biz Helium. 
Os documentos, certificados e especificações técnicas da ferramenta a ser ofertada podem ser consultadas no link 
da fabricante: https://docs.run2biz.com/ 

https://pronet-pe.com.br
https://pronet-pe.com.br
https://pronet-pe.com.br
https://www.facebook.com/pronet.oficial/
https://www.instagram.com/pronet.oficial
https://www.linkedin.com/company/pronet-tecnologia-e-engenharia/
https://docs.run2biz.com/
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CONDIÇÕES DA PROPOSTA 

1- Declaramos que estamos ciente e concordamos com os prazos para prestação dos serviços, conforme o 
estabelecido no Edital e seus anexos; 

2- Declaramos que o prazo de validade proposta é de 90 (noventa) dias, contados da data de sua apresentação; 
3- Declaramos que estão incluídos todas as despesas e todos os demais custos necessários ao perfeito, 

cumprimento das obrigações objeto desta licitação; 
4- Declaramos que concordamos com todas as condições e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO 
 
1. Visão Geral da Contratação dos Serviços de Atendimento a Usuários 
1.1. Os serviços de atendimento a usuários a serem contratados são compostos pelos serviços de atendimento remoto 
a usuários no formato de Central de Serviços (1º nível) e pelo Suporte Técnico Local (2º nível) no ambiente de 
Tecnologia da Informação do TRT 19ª Região em todo o Estado de Alagoas. 
1.2. Os serviços executados no escopo desta contratação devem obedecer às normas, procedimentos, técnicas e 
práticas preconizados pela biblioteca ITIL (Information Technology Infrastructure Library). O escopo dos serviços da 
presente contratação envolve os conceitos de “suporte a serviços” e “entrega de serviços”, conforme nomenclatura 
preconizada pelo modelo ITIL, em sua versão 2 e 3, assim também como o conjunto de melhores práticas apresentadas 
pela HDI (Help Desk Institute) e na norma ISO 20000 – Gerenciamento de Serviços de TI; 
1.3. A CONTRATADA deve primar pela adoção das melhores práticas e alocação de profissionais qualificados no 
gerenciamento dos recursos de TI no suporte aos usuários. Por este motivo, exige-se que a CONTRATADA possua 
experiência e comprove através de atestado de capacidade técnica a adoção de métodos e processos de trabalho 
aderentes aos principais métodos e processos; 
1.4. A realização dos processos ITIL significa seguir as práticas descritas naquela metodologia, manter equipe 
capacitada para aplicar os conceitos, utilizar ferramentas que implementem o ITIL e gerar relatórios com as 
informações pertinentes à metodologia. 
1.5. Os serviços a serem prestados pela CONTRATADA incluem implantação e operacionalização das disciplinas ITIL 
versão 3 previstas no escopo deste documento, de acordo com as definições dos processos definidos pela 
CONTRATANTE. 
2. Serviços que compõem os itens 1 a 3 do objeto: 
2.1. Serviço de Atendimento a Usuários – Central de Serviços (1º Nível) - Item 1 
2.1.1. O atendimento a usuários no primeiro nível de suporte irá se configurar como o ponto único de contato para 
todos os usuários com a área de TIC. 
2.1.2. São considerados usuários os servidores e magistrados do TRT, bem como aqueles que utilizam soluções de TIC 
deste Tribunal. 
2.1.3. O serviço será solicitado à central prioritariamente via intranet (página web ou chat) ou, quando necessário e 
nos casos previstos neste documento, por telefone, e realizado por meio de software de atendimento remoto indicado 
pelo TRT, seja do próprio Tribunal, acessado pelos técnicos da Central de Serviços de maneira remota, seja contratado 
como serviço da própria CONTRATADA, conforme previsto nos itens 4 e 5 do Termo de Referência. 
2.1.4. Será denominado Central de Serviços, em alinhamento às melhores práticas definidas no framework ITIL. 
2.1.5. A Central de Serviços será responsável por registrar, organizar e acompanhar todas as solicitações ou 
requisições de serviços e incidentes, doravante denominados chamados. Não serão consideradas como chamado as 
consultas de status de chamados registrados anteriormente, não sendo, portanto, passíveis de cobrança por parte 
da contratada. 

https://pronet-pe.com.br
https://pronet-pe.com.br
https://pronet-pe.com.br
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2.1.6. Deverá estar disponível no horário das 07:30hs às 17hs, de segunda-feira a sexta-feira, não havendo a prestação 
de serviços nos finais de semana, atendendo a todas as unidades do TRT, incluindo a Escola Judicial do TRT. 
2.2. Serviço de Suporte Técnico Local (2º Nível) – Item 2 
2.2.1. O serviço de suporte técnico local, definido como segundo nível de suporte, compreende o atendimento técnico 
presencial no ambiente do usuário, sempre que acionado quando o primeiro nível não conseguir resolver o incidente 
ou a solicitação de serviço.  
2.2.2. Envolve as atividades de suporte técnico de hardware e software; instalação, configuração e suporte a estações 
de trabalho e servidores de rede; software de comunicação de redes de dados; cabeamento estruturado de dados; 
ativos de rede; montagem e manutenção básica, preventiva e corretiva, de equipamentos; assistência técnica a 
estações de trabalho e notebooks (verificações simples e troca de componentes defeituosos fornecidos pela 
CONTRATANTE), bem como outras atividades de natureza de suporte técnico de TI. 
2.2.3. Será composto por equipe de técnicos que atuarão em campo, em todas as unidades do TRT localizadas no 
Estado de Alagoas, dividido em 2 grupos (GRUPO 1 para as unidades localizadas na cidade de Maceió-AL, e GRUPO 2 
para as unidades localizadas nas demais cidades do Estado de Alagoas), conforme detalhado na seção 10 deste 
documento. 
2.2.4. O atendimento a incidentes e requisições poderá exigir a movimentação de ativos de tecnologia entre o local 
de trabalho do usuário solicitante.  
2.2.4.1. Este transporte será realizado pela CONTRATADA, contemplando atividades de instalação, remoção e 
substituição de equipamentos de informática pertencentes ao TRT em todas as regiões do Estado, seguindo o processo 
definido pela Secretaria de Tecnologia da Informação. 
2.2.4.2. Os equipamentos deverão ser transportados em veículo e carrinhos de transporte da CONTRATADA 
apropriados. 
2.2.4.3. Sempre que houver movimentação patrimonial no escopo do chamado, será responsabilidade da equipe da 
CONTRATADA registrar adequadamente a movimentação patrimonial de todos os equipamentos envolvidos no 
sistema da CONTRATANTE. Caso a movimentação não seja adequadamente realizada no escopo da resolução, haverá 
efeitos para a apuração dos indicadores de nível mínimo de serviços e respectivas glosas. 
2.2.5. O incidente ou a solicitação de serviço não resolvido será direcionado para os grupos solucionadores do TRT, de 
acordo com o Catálogo de Serviços de TI. 
2.2.6. Nas sessões do Tribunal será necessária a presença de técnico de suporte da CONTRATADA de prontidão durante 
o período inicial das sessões. 
2.2.7. Poderá haver a necessidade de prestação do serviço de suporte técnico local em eventos especiais promovidos 
pelo TRT, nos quais o técnico da CONTRATADA deverá estar de prontidão com uniforme social composto por terno e 
gravata, conforme estimativa de eventos definida na seção 10 deste documento. 
2.2.7.1. Como referencial mínimo e critério para avaliação das propostas comerciais, define se que o quantitativo 
mínimo de profissionais a serem considerados na composição da equipe de atendimento de 2º Nível é: 
2.2.7.1.1. Pelo menos 1 (um) preposto; 
2.2.7.1.2. Pelo menos 1 (um) supervisor técnico local, papel que pode ser desempenhado pelo proposto, respeitadas 
as exigências definidas no item 9.9 deste documento; 
2.2.7.1.3. Pelo menos 3 (três) técnicos de suporte técnico de 2º nível destinados ao atendimento das demandas do 
GRUPO 1 (capital) e do GRUPO 2 (interior); 
2.2.7.2. A definição de uma equipe mínima de atendimento de 2º nível não exime a responsabilidade da contratada 
em dimensionar adequadamente a sua proposta comercial, de forma a atender os serviços e os níveis mínimos de 
serviços definidos neste documento. 
2.2.8. Os serviços de suporte local serão prestados de segunda-feira a sexta-feira, das 07:30h às 17h, não havendo a 
prestação de serviços nos finais de semana, exceto em eventos especiais, conforme disposto acima. 
2.2.9. No período compreendido entre 15:31hr e 17h, destinado ao atendimento de demandas excepcionais fora do 
horário de expediente normal do TRT (7:30 às 15:30hr), será admitido que a CONTRATANTE mantenha apenas 1 
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(um) técnico de 2º nível disponível, com sua respectiva jornada de trabalho ajustada dentro dos limites legais. O 
técnico que atenderá durante o horário estendido poderá ser definido de acordo com escala de revezamento entre 
os demais técnicos da equipe local. 
2.2.10. Estão incluídos no escopo do serviço de suporte técnico local à Escola Judicial do TRT, localizada em prédio 
anexo ao edifício Sede do Tribunal. 
2.3. Deslocamentos para as unidades do interior (diárias e transporte) 
2.3.1. Os deslocamentos para as unidades do TRT localizadas no interior do Estado de Alagoas deverão ocorrer sempre 
que necessária a realização de atendimentos de forma presencial nestas localidades, e com uma estimativa prevista 
de uma visita mensal por localidade. Quando ocorrerem, os deslocamentos deverão ser devidamente registrados e 
incluídos no faturamento mensal dos serviços contratados. 
2.3.2. O custo estimado dos transportes tomou como base o valor médio do aluguel diário de um veículo acrescido do 
custo de combustível, considerada a distância para cada uma das localidades do interior, e o valor da diária de apenas 
um colaborador, considerado suficiente para as demandas rotineiras do TRT, e sem pernoite, dado que as distâncias 
são curtas. Cada localidade terá um valor de deslocamento específico, que varia de acordo com a distância da capital 
Maceió, o que deverá ser detalhado na proposta da licitante, servindo também de base para futuros reajustes. 
3. Especificação Técnica dos Serviços de Suporte Técnico 3.1. Requisitos de Negócio aplicáveis à Central de Serviços 
(1º nível) - Item 1 
3.1.1. A Central de Serviços deverá funcionar como o ponto único de contato dos usuários com a área de TI do TRT 
para reportar requisições, incidentes e demandas, realizando o atendimento de primeiro nível para incidentes e 
requisições. 
3.1.2. A métrica utilizada para mensurar os serviços realizados no 1º Nível será o chamado elegível, ou seja, aquele 
cujo atendimento seja responsabilidade da equipe de 1º nível. 
3.1.3. O 1º Nível da Central de Serviços deverá operar em instalações próprias da CONTRATADA, em local externo ao 
TRT, dispondo de toda a infraestrutura necessária para a prestação do serviço a ser contratado. 
3.1.3.1. A CONTRATADA deverá dispor de gerador de energia elétrica próprio para sustentação de 100% das cargas 
essenciais da Central de Serviços, sendo comprovado através de relatório mensal e vistoria técnica, executada pelo 
CONTRATANTE nas dependências da CONTRATADA. 
3.1.4. O serviço a ser contratado caracteriza-se pelo atendimento tempestivo às demandas dos usuários, decorrentes 
de falhas ou dúvidas quanto ao funcionamento do ambiente e das soluções de TI do TRT. 
3.1.5. A Central de Serviços deverá assegurar a qualidade, eficiência e eficácia nas atividades de atendimento ao 
usuário. 
3.1.6. A Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação do TRT designará um gestor do processo, responsável 
por monitorar a execução do fluxo de processos de atendimento ao usuário, identificando e tratando as 
anormalidades, gargalos e possibilidades de melhorias no respectivo fluxo. 
3.1.7. Considera-se “incidente” toda e qualquer interrupção não planejada ou redução da qualidade de um serviço de 
TI e “requisição de serviços” toda solicitação do usuário para informação, aconselhamento, mudança padrão ou acesso 
a um serviço de TI, entre outros. 
3.1.8. São chamados “serviços elegíveis” aqueles cuja resolução deve ocorrer obrigatoriamente no primeiro nível de 
atendimento quando se tratar de requisições, ou seja, na Central de Serviços. Quando se tratar de incidentes, a 
resolução deverá ocorrer no primeiro nível de atendimento, no entanto, caso não consiga resolvê-lo, deverá 
encaminhar para o grupo solucionador de 2º nível com a justificativa do ocorrido. 
3.1.8.1. A lista dos serviços elegíveis para o atendimento no 1º nível será definida no início do contrato, sendo 
continuamente atualizada, em comum acordo entre CONTRATANTE e CONTRATADA. 
3.1.8.2. Somente serão faturados e pagos os chamados relativos a serviços elegíveis para o atendimento no 1º nível, 
e dentro dos níveis de serviços previstos neste documento para cada uma das fases da contratação. 
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3.1.9. A empresa CONTRATADA deverá fornecer relatórios gerenciais sobre o desempenho do serviço prestado, 
conforme detalhamento nas seções subsequentes deste Termo de Referência, de forma a subsidiar a gestão do 
serviço. 
3.1.10. Compõem a solução a ser CONTRATADA, a infraestrutura de telefonia necessária para operar a Central de 
Serviços, com recursos de PABX, DAC (Distribuidor Automático de Chamadas), URA (Unidade de Resposta Audível), 
com disponibilização de um número gratuito (0800) para o atendimento aos usuários do TRT, como também o sistema 
de gravação digital e link de comunicação com o TRT. 
3.1.10.1. O número 0800 deverá receber ligações provenientes de telefones fixos locais e DDD 
apenas do Estado de Alagoas. 
3.1.10.2. Para ligações oriundas de telefones celulares ou de outros Estados do Brasil, a 
CONTRATADA deverá dispor de um número com tarifação normal, no modelo 4004, cujo custo será aplicado ao 
remetente da ligação. 
3.1.10.3. A URA deverá possibilitar a configuração de mensagens customizadas da CONTRATANTE e menus de 
navegação. 
3.1.10.4. Será exigida a disponibilidade mínima de 99,5 % para toda a infraestrutura necessária à prestação dos 
serviços prevista nesta especificação, por mês, considerado o período compreendido entre o primeiro e o último dia 
de cada mês, inclusive no período de estabilização previsto nos Requisitos Temporais deste Termo de Referência. 
3.1.10.5. Será exigido da empresa CONTRATADA um plano de contingência, no qual esteja detalhada a estratégia 
de redundância que será adotada para toda a infraestrutura que suporta o serviço da Central de Serviços, de forma 
a atender ao percentual de disponibilidade mínima exigida no item anterior, devendo ser contemplados tanto a 
infraestrutura computacional quanto os processos e recursos humanos envolvidos em situações de contingência. 
3.2. São requisitos do sistema de telefonia: 
3.2.1. Permitir o tratamento das gravações institucionais (atendimento inicial, fila de espera, etc) e dos diálogos entre 
atendentes e usuários, sendo possível armazená-las, recuperá-las e enviá-las ao TRT; 
3.2.2. Permitir a configuração de menus em voz digitalizada em português, para fornecimento de informações e guiar 
o atendimento, mediante comando do usuário enviado pelo teclado telefônico; 
3.2.3. Possuir a funcionalidade “cut-thru”, permitindo ao usuário interromper uma mensagem de resposta audível ao 
digitar uma opção em qualquer ponto do menu de voz; 
3.2.4. Possibilitar a intervenção de supervisor em todas as chamadas ativas ou em fila de espera; 
3.2.5. Possuir funcionalidade que permita a supervisão do atendimento remotamente, de forma que seja possível 
ouvir e intervir nas ligações em tempo real por meio da seleção do ramal que se deseja monitorar. 
3.2.5.1. Essa funcionalidade deverá estar disponível também para os servidores do TRT responsáveis pelo 
acompanhamento do contrato; 
3.2.6. Possuir mecanismos que permitam aos supervisores enviar informações a toda a equipe ou a operadores 
específicos; 
3.2.7. Permitir transferência para atendimento humano, quando a URA estiver sendo usada, sem a necessidade de 
digitar qualquer opção do menu eletrônico ou quando digitar erroneamente a opção do menu por três vezes seguidas; 
3.2.8. Permitir a transferência para atendimento humano em qualquer nível/subnível do menu; 
3.2.9. Permitir a programação de prioridades (skills), para roteamento com base nessa programação; 
3.2.10. Possibilitar a gestão de todas as chamadas telefônicas mediante sistema de log, a partir do qual seja possível 
medir os indicadores de desempenho da Central de Serviços, cujos dados irão compor o Relatório de Posicionamento 
Mensal dos Serviços, detalhado neste documento. Dentre os indicadores, citam-se percentual de ligações atendidas 
no tempo estipulado, percentual de ligações perdidas, horário de pico de atendimento, tempo médio de duração das 
chamadas, tempo médio da fila de espera, quantidade de chamadas em fila de espera, número de ligações no período, 
quantidade de chamadas ocupadas, entre outros; 
3.2.11. Possibilitar a realização e tratamento de transferência de ligações internas e externas; 
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3.2.12. Possuir mecanismos para a transferência de um atendimento humano para a URA para a realização de 
pesquisas eletrônicas, liberando imediatamente o atendente; 
3.2.13. Possuir mecanismos para visualização e acompanhamento dos atendentes, com informações ativas sobre 
status de cada atendimento (agentes livres e ocupados), tempos médio e máximo de atendimento, quantidade de 
ligações em fila de espera no momento, quantidade de ligações que passaram pela fila e que foram 
atendidas/abandonadas, estatística diária de atendimento on-line e extração de relatórios de monitoramento. Essa 
funcionalidade deverá estar disponível para os supervisores da CONTRATADA e para os servidores do TRT responsáveis 
pelo acompanhamento do contrato; 
3.2.14. Disponibilizar mecanismos que permitam o monitoramento dos indicadores de telefonia em tempo real pelos 
servidores do TRT responsáveis pelo acompanhamento do contrato; 
3.2.15. Deverá dispor de mecanismos para: inicialização e paralisação de gravação de ligações, possibilidade de 
conferência com os atendentes e/ou usuários, escuta on-line, filtro para escuta das gravações e relatórios gerenciais 
para apoiar as atividades do supervisor. 
3.2.16. São requisitos do sistema de gravação digital: 
3.2.16.1. Realizar a gravação de todos os atendimentos efetuados, tanto das conversas telefônicas quanto das telas 
de atendimento, de forma a visualizar os procedimentos de atendimento do atendente no momento do atendimento. 
3.2.16.1.1. Estas gravações deverão guardar a referência ao número do chamado e à data e hora de ocorrência do 
contato, de forma a facilitar sua busca. 
3.2.16.1.2. As gravações deverão ser catalogadas mesmo não havendo abertura de chamado, para efeitos de auditoria; 
3.2.16.2. As gravações deverão ser armazenadas e estar disponíveis para consulta pelo prazo mínimo de 3 meses. Após 
este prazo, todos registros deverão ser entregues ao TRT, se solicitado, devidamente organizadas, catalogadas e 
gravadas em CD ou DVD; 
3.2.16.3. Permitir o acesso direto e imediato dos servidores do TRT envolvidos na gestão e execução contratual às 
gravações para fins de averiguação do atendimento. 
3.3. Quanto aos requisitos do link de comunicação 
3.3.1. A CONTRATADA deverá apresentar no Plano de Implantação o projeto para o estabelecimento do link de 
comunicação, a ser avaliado pela equipe técnica do TRT, destinado à conexão da Central de Serviços com o TRT e 
acesso dos técnicos do TRT ao Sistema de Gerenciamento de Serviços – SGS indicado pela CONTRATANTE; 
3.3.2. O link de comunicação deve ser estabelecido com o TRT via internet por meio de uma rede virtual privada (VPN), 
a fim de garantir a adequada segurança dos dados e informações trafegados. 
3.3.3. O Tribunal dispõe da solução de firewall Cisco Checkpoint para o estabelecimento da VPN. Caso não seja 
compatível com a solução da contratada, esta deverá fornecer, em regime de comodato, a solução necessária para o 
cumprimento deste item.  
3.3.4. Os materiais que porventura sejam utilizados deverão constar na proposta comercial da empresa, para fins de 
cálculo da prestação única mensal a ser paga pelo CONTRATANTE; 
3.3.5. O link de internet da contratada deverá ter capacidade para suportar todos os serviços necessários, incluindo o 
acesso ao sistema de gerenciamento de serviços de TI que será fornecido pela CONTRATADA, a realização dos backups 
noturnos da solução, bem como o acesso remoto às estações de trabalho do CONTRATANTE. 
3.3.6. Todo o tráfego de dados deve ser seguro, realizado via VPN ou outro meio de criptografia autorizado pela 
CONTRATANTE. 
3.3.7. A disponibilidade mínima do link de internet da contratado a ser utilizado para estabelecimento da VPN deverá 
ser de 99,5% (noventa e nove vírgula cinco por cento). 
3.3.8. A velocidade do link de a ser estabelecido deverá ser dimensionado pela CONTRATADA em função do volume 
de dados a ser trafegado, não devendo tem capacidade nominal inferior a 50 Mbps (cinquenta megabits por segundo) 
tanto para download quanto para upload entre o Tribunal e as instalações da CONTRATADA, e sem limitação de 
tráfego. 
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3.3.9. Eventuais indisponibilidades decorrentes de falhas no link de internet do Tribunal não serão consideradas no 
cálculo do cumprimento dos níveis mínimos de serviços definidos neste Termo de Referência. 
3.4. Compete à Central de Serviços: 
3.4.1.1. Registrar, classificar e realizar o primeiro atendimento às solicitações dos usuários feitas mediante contato 
telefônico, chat, e-mail ou registro em sistema de controle de chamados de suporte disponibilizado na intranet. 
3.4.1.2. Executar os atendimentos referentes aos serviços classificados como “elegíveis” no Catálogo de Serviços, 
utilizando como meios o contato telefônico, chat ou acesso remoto. 
3.4.1.2.1. Estão incluídas as atividades de investigação, diagnóstico e aplicação de uma solução de contorno ou 
definitiva para os incidentes, ou o cumprimento das requisições de serviço, de forma a resolver o chamado do usuário. 
3.4.1.3. Prestar informações ao usuário acerca da evolução do atendimento quando requerido (reativo) bem como 
sempre que se fizer necessário (proativo).  
3.4.1.4. Observar o atendimento aos níveis de serviço acordados para cada tipo de serviço existente no Catálogo de 
Serviços de TI do TRT, bem como aos níveis de serviço referentes ao primeiro atendimento, ao tempo de espera do 
usuário na fila de chamados telefônicos e ao tempo de validação de reabertura de chamados. 
3.4.1.5. Manter atualizadas as bases de conhecimento e as bases de soluções aplicadas, necessárias para auxiliar na 
resolução de incidentes futuros. 
3.4.1.5.1. Para cada chamado atendido, resolvido no 1º nível de suporte, deverão ser registradas a solução adotada, 
o script utilizado, itens de configuração afetados e outras informações importantes para geração de informação 
histórica do atendimento. 
3.4.1.6. Manter atualizada a base de dados de gerência de configuração referente aos componentes de serviços 
afetados pelo atendimento ao chamado, relacionados aos serviços entregues/disponibilizados aos usuários. 
3.4.1.7. Executar os procedimentos padrão de atendimento, gerando uma forma única de comportamento dos 
atendentes de 1º nível no relacionamento com os usuários. 
3.4.1.8. Seguir o fluxo do processo de atendimento para incidentes e requisições definido  
pelo TRT, bem como quaisquer outros processos relacionados à Central de Serviços, de acordo com a biblioteca ITIL, 
que venham a ser definidos pelo TRT. 
3.4.1.8.1. Os fluxos de processo citados poderão sofrer modificações durante a vigência do contrato, decorrentes do 
processo de melhoria contínua implementado pela área de TI do TRT. 
3.4.1.8.2. A empresa CONTRATADA deverá se adequar às modificações submetidas em prazo a ser acordado pelas 
partes, sem ônus para o Tribunal, refletindo estas adequações na solução de gerenciamento de serviços de TI - SGS. 
3.4.1.9. Realizar procedimentos de comunicação em massa, informando proativamente os usuários acerca de paradas 
programadas e incidentes de impacto organizacional ou departamental. 
3.4.1.10. Orientar e prestar assistência remota aos usuários de serviços de TI, executando intervenções remotas na 
estação de trabalho do usuário para a realização de configurações, instalações e remoções de aplicativos, bem como 
reparos diversos que constem na lista de chamados elegíveis definida em conjunto CONTRATANTE e CONTRATADA. 
3.4.1.10.1. As intervenções remotas deverão ser sempre previamente autorizadas pelo usuário da estação de 
trabalho. 
3.4.1.11. Assegurar que os atendimentos críticos sejam priorizados. 
3.4.1.12. Assegurar que atendimentos a serviços classificados como críticos ou importantes estejam sendo 
comunicados de acordo com o mapeamento de comunicações elaborado pelo TRT. 
3.4.1.13. Assegurar a consistência das informações constantes nos registros de atendimento, no que se refere ao 
cadastro e categorização dos incidentes e requisições, sendo atualizadas em tempo real, na ferramenta de controle 
de chamados de suporte a ser disponibilizada pela CONTRATADA. 
3.4.1.14. Elaborar, propor melhorias e manter atualizados os procedimentos operacionais padrão (POPs) para os 
serviços de TI, seguindo o processo de aprovação definido pelo TRT. 
3.4.1.15. Elaborar, propor melhorias e manter atualizados procedimentos de autoatendimento ao usuário de TI do 
TRT, quando aplicáveis, seguindo o processo de aprovação definido pelo TRT. 

https://pronet-pe.com.br
https://pronet-pe.com.br
https://pronet-pe.com.br
https://www.facebook.com/pronet.oficial/
https://www.instagram.com/pronet.oficial
https://www.linkedin.com/company/pronet-tecnologia-e-engenharia/


 

 
 
 
 

8 
 

3.4.1.15.1.A existência de procedimentos desta natureza não desobriga a CONTRATADA a realizar o atendimento 
telefônico ao usuário de TI, caso o usuário opte por não utilizar o canal de autoatendimento. 
3.4.1.16. Assegurar a segurança da informação na execução do objeto contratual. 
3.4.1.17. Receber notificações de eventos significativos detectados na infraestrutura e nos serviços de TI para que os 
técnicos de atendimento tratem a falha antes que os usuários percebam e reportem o ocorrido.  
3.4.1.17.1. Os eventos devem ser tratados como chamados, seguindo o fluxo do processo definido. 
3.4.1.18. Encaminhar para os grupos solucionadores de segundo nível os atendimentos não solucionados, conforme 
nível de serviço estabelecido, seguindo as definições do Catálogo de Serviços de TI do TRT. 
3.4.1.19. Monitorar o atendimento, realizando a gestão do ciclo de vida do chamado. 
3.4.1.20. Realizar pesquisa de satisfação para todos os chamados concluídos. 
3.4.1.20.1. As pesquisas deverão ser realizadas por e-mail automático. 
3.4.1.20.2. Toda pesquisa deverá estar diretamente relacionada a um chamado. 
3.4.1.20.3.O conteúdo da pesquisa e a escala de satisfação serão definidos pela CONTRATANTE. 
3.4.1.20.4.O resultado da pesquisa deverá integrar o Relatório de Posicionamento Mensal dos Serviços e comporá o 
indicador de satisfação, para fins de avaliação de qualidade. 
3.4.1.21. Realizar os procedimentos de resolução de problemas – troubleshooting – definidos pelo TRT. 
3.4.1.22. Reportar quaisquer inadequações ou sugestões de melhoria na documentação dos serviços e procedimentos 
do TRT. 
3.4.1.23. Produzir informações gerenciais sobre os serviços prestados. 
3.4.1.24. Manter atualizadas todas as informações referentes aos serviços de TI, inserindo, atualizando e excluindo 
dados referentes a procedimentos operacionais, troubleshootings, scripts de atendimento, catálogo de serviços, 
conforme processo definido pelo TRT. 
3.4.2. Os chamados cujo ciclo de vida seja exclusivamente interno (entre unidades da Secretaria de Tecnologia da 
Informação do TRT) não serão de responsabilidade da CONTRATADA. 
3.4.3. A Central de Serviços deverá utilizar os seguintes meios de contato para a operação das suas atividades: cliente 
web da ferramenta a ser disponibilizada pela CONTRATADA, (prioritariamente para a abertura de chamados), 
telefone, e-mail e chat. 
3.4.3.1.1. Os usuários de TIC do TRT deverão utilizar, prioritariamente, a SGS para a abertura de chamados (intranet 
ou chat), salvo em situações em que o usuário não tenha acesso à uma estação de trabalho para fazê-lo. 
3.5. Requisitos de Negócio Aplicados ao Suporte Técnico Local (2º Nível) - Itens 2 e 3 
3.5.1. As atividades desempenhadas pelo Suporte Técnico Local possuem natureza intelectual e tecnológica 
relacionadas a manutenções, revisões, reparos/consertos e atualizações de hardware e/ou software. 
3.5.2. Os técnicos da equipe de suporte de 2º Nível da CONTRATADA deverão atuar nas dependências da 
CONTRATANTE. 
3.5.3. Os tipos de serviços a serem prestados pelo Suporte Técnico Local incluem, mas não se limitam a: 
3.5.3.1. Suporte aos sistemas operacionais: Windows 2008, Windows 2012, Windows XP/Vista, Windows 7, Windows 
8 e Windows 10; 
3.5.3.2. Suporte a Redes (LAN e WAN); 
3.5.3.3. Suporte a Internet/Intranet; 
3.5.3.4. Suporte a impressão; 
3.5.3.5. Suporte a E-mail; 
3.5.3.6. Suporte ao Active Directory; 
3.5.3.7. Suporte a Hardware; 
3.5.3.8. Suporte a suítes de aplicativos para escritório Microsoft Office e BrOffice; 
3.5.3.9. Suporte a Sistemas Administrativos; 
3.5.3.10. Suporte a Sistemas Judiciais (Instalação, Configuração e Operação Básica, de acordo com os scripts de 
atendimento fornecidos pela CONTRATANTE); 
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3.5.3.11. Instalação de aplicativos tais como BrOffice, Microsoft Office, Antivírus, Adobe Reader e etc; 
3.5.3.12. Esclarecimento de dúvidas no uso de sistema operacional, aplicativos de escritório, sistemas administrativos 
e sistemas de acompanhamento judicial; 
3.5.3.13. Serviços de gestão de usuários e grupos; 
3.5.3.14. Montagem e manutenção básica preventiva de equipamentos, incluindo a limpeza interna dos equipamentos 
de informática; 
3.5.3.15. Assistência técnica a estações de trabalho e notebooks (verificações simples e troca de componentes 
defeituosos fornecidos pela CONTRATANTE); 
3.5.3.16. Deslocamento de equipamentos para atualização de parque, instalação de novas unidades de trabalho, 
solução de problemas, dentre outros, conforme a necessidade da demanda do TRT, em todo o Estado de Alagoas. 
3.5.4. Os serviços de suporte técnico local serão prestados no horário das 07:30 às 17h, nas diversas unidades do 
TRT localizadas no Estado de Alagoas. 
3.5.4.1. Durante o período de vigência do contrato, poderá ocorrer a implantação de novas unidades ou alterações 
nos locais hoje existentes e que deverão ser atendidas pela CONTRATADA, respeitado o direito da CONTRATADA de 
requerer o reequilíbrio contratual nestas situações, caso necessário. 
3.5.5. Os chamados serão encaminhados para a CONTRATADA através do sistema de gerenciamento de serviços de TI 
- SGS. 
3.5.6. O serviço a ser contratado caracteriza-se pelo atendimento tempestivo às demandas dos usuários, decorrentes 
de falhas ou dúvidas quanto ao funcionamento do ambiente e das soluções de TI do TRT. 
3.5.7. A CONTRATADA deverá assegurar a qualidade, eficiência e eficácia nas atividades de suporte técnico local. 
3.5.8. Os técnicos de suporte de 2º nível deverão resolver seus chamados da forma mais eficiente possível, conforme 
o tipo do chamado, atendendo aos níveis de serviço definidos. Desta forma, poderá ser utilizado também o acesso 
remoto para realização de suas atividades, quando possível. 
3.5.9. A Secretaria de Tecnologia da Informação do TRT designará um gestor do processo, responsável por monitorar 
o andamento do fluxo de processos de atendimento ao usuário, identificando e tratando as anormalidades, gargalos 
e possibilidades de melhorias no fluxo de processos. 
3.5.10. São atribuições do Suporte Técnico Local: 
3.5.10.1. Atender as demandas técnicas presenciais no ambiente do usuário, sendo acionado pelo nível de suporte 
antecedente, conforme processo de atendimento, para resolver incidentes ou requisições. 
3.5.10.1.1.O atendimento também poderá ser realizado de forma remota, a depender do serviço associado ao 
chamado conforme procedimentos operacionais definidos. 
3.5.10.2. Observar o atendimento aos níveis de serviço acordados para cada tipo de serviço existente no Catálogo de 
Serviços de TI do TRT. 
3.5.10.3. Seguir o fluxo do processo de atendimento para incidentes e requisições definido pelo TRT, bem como 
quaisquer outros processos relacionados a suporte a serviços de TI, de acordo com a biblioteca ITIL, que venham a ser 
definidos pelo TRT. 
3.5.10.3.1. Os fluxos de processo citados poderão sofrer modificações durante a vigência do contrato, decorrentes do 
processo de melhoria contínua implementado pela área de TI do TRT. 
3.5.10.3.2.A empresa CONTRATADA deverá se adequar às modificações submetidas em prazo a ser acordado pelas 
partes, sem ônus para o Tribunal, refletindo as modificações na SGS.  
3.5.10.4. Manter atualizadas as bases de conhecimento e bases de soluções aplicadas, necessárias para auxiliar na 
resolução de incidentes futuros. 
3.5.10.4.1.Para cada chamado atendido, resolvido no 2º nível de suporte, deverão ser registradas a solução adotada, 
de forma concisa e de fácil interpretação, o script utilizado, item de configuração afetado e outras informações 
importantes para geração de informação histórica do atendimento. 
3.5.10.5. Elaborar procedimentos operacionais padrão (POPs) para aqueles serviços candidatos a se tornarem 
elegíveis, seguindo o processo de autorização definido pelo TRT. 
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3.5.10.6. Elaborar procedimentos e documentações para guiar o atendimento de 2º nível de serviços de TI, quando 
aplicáveis e úteis para a eficiência e eficácia no atendimento, seguindo o processo de autorização definido pelo TRT. 
3.5.10.7. Encaminhar o atendimento aos grupos solucionadores de TI do TRT, conforme definido no Catálogo de 
Serviços, sempre que não for possível resolvê-lo no escopo do conhecimento de suporte técnico local. 
3.5.10.8. Assegurar a segurança da informação na execução do objeto contratual. 
3.5.10.9. Investigar e diagnosticar uma solução de contorno ou definitiva para um incidente não resolvido no primeiro 
nível. Resolver o incidente utilizando este diagnóstico. 
3.5.10.10. Realizar atividades de suporte técnico de hardware e software; instalação, configuração e suporte a 
estações de trabalho e servidores de rede, softwares de rede de comunicação de dados; cabeamento estruturado de 
dados, ativos de rede, realizar atividades de manutenção preventiva nos equipamentos de propriedade do Tribunal e 
realizar os transportes de equipamentos. 
3.5.10.11. Prestar o suporte no local do equipamento reclamado, utilizando-se da base de conhecimento existente, 
bem como de manuais técnicos para ajudá-lo na solução. Existindo solução, esta deverá ser aplicada a fim de restaurar 
o funcionamento normal do equipamento. 
3.5.10.12. Prestar o suporte técnico local às sessões do Tribunal e eventos especiais promovidos pelo TRT, conforme 
demanda estimada no item 10 deste documento. 
3.5.10.12.1. É necessária a presença de pelo menos um técnico de prontidão durante as duas horas iniciais da sessão 
do Tribunal, contadas a partir dos 15 (quinze) minutos que antecedem seu início. 
3.5.10.12.2. É necessária a presença de pelo menos um técnico de prontidão durante todo o evento especial realizado 
pelo TRT, quando solicitado. 
3.5.10.12.3. A agenda destas atividades, para as quais a presença técnica é necessária, será fornecida pelo TRT com 
antecedência mínima de 72 horas corridas. 
3.5.10.12.4. Para cada ocorrência de sessões e eventos, será registrado um chamado de suporte técnico. 
3.5.10.13. Respeitar os níveis de serviço acordados, sendo agendado o atendimento junto ao usuário, sempre que 
possível, a fim de evitar transtornos em decorrência de paralisações dos serviços ou impossibilidade de sua execução, 
verificando-se o horário de funcionamento de cada uma das unidades. 
3.5.10.13.1. Para os casos em que haja necessidade de paralisação do equipamento do usuário para manutenção 
corretiva, o técnico da CONTRATADA deverá realizar o backup dos arquivos de trabalho do usuário para outro 
microcomputador indicado pelo TRT, a fim de que as atividades não sejam paralisadas. Ao ser restaurado, o 
equipamento será devolvido ao usuário e os procedimentos para a troca dos equipamentos deverão, da mesma forma, 
ser realizados pelo técnico. 
3.5.10.14. Realizar manutenção de equipamentos em geral, inclusive realizando pequenos reparos em componentes 
de serviços disponibilizados aos usuários, exceto para os equipamentos em garantia ou cobertos por contrato de 
manutenção, para os quais caberá à CONTRATADA apenas as atividades de transporte, configuração, salva de dados 
e instalação. As peças de reposição serão fornecidas pelo TRT. 
3.5.10.15. Realizar o transporte de ativos de TI do TRT caso haja a necessidade para a resolução de um chamado de 
suporte técnico, seguindo o processo definido pela Secretaria de Tecnologia da Informação, sempre com autorização 
do responsável da área. 
3.5.10.15.1. O transporte de equipamentos terá a finalidade de apoiar o atendimento de incidentes e demandas que 
exigem a movimentação destes ativos entre a Secretaria de Tecnologia da Informação e o usuário final. 
3.5.10.15.2. Os deslocamentos, veículos e materiais utilizados para este fim serão de responsabilidade da 
CONTRATADA. 
3.5.10.15.3. O transporte se dará sempre entre a Secretaria de Tecnologia da Informação do TRT e o local onde se 
encontra o usuário final. 
3.5.10.16. Não haverá pontos de reserva técnica de equipamentos fora das instalações do edifício Sede do TRT, na 
cidade de Maceió. 
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3.5.10.17. Assegurar a consistência das informações constantes nos registros de atendimento, no que se refere ao 
cadastro e categorização dos incidentes e requisições, sendo atualizadas em tempo real, na ferramenta de controle 
de chamados de suporte a ser disponibilizada pelo TRT. 
3.5.10.18. Produzir informações gerenciais sobre os serviços prestados. 
3.5.10.19. Manter atualizada a base de dados de gerência de configuração referente aos componentes de serviços 
afetados pelo chamado de suporte técnico, relacionados aos serviços entregues/disponibilizados aos usuários. 
3.6. Requisitos de Capacitação dos Funcionários da CONTRATADA 
3.6.1. A CONTRATADA deverá promover treinamento e atualização dos profissionais que atuam nas atividades 
contratadas, de acordo com as necessidades dos serviços e sempre que o gestor do contrato entender conveniente, 
inclusive no caso de atualização tecnológica do ambiente de TI do Tribunal. 
3.6.1.1. Os recursos e local de treinamento deverão ser fornecidos pela CONTRATADA. 
3.6.1.2. Os treinamentos deverão ocorrer preferencialmente fora do horário normal de expediente, devendo ser 
comprovados por meio de certificados. 
3.6.1.3. Após a implantação dos serviços, sua execução não poderá ser afetada durante o período de realização de 
treinamentos. 
3.6.1.4. Os referidos treinamentos não deverão acarretar ônus para o TRT. 
3.6.2. Os profissionais da CONTRATADA, envolvidos na execução dos serviços, deverão estar capacitados nos recursos 
que compõem o ambiente operacional do TRT. 
3.6.3. Quanto à capacitação nos recursos que compõem o ambiente operacional do TRT: 
3.6.3.1. Será promovida pela CONTRATADA para os profissionais envolvidos na execução do contrato, tanto na Central 
de Serviços quanto no Suporte local no que couber, englobando, no mínimo, os itens abaixo: 
3.6.3.1.1. Treinamento inicial e atividades de educação continuada, relativos às técnicas de atendimento telefônico, 
posturas profissionais, capacitação, riscos da atividade e outros, previstos na Portaria n° 09, do Ministério do Trabalho 
e Emprego, de 30 de março de 2007. 
3.6.3.1.2. Técnicas e habilidades de atendimento telefônico e presencial ao cliente, para o fornecimento de um serviço 
de excelência ao usuário da CONTRATANTE (conforme exigido em contrato, bem como, outras diretrizes adicionais); 
3.6.3.1.3. Regras de comportamento e disciplina; 
3.6.3.1.4. Sigilo profissional; 
3.6.3.1.5. Tratamento com os usuários (Magistrados, Servidores, etc.); 
3.6.3.1.6. Instalação e configuração do Windows; 
3.6.3.1.7. Redes baseadas no Windows; 
3.6.3.1.8. Arquitetura e tecnologia de redes; 
3.6.3.1.9. Boas práticas em segurança da informação; 
3.6.3.1.10. Visão geral do Active Directory; 
3.6.3.1.11. Gerenciamento de Desktop; 
3.6.3.1.12. Instalação e administração de impressoras; 
3.6.3.1.13. Instalação de hardware e drivers; 
3.6.3.1.14. Funcionalidades do Microsoft Office. 
3.6.3.2. A CONTRATANTE realizará o treinamento inicial para a implantação da solução referente aos sistemas 
corporativos e serviços providos pelo TRT, processos e regras mínimas de atendimento requeridas, bem como 
sempre que surgirem novos serviços de TI. Nesta oportunidade, a CONTRATADA deverá capacitar multiplicadores 
que atuarão como instrutores nos treinamentos posteriores. Estão incluídos os itens: 
3.6.3.2.1. Normas operacionais e de segurança da informação no TRT; 
3.6.3.2.2. Ferramenta de registro de chamados fornecida pelo TRT; 
3.6.3.2.3. Base de conhecimento, scripts e outros documentos inerentes ao processo de atendimento (primeiro e 
segundo níveis); 
3.6.3.2.4. Busca de informações corporativas do Tribunal (portais, jurisprudência, etc.); 

https://pronet-pe.com.br
https://pronet-pe.com.br
https://pronet-pe.com.br
https://www.facebook.com/pronet.oficial/
https://www.instagram.com/pronet.oficial
https://www.linkedin.com/company/pronet-tecnologia-e-engenharia/


 

 
 
 
 

12 
 

3.6.3.2.5. Estrutura do Tribunal, organograma, unidades físicas (capital e região metropolitana, interior); 
3.6.3.2.6. Movimentação de materiais entre as unidades e providências; 
3.6.3.2.7. Principais sistemas de 1º Grau da CONTRATANTE – regras de negócio sobre o trâmite processual no 1º Grau; 
3.6.3.2.8. Principais sistemas de 2º Grau da CONTRATANTE – regras de negócio sobre o trâmite processual no 2º Grau; 
3.6.3.2.9. Intranet – Ambiente de gestão de documentos e dados no TRT bem como seus sistemas administrativos; 
3.6.3.2.10. Demais sistemas corporativos da CONTRATANTE que serão atendidos pelos técnicos da CONTRATADA. 
3.6.3.3. Carga horária mínima: deve satisfazer os conteúdos relativos a cada atividade, tendo como referência a carga 
horária mínima de 20 (vinte) horas por profissional. 
3.6.3.4. O ambiente tecnológico para a realização dos treinamentos será disponibilizado pela CONTRATADA, contendo 
computadores e equipamento de projeção, para permitir a exposição de material teórico e aplicação de exercícios 
práticos. 
3.6.3.5. Perfil do instrutor: instrutores capacitados da CONTRATADA no conteúdo abordado no item e servidores 
indicados pelo TRT, conforme detalhado neste documento. 
3.6.3.5.1. O conteúdo referente aos sistemas corporativos e serviços providos pelo TRT, assim como as regras mínimas 
de atendimento requeridas, serão fornecidos pela Secretaria de Tecnologia da Informação do TRT. 
3.6.3.6. Frequência dos treinamentos: treinamento inicial para a implantação da solução, treinamentos eventuais 
condicionados a troca de funcionários, treinamentos semestrais para atualização, bem como treinamentos 
excepcionais em caso de redesenho do fluxo de processo ou migração tecnológica com alterações de alto impacto. 
3.6.3.7. Modalidade e metodologia: exposição de material teórico (presencial ou on-line de forma síncrona) e 
exercícios práticos. 
3.6.3.8. Deverá haver alinhamento constante de conhecimentos entre os profissionais da empresa CONTRATADA e a 
equipe de TI do TRT, visando uniformizar o conhecimento acerca da infraestrutura tecnológica do Tribunal, processos 
e procedimentos. 
3.7. Requisitos Legais 
3.7.1. A execução do objeto da contratação deverá atender às normas e políticas de Segurança da Informação do TRT. 
3.7.2. O ambiente físico da CONTRATADA e o serviço de atendimento da Central de Serviços 1º Nível deverá estar 
compatível com o disposto na NR17 do Ministério do Trabalho e seu Anexo 2 (Portaria nº 9, 30/03/2007) e na 
recomendação técnica DSST nº 01/2005 do mesmo órgão. 
3.8. Requisitos de Manutenção 
3.8.1. Durante a execução contratual poderão surgir modificações nos fluxos de processos relacionados ao 
atendimento e suporte a usuários e nos procedimentos adotados pela área de TI, provenientes das atividades de 
monitoramento e melhoria contínua. A CONTRATADA deverá se adequar aos novos processos e procedimentos sem 
acarretar ônus ao TRT. 
3.8.2. Caso o item 5 seja contratado, e durante toda a execução do contrato, deverá ser mantida a mesma ferramenta 
de gerenciamento de serviços (SGS), em sua versão mais estável e compatível com as características definidas no 
Anexo II do Termo de Referência. 
3.8.2.1. Caso haja imperiosa necessidade de mudança da ferramenta, deverão ser seguidos os procedimentos de 
implantação definidos neste documento e obedecidos o planejamento e prazos definidos pela CONTRATANTE para a 
migração, em comum acordo com o TRT. 
 
ESPECIFICAÇÃO DA SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE TIC - SGS 
 
1. Da Solução de Gerenciamento de Serviços de TIC – SGS 
1.1. Integra o item 5 do objeto a ser fornecido pela CONTRATADA, nos termos definidos neste documento, o serviço 
de acesso à Solução de Gerenciamento de Serviços de TIC - SGS, fundamentada nas melhores práticas da biblioteca 
ITIL – Information Technology Infrastructure Library, na modalidade de software como serviço ou nuvem. 
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1.2. O serviço será dimensionado em função do número de usuários agentes contratados (servidores do TRT 
solucionadores de chamados). 
1.3. A solução ofertada será a mesma a ser utilizada por todos os funcionários da CONTRATADA na execução do 
contrato decorrente desta ação. 
1.4. A CONTRATADA será responsável pelo fornecimento de toda a infraestrutura, licenciamento, manutenção, 
suporte e atualização necessários ao adequado funcionamento da solução ofertada. 
2. Requisitos de habilitação técnica da SGS 
2.1.1. A SGS deverá ser capaz de implementar as atividades e papéis previstos no framework ITIL (Information 
Tecnology Infrastructure Library) versão 3 ou superior abaixo relacionados: 
2.1.1.1. Cumprimento de Requisição (RF = Request Fulfillment); 
2.1.1.2. Gerenciamento de Incidente (IM = Incident Management); 
2.1.1.3. Gerenciamento de Problemas (PM = Problem Management); 
2.1.1.4. Gerenciamento de Mudanças (CHG = Change Management); 
2.1.1.5. Gerenciamento de Liberação e Implementação (REL = Release & Deployment Management); 
2.1.1.6. Gerenciamento de Conhecimento (KM = Knowledge Management); 
2.1.1.7. Gerenciamento de Configuração de Ativos e Serviços (SACM = Service Asset & Configuration Management); 
2.1.1.8. Gerenciamento de Catálogo de Serviços (SCM = Service Catalog Management); 
2.1.1.9. Gerenciamento de Nível de Serviço (SLM = Service Level Management). 
2.1.2. Para fins de comprovação do item anterior, a CONTRATADA deverá apresentar, na proposta comercial, 
obrigatoriamente, o Certificado PinkVerify V3 ou superior para os 9 (nove) processos desta contratação, válido, 
emitido pela entidade Pink Elephant Inc., para a solução a ser disponibilizada. 
2.1.2.1. Será admitida a cópia autenticada do certificado exigido no item anterior, ou ainda reprodução do site 
eletrônico da entidade certificadora (http://www.pinkelephant.com/PinkVERIFY), na qual deverá constar a ferramenta 
de gerenciamento de service desk e respectiva versão (em total conformidade com os produtos constantes em sua 
proposta), bem como a categoria de selo de certificação. 
2.1.3. Se o produto certificado através da PINK ELEPHANT V3 para os 9 (nove) processos exigidos for uma suíte, 
composta por um conjunto de produtos ou módulos de softwares integráveis, a CONTRATADA deverá fornecer acesso 
à solução completa com todos esses componentes para atender integralmente os 9 (nove) processos certificados 
exigidos; 
2.1.4. Os termos e definições na interface da solução devem estar alinhados com os termos e definições da biblioteca 
ITIL V3, para facilitar a rápida compreensão das funcionalidades disponíveis; 
2.1.5. Caso solicitado pela CONTRATANTE, deverão ser disponibilizados e instalados todos os módulos e/ou 
ferramentas para atender aos requisitos de Gestão de Ativos, que estará sempre associado ao processo de GERENCIAR 
CONFIGURAÇÃO E ATIVOS DE SERVIÇO. As informações dos ativos devem ser integradas ao CMDB; 
3. Requisitos da Interface da SGS 
3.1.1. Toda a interface (gerentes, analistas e usuários) deve ser em ambiente WEB, acessada via navegador compatível 
com Mozilla Firefox ou Google Chrome, aceitando-se excepcionalmente a utilização de uma aplicação desktop para a 
configuração, parametrização e administração da solução; 
3.1.2. Toda a interface (gerentes, analistas e usuários) deve ser no idioma português do Brasil, aceitando-se 
excepcionalmente que a interface de configuração, parametrização e administração operada pelos Administradores 
da Solução seja em inglês; 
3.1.3. A solução deve: 
3.1.3.1. Permitir a integração com E-MAIL para abertura e acompanhamento de incidentes; 
3.1.3.2. Exibir o CMDB na mesma interface de gerenciamento de incidentes, problemas, mudanças e configuração; 
3.1.3.3. Permitir visualização do CMDB de forma hierárquica e gráfica (relacionamentos e impactos entre IC’s); 
3.1.3.4. Permitir a visualização do calendário de mudanças de forma gráfica tratando o planejamento da janela de 
mudanças; 
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3.1.3.5. Permitir a personalização da visualização da FILA DE DEMANDAS do ANALISTA pelo próprio, sem a necessidade 
de alterar o esquema do banco ou código fonte; 
3.1.3.6. Fornecer diferentes grupos com visões detalhadas do evento, componentes e sistemas; 
3.1.4. A solução deverá apresentar flexibilidade na personalização e integração de interfaces, fluxos de trabalho e 
ações de automação; 
3.1.4.1. A personalização de interfaces e processos deverá ser realizada através de assistentes ou interfaces gráficas 
que permitam arrastar-e-soltar controles, imagens, rotinas e demais elementos componentes do processo 
automatizado de gestão de serviços de TI; 
3.1.4.2. A modelagem e construção das interfaces e relatórios de processos devem dispensar qualquer conhecimento 
de linguagens técnicas de programação; 
3.1.4.3. A solução deve permitir que o usuário final defina a disposição e a visibilidade dos itens de layout disponíveis 
para seu perfil, ajustando os layouts pré-definidos de interface; 
3.1.4.4. A solução deve permitir que o analista defina a disposição e a visibilidade dos itens para seu perfil; 
3.1.4.5. A solução deve permitir distribuir os usuários cadastrados entre os grupos ou perfis definidos; 
3.1.5. A solução deve garantir que todas as personalizações e configurações realizadas sejam automaticamente 
portadas para novas versões em caso de atualização, reinstalação ou upgrade, dispensando a necessidade de 
migrações ostensivas e onerosas; 
3.1.6. A interface web disponível deve atender tanto aos usuários da central de serviços, usuários administradores da 
solução ofertada e usuários finais, segregando corretamente estes perfis e apresentando a cada um apenas as 
funcionalidades disponíveis ao seu tipo de acesso; 
3.1.7. Os formulários disponíveis de cada disciplina de gestão devem permitir a entrada de dados através de código 
de barras ou web service; 
3.1.8. A solução deve permitir abrir mais de uma janela simultânea, permitindo que o usuário alterne entre as 
informações dispostas entre as disciplinas de gestão; 
3.1.9. Deve ser permitido alinhar todas as janelas lado-a-lado, para maximizar a diversidade de informações 
visualizadas; 
4. Requisitos técnicos da SGS  

4.1.1.  A solução deve ter capacidade multitenant, de forma que uma instalação centralizada seja capaz de atender a 
diferentes instituições, sem interferência das personalizações de uma instituição nos demais, inclusive quanto às 
rotinas de backup e recuperação de dados, e sem que os usuários tenham acesso às informações de instituições às 
quais não pertençam;  
4.1.2.  A solução deve permitir o registro e o acompanhamento de eventos (incidentes, problemas, mudanças, etc) 
pela central de serviços e grupos de atendimento, permitir acionar eventos (responder, resolver, encaminhar, etc) 
além de permitir o acompanhamento e auditoria do atendimento pelo usuário cliente, através da interface WEB;  
 4.1.3.  A solução deve permitir importar ou registrar, pelo menos, mas não limitado as seguintes informações sobre o 
usuário:  
4.1.3.1.  Nome e sobrenome;  
4.1.3.2.  Ramal;  
4.1.3.3.  E-mail;  
4.1.3.4.  Unidade Administrativa (lotação);  
4.1.3.5.  Situação do usuário – ativo, aposentado, cedido (fora de sede), etc.  
4.1.4.  A solução deverá possuir apenas um CMDB – Banco de Dados do Gerenciamento de Configuração – centralizado 
e que contenha todas as informações dos processos, eventos e ativos gerenciados pela solução;  
4.1.5.  A solução deverá oferecer nativamente um sistema de ajuda para o usuário, cuja pesquisa deve permitir a 
apresentação de tópicos referentes ao contexto atual;  
4.1.6.  A solução deve distinguir corretamente Incidentes, Problemas e Mudanças, de acordo com as definições da 
biblioteca ITIL V3;  
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4.1.7.  A solução deverá permitir anexar arquivos de qualquer extensão aos formulários de entrada de dados, 
independente do evento ou disciplina de gestão, para complementar as informações do processo;  
4.1.7.1.  A limitação do tamanho dos arquivos deverá ser configurável pelo administrador da ferramenta  
4.1.8.  A solução deve oferecer suporte multilíngue, incluindo suporte Unicode, para a correta apresentação dos dados 
de eventos do processo de gestão de serviços;  
4.1.9.  A CONTRATADA deve disponibilizar um ambiente de testes, com as mesmas configurações do ambiente em 
produção, para que as personalizações da solução e alterações em sua base de dados e atualizações de versão 
possam ser testadas e validadas antes da implantação em ambiente de produção, alinhado com os conceitos do 
Gerenciamento de Mudanças da biblioteca ITIL V3;  
4.2. Requisitos de integração com outras ferramentas  
4.2.1.  A ferramenta deverá utilizar o protocolo LDAP (pré-configurado para o Microsoft Active Directory e o 
OpenLDAP) para autenticação integrada de usuários, podendo importar informações para a base de dados local da 
solução, desde que garantida a atualização automática;  
4.2.2.  Para os processos ITIL V3 exigidos, caso a solução seja composta por mais de uma ferramenta, estas deverão 
ser integráveis;  
4.2.3.  A ferramenta deverá fornecer web services com as funcionalidades de abrir requisição ou incidentes retornando 
a identificação correspondente;  
4.2.4.  A ferramenta deverá permitir a integração com tablets e smartphones, provendo interface WEB para abertura, 
acompanhamento e acionamento em campo de incidentes e requisições de serviço para usuários finais e analistas por 
meio desses dispositivos;  
4.2.4.1.1. A interface para dispositivos móveis também deve permitir que usuários finais acessem o catálogo de 
serviços para o disparo de requisições de serviços a partir de smartphones e tablets;  
4.2.5.  A ferramenta deverá permitir a integração bidirecional com outras ferramentas, de inventário eletrônico e 
gerenciamento de ativos e configuração (ITAM), mesmo aquelas de outros fabricantes, através de conectores;  
4.2.6.  A ferramenta deverá permitir a integração com sistemas de e-mail padrão de mercado, para envio de e-mails 
(alertas, notificações) de forma automática, ou manual (pelo operador), bem como troca de mensagens entre os 
profissionais da TI ou outros usuários da solução;  
4.2.7.  A ferramenta deverá permitir a integração com sistemas de monitoramento padrão de mercado, incluindo 
ferramentas Open Source e gratuitas, para a medição da disponibilidade e abertura automática de tickets;  
4.2.8.  A solução deve permitir a gestão dos contadores de licenças de software na Gestão de Ativos de forma 
integrada, associando os contratos de licenciamento com os títulos inventariados, debitando/acrescentando   
automaticamente   dos contadores conforme as informações inventariadas;  
4.2.9.  A solução deve oferecer integração nativa com o serviço de telefonia através de interfaces de telefonia padrão 
de mercado;  
5. Requisitos Funcionais da SGS  
5.1. Além dos requisitos funcionais definidos nos subitens abaixo, a solução ofertada pela CONTRATADA deve atender 
integralmente a todos os demais requisitos e recomendações do ITIL V3 para as disciplinas detalhadas abaixo, 
exigência esta que deverá ser comprovada com a proposta e o fornecimento integral da solução principal, mais 
eventuais módulos ou ferramentas adicionais, devidamente certificados PINK ELEPHANT V3 para o respectivo 
processo.  
5.2. Da Função Central de Serviços  
5.2.1.  Função cujo objetivo é prover um ponto único de contato entre o usuário final do TRIBUNAL e a área de TI da 
CONTRATANTE;  
5.2.2.  A Central de Serviços deverá permitir o encaminhamento de solicitações, chamados e demais fluxos de trabalho 
para tratar os processos suportados por ela para as áreas de suporte;  
5.2.3.  A solução proposta deverá controlar e administrar todos os chamados e solicitações que forem encaminhadas;  
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5.2.4.  A solução deverá permitir a abertura de chamados e solicitações para tratamento pela Central de Serviços por, 
pelo menos, um portal de autoatendimento do tipo Self Service, contato telefônico com a Central de Serviços e contato 
via voz com uma central de atendimento virtual automatizada do tipo URA;  
5.2.5.   A solução deverá permitir que o próprio usuário finalize os chamados;  
5.2.6.   A solução deverá possuir funcionalidades para o Gerenciamento de Ordens de Serviço. As Ordens de Serviço 
deverão poder ser abertas isoladamente ou associadas a Incidentes de Clientes, Incidentes de Infraestrutura e 
Problemas;  
5.2.7.   A solução proposta deverá permitir executar o cadastro de todas as ocorrências de indisponibilidade de 
serviços;  
5.2.8.   A solução proposta deverá representar um ponto central de contato para todo problema de infraestrutura, 
tornando possível a otimização do gerenciamento de custos e melhora no nível de serviço;  
5.2.9.   A solução proposta deverá implementar a integração do ciclo de vida do ticket (chamados, incidentes, 
problemas e requisições) com acompanhamento de qualidade no nível de serviço;  
5.2.10.  A solução proposta deverá implementar o correto tratamento de um chamado a partir das diversas visões do 
processo (Atendente, Solucionador, Supervisor e Usuário Final);  
5.2.11.  A solução proposta deverá utilizar ou prover um sistema de alarmes proativos, que façam o monitoramento 
dos prazos de execução das solicitações em andamento. Nesse monitoramento os alarmes devem ser acionados, de 
acordo com regras pré-estabelecidas pela CONTRATANTE. A notificação deverá utilizar o correio eletrônico da 
CONTRATANTE, através do protocolo SMTP;  
5.2.12.  A solução proposta deverá prover meios para o controle de qualidade técnica do serviço prestado, por meio 
de relatórios gerenciais e estatísticos, bem como logs;  
5.2.13.  A solução proposta deverá permitir a administração das ocorrências por chamado, por técnico, ocorrências 
em atraso, ocorrências fechadas, por unidade administrativa e por chamado externo a fornecedores, contratados, 
bem como outros a serem definidos;  
5.2.14.  A solução proposta deverá contar com a possibilidade de representação gráfica de limites, quantitativos e 
outras métricas definidas pela CONTRATANTE, sem a necessidade de codificação (linguagem de programação);  
5.2.15.  A solução deve permitir que administradores definam livremente, através de parametrização, sem 
necessidade de programação complementar, quais são as possibilidades de pré-classificação dos incidentes ou 
requisições de serviços que serão encaminhadas pelos  
usuários finais da TI.  
5.3. Do Gerenciamento de Cumprimento de Requisição  
5.3.1.   A solução deve permitir a criação, modificação e cumprimento e fechamento de registros de requisições de 
serviço;  
5.3.2.   A solução deve possuir uma lista de serviços pré-definidos que podem ser requisitados pelo usuário;  
5.3.3.   A solução deve possuir uma visão baseada em permissões do requisitante dos serviços no catálogo que o 
usuário tem direito a requisitar;  
5.3.4.   A solução deve automatizar o roteamento de requisições para a coleta das autorizações apropriadas;  
5.3.5.   A solução deve permitir que o usuário submeta requisições de serviço, mantenha a visibilidade detalhada do 
cumprimento da requisição e cancele as requisições que não sejam mais necessárias; 
5.3.6.   A solução deve  automatizar  a categorização  rápida  de requisições  (ex.: Provisionamento vs. Solicitações de 
Informação), classificação e armazenamento da requisição de serviços;  
5.3.7.   A solução deve possuir uma interface simples e intuitiva, facilitando para que o usuário localize os serviços e 
faça suas solicitações a partir de um “menu” de opções de serviço pré-definidas;  
5.3.8.   A solução deve permitir a pesquisa de requisições existentes de determinado usuário;  
5.3.9.   A solução deve facilitar a definição de limites para a automação da escalação de requisições;  
5.3.10.  A solução deve permitir que indicadores de impacto, prioridade e urgência sejam atribuídos ao registro da 
Requisição de Serviço;  
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5.3.11.  A solução deve suportar o roteamento automático e a coordenação de requisições de serviço entre os times 
de suporte;  
5.3.12.  A solução deve facilitar os processos de trabalho de requisições complexas através de tarefas sequenciais e 
paralelas;  
5.3.13.  A solução deve ser flexível na extração de relatórios de requisição de serviços;  
5.3.14.  A solução deve permitir e facilitar a análise de requisições de serviço para identificar métricas;  
5.3.15.  A solução deve facilitar a geração de relatórios de requisições de serviço incompletas;  
5.3.16.  A solução deve facilitar a criação de regras de negócio para requisições específicas ou grupos de requisições, 
para automatizar processos, tarefas, notificações, etc;  
5.3.17.  A solução deve facilitar o rastreamento de requisições de serviço contra os SLAs estabelecidos;  
5.3.18.  A solução deve medir a demanda atual para um serviço específico e suas requisições;  
5.3.19.  A solução deve suportar a criação automatizada de Requisições, a partir de Incidentes;  
5.3.20.  A solução deve identificar automaticamente os Incidentes e Problemas relacionados à Requisição;  
5.3.21.  O Gerenciamento de Requisições de Serviço deve ser nativamente integrado ao CMDB, para permitir associar 
um IC à Requisição de Serviço;  
5.3.22.  A solução deve associar automaticamente a Requisição de Serviço ao Catálogo de serviço;  
5.3.23.  O requisitante deve poder abrir Requisições de Serviço a partir do Catálogo de Serviços;  
5.3.24.  A solução deve disparar automaticamente notificações para os interessados no andamento do cumprimento 
da requisição;  
5.3.25.  Uma requisição de serviços deve poder ser convertida em, ou associado a, um incidente, e vice-versa;  
5.3.26.  A solução deverá possuir funcionalidade de autoatendimento (self-help), onde o USUÁRIO poderá obter 
respostas para questionamentos comuns e serviços de suporte de forma imediata e automatizada;  
5.3.27.  A solução deverá permitir a criação de categorias e, pelo menos, três níveis de subcategorias de requisições 
de serviços, inclusive suportando categorias restritas aos USUÁRIOS finais, isto é, categorias a serem utilizadas apenas 
pelo pessoal de TI;  
5.3.28.  A solução deverá suportar a customização dos formulários de requisições de serviços, suportando a definição 
de campos obrigatórios. Os formulários customizados poderão ser utilizados nos workflows definidos para cada tipo 
de requisição de serviço;  
5.3.29.  A interface deve permitir a alteração da instância do fluxo da requisição já em andamento quando necessário 
(alteração do processo em tempo de execução);  
5.4. Do Gerenciamento de Incidente  
5.4.1.   A solução deve oferecer a capacidade de registrar incidentes a partir de diferentes fontes, tais quais, mas não 
limitadas a:  
5.4.1.1.  Por telefone (CTI e central de serviços);  
5.4.1.2.  Por e-mail;  
5.4.1.3.  Pela web (intranet/internet);  
5.4.1.4.  Através de ferramentas externas de monitoramento, gerenciamento de rede, etc;  
5.4.2.   A solução deve possuir a habilidade de restringir quem pode ou não registrar Incidentes, Problemas e Mudanças 
baseado em definições de permissões e Perfis;  
5.4.3.   A solução deve diferenciar corretamente registros de Incidentes de Problemas e Mudanças, de acordo com as 
definições da Biblioteca ITIL V3;  
5.4.4.   O preenchimento de um registro de incidente deve se beneficiar da seleção de informações através de caixas 
drop down com dados pré-definidos e validados;  
5.4.5.   As listas de valores devem ser filtradas pela entrada parcial de informações, para facilitar a localização de itens 
em listas muito extensas ao digitar;  
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5.4.6.   O Gerenciamento de Incidentes deve ser nativamente integrado ao Gerenciamento de Ativos e Configuração 
para a conexão com o CMDB, permitindo associar registros de Incidentes com os respectivos itens de configuração 
afetados;  
5.4.7.   A solução deve permitir autopopular campos baseado na entrada parcial de texto, como, por exemplo, 
autopopular as informações completas de contatos com o usuário através da digitação de parte de seu nome de 
usuário da rede;  
5.4.8.   O Gerenciamento de Incidentes deve possuir um mecanismo que não permita a inclusão de detalhes incorretos 
em campo autopopulado;  
5.4.9.   A solução deve possuir valores chave pré-validados para campos específicos do incidente, tais como, mas não 
limitado a, Impacto, Prioridade, SLA e equipe inicial de suporte, definidos automaticamente com base no tipo de IC, 
categoria do Incidente, Localização, Usuário  
Afetado, etc;  
5.4.10.  A solução deve permitir que esta definição seja criada através de construtores de eventos ou regras, 
dispensando qualquer necessidade de conhecimento técnico de linguagens de programação ou modelagem de dados;  
5.4.11.  Os valores pré-definidos baseados nas características do Incidente devem poder ser alterados, dependendo 
das permissões do usuário;  
5.4.12.  Para critérios específicos de um Incidente, a solução deve ser capaz de marcar um registro para retorno ao 
usuário por parte do analista, de forma que o tempo decorrido entre a abertura do chamado e o retorno do analista 
para o usuário final seja controlado pelo SLA;  
5.4.13.  A solução deve fornecer um número identificador único para cada registro de incidente/problema/mudança 
aberto, de acordo com as definições da Biblioteca ITIL V3;  
5.4.14.  A solução deve permitir a identificação de incidentes semelhantes (Incident Matching) automaticamente ou 
por intermédio de filtros, oferecendo ao analista a possibilidade de consultar incidentes com critérios e características 
similares para uso em seu atendimento;  
5.4.15.  O Gerenciamento de Incidentes deve possuir integração nativa com o Gerenciamento de Conhecimento, 
permitindo disparar pesquisas à base de conhecimento diretamente da interface de registro do incidente;  
5.4.16.  As consultas à base de conhecimento devem ser feitas diretamente do contexto do Incidente, utilizando como 
critério palavras-chave e conteúdos do formulário de Incidente definidos pelo usuário;  
5.4.17.  A ferramenta deve possibilitar a escolha de mais de um documento de conhecimento existente para vincular 
ao chamado solucionado (incidente/problema/mudança), e também permitir a alteração da referência de 
procedimentos indicados anteriormente;  
5.4.18.  A solução deve ter a funcionalidade de criar registros rápidos de incidentes baseados em outros incidentes, 
para diminuir o tempo gasto pelo analista no registro de um incidente;  
5.4.19.  A funcionalidade acima deve permitir, também, criar um “Incidente Master” e rapidamente registrar a 
repetição de Incidentes a partir do incidente original, automaticamente associando os incidentes repetidos ao 
incidente master;  
5.4.20.  A solução deverá nativamente automatizar o fechamento de todos os incidentes repetidos quando o incidente 
master for fechado;  
5.4.21.  A ferramenta deve ter as duas abordagens, quais sejam, permitir o próprio usuário feche o chamado após 
receber e-mail com a informação de chamado resolvido ou fechar o chamado automaticamente, através de tempo 
configurável na ferramenta, caso ele não faça o encerramento (decurso de prazo);  
5.4.22.  A ferramenta deve permitir que o usuário devolva o chamado para a Central em caso  
de insatisfação com o atendimento (reabertura do chamado), dentro de tempo configurável;  
5.4.23.  A solução deve permitir o drill down (refinamento de consulta) em campos populados do Gerenciamento de 
Incidentes, para visualizar detalhes adicionais sobre o conteúdo do campo em questão;  
5.4.24.  A solução deve possuir a capacidade de notificar o registro de incidentes tanto para usuários quanto para 
equipes de suporte e times resolvedores, através de e-mail, etc.;  
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5.4.25.  O Gerenciamento de Incidentes deve ter a capacidade de autoescalação de Incidentes próximos de atingir os 
prazos previstos em SLA/OLA/UC;  
5.4.26.  A solução deve ser capaz de notificar as equipes e os gestores através de e-mail, etc.;  
5.4.27.  A solução deve permitir que usuários com as devidas permissões alterem dados do Incidente durante o seu 
ciclo de vida, tais como, mas não limitado a, prioridade, categoria, IC, SLA;  
5.4.28.  O Gerenciamento de Incidentes deve manter um histórico de auditoria completo, registrando que alterações 
foram feitas, por quem e quando;  
5.4.29.  A solução deve permitir que campos obrigatórios sejam definidos para o registro de um incidente, 
diferenciando estes campos em tela para que o operador, seja técnico ou usuário final, tenha clara ciência de quais 
são os campos obrigatórios;  
5.4.30.  O Gerenciamento de Incidentes deverá possuir integração nativa com os Gerenciamentos de Problemas e 
Mudanças, permitindo que registros de Problemas e Mudanças sejam associados a um registro de Incidente;  
5.4.31.  A solução deve permitir a impressão do registro de incidente, sem que para tal seja necessário fechar o 
registro;  
5.4.32.  A solução deve permitir o envio do registro de Incidentes/Problemas/Mudanças por e-mail e sua exportação 
para fontes de dados externas;  
5.4.33.  O ambiente Web deve permitir ter múltiplas janelas abertas e tantos registros de 
Incidente/Problema/Mudança quantos necessários para um mesmo usuário, sem restrições;  
5.4.34.  A solução deve facilitar o monitoramento e registro automático da disponibilidade da equipe de suporte em 
vários períodos;  
5.4.35.  Se um registro de incidente/problema/mudança for atribuído para um membro da equipe atualmente 
indisponível, esse registro deverá ser direcionado para outro membro da equipe que esteja disponível;  
5.4.36.  Deve ser possível atribuir incidentes para uma equipe ou grupo de suporte;  
5.4.37.  Deve ser possível atribuir incidentes para indivíduos (analistas ou administradores) ou grupos de atendimento;  
5.4.38.  A solução deve ser capaz de sugerir o time de suporte apropriado para a atribuição inicial ou subsequente, 
baseado no conteúdo do Incidente/Problema/Mudança;  
5.4.39.  Deve  ser  possível  restringir  que  times  de  suporte  possam  ter Incidente/Problema/Mudanças atribuídos, 
através de definições de permissões;  
5.4.40.  Deve ser possível restringir a atribuição de Incidente/Problema/Mudanças para indivíduos de times de 
suporte, através da definição de permissões;  
5.4.41.  A solução deve registrar a exata data e hora em que um registro foi atribuído a um time de suporte ou 
indivíduo;  
5.4.42.  A solução deve ser configurável para permitir a criação de calendários personalizados de dias e horas para 
efeito de cálculos corretos de intervalos e tempos de atendimento (contagem dos SLAs), conforme a necessidade da 
CONTRATANTE, com facilidade de personalização pelos administradores com permissões específicas para tal;  
5.4.43.  A solução deve permitir informar desvios, tais como feriados e dias não úteis;  
5.4.44.  A solução deve permitir informar horários úteis de funcionamento, baseado no horário de trabalho da 
CONTRATANTE;  
5.4.45.  A solução deve permitir basear os cálculos de tempos de atendimento e prazos para solução de chamados, 
bem como problemas baseados em tais calendários;  
5.4.46.  A solução deve automaticamente sugerir o SLA apropriado baseado em regras de  
negócio pré-definidas;  
5.4.47.  O SLA deve poder ser alterado, de acordo com as permissões do usuário atual;  
 5.4.48.  A solução deve garantir que usuários apenas registrem incidentes para a partição lógica a que pertencem;  
5.4.49.  A solução deve automaticamente sugerir ações apropriadas para resolver imediatamente um incidente ou 
permitir consulta a base de conhecimento na mesma tela do incidente, baseado no conteúdo informado pelo usuário, 
através de janelas ou seções dentro da mesma janela do incidente;  
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5.4.50.  A solução deve ser capaz de criar hyperlinks em documentos da base de conhecimento;  
5.4.51.  A solução deve permitir o estabelecimento da função Central de Serviço para o Gerenciamento de Incidentes 
no modelo SPOC, de acordo com as definições da biblioteca ITIL V3;  
5.4.52.  A solução deve permitir associar ou incluir múltiplos objetos no formulário de registro de um 
Incidente/Problema/Mudança, para que sejam visualizados no próprio formulário;  
5.4.53.  A solução deve permitir que um Incidente/Problema/Mudança seja diretamente atribuído a um prestador de 
serviço externo, baseado nas suas características;  
5.4.54.  Deve possuir a capacidade de selecionar automaticamente o prestador de serviço externo através da 
associação, também automática, do Incidente/Problema/Mudança ao SLA apropriado;  
5.4.55.  O Gerenciamento de Incidentes deve permitir tanto a classificação de um Incidente pelo serviço de TI afetado, 
tanto quanto pela falha de suas tecnologias associadas, quando um serviço do catálogo específico não for afetado;  
 5.4.56.  A solução deve suportar a entrada de texto livre para o registro de descrições de 
incidentes/Problemas/Mudanças, assim como para suas atividades de resolução;  
5.4.57.  A solução deve facilitar a geração de relatórios através de assistentes ou ferramentas especialistas, de forma 
gráfica, sem a necessidade de conhecimento de linguagens de programação ou modelagem de dados;  
5.4.58.  A solução deve possuir um histórico de auditoria completo e seguro de qualquer atualização do registro de 
Incidente/Problema/Mudança e atividades de resolução;  
5.4.59.  A solução deve facilitar o fechamento de Incidente/Problema/Mudança, utilizando códigos de categorização 
de fechamento parametrizáveis;  
5.4.60.  Um incidente deve poder ser convertido em, ou associado a, uma requisição de serviços e vice-versa;  
5.4.61.  A solução deve permitir a distribuição de incidentes ou requisições de forma manual (exemplo: técnico assume 
o chamado ou supervisor encaminha o chamado) ou de forma automática baseada em critérios como número de 
chamados na fila de tarefas;  
5.4.62.  A solução deverá permitir a monitoração e o rastreamento de incidentes;  
5.4.63.  Requisitos comuns referentes à Atualização e Resolução de Incidentes/ Problemas/ Mudanças  
5.4.63.1.  As atividades de atualização de registros de Incidente/Problema/Mudança devem ser controladas com base 
nas configurações de permissão dos usuários;  
5.4.63.2.  A solução deve ter a capacidade de notificar por E-mail o usuário e o time de suporte apropriado quando o 
registro de Incidente/Problema/Mudança for atualizado ou resolvido;  
5.4.63.3.  Um histórico de auditoria deve ser gravado para o registro de todas as atividades de atualização/resolução 
de Incidente/Problema/Mudança;  
5.4.63.3.1. Este histórico deve ser pesquisável;  
5.4.63.3.2. O histórico do ticket deve estar no formulário do ticket;  
5.4.63.4.  As atividades de atualização de um registro devem ser capazes de registrar detalhes e prazos e custos 
associados;  
5.4.63.5.  A atividade de atualização do registro deve gravar automaticamente quem tomou a ação e quando isto 
ocorreu;  
5.4.63.6.  A solução deve possuir atividades de atualização de registros pré-definidas, baseadas em permissões;  
5.4.63.6.1. Estas atividades devem incluir, pelo menos, atividades de Resolução e Fechamento, baseadas em 
permissões de usuário;  
5.4.63.6.2. A solução deve permitir criar atividades personalizadas pelo usuário, e que novas ações sejam criadas, não 
sendo restrita ao conjunto de atividades fornecidas pelo fabricante (hard coded);  
5.4.63.7.  As atividades de atualização de registros devem ser filtradas e disponibilizadas de acordo com a função do 
time de suporte ou perfil do usuário;  
5.4.63.8.  A solução deve possuir atividades de interrupção e reinício do cronômetro do SLA;  
5.4.63.9.  Quando um registro de Incidente/Problema/Mudança for resolvido, o time de suporte deve ser capaz de 
atualizar o registro com uma categorização de causa (ex. “erro do usuário”,  

https://pronet-pe.com.br
https://pronet-pe.com.br
https://pronet-pe.com.br
https://www.facebook.com/pronet.oficial/
https://www.instagram.com/pronet.oficial
https://www.linkedin.com/company/pronet-tecnologia-e-engenharia/


 

 
 
 
 

21 
 

“falta de patch corretivo”, etc) e com o IC e Serviço que tiveram a falha;  
5.4.63.10. A solução deve ser capaz de registrar códigos de cobrança e custos associados ao fechamento (resolução) 
do incidente/problema/mudança, para um eventual Gerenciamento Financeiro;  
5.4.63.11. A solução deve possuir a opção de habilitar a atribuição automática de um Incidente/Problema/Mudança 
resolvido para a Central de Serviços para o encerramento e confirmação com o usuário final;  
5.4.63.12. Usuários devem ser capazes de atualizar apenas os Incidentes/problemas/mudanças da partição lógica a 
qual pertencem;  
5.4.63.13. A solução deve permitir a reabertura de incidentes/problemas/mudanças fechados, baseados em 
permissões do usuário;  
5.4.63.14. Registros reabertos devem limpar automaticamente qualquer categorização de resolução;  
5.4.63.15. Registros reabertos devem reassumir automaticamente o SLA associado a ele, do ponto de parada, ou a 
critério da CONTRATANTE;  
5.4.63.16. A central de serviços e a equipe de suporte devem ter acesso a um pacote comum de detalhes de resolução 
(ex. artigos de conhecimento “how to’s” e resolução de problemas comuns);  
5.4.63.17. Além   dos  requisitos  comuns   à  atualização  e  resolução  de Incidentes/Problemas/Mudanças elencados 
dos itens anteriores, a solução deve atender aos seguintes requisitos para a Atualização e Resolução de Incidentes:  
5.4.63.17.1.   Deve ser possível gerar um registro de Problema ou Mudança diretamente do registro de Incidente e, 
automaticamente, associar os registros;  
5.4.63.17.2.   A atribuição de incidentes de e para as diversas equipes de suporte devem ser restritas baseadas em 
regras de atribuição definidas pelo usuário;  
5.4.63.17.3.   Baseado nos detalhes do registro, a solução deve ser capaz de sugerir uma lista de atividades de 
atualização do registro com procedimento de resolução associados;  
5.4.63.17.4.   No caso de conflitos de SLA, será selecionado o de maior prioridade;  
5.4.63.17.5.   A solução deve rastrear e alertar sobre o SLA até a resolução pelo prestador de serviço externo;  
5.4.63.17.6.   Quando um registro for atribuído a times de suporte diferentes, a solução deve automaticamente 
associar o SLA correto e rastrear e alertar sobre o SLA até que haja uma resolução ou reatribuição;  
5.4.63.17.7.   A ferramenta deve possuir recurso de Pesquisa de Satisfação, a ser apresentada aos usuários, 
automaticamente no encerramento do incidente/requisição de serviço, conforme graus (no mínimo 4) de satisfação 
configuráveis pela CONTRATANTE;  
5.4.63.17.8.   Decorrido determinado tempo, as pesquisas não respondidas pelo usuário deverão ter uma nota 
padronizada.  
5.5. Gerenciamento do Catálogo de Serviço  
5.5.1.  A solução deverá permitir a definição do catálogo de serviços e o cadastro e manutenção de descrição de 
serviços, assim como de seus atributos;  
5.5.2.  A solução deverá permitir a customização da estrutura do catálogo de serviços, devendo esta customização ser 
realizada pela própria interface da solução;  
5.5.3.  A solução deverá permitir a criação, no catálogo de serviços, de serviços de negócio, associando os ICs que o 
suportam;  
5.5.4.  A solução deverá permitir a criação, no catálogo de serviços, de serviços de operações e suporte, ou seja, 
serviços internos, providos pela própria área de TI ou por outros departamentos, bem como a associação de ICs a esses 
serviços;  
5.5.5.   Permitir o relacionamento dos serviços de TI do CONTRATANTE com seus respectivos usuários;  
5.5.6.  A solução deve permitir que, para cada serviço e/ou item de configuração, seja  
possível informar o seu grau de impacto (importância) para o negócio de forma a estabelecer a priorização no 
atendimento;  
5.5.7.  A solução deverá permitir a disponibilização do catálogo de serviços aos usuários;  
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5.5.8.  A solução deverá permitir a criação de uma hierarquia de serviços por meio da criação de dependências com 
relacionamento do tipo pai/filho;  
5.5.9.  A solução deverá permitir a criação de serviços que sejam compostos por outros serviços previamente 
cadastrados.  
5.6. Gerenciamento de Problema  
5.6.1.  A solução deve possuir a capacidade de abrir registros de Problemas a partir de, mas não limitado a:  
5.6.1.1.  Telefone;  
5.6.1.2.  E-mail;  
5.6.1.3.  Pela web (intranet e internet);    
5.6.2.  A solução deve ter a capacidade de restringir quem pode ou não registrar um Incidente/Problema/Mudança 
baseado em configurações de permissões;  
5.6.3.  A solução deve permitir o registro de Problemas, desassociado de Incidentes e Mudanças;  
5.6.4.  O preenchimento de um registro de problema deve se beneficiar da seleção de informações através de caixas 
drop down com dados pré-definidos e validados;  
5.6.5.  As listas de valores devem ser filtradas pela entrada parcial de informações, para facilitar a localização de itens 
em listas muito extensas ao digitar;  
5.6.6.  A solução deve permitir autopopular campos baseado na entrada parcial de texto, como, por exemplo, 
autopopular as informações completas de contatos com o usuário através da digitação de parte de seu nome de 
usuário da rede;  
5.6.6.1.  O Gerenciamento de Problemas deve possuir um mecanismo de auditoria e conciliação que permita atualizar 
detalhes incorretos do campo autopopulado baseado em permissões do usuário, que mantenha o registro de 
discrepâncias para futuras validações;  
5.6.7.  A solução deve sugerir valores chave pré-definidos baseado em regras, tais como, mas não limitados a, Impacto, 
Prioridade, SLA e time inicial de suporte;  
5.6.7.1.  Deve ser possível alterar os valores sugeridos, baseado nas permissões do usuário;  
 5.6.8.  A solução deve gerar automaticamente um número de identificação única do registro de Problema;  
 5.6.9.  A solução deve possuir janelas de alerta do tipo pop-up, disparadas de acordo com regras personalizáveis para 
notificar, por exemplo, mas não limitado a, erros conhecidos, usuários chave, etc;  
5.6.9.1.  Os alertas devem poder ser disparados por e-mail para usuários pré-definidos.  
5.6.10.  A solução deve ter a capacidade de visualizar registros semelhantes, históricos ou atuais, baseado em critérios 
selecionados pelo usuário;  
5.6.11.  A solução deve permitir a consulta à base de conhecimentos diretamente do formulário de registro do 
Problema, sem a necessidade de fechar o registro;  
5.6.12.  A solução deve oferecer a possibilidade de agilizar o registro de Problemas através de modelos pré-definidos;  
5.6.13.  A solução deve possuir a capacidade de associar múltiplos registros repetidos de problemas e resolvê-los 
como um grupo;  
5.6.14.  A solução deve possuir a capacidade de drill down (refinamento de consulta) em campos populados do registro 
de problema, para visualizar detalhes adicionais sobre o seu conteúdo;  
5.6.15.  A solução deve possuir a capacidade de enviar e-mail, etc., para o usuário e para o time de suporte apropriado 
quando um registro de problema for criado;  
5.6.16.  A solução deve ser capaz de escalar automaticamente o registro de problema baseados nos prazos do 
SLA/OLA/UC e alertar ao time e à gestão por e-mail;  
5.6.17.  Deve ser possível alterar dados chave do registro de Problema durante o seu ciclo de vida, tais como, mas não 
limitados a, prioridade, categoria, IC, SLA, etc., baseado nas configurações de permissões do usuário atual;  
5.6.17.1.  A solução deve ser capaz de registrar o que foi alterado, por quem e quando;  
 5.6.18.  Deve ser possível definir campos obrigatórios para o registro de Problemas, dando ciência clara ao usuário de 
quais são, através de marcações diferenciadas;  
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 5.6.19.  Deve ser possível associar registros de Incidente/Problema/Mudança a Problemas;  
 5.6.20.  Deve ser permitida a impressão dos detalhes do registro de Problema, sem sair do registro de Problema;  
 5.6.21.  A solução deve permitir o envio do registro de Problema por e-mail ou exportá-lo para fontes de dados 
externas;  
 5.6.22.  Tanto no ambiente cliente (Windows) e Web deve ser possível ter múltiplas janelas abertas, com tantos 
registros abertos quantos necessários;  
 5.6.23.  Deve ser possível atribuir Problemas de e para múltiplos times de suporte simultaneamente;  
 5.6.24.  A solução deve ser capaz de sugerir o time de suporte apropriado para as atribuições iniciais e subsequentes, 
baseado nas informações do registro de problema;  
5.6.24.1.  Deve ser possível restringir que times de suporte podem ser atribuídos no registro de Problemas, através de 
configurações de permissão;  
5.6.24.2.  Deve ser possível restringir a atribuição de problemas a indivíduos de times de suporte, baseado em 
configurações de permissões;  
 5.6.25.  A solução deve claramente identificar a exata data e hora que uma atribuição para um indivíduo ou um time 
ocorreu;  
5.6.26.  O cronômetro da solução deve ser disparado ou ao salvar o registro de Problema ou ao abrir o formulário;  
5.6.26.1.  Esta opção deve ser personalizável pelo usuário, com permissões para tal;  
5.6.27.  A solução deve sugerir automaticamente o SLA apropriado, baseado em regras pré- definidas;  
5.6.28.  Deve ser possível alterar o SLA sugerido baseado em configurações de permissão;  
5.6.29.  Usuários somente devem ser capazes de visualizar Problemas da partição lógica a que pertencem;  
5.6.30.  A solução deve oferecer a integração nativa entre o Gerenciamento de Problemas e o Gerenciamento de 
Incidentes, para permitir mapear corretamente Incidentes a Problemas ou Erros Conhecidos;  
5.6.31.  A solução deve oferecer a integração nativa entre o Gerenciamento de Problemas e o Gerenciamento de Ativos 
e Configuração, para permitir que ICs possam ser associados a registros de Problemas;  
5.6.32.  A solução deve fornecer um painel do tipo dashboard configurável que apresente informações em tempo real, 
demonstrando, entre outros, o status do Gerenciamento de Problemas, Incidentes, Serviços e SLAs que os suportam, 
através de indicadores de desempenho;  
5.6.33.  A solução deverá permitir a monitoração e o rastreamento de problemas;  
5.6.34.  Atualização e Resolução de Problemas  
5.6.34.1.  Além dos requisitos comuns à atualização e resolução de Incidentes/Problemas/Mudanças elencados neste 
documento, a solução deve atender aos seguintes requisitos para a Atualização e Resolução de Problemas:  
5.6.34.1.1. A solução deve oferecer um histórico completo de Problemas e Erros Conhecidos para  
uso pelos times de suporte na investigação do problema;  
5.6.34.1.2. A solução deve permitir alterar o status do Problema para Erro Conhecido;  
5.6.34.1.3. A solução deve permitir a criação de uma solução/procedimento baseada no erro conhecido e associá-la 
ao problema;  
5.6.34.1.4. Deve ser possível gerar um registro de Mudança diretamente do registro de problema e associar 
automaticamente os registros;  
5.6.34.1.5. A solução deve facilitar a resolução de incidentes relacionados, quando o problema for fechado;  
5.6.34.1.6. A solução deve facilitar a extração de relatórios e indicadores, através de assistentes e interfaces 
especialistas para tal;  
5.7. Gerenciamento de Mudança  
5.7.1.   A solução deve permitir o registro de Requisições de Mudança através de, mas não limitado a:  
5.7.1.1.  Telefone;  
5.7.1.2.  E-mail;  
5.7.1.3.  Web;  
5.7.2.   A solução deverá definir quem pode e quem não pode abrir Requisições de Mudanças  
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baseado em permissões;  
5.7.3.   Deve ser possível registrar requisições de mudanças separadas de incidentes e problemas;  
5.7.4.   Um incidente ou um problema deve poder ser convertido em, ou associado a, uma requisição de mudança;  
5.7.5.   Os processos de trabalho (workflow) de mudanças devem poder ser graficamente definidos e armazenados 
para automatizar o fluxo de trabalho de tipos particulares de mudanças;  
5.7.6.   Deve ser possível utilizar processos de trabalho existentes para criar novos processos;  
5.7.7.   O preenchimento de um registro da mudança deve se beneficiar da seleção de informações através de caixas 
drop down com dados pré-definidos e validados;  
5.7.8.   As listas de valores devem ser filtradas pela entrada parcial de informações, para facilitar a localização de itens 
em listas muito extensas ao digitar;  
5.7.9.   A solução deve permitir autopopular campos baseado na entrada parcial de texto, como, por exemplo, 
autopopular as informações completas de contatos com o usuário através da digitação de parte de seu nome de 
usuário da rede;  
5.7.9.1.  O Gerenciamento de Mudanças deve possuir um mecanismo de auditoria e conciliação que permita atualizar 
detalhes incorretos do campo autopopulado baseado em permissões do usuário, que mantenha o registro de 
discrepâncias para futuras validações;  
5.7.10.  A solução deve permitir que regras de negócio pré-definidas sugiram valores chave de, por exemplo, mas não 
limitado a, impacto, prioridade, SLA, time inicial de atendimento;  
5.7.10.1.  Os valores sugeridos devem poder ser alterados, baseado nas permissões de acesso do usuário;  
5.7.11.  A solução deve gerar um número de referência único para a requisição de mudança;  
5.7.12.  A solução deve disparar alertas através de janelas pop-up baseados em dados preenchidos para informar, por 
exemplo, mas não limitado a, conflitos de janelas de manutenção, impossibilidade de parada do IC, etc;  
5.7.13.  Deve ser possível enviar os alertas por e-mails e para usuários pré-definidos;  
5.7.14.  A solução deve oferecer a possibilidade de visualizar registros semelhantes de mudanças baseado em critérios 
pré-definidos;  
 5.7.15.  Deve ser possível disparar consultas à base de conhecimento a partir do Gerenciamento de Mudanças;  
 5.7.16.  A solução deve facilitar a criação rápida de requisições de mudança a partir de modelos pré-definidos;  
 5.7.17.  A solução deve permitir repetir requisições de mudança a partir do modelo selecionado e associá-las, para 
resolvê-las como um grupo;  
 5.7.18.  A solução deve oferecer a possibilidade de drill down (refinamento de consulta) na informação de campos 
preenchidos para visualizar informações adicionais;  
 5.7.19.  A solução deve permitir o envio de e-mail ao usuário e ao time de suporte apropriado quando uma requisição 
de mudança for registrada;  
 5.7.20.  A solução deve permitir a escalação automática da requisição de mudança baseado nas definições de prazo 
do SLA/OLA/UC, com alertas para a equipe e a gestão por e-mail;  
 5.7.21.  Dever ser possível alterar os valores da requisição de mudança durante o seu ciclo de vida, tais como, mas 
não limitado a, prioridade, categoria, ICs, SLA, etc, baseado em permissões;  
5.7.21.1.  A solução deve ser capaz de manter trilhas de auditoria com o registro de quem, mudou o que, quando;  
 5.7.22.  A solução deve permitir definir quais campos do gerenciamento de mudança são obrigatórios, destacando 
estes campos para ciência clara do usuário;  
 5.7.23.  Deve ser possível associar requisições de mudança semelhantes, e associar Incidentes, Problemas e Itens de 
Configuração às requisições de mudança;  
 5.7.24.  A solução deve permitir imprimir a requisição de mudança, sem sair do registro da RDM;  
 5.7.25.  A solução deve permitir o envio da requisição de mudança por e-mail e o seu envio para fontes de dados 
externas;  
 5.7.26.  No ambiente cliente (Windows) e Web, deve ser possível ter múltiplas janelas com registros de requisições 
de mudança abertas consumindo apenas uma licença de uso para o  
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usuário atual;  
 5.7.27.  A solução deve permitir registrar a disponibilidade do time de suporte, de forma que se uma requisição de 
mudança seja atribuída a um membro indisponível da equipe a mensagem apropriada seja exibida;  
 5.7.28.  Deve ser possível atribuir requisições de mudança de e para diversos times de suporte;  
 5.7.29.  A solução deve ser capaz de sugerir o time de suporte apropriado para o atendimento inicial e subsequente, 
baseado nas informações da requisição de mudança;  
5.7.30.  Deve ser possível restringir a atribuição de requisições de mudança para indivíduos membros de times de 
suporte, baseado em configuração de permissões de acesso;  
5.7.31.  A solução deve exibir exatamente a data e hora que uma atribuição para um time ou indivíduo ocorreu;  
5.7.32.  A solução deve permitir associar um SLA à Requisição de Mudança;  
5.7.32.1.  O SLA pode ser configurado pelo usuário, desde que ele tenha essa permissão;  
 5.7.33.  A solução deve sugerir automaticamente o SLA associado, baseado em regras pré- definidas;  
 5.7.34.  O SLA sugerido deve poder ser alterado, baseado em configurações de permissão;  
 5.7.35.  Deve ser possível associar processos de trabalho (workflows) pré-definidos automaticamente, baseado nas 
informações da requisição de mudança;  
5.7.35.1.  A solução deve permitir que o processo de trabalho seja manualmente alterado;  
 5.7.36.  Usuários devem ser capazes de registrar requisições de mudança apenas para a partição lógica a que 
pertencem;  
 5.7.37.  A solução deve ser capaz de exibir a programação futura de mudanças, baseado nas requisições de mudança 
registradas;  
 5.7.38.  A solução deve facilitar o monitoramento e rastreamento do ciclo de vida das requisições de mudança;  
 5.7.39.  A solução deve facilitar o roteamento das requisições de mudança para o comitê de autorização apropriado, 
conforme definições da biblioteca ITIL V3;  
 5.7.40.  A solução deve possuir um mecanismo para a rejeição de requisições de mudanças, com a habilidade de 
registrar os motivos para rejeição e notificar a central de serviços e o usuário;  
 5.7.41.  A solução deve permitir o registro das informações da análise de impacto dentro do registro da RDM, de 
forma a suportar o processo de avaliação e aprovação;  
 5.7.42.  A solução deve facilitar a produção do calendário de mudanças em suas diversas fases, tais como cronogramas 
de construção, implementação, testes e implantação;  
 5.7.43.  Oferecer calendário de mudanças gráfico, permitindo a visualização e o controle da agenda de mudanças;  
 5.7.44.  A solução deve oferecer mecanismos para facilitar o processo de reversão da mudança (backout);  
 5.7.45.  A solução deve permitir o agendamento de revisões da mudança implementadas, depois de períodos 
definidos;  
 5.7.46.  A solução deve permitir a personalização de relatórios, incluindo a habilidade de construir relatórios 
personalizados baseados nos múltiplos atributos de um registro;  
 5.7.47.  A solução deve permitir a comunicação automatizada de informações da mudança e seus cronogramas por e-
mail, para o aviso à central de serviços e grupos de usuários;  
 5.7.48.  A solução deve garantir que o CMDB seja mantido atualizado através da integração nativa do Gerenciamento 
de Mudanças com o Gerenciamento de Ativos e Configuração, de forma  
que a conclusão de uma mudança que tenha um IC associado garanta a atualização das informações do IC no CMDB;  
5.7.48.1.  A solução deve permitir que ICs sejam associados à requisição de mudança;  
5.7.49.  A solução deve possuir nativamente atividades de liberação e distribuição no  
processo de trabalho do Gerenciamento de Mudanças, de acordo com as definições da biblioteca ITIL V3;  
5.7.49.1.  O processo de trabalho deve atender o nível de tarefas e registros, permitindo automatizar ações como, mas 
não limitado a, a atualização de registros do CMDB;  
5.7.50.  A solução deve permitir a identificação do impacto e da utilização de recursos para uma mudança 
implementada;  
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5.7.51.  A solução deverá permitir a monitoração e o rastreamento de mudanças;  
5.7.52.  Atualização e Resolução da Mudança  
5.7.52.1.  Relativamente à Atualização e Resolução da Mudança a solução deve atender aos mesmos requisitos de 
atualização e resolução de Incidentes/Problemas/Mudanças elencados neste documento.  
5.8. Gerenciamento da Configuração e de Ativos do Serviço  
5.8.1.   A solução deve ter uma base de dados do gerenciamento da configuração nativa (CMDB) e centralizada, para 
acesso a partir de qualquer módulo da solução, que mantenha todas as informações de ativos e eventos registrados;  
5.8.2.   A solução deve oferecer a capacidade de download e upload de informações a partir de fontes externas para 
o CMDB, para população de dados e consultas e extração de informações;  
5.8.3.   A solução deve apresentar capacidade nativa e integral de Gerenciamento de Ativos e Configuração, de acordo 
com as definições da biblioteca ITIL V3, não apenas para o inventário, o que deve incluir, mas não limitado a:  
5.8.3.1.  Manter atualizadas características da configuração de ativos;  
5.8.3.2.  Manter atualizadas características da configuração de componentes de ativos;  
5.8.3.3.  Manter atualizados os relacionamentos entre ativos, com representação gráfica;  
5.8.3.4.  Manter atualizadas as informações financeiras e de custos de ativos;  
5.8.3.4.1. As informações financeiras e de custos devem representar ambos o valor inicial de aquisição e o valor atual 
do ativo;  
5.8.3.4.2. As informações financeiras de custos devem permitir o registro do valor de descarte (alienação) do ativo, 
para controle do ciclo de vida do ativo e indicação do momento no tempo em que orçamento deverá ser previsto para 
substituição;  
5.8.3.5.  Permitir criar e modificar as informações dos ativos como por exemplo datas de garantia e de manutenção;  
5.8.3.6.  Manter o registro da equipe de suporte responsável para o direcionamento automático de incidentes e 
requisições de serviço que afetem o ativo;  
5.8.3.7.  Possuir histórico de mudanças do ativo cadastrado (quem, quando, valor antigo, valor novo);  
5.8.3.8.  Permitir a definição de hierarquia e agrupamento de ativos baseado em semelhanças;  
5.8.3.9.  Permitir auditoria e atualização do status do ativo;  
5.8.3.10.  Permitir a associação do ativo com um indivíduo, grupos de usuários, localização física e estrutura 
organizacional, para possibilitar a notificação proativa de interrupções, planejadas ou não, sobre o ativo e os serviços 
que ele suporta;  
5.8.3.11.  Permitir a associação de licenças de software com capacidade de auditoria;  
5.8.3.12.  Possuir capacidade integral de pesquisas de ativos, baseado em diversos critérios definidos sobre qualquer 
atributo do ativo;  
5.8.4.  A solução deve permitir a criação manual de itens de configuração a partir de modelos pré-definidos 
(templates), para agilizar o preenchimento de informações e criação de  
relacionamentos entre ativos;  
5.8.5.  A solução deve permitir a troca de itens de configuração mantendo as características originais do ativo, para o 
caso de substituição de ativos;  
5.8.6.  A solução deve ser capaz de realizar pesquisas utilizando filtros do item de configuração, de detalhes tais como: 
localização, centro de custo, data de manutenção, contrato de aquisição;  
5.8.7.  A solução deve ser capaz de facilitar o agrupamento de itens de configuração por sistemas, para identificação 
de clusters e ambientes de contingência e alta disponibilidade;  
5.8.8.   Deve ser possível particionar as informações de infraestrutura baseado em critérios definidos pelo usuário;  
5.8.8.1.  Este particionamento deve ser baseado em estruturas funcionais ou organizacionais para definição 
automática de departamentos e localizações;  
5.8.8.2.  A visualização de informações deve ser automaticamente restrita a usuários da partição específica;  
5.8.8.3.  Deve ser possível definir usuários que sejam membros, logo, visualizem, múltiplas partições de informação;  
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5.8.9.  A solução deve ser capaz de facilitar o gerenciamento de todo o ciclo de vida do ativo, de acordo com as 
definições da biblioteca ITIL V3;  
5.8.10.  A solução deve permitir o registro e gerenciamento dos itens de configuração físicos e lógicos da organização, 
tais como, mas não limitado a, serviços, sistemas, hardware, software, documentos, máquinas virtuais, clusters, etc;  
5.8.11.  A solução deve permitir a definição pelo usuário de atributos personalizáveis para itens de configuração, tais 
como, mas não limitado a, número de série, patrimônio, versão, localização, carga, taxa de depreciação, etc;  
5.8.11.1.  A visualização e as permissões de criação, alteração, ou exclusão de atributos devem ser controladas com 
base em segurança definida por perfil de usuário e regras de negócio;  
5.8.12.  A solução deve permitir a validação e a reconciliação automática de dados de itens de configuração para 
garantir, por exemplo, a utilização de nomenclaturas e convenções padrão para a criação de itens de configuração ou 
federação de dados para fontes externas;  
5.8.13.  A solução deve permitir o estabelecimento de relacionamentos entre itens de configuração definidos pelo 
usuário, tais como, mas não limitado a, pai/filho, ponto-a-ponto, upstream/downstream, instalado em, hospeda, 
compõe, depende de, etc;  
5.8.14.  A solução deve permitir a definição de status personalizáveis pelo usuário para os itens de configuração, para 
o gerenciamento do ciclo de vida do IC, tais como, mas não limitados a, planejado, pedido, comprado, em 
desenvolvimento, em teste, implementação, produção, em manutenção/reparo, obsoleto, aposentado, etc;  
5.8.15.  A solução deve fornecer um acesso controlado ao CMDB baseado em perfis de usuários, para a leitura, 
gravação e atualização de dados;  
5.8.15.1.  Não  deve  haver  a possibilidade de   exclusão de dados do CMDB, independente do perfil do usuário;  
5.8.15.2.  Qualquer exclusão de dados deve ser apenas lógica, controlada por rotinas e filtros interpretados pela 
solução, mas mantendo-se sempre o registro em banco de dados para fins de histórico, auditoria e integridade;  
5.8.16.  A solução deve permitir gravar uma linha de base do item de configuração (snapshot) para manutenção da 
informação histórica e permitir reverter o item de configuração ao estado anterior, conforme as definições da 
biblioteca ITIL V3;  
5.8.17.  A solução deve suportar a federação e reconciliação de dados com fontes de dados externas, para permitir 
manter as informações de ativos em bases de dados distintas da CMDB;  
5.8.18.  A solução deve permitir, através de comparações automatizadas, a verificação dos itens de configuração 
contra o ambiente físico atual;  
5.8.19.  A solução deve facilitar a associação de registros de ICs com o conteúdo na fonte de uma biblioteca definitiva 
de mídias (DSL);  
5.8.20.  A solução deve oferecer um conjunto mínimo de relatórios gerenciais sobre itens de configuração, ativos e 
informações financeiras, para facilitar os processos de auditoria do Gerenciamento da Configuração;  
5.8.21.  O Gerenciamento de Ativos e Configuração deve ser nativamente integrado com o Gerenciamento de 
Incidentes, de forma que registros de incidentes possam ser associados a registros contidos no CMDB;  
5.8.22.  A solução deve facilitar a classificação e o cálculo de criticidade e impacto para o Gerenciamento de Incidentes, 
baseada no item de configuração associado ao incidente;  
5.8.23.  O Gerenciamento de Ativos e Configuração deve ser nativamente integrado com o Gerenciamento de 
Problemas, de forma que registros de problemas possam ser associados a registros contidos no CMDB;  
5.8.24.  O CMDB deve facilitar a identificação proativa de problemas de infraestrutura no Gerenciamento de Problemas 
por identificar, através de integração, componentes de infraestrutura que estejam instáveis ou apresentem falhas de 
funcionamento, apresentando graficamente toda sua árvore de relacionamento com outros itens de configuração;  
5.8.25.  O Gerenciamento de Ativos e Configuração deve ser nativamente integrado com o Gerenciamento de 
Mudanças, de forma que registros de mudanças possam ser associados a registros contidos no CMDB;  
 5.8.26.  A solução deve facilitar a análise e a aprovação de Requisições de Mudança, através  
da identificação dos itens de configuração afetados;  
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5.8.27.  A solução deve prevenir que mudanças sejam realizadas no ambiente de TI sem prévia autorização por um 
processo de Gerenciamento de Mudanças;  
5.8.28.  A solução deve permitir a rápida identificação, recuperação e análise de todas as RDMs associadas a um 
mesmo item de configuração;  
5.8.29.  As informações do Gerenciamento de configuração devem estar disponíveis e permitir a automação de 
atualizações do ambiente de TI, através da integração nativa com ferramentas de distribuição de pacotes e softwares;  
5.8.30.  A solução deve permitir o registro e acompanhamento de entidades externas, como fabricantes, fornecedores 
e prestadores de serviço, incluindo a capacidade de associar contratos de apoio (UC) com regras claras de tempos de 
atendimento e resolução de incidentes apontados sobre os ativos;  
5.8.31.  A solução deve permitir que incidentes registrados para itens do CMDB sejam encaminhados a estes 
fabricantes, fornecedores e prestadores de serviço externos;  
5.8.32.  Para estas entidades, a solução deve permitir o registro das informações de contato, sendo endereço de e-
mail um atributo obrigatório, de forma a automatizar o encaminhamento de incidentes, problemas e mudanças para 
solução;  
5.8.33.  A solução deve permitir reportar sobre a qualidade geral dos serviços prestados por entidades externas, 
baseado nas informações de contratos associados entre ativos e entidades;  
5.8.34.  A solução deve permitir identificar as datas de vencimento de contratos, para que sejam disparados processos 
referentes à renovação dos contratos em vencimento;  
5.8.34.1.  Os contratos e suas datas de vencimento devem ser exibidas na janela do Incidente, sempre que um registro 
for feito para um item de configuração que esteja sob um contrato de manutenção, independente do fornecedor;  
5.8.35.  Deve ser possível definir, para um ativo mantido por um fornecedor, a data de vencimento do contrato, além 
do prazo de garantia, para casos onde estas informações forem divergentes;  
5.8.36.  A solução deve permitir a integração com ferramentas de monitoramento, incluindo ferramentas Open Source 
e gratuitas, para a medição da disponibilidade;  
5.8.37.  Possibilitar a definição e implementação de políticas de distribuição de agentes paraos equipamentos 
identificados como sendo “não gerenciados” pelo mecanismo de "discovery contínuo”;  
5.8.38.  Possuir mecanismo para definição de política de configuração dos componentes da solução (manager e 
agents), sendo possível definir-se uma ou mais políticas para os agentes;  
5.8.39.  A definição dos valores atribuídos aos parâmetros configurados na(s) política(s) de configuração pode ser 
centralizada (só pode ser alterada no gerenciador da solução) ou localizada (possibilitando a alteração de valores nos 
agentes);  
5.8.40.  A distribuição de políticas de configuração deve poder ser efetuada imediatamente após a solicitação ou então 
através de agendamento para distribuição e ativação em data e hora mais convenientes;  
5.8.41.  Suportar a tecnologia WOL (Wake-On-LAN);  
5.8.42.  Prover o inventário das informações de hardware de estações de trabalho e servidores tais como: 
processador(es), memória, placa mãe, interface(s) de rede, protocolos de rede, System BIOS, System Slots, portas de 
I/O, Devices, Discos (físicos e lógicos), file systems, recursos do sistema operacional, settings de região, controladoras 
(IDE, SCSI, USB) e outros, além de permitir a coleta e inserção de dados de inventário a partir do uso de arquivos, e 
também  
acessar e coletar informações em Registry (Windows);  
5.8.43.  Possibilitar a coleta, em plataforma Windows e Linux (servidores de rede), dos serviços existentes e as 
informações associadas a estes (Status, descrição, etc);  
5.8.44.  Possuir mecanismo (template) que permite a inclusão de informações externas à base de dados do inventário 
tais como: número de série do equipamento, número do ativo fixo/patrimônio, responsável, localização física, etc. 
Tais informações podem ser inseridas (baseado em customização específica) pelo administrador do ambiente ou pelo 
usuário do equipamento inventariado;  
5.8.45.  Permitir configurar o nível de detalhamento das informações a serem coletadas pelo agente de inventário;  
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5.8.46.  Permitir inventariar os arquivos de configuração do sistema, assim como qualquer arquivo do tipo ASCII, com 
possibilidade de efetuar a restauração destes arquivos na máquina inventariada;  
5.8.47.  Executar o inventário de softwares a partir de informações coletadas em registry, campos do add/remove 
programs, ícones presentes na barra iniciar e/ou no desktop;  
5.8.48.  Executar o inventário de softwares a partir de lista de softwares cadastrada pelo administrador do ambiente, 
permitindo o reconhecimento de aplicações diversas (inclusive as desenvolvidas internamente), utilizando como 
possíveis critérios de reconhecimento: o nome do arquivo, as extensões de arquivo, o tamanho de arquivos, a data de 
criação do arquivo, os arquivos adicionais que devem ser localizados na mesma pasta do arquivo principal;  
5.8.49.  Permitir a diferenciação entre aplicações e suítes de aplicações;  
5.8.50.  Permitir a categorização dos softwares;  
5.8.51.  Permitir a identificação da existência de arquivos com extensões específicas (por exemplo: todos os arquivos 
com extensões MP3, AVI e MPEG);  
5.8.52.  Possuir componente  de monitoração  de utilização de softwares  (software metering/software usage), a partir 
do qual pode-se acompanhar o uso efetivo de determinadas aplicações no ambiente inventariado;  
5.8.53.  Permitir que a medição do uso de softwares ocorra de forma passiva, onde serão coletados os dados 
estatísticos de utilização das aplicações monitoradas e enviados ao manager da solução para posterior uso em análises 
do ambiente;  
5.8.54.  Permitir que a medição do uso de softwares ocorra de forma ativa, onde além da coleta de dados estatísticos 
de utilização das aplicações monitoradas, pode ser definido também o número limite de licenças disponíveis. Uma vez 
atingido tal número limite, pode-se enviar uma mensagem de alerta para o usuário ou então bloquear o uso da 
aplicação até que existam licenças disponíveis no ambiente que permitam tal utilização;  
5.8.55.  Permitir o agendamento dos inventários de Hardware, Software e da coleta de dados externos (templates) de 
forma independente, possibilitando execução de tais módulos em momentos distintos, de acordo com a necessidade 
determinada pelo administrador da solução;  
5.8.56.  Possibilitar a execução e o agendamento de scripts diversos (BAT, shell, etc.) nas estações inventariadas via 
agente de inventário, independentemente das permissões do usuário que esteja logado na estação no momento da 
execução;  
5.8.57.  Implementar mecanismo de políticas de gerenciamento, a partir do qual pode-se identificar máquinas que 
estão violando uma política previamente definida (baseada em informações coletadas de inventário);  
5.8.58.  Distribuição de software  
5.8.58.1.  Permitir a definição de múltiplos catálogos de software;  
5.8.58.2.  Suportar todos os possíveis procedimentos associados a um software, tais como Instalação, Remoção, 
Manutenção, Reparação, Instalação Administrativa - bastando, para a criação de tais procedimentos, que sejam 
fornecidas as documentações pertinentes aos  
procedimentos; 
5.8.58.3.  Possibilitar a distribuição de pacotes de softwares para estações e/ou servidores individuais, grupos de 
estações e/ou servidores ou então para todas as estações e/ou servidores gerenciados;  
5.8.58.4.  Possibilitar o acompanhamento da distribuição dos pacotes de softwares, exibindo graficamente este 
acompanhamento de execução das instalações/desinstalações;  
5.8.58.5.  Implementar mecanismo de checkpoint/restart, que garante controle de integridade no processo de 
transferência do pacote de software, permitindo assim a posterior retomada de uma distribuição a partir do último 
ponto de parada íntegro verificado pela solução - em caso de interrupção no processo de distribuição;  
5.8.59.  Controle remoto  
5.8.59.1.  A CONTRATADA deverá utilizar o software de controle remoto fornecido pela CONTRATANTE, ou fornecer 
software próprio para esta finalidade, sem custos adicionais e desde que haja anuência da CONTRATANTE, e com as 
seguintes características mínimas:  
5.8.59.1.1. Agentes devem possuir suporte para execução em plataformas Windows XP ou posterior e Linux;  
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5.8.59.1.2. Permitir o controle da largura de banda utilizada para sessões de controle remoto;  
5.8.59.1.3. Prover informações sobre o status do agente na estação;  
5.8.59.1.4. Permitir a administração de usuários quanto ao acesso às políticas de segurança para controle remoto, 
para permitir que usuários executem o acesso remoto ao agente de acordo com as funções que foram definidas como 
disponíveis para estes usuários;  
5.8.59.1.5. Implementar diferentes tipos de sessão de controle remoto, permitindo:  
5.8.59.1.6. Sessões sem bloqueio de mouse e teclado em ambas as pontas (controlador e controlado); 
5.8.59.1.7. Sessões com bloqueio de mouse e teclado no equipamento controlador (apenas visualização do 
controlador);  
5.8.59.1.8. Sessões com bloqueio de mouse e teclado no equipamento controlado (apenas visualização do controlado);  
5.8.59.1.9. Sessões com bloqueio de mouse e teclado, mais o envio de uma mensagem (configurável) para o monitor 
do equipamento controlado informando sobre a operação de controle remoto no equipamento (o equipamento 
controlado não pode visualizar as tarefas executadas durante a sessão de controle remoto);  
5.8.60.  Gerenciamento de patches  
5.8.60.1.  Permitir estabelecer políticas de aplicação de patches (fixes, correções), garantindo também a verificação 
de conformidade do ambiente em relação a tais políticas.  
5.8.60.2.  Prover sistema de relatórios do tipo “web-based” (acessível via Web Browser), com possibilidade de 
agendamento automático da geração de relatórios.  
5.8.61.  Gerenciamento de Licença de Software  
5.8.62.  Deve ser capaz de utilizar informações de prova de uso (inventário de software) coletadas de forma automática 
por ferramentas de mercado especialistas para este fim ou mesmo de forma manual, e mantidas em banco de dados 
ou arquivos como por exemplo planilhas em MS-Excel;  
5.8.63.  Deve possibilitar a criação e manutenção de uma lista de empresas para controle de fornecedores, fabricantes 
de softwares, subsidiárias, parceiros, etc;  
5.8.64.  Deve possibilitar a criação e manutenção de uma lista de contatos para controle, por exemplo, de funcionários, 
consultores, contatos nos fornecedores, etc;  
5.8.65.  Deve possuir mecanismo de análise de conformidade automática, capaz de gerar relatórios diversos sobre 
conformidade (ou não-conformidade) no uso de licenças de software, a partir do cruzamento e reconciliação das 
informações de prova de uso (inventário de software) com as informações de direito de uso (contratos e licenciamento 
de software);  
5.8.66.  Deve possibilitar a monitoração contínua dos dados relevantes para a análise de conformidade, efetuando a 
reconciliação de licenças e instalações;  
5.8.67.  Referente aos contratos de licenciamento de softwares, deverá permitir cadastrar e manter as informações 
sobre dados de aquisição, necessários para provar a propriedade em situações de auditoria externa de software: 
ordem de compra, número da fatura, data da compra, tipo de licença (termo ou perpétua), datas de efetivação e 
término;  
5.8.68.  Referente aos contratos de licenciamento de softwares, deverá permitir cadastrar e manter as informações 
sobre direitos de produto, de forma a determinar quais os produtos associados ao contrato: nome do produto, release, 
caminho para upgrade, cobertura de cláusulas de “backward” e/ou “forward”, manutenção;  
5.8.69.  Referente aos contratos de licenciamento de softwares, deverá permitir cadastrar e manter as informações 
sobre direitos de uso, os quais definem quais as autorizações de uso do software objeto do contrato (termos e 
condições): modelo de licenciamento, restrições de instalação, quantidade de licenças contratadas;  
5.8.70.  Referente aos contratos de licenciamento de softwares, deverá permitir cadastrar e manter as informações 
sobre chaves de licença (license keys), usadas para possíveis referências futuras bem como para a execução da 
reconciliação de softwares;  
5.8.71.  Referente aos contratos de licenciamento de softwares, deverá permitir cadastrar e manter as informações 
sobre documentação comprovatória, permitindo armazenar informações que garantam a prova de propriedade, 
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incluindo a localização e registro da fatura para compra do software, documentação e manuais originais do software, 
contratos de licenças;  
5.8.72.  Deverá possuir mecanismo de geração de relatórios de análise de conformidade, alertas, nivelamento, dentre 
outros, mecanismo este baseado em tecnologia BI;  
5.8.73.  Deve prover dashboard via interface web para acesso às informações sobre o status das análises de 
conformidade de uso das licenças de software;  
5.8.74.  Deve permitir a exportação dos relatórios para formatos tais como PDF e CSV;  
5.8.75.  Deve ser capaz de gerar os seguintes alertas relacionados a questões de conformidade sobre o uso de licenças 
de softwares:  
5.8.75.1.  Licenças encerradas  
5.8.75.2.  Licenças encerrando  
5.8.75.3.  Manutenção encerrada  
5.8.75.4.  Manutenção encerrando  
5.8.75.5.  Aproximação da data de pagamento da manutenção  
5.8.76.  Deve permitir o cadastro e correta identificação dos diversos tipos de softwares comercializados de acordo 
com os contratos de licenciamento, tais como produtos “stand-alone”, suites, bundles, subscrições e serviços;  
5.8.77.  Deve possibilitar o relacionamento entre os diversos tipos de produto de software (por exemplo, os 
componentes de uma suíte, os produtos contidos em uma subscrição);  
5.8.78.  Deve permitir a categorização dos releases de software descobertos, de forma a permitir uma possível 
exclusão, da análise de conformidade de licenças de software, daquelas aplicações para as quais não há necessidade 
de tal verificação;  
5.9. Gerenciamento de Fornecedor  
5.9.1.   A solução deve ser capaz de manter registros atualizados de fornecedores, inclusive suas informações de 
contato para automação de notificações;  
5.9.2.   A solução deve ser capaz de registrar diferentes tipos de prestadores de serviço;  
5.9.3.   A solução deve ser capaz de registrar detalhes do contrato com o prestador de serviço, tais como, mas não 
limitado a:  
5.9.3.1.  Data de assinatura do contrato;  
5.9.3.2.  Data de inicio;  
5.9.3.3.  Data prevista de renegociação;  
5.9.3.4.  Vigência do contrato;  
5.9.3.5.  Período de faturamento (mensal, trimestral, semestral, anual, entre outros);  
5.9.4.   O registro do prestador de serviços deve permitir a associação de diversos acordos, referentes aos diversos 
níveis de infraestrutura (servidores, desktops, impressoras, etc);  
5.9.5.   A solução deve ser capaz de registrar eventos de manutenção em ICs por prestadores de serviço;  
5.9.6.   A solução deve ser capaz de monitorar o cumprimento dos acordos por prestadores de serviço;  
5.9.7.   A solução deve ser capaz de sugerir o prestador de serviço indicado para manutenções, baseado em 
informações do evento (incidente/problema/mudança);  
5.9.8.   A ferramenta deve possibilitar destacar no tempo total do atendimento, o tempo de SLA do 4º nível 
(fornecedor), permitindo que as informações relativas a este atendimento sejam cadastradas e alimentadas na 
solução.  
5.9.9.   Prover informações completas sobre totais gastos, bem como o que será gasto, com um fornecedor durante 
um determinado período. A solução deve também ter a capacidade de exibir todos os ativos, pessoas, documentos 
e/ou notas relacionadas a um determinado fornecedor;  
5.9.10.  Gerenciar informações detalhadas sobre o contrato, incluindo o número do contrato, os negociadores, notas, 
datas de início e término, status, ativos relacionados e quaisquer outros contratos/adendos relacionados;  
5.9.11.  Permitir vincular imagens digitalizadas ou eletrônicas aos contratos gerenciados;  
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5.9.12.  Deve ser capaz de atribuir e controlar múltiplos custos e pagamentos a um contrato;  
5.9.13.  Relacionar todas as acordos pertinentes, pessoas, notas, anexos e custos relacionados com contratos de 
fornecedores para entender o negócio;  
5.9.14.  Prover mecanismo que possibilite o controle de todas as alterações efetuadas no contrato, permitindo assim 
a identificação das alterações executadas ao longo do tempo (“quando”, “o que” e “por quem”);  
5.10.   Gerenciamento de Liberações e Distribuição  
5.10.1.  A solução deve permitir o acompanhamento do ciclo de vida completo do Gerenciamento de Liberações e 
Distribuição para as fases de, por exemplo, mas não limitado a, planejamento, construção, testes, garantia da 
qualidade, agendamento e distribuição;  
 5.10.2.  A solução deve permitir o estabelecimento dos critérios de conclusão de uma liberação, tais como, por 
exemplo, mas não limitado a, ter a capacidade de estabelecer tarefas ou marcos auditáveis que suportam o processo 
decisório para a determinação de todos os requisitos da liberação foram cumpridos para a aprovação da distribuição;  
 5.10.3.  A ferramenta de Gerenciamento de Liberações e Distribuição deve ser nativamente integrada a uma Biblioteca 
Definitiva de Software/Mídias (DSL);  
 5.10.4.  A solução deve permitir o agendamento das atividades de distribuição e entrega de licenças;  
 5.10.5.  A ferramenta deve permitir a construção, empacotamento e o agendamento de diferentes tipos de pacotes 
de liberação;  
 5.10.6.  A ferramenta deve facilitar a identificação flexível e o controle sobre todos os aspectos do pacote de liberação, 
tais como software, hardware, documentação, requisitos de treinamento, etc.;  
 5.10.7.  A ferramenta deve facilitar o processo de autorização e agendamento de liberação de pacotes de forma 
integrada ao processo de Gerenciamento de Mudanças;  
 5.10.8.  A solução deve permitir definir e tornar obrigatório o processo de validação da Liberação e as atividades de 
teste;  
 5.10.9.  A solução deve permitir o versionamento de pacotes de Liberação;  
5.10.10.  A solução deve possuir funcionalidades para o gerenciamento da reversão de Liberações (rollback) para 
versões anteriores da configuração;  
5.10.11.  A integração com o processo de Gerenciamento de Ativos e Configuração deve garantir que o processo de 
Liberação terá disponível todas as informações requeridas contidas no CMDB para a distribuição dos pacotes;  
5.10.12.  A ferramenta de Gerenciamento de Liberação e Distribuição deve permitir a atualização automática do CMDB 
com as novas informações do item de configuração atualizado pela liberação;  
5.10.13.  A ferramenta deve garantir que uma Liberação passe por processos de agendamento da distribuição e todas 
as aprovações requeridas pelo processo de Gerenciamento de Mudanças;  
5.10.14.  A ferramenta de Gerenciamento de Liberações e Distribuição deve permitir a gestão de modelos diferentes 
de liberações, tais quais Liberações de alta escala ou distribuições faseadas;  
5.11.   Gerenciamento de Nível de Serviço  
5.11.1.  A solução deve ser capaz de estabelecer acordos de nível de serviço (SLA) e registrar seus detalhes;  
5.11.2.  A solução deve ser capaz de estabelecer acordos de nível operacional (OLA) e registrar seus detalhes;  
5.11.3.  A solução deve ser capaz de estabelecer contratos de apoio (UC) e registrar seus detalhes; 
5.11.4.  A solução deve ser capaz de monitorar automaticamente os tempos de resposta, resolução e escalação para 
todos os escopos de contrato;  
5.11.5.  A solução deve ser capaz de registrar múltiplos tempos de resposta e resolução por acordo;  
5.11.6.  A solução deve ser capaz de registrar múltiplos níveis de escalação por acordo;  
5.11.7.  A solução deve ser capaz de monitorar e medir todos os escopos de acordo simultaneamente;  
5.11.8.  A solução deve ser capaz de escalar eventos (Incidentes/Problemas/Mudanças) que violem acordos ou 
cheguem perto dos limites de tempo definidos, garantindo a notificação do usuário e times de suporte por e-mail, 
etc.;  
5.11.9.  A solução deve permitir definir as horas úteis individualmente para cada acordo;  
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5.11.9.1.  Os tempos de resposta, resolução e escalação somente serão contabilizados em horas úteis, de acordo com 
a definição de cada acordo;  
5.11.10.  A solução deve permitir informar o plano de feriados, figurando horas não úteis e desvios na definição de 
horas úteis do acordo;  
5.11.11.  A solução deve permitir associar acordos em diferentes níveis organizacionais e de infraestrutura, não apenas 
para serviços (ex., acordos para ICs, acordos para departamentos, acordos para serviços, acordos para cargos, etc);  
5.11.11.1. A solução deve ser capaz de selecionar dinamicamente o acordo mais apropriado para cada situação, 
baseado em critérios do evento;  
5.11.12.  A solução deve garantir o monitoramento dos prazos não apenas do SLA, firmado entre Ti e usuários finais, 
mas também entre equipes (OLA) e prestadores de serviço externos (UC);  
5.11.12.1. A medição de prazos deve ser insumo para a composição de indicadores de performance gráficos, exibidos 
em painéis do tipo dashboards;  
 5.11.13. A solução deve utilizar as informações de prazos para automatizar e gerenciar os objetivos do serviço, através 
de regras de negócio, alertas, escalações e notificações;  
 5.11.14. A solução deve permitir que eventos sejam disparados e a contagem de seus prazos iniciados através da 
integração com ferramentas de monitoramento e gerenciamento de eventos, quando do atingimento dos limites 
definidos;  
 5.11.15. A solução deve gerenciar o agendamento e controle das revisões e repactuações dos acordos;  
 5.11.16. A solução deve permitir o monitoramento de contratos e acordos de prestadores de serviços com 
prestadores quarterizados;  
 5.11.17. A solução deve automatizar o monitoramento dos limites de performance e disponibilidade de serviços, 
frente aos níveis de serviço acordados;  
 5.11.18. A solução deve permitir emitir relatórios das métricas de SLA;  
 5.11.19. A ferramenta deve possibilitar emitir relatórios de SLA por grupo resolvedor;  
 5.11.20. A ferramenta deve possibilitar emitir relatórios de SLA considerando os horários de atendimento dos grupos 
e descartando o tempo do status “Pendência do Usuário”, conhecido também como “Suspensão dos Chamados”;  
 5.11.21. A solução deve permitir a automação do Gerenciamento de Incidentes para a escalação automática e 
notificação, baseado nos tempos de resposta e resolução;  
 5.11.22. A solução deve suportar o gerenciamento de portfólio de serviços, de acordo com as definições da biblioteca 
ITIL V3, para rastrear e emitir relatórios sobre atributos de serviços e níveis publicados no Catálogo de Serviços;  
 5.11.23. A solução deve garantir a integração nativa entre o Gerenciamento de Níveis de Serviço com o 
Gerenciamento de Mudanças, garantindo que a execução de mudanças siga tempos pré-definidos;  
 5.11.24. A solução deve permitir a criação de painéis analíticos do tipo dashboard relacionados a serviços e métricas 
do processo;  
 5.11.25. A ferramenta deverá oferecer funcionalidades de Gerenciamento de Organizações, permitindo:  
5.11.25.1. A definição de Classificação Hierárquica (Categoria), como organização, unidade de negócio, unidade 
administrativa, secretaria, coordenadoria, divisão e seções;  
5.11.25.2. A definição da estrutura hierárquica de organizações de empresas, clientes e fornecedores, registrando 
informações como localização, gerente responsável e categoria.  
5.12.   Gerenciamento de Conhecimento  
5.13.   A solução deve possuir nativamente uma ferramenta de base de conhecimento;  
5.13.1.  A ferramenta deve permitir a criação, adição, manutenção e remoção de artigos de conhecimento;  
5.13.2.  A ferramenta deve permitir a adição de documentos externos à base de conhecimento;  
5.13.3.  A ferramenta deve permitir a importação e/ou integração com outras bases de conhecimento externas;  
5.13.4.  A ferramenta deve permitir separar ou restringir o acesso a artigos de conhecimento entre técnico e não-
técnico;  
5.13.5.  A ferramenta deve permitir pesquisar através de palavras-chave ou frases inteiras;  
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5.13.6.  A ferramenta deve permitir pesquisar incidentes conhecidos baseado em critérios definidos;  
5.13.7.  A  ferramenta  deve  permitir  associar  artigos  de  conhecimento   a Incidentes/Problemas/Mudanças, de 
forma obrigatória (personalizável);  
 5.14.  A central de serviços e os times de suporte devem ter acesso a um pacote comum de artigos de conhecimento, 
para resolução rápida de eventos;  
 5.15.  A ferramenta deverá permitir separar ou restringir o acesso a uma base de conhecimento interna e externa;  
 5.16.  A solução deve permitir a definição de diversos níveis de acesso ao Gerenciamento do Conhecimento (ex. 
Somente Leitura, Escrever, Criar, Excluir);  
 5.17.  A solução deve permitir controlar o ciclo de vida do conhecimento entre envio, validação, aceitação, atualização 
e desativação (aposentadoria do artigo);  
 5.18.  A solução deve controlar o processo de aprovação de um documento, antes do mesmo ser publicado na base 
de conhecimento;  
 5.19.  A solução deve implantar o versionamento de documentos da base de conhecimento de forma automática;  
 5.20.  A solução deve criar automaticamente um identificador único para cada registro/artigo de conhecimento para 
referência futura;  
 5.21.  A solução deve permitir a entrada de texto livre, imagens, anexos, etc, como artigos de conhecimento;  
 5.22.  A solução deve permitir que artigos de conhecimento sejam rapidamente criados a partir de registros de 
Incidente, Problema e Mudança;  
 5.23.  A solução deve permitir a criação e a manutenção de associações (links) entre artigos de conhecimento 
relevantes;  
5.24.  A solução deve disponibilizar dinamicamente os documentos mais relevantes da base  de conhecimento no 
Portal do Service Desk, permitindo o acesso rápido dos usuários e analistas;  
 5.25.  A solução deve permitir a implantação de fóruns para disseminação de conhecimento;  
 5.26.  A solução deve permitir que os documentos mais utilizados sejam disponibilizados automaticamente na 
interface dos usuários finais;  
 5.27.  A solução deve automatizar a população de campos do artigo de conhecimento com  dados de autor e 
proprietário, data de criação, assim como outros atributos desejados pela organização;  
 5.28.  A solução deve rastrear e manter atualizada a informação de propriedade sobre o artigo de conhecimento;  
 5.29.  A solução deve facilitar a identificação de artigos e informações redundantes e duplicadas, sejam estas 
identificadas em um único registro ou em múltiplos registros de conhecimento;  
 5.30.  A solução deve permitir o ranking de uso das informações de conhecimento e identificar, automaticamente, as 
necessidades não atendidas por conhecimento;  
 5.31.  A solução deve automatizar a notificação de todos os interessados quando da criação de novos artigos de 
conhecimento/soluções, quando aplicáveis a eles;  
 5.32.  A solução deve possuir uma interface fácil e iterativa para a consulta a base de conhecimento, tanto para o 
analista quanto para o usuário final;  
5.33.  A solução deve permitir o ordenamento dos dados e documentos utilizando diferentes parâmetros de pesquisa, 
plataformas aplicáveis, tipo de tecnologia, etc;  
5.34.  A solução deve apresentar a integração nativa do Gerenciamento do Conhecimento com as demais disciplinas, 
permitindo, por exemplo, mas não limitado a, a associação de documentos e artigos de conhecimento a eventos de 
Incidentes, Problemas e Mudanças;  
5.35.   A solução deve permitir o arquivamento de artigos de conhecimento que não sejam mais relevantes;  
5.36.   A ferramenta de Gerenciamento do Conhecimento e seus repositórios devem ser parte integrante, ou ser 
nativamente associada ao CMDB controlado pela ferramenta de Gerenciamento de Ativos e Configurações; 
5.37.   A ferramenta deve apresentar a integração nativa com o CMDB para permitir a associação de artigos de 
conhecimento com registros de Itens de Configuração; 
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5.38.   A ferramenta deve permitir a abertura de uma RDM ou de uma Requisição de Serviço quando um artigo ou 
informação de conhecimento precisar ser modificado ou atualizado;  
5.39.   A ferramenta de Gerenciamento de Conhecimento deve:  
5.39.1.  Permitir múltiplos repositórios de conhecimento;  
5.39.2.  Permitir a consulta em múltiplos repositórios;  
5.39.3.  Permitir a consulta em conteúdos armazenados em múltiplos formatos;  
5.39.4.  Possuir listas de perguntas frequentes (FAQS) para cadastrar informações sobre problemas conhecidos, erros 
comuns, rotinas e procedimentos, permitindo a categorização das informações inseridas;  
5.39.5.  Automatizar a criação e a manutenção de FAQs para clientes e usuários finais;  
5.39.6.  Rastrear,  automaticamente,   quantas  vezes  um  artigo ou informação  de  
conhecimento foi utilizado;  
5.39.7.  Permitir que o usuário final informe se aquela informação foi útil e manter esta informação para 
automaticamente elaborar o ranking de artigos quanto à sua relevância;  
5.40.   Funcionalidades Adicionais  
5.40.1.  A solução deve possuir um motor de pesquisa com as seguintes funcionalidades:  
5.40.1.1.  Permitir a consulta global por texto livre, pesquisando em textos em eventos, registros, ações e 
procedimentos de conhecimento;  
5.40.1.2.  Permitir pesquisa à base de chamados por equipamento, localização, categorização, grupo resolvedor, 
usuário, técnico, datas e palavras chaves na descrição, entre outros argumentos correlatos;  
5.40.1.3.  Executar a pesquisa no conteúdo de arquivos anexos aos eventos, ações, itens e procedimentos de 
conhecimento;  
5.40.1.4.  Permitir que administradores escalem a quantidade de informação pesquisável e regulem a performance da 
consulta para ajuste às necessidades do negócio;  
5.40.1.5.  Permitir que resultados sejam ordenados por relevância;  
5.40.1.6.  Permitir que usuários alterem a ordem de apresentação, ao aumentar a relevância de um termo pesquisado;  
5.40.1.7.  Permitir que usuários refinem a pesquisa com consultas avançadas;  
5.40.1.8.  Permitir exportar os resultados para formatos padrão (Excel, CSV ou HTML);  
5.40.2.  O motor de pesquisa deve permitir o agendamento de manutenções, incluindo:  
5.40.2.1.  Permitir definir e exibir janelas de manutenções;  
5.40.2.2.  Oferecer avisos de indisponibilidade do serviço durante períodos de manutenção;  
5.40.3.  A Solução deve permitir a predefinição de mensagens, padronizando saudações e respostas em conversas 
entre técnicos e usuários, via chat;  
5.40.4.  Atendimento automatizado via Assistente Virtual (CHATBOT)  
5.40.4.1.  A solução deve permitir a automação de atendimento via assistente virtual (chatbot), assim como por meio 
de abertura de chamados pelo próprio usuário no Portal de Chamados fornecido pelo CONTRATANTE ou por meio de 
aplicativos mobile de mensagens (no mínimo Whatsapp e/ou Telegram, a critério do contratante);  
5.40.4.2.  Os usuários deverão ser automaticamente identificados pelo número de seu telefone, e apenas números 
previamente cadastrados poderão fazer uso da funcionalidade.  
5.40.4.3.  Os custos relativos à disponibilização desta funcionalidade, quando houver, devem ser considerados como 
parte do custo mensal da própria SGS.  
5.40.4.4.  A funcionalidade deve permitir a criação de chamados e a consulta ao status dos chamados existentes. 
5.40.4.5.  Todos os atendimentos abertos com sucesso pelo Assistente Virtual deverão ser cadastrados na ferramenta 
de gestão de chamados do CONTRATANTE e o número do chamado deverá ser repassado ao usuário.  
5.40.4.6.  Os atendimentos que não forem resolvidos pelo Assistente Virtual deverão ser redirecionados para um 
técnico da Central de Serviços de TI para o atendimento convencional.  
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5.40.4.7.  O usuário poderá, a qualquer momento, optar por encerrar o atendimento com o Assistente Virtual e ser 
redirecionado para um técnico da Central de Serviços através do Whatsapp, Telegram ou widget no portal do 
CONTRATANTE.  
5.40.4.8.  Caso as informações fornecidas pelo usuário não sejam suficientes para adequada abertura do chamado, 
um técnico da contratada deverá entrar em contato com o usuário para fazer o detalhamento.  
5.40.5.  A solução deverá possuir em sua tela inicial um quadro de avisos onde serão informadas indisponibilidades de 
serviços (correntes ou programadas), mudanças relevantes ou outras mensagens genéricas cadastradas por um 
USUÁRIO ADMINISTRADOR da solução. A solução deverá permitir o direcionamento das informações para todos os 
usuários ou apenas para grupos de usuários;  
5.40.6.  A solução deve permitir elaborar scripts de atendimento dinâmico para atendentes de primeiro nível de 
atendimento, assim como para outros usuários do software.  
5.40.7.  Especificações de customização de processos de trabalho (workflow):  
5.40.7.1. A solução deverá possuir ferramenta gráfica para a elaboração de regras de negócios e implementação de 
fluxos de trabalho (workflow). As regras deverão permitir que usuários, com níveis de acesso apropriados, manipulem 
os campos visíveis nas telas da solução, criando e ordenando fluxos de trabalho e formulários;  
5.40.7.2. A solução deve ser capaz de gravar e armazenar diversos processos de trabalho;  
5.40.7.3. A solução deve possuir processos de trabalho nativos, que sejam inteiramente personalizáveis;  
5.40.7.4. Deve ser permitido criar processos de trabalho para quaisquer eventos (Incidentes, Problemas, Mudanças, 
etc);  
5.40.7.5. A solução deve permitir que diversos processos de autorização sejam disparados dinamicamente, 
dependendo do tipo e características do evento;  
5.40.7.6. Cada processo de trabalho deve ser capaz de possuir um ou vários estágios principais;  
5.40.7.7.  Cada estágio do processo de trabalho deve ser capaz de conter uma ou várias tarefas, que podem ser 
atribuídas a diversos times de suporte, simultaneamente e dinamicamente;  
5.40.7.8.  Cada processo de trabalho deve ter um SLA geral, permitindo ainda que cada tarefa individual mantenha 
seu próprio SLA individual;  
5.40.7.9.  A solução deve permitir que todos os estágios e tarefas de um processo sejam reutilizáveis em novos 
processos ou em processos existentes, individualmente ou em grupo;  
5.40.7.10. A definição de um processo de trabalho composto de diversos estágios e tarefas deve permitir a montagem 
do fluxo através de arrastar-e-soltar;  
5.40.7.11. A ferramenta de desenho de processo deve incluir, nativamente:  
5.40.7.11.1.   Tarefas de autorização de processo;  
5.40.7.11.2.   Tarefas de decisão que dinamicamente alterem, ou invoquem um processo completamente novo;  
5.40.7.11.3.   Chamadas a outros processos e subprocessos;  
5.40.7.11.4.   Rotas;  
5.40.7.12. Todas as tarefas desenhadas devem ter a capacidade de alteração dinâmica, baseado em critérios e 
informações do evento;  
5.40.7.13. A solução deve permitir definir tarefas obrigatórias e tarefas opcionais no fluxo de trabalho;  
5.40.7.14. A solução deve ser capaz de progredir automaticamente de estágio a estágio do processo modelado, a partir 
da interpretação gráfica do desenho do processo, executando cada uma das tarefas do estágio, até que todo o 
processo seja concluído;  
5.40.7.15. Cada processo deve incluir a capacidade de ter estágios disparados por agendamento.  
5.40.7.16. A ferramenta de desenho deve oferecer uma interface gráfica, que suporte o gerenciamento de modelos e 
processos padrão;  
5.40.7.16.1.   O desenho de novos processos ou a personalização dos processos existentes, deve ser realizada 
preferencialmente de recursos drag-n-drop;  
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5.40.7.17. A solução deve oferecer também um recurso de análise de impacto dos processos que permita visualizar o 
calendário de eventuais interferências entre instâncias de processos de trabalho, de forma gráfica;  
5.40.7.17.1.   A solução deve oferecer a possibilidade de resolução de conflitos;  
5.40.7.17.2.   A solução deve facilitar a mitigação de riscos das mudanças de TI, alertando sobre os conflitos e 
apresentando as janelas de manutenção sobre ativos de TI;  
5.40.7.18. Capacidade de exportar os workflows em diferentes formatos (tais como jpg, png, pdf, svg, bpm);  
5.40.7.19. Suportar acessibilidade para utilização da solução por deficientes visuais.  
5.41.   Personalização e Permissões:  
5.41.1.   A solução deve permitir suportar indivíduos e grupos;  
5.41.2.   A solução deve permitir definir funções e permissões no nível de equipe;  
5.41.3.   A solução deve permitir definir funções e permissões no nível indivíduo;  
5.41.4.   A solução deve permitir definir personalizações de tela no nível de equipe;  
5.41.5.   A solução deve permitir definir personalizações de tela no nível do indivíduo;  
5.41.6.   A solução deve permitir a definição e personalização de telas sem necessidade de desenvolvimento ou 
experiência com programação;  
5.41.7.   A solução deve permitir definir permissões sem a necessidade de desenvolvimento ou experiência com 
programação;  
5.41.8.   A solução deve permitir adicionar, modificar ou remover campos em formulários existentes, para usuários 
com permissão para tal;  
5.41.9.   A solução deve oferecer suporte às permissões de acesso no nível de Suporte Funcional (equipe) e Disciplina 
(processo);  
5.41.10.   A solução deve permitir controlar o acesso no nível de função com a habilidade de restringir o uso de uma 
função individual da aplicação sem desabilitar o acesso ao sistema inteiro;  
5.41.11.   A solução deve permitir a restrição de permissões por ação, incluindo atualização e somente pesquisa;  
5.41.12.   A solução deve permitir definir que menus e formulários estarão disponíveis para o perfil de segurança e 
permissões, sem a necessidade de desenvolvimento ou experiência com programação;  
5.41.13.  A solução deve permitir definir os formulários e padrões de cores de fundo no nível do indivíduo.  
 
 
 

Recife, 12 de maio de 2022. 

 

 

 

________________________________________ 

Pronet Tecnologia e Engenharia Ltda 

Thiago Lessa Prata 

Diretor de TI 
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March 25, 2022 

 

 

Re: 4Biz Helium – PinkVERIFY™ 2011 

 

To Whom It May Concern: 

 

This letter is to confirm that 4Biz Helium has passed the PinkVERIFY 2011 assessment and 

as such, this tool has been officially certified as ITIL® compatible by Pink Elephant, the 

world’s leading IT Service Management education and consulting provider.    

 

An accredited Pink Elephant IT Management Consultant assessed and confirmed 

compatibility of 4Biz Helium in the following ITIL 2011 processes: 

 

• Asset Management 

• Availability Management 

• Capacity Management 

• Change Management  

• Event Management 

• Financial Management 

• Incident Management  

• IT Service Continuity Management 

• Knowledge Management 

 

• Problem Management  

• Release & Deployment 

Management 

• Request Fulfillment  

• Service Asset & Configuration 

Management  

• Service Catalog Management  

• Service Level Management  

• Service Portfolio Management  

 

The PinkVERIFY 2011 logo is the stamp of approval issued by Pink Elephant for Service 

Management tools that meet the minimum functional criteria for the each respective ITIL 

2011 process. Run2Biz corp. is authorized to use the PinkVERIFY 2011 logo to denote the 

number of ITIL 2011 processes until April 5, 2023. The product appears in the toolsets 

section of Pink Elephant’s PinkVERIFY 2011 webpage at www.pinkelephant.com.  

 

 

Sincerely, 

 
David Ratcliffe  

President  

Pink Elephant  

 
ITIL® is a registered trademark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.  

 



5870/2021

02/2022

A

B

C

D

E

Unidade de medida

Posto

1

2

3

4

1.1 % Valor (R$) MEMÓRIA DE CÁLCULO

A 3.297,50
Salário Base a partir de 01/07/2021, conforme Cláusula Terceira da Cláusula quarta da CCT/2021-2022: Técnico em Informática - 

8 h diárias: R$ 3.297,50

B 30% -                            

C 40% -                            

D -                            

E -                            

F -                            

G -                            

3.297,50                   

2.1 Valor (R$)

A 8,33% 274,68                      1/12 (um doze avos) do total da remuneração. Cálculo: (1/12) x 100 = 8,33%

B 11,11% 366,22                      1/12 (um doze avos) do total da remuneração + 1/12 do terço constitucional

19,44% 640,90                      

94,85                        

735,76                      

2.2 % Valor (R$)

A 0,00% -                            
Conforme o artigo 22, inciso I, da Lei 8.212/91 - Caso a empresa enquadre-se no regime de "Desoneração da Folha de 

Pagamentos" (Leis 12.546/2011 e 14.288/2021) este percentual será 0(zero)

B 2,50% 82,44                        Por determinação do art. 15, da Lei n° 9.424/96; do art. 2º do Decreto n° 3.142/99; e art. 212, § 5º da CF

INSS

Salário Educação

Férias e Adicional de férias

Subtotal

Incidência do Submódulo 2.2

TOTAL

Submódulo 2.2: Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e outras 

contribuições

GPS, FGTS e outras contribuições

Outros (especificar)

Total da Remuneração

MÓDULO 2: Encargos e benefícios Anuais, Mensais e Diários

Submódulo 2.1: Benefícios Mensais e Diários

13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias

13º (décimo terceiro) salário

Adicional de Hora no Feriado Trabalhado

Composição da Remuneração

POSTO DE TRABALHO - TÉCNICO EM INFORMÁTICA

Nº do Processo: 

Licitação Nº: 

Discriminação dos Serviços (Dados Referentes à Contratação)

Data de apresentação da proposta

Município/UF

Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo:

Número de meses de execução contratual

Regime Tributário

09/05/2022

Macéio/AL

AL000159/2021

12

Lucro Real

MÓDULO 1: Composição da Remuneração

Mão de obra

Dados complementares para composição dos custos referentes à mão-de-obra

Salário Base

Adicional de Periculosidade

Adicional de Insalubridade

Adicional Noturno

Adicional de Hora Noturna Reduzida

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

Técnico em Informática

Salário Normativo da Categoria Profissional

Categoria Profissional (Vinculada à execução contratual)

Data base da categoria

R$ 3.297,50

Processamento de Dados

01/07/2021

Identificação do Serviço

Quantidade Total a contratar (em 

função da unidade de medida)
Tipo de Serviço

Técnico em Informática 3



C 1,00% 32,98                        

De acordo com Risco de Acidentes do Trabalho - RAT (Artigo 22, inciso II, da Lei nº 8.212/1991) e Fator Acidentário de 

Prevenção - FAP (artigo 10 da Lei 10.663/2003). Adotada a Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE de risco 

máximo. FAP 1

D 1,50% 49,46                        Por força do artigo 30 da Lei nº 8.036/90, a contratada fica obrigada a contribuir com 1,5% para manutenção desses sistemas.

E 1,00% 32,98                        Em obediência ao Decreto-Lei nº 2.318/86

F 0,60% 19,79                        O empregador, para atender à Lei nº 8.029/90, contribui com 0,6% sobre a folha de pagamento.

G 0,20% 6,60                          Em atendimento aos artigos 1º e 2º do Decreto-Lei nº 1.146/70.

H 8,00% 263,80                      
Lei Complementar n. 110/2001. O tributo está previsto no art. 7º, Inciso III, da Constituição Federal de 1988, tendo sido 

regulamentado pelo art. 15, da Lei n. 8.030/90.

14,80% 488,05                      

2.3  

-                            
Considerando o valor da passagem de R$3,35, conforme Decreto n. 9.042, de 21/01/2021 Município de Maceió Média de 21 dias 

útéis/mês = 251/12 (365 dias- 104 sábados e domingos e 10 feriados = 251 dias utéis/ano ).

-                            
(máximo 6% do salário-base) art. 9º, I do Decreto n. 95.247/97. Valor do desconto superior ao valor pago, não sendo viável a 

opção pelo VT por parte do colaborador.

B 455,40                      De acordo com a Cláusula Sétima da Convenção, são considerados 22 dias úteis a R$ 23,00 por dia. 

C 185,04                      

Não há previsão da CCT. No caso do colaborador ser optante do Plano de Saúde, o custo da empresa será de 50% do valor 

atual do mesmo.

D -                            Não há previsão da CCT

E 3,94                          Valor pago atualmente pela empresa

F 0,17                          Cláusula Vigésima Quarta da CCT 2021/2022 = R$ 2,00 por empregado/ano

 644,55                      

2 Valor (R$)

2.1 735,76                      

2.2                        488,05 

2.3                        644,55 

1.868,35                   

3 % Valor (R$)

A 0,42% 13,85                        

Resolução 98/2009. Cerca de 5% do pessoal é demitido pelo empregador, antes do término do contrato. Cálculo 

((1/12)x0,05)x100 = 0,42%

B 0,03% 1,10                          Aplicar o percentual do FGTS sobre o aviso prévio indenizado. Representando do total da remuneração 0,0335%

C 0,16% 5,28                          
conforme estudos, este pagamento tem a probabilidade de ocorrer de 5% e corresponde a 40% do valor do saldo do FGTS, 

aplicado sobre o valor da remuneração. (0,08*0,4*0,05)

D 1,85% 60,90                        

Estima-se que 95% dos trabalhadores serão desligados no final da contratação. Isto posto, 7 dias em 30 dias rateado em 12 

meses, multiplicado 100% a ser calculado sobre o valor da Remuneração. (((7/30) /12)*0,95)*100) * O aviso prévio trabalhado a 

partir da primeira prorrogação do contrato será de 0,194% em face do Acórdão TCU 1.186/2017 Plenário, nos termos da Lei n. 

12.506/2011.

E
9,01                          Aplicar o percentual do submódulo 2.2 sobre o valor do aviso prévio trabalhado.

F 3,04% 100,24                      

Estima-se que 95% os trabalhadores serão desligados no final da contratação. Portanto, 8% equivalente ao percentual de FGTS 

a ser recolhido mensalmente, multiplicado pelo percentual de 40% a título de multa relativa ao FGTS para rescisão sem justa 

causa aplicado sobre o valor da remuneração. (0,08*0,4*0,95)

190,39                      

4.1 Valor (R$)

A 0,93% 49,59                        

cálculo das férias (1+1/3) = correspondente à remuneração + o terço Constitucional dividido pelo os 12 meses necessários para 

o computo das férias. Porém só há provisionamento para o repositor de 1/12 (1 mês). O percentual obtido será aplicado sobre o 

somatório dos módulos: 1+2+3

B 0,56% 29,73                        

conforme os dados estatísticos do IBGE, cada empregado falta 02 (dois dias) por ano à título de ausências legais. Portanto, 2 

dias dividido pelo impacto sobre o mês (30 dias) divido por 12 meses - impacto diluído no ano. O percentual encontrado será 

aplicado sobre a base de cálculo do módulo 4 (o somatório dos módulos: 1+2+3): ((2/30)/12)x100 = 0,55%

Substituto na cobertura de Ausências legais

Multa do FGTS e Contrubição Social sobre o Aviso Prévio Trabalhado

TOTAL

MÓDULO 4: Custo de Reposição do Profissional Ausente

Submódulo 4.1: Substituto nas ausências legais

Substituto nas Ausências Legais

Substituto na cobertura de Férias

Provisão para Rescisão

Aviso prévio indenizado

Incidência do FGTS sobre o aviso prévio indenizado

Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio Indenizado

Aviso prévio trabalhado

Incidência do GPS, FGTS e outras contribuições sobre o aviso prévio 

trabalhado

Módulo 2: Benefícios mensais e diários e provisão

13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias

GPS, FGTS e outras contribuições

Benefícios mensais e diários

TOTAL

MÓDULO 3: Provisão para Rescisão

Assistência Médica e Odontológica

Seguro de vida, invalidez e funeral

Auxílio creche

Outros (Taxa de Assistência Patronal)

Total de Benefícios mensais e diários

Quadro-resumo - Módulo 2: Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários

INCRA

FGTS

TOTAL

Benefícios Mensais e Diários

Vale-Transporte (21 dias)

Auxilío Alimentação (22 dias) - com desconto de 10%

Desconto legal sobre transporte (máximo 6% do salário-base)

A

Seguro Acidente do Trabalho

SESC ou SESI

SENAI - SENAC

SEBRAE



C 0,03% 1,45                          
conforme os dados estatísticos do IBGE, nascem filhos de 2 % dos trabalhadores do por ano. Portanto, 5 dias dividido pelo 

impacto sobre o mês (30 dias) divido por 12 meses - impacto diluído no ano. O percentual encontrado será aplicado sobre a base 

de cálculo do módulo 4 (o somatório dos módulos: 1+2+3): ((5/30)/12)x0,02x100 = 0,027%

D 0,08% 2,70                          

de acordo os dados estatísticos do IBGE, ocorrem cerca de 3% de licenças maternidades concedidas ao ano (120/365/12*3%). 

O

percentual encontrado será aplicado sobre a base de cálculo do módulo 4 (o somatório dos módulos: 1+2+3)

E 0,33% 17,68                        

de acordo os dados estátísticos do IBGE, cerca de 8% dos empregados sofrem acidente de trabalho. Portanto, 15 dias de 

ausência coberto pelo empregador, após 15 dias INSS, dividido pelo impacto sobre o mês (30 dias) dividido por 12 meses - 

impacto diluído no ano. O percentual encontrado será aplicado sobre a base de cálculo do módulo 4 (o somatório dos módulos: 

1+2+3). A provisão é: ((15/30)/12)x0,08x100=0,33%

101,14                      

4.2 Valor (R$)

A -                            

-                            

4 Valor (R$)

4.1 101,14                      

4.2                               -   

101,14                      

5  Valor (R$)

A 105,42                      1/12 (um doze avos) dos valores obtidos na planilha uniforme

B -                            

C 6,59                          R$ 79,00 por ano. (R$ 6,59)

D 14,01                        
custo total dos equipamentos por cada posto de técnico em informática diluído de acordo com a vida útil, considerando o valor 

residual dos bens, demonstrado tabela de Ferramentas.

E

 126,02                      

6 % Valor (R$)

A 3,00% 167,50                      MÁXIMO DE 5% - Fonte: Caderno de Nota Técnica do STF

B 4,00% 223,34                      MÁXIMO DE 10% - Fonte: Caderno de Nota Técnica do STF

390,84                      

C 0,65% 44,71                        

A Empresa Pronet está enquadrada no regime de lucro Real, porém não está obrigada a aplicar as alíquotas do regime não 

cumulativo. A norma que trata do PIS e COFINS tem regulamentações próprias e conforme transcrevo abaixo a atividade da 

Pronet está excluída do regime da não cumulatividade, permanecendo dessa forma com as alíquotas de 0,65% para PIS e 3% 

para COFINS, conforme Lei nº 10.833. de 29 de dezembro de 2003, Art. 1º ao Art. 10 - XXV.

D 3,00% 206,36                      

A Empresa Pronet está enquadrada no regime de lucro Real, porém não está obrigada a aplicar as alíquotas do regime não 

cumulativo. A norma que trata do PIS e COFINS tem regulamentações próprias e conforme transcrevo abaixo a atividade da 

Pronet está excluída do regime da não cumulatividade, permanecendo dessa forma com as alíquotas de 0,65% para PIS e 3% 

para COFINS, conforme Lei nº 10.833. de 29 de dezembro de 2003, Art. 1º ao Art. 10 - XXV.

E 5,00% 343,94                      Tributo Municipal

F 4,50% 309,55                      

Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB (Leis 12.546/2011 e 14.288/2021) - Será aplicada caso a empresa 

enquadre-se no regime de "Desoneração da Folha de Pagamento" - Alíquota de acordo com a atividade econômica (IN RFB Nº 

2.053/2021)

904,56                      

6.878,81                   

Valor (R$)

A 3.297,50                   

B 1.868,35                   

C 190,39                      

Módulo 2 - Encargos e benefícios Anuais, Mensais e Diários

Módulo 3 - Provisão para Rescisão

QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

Módulo 1 - Composição da Remuneração

Total  - Tributação Sobre Faturamento

BASE DE CÁLCULO DOS TRIBUTOS

Custos Indiretos, Tributos e Lucro

PIS

COFINS

ISS

CPRB

EPI

Exames Médicos

Ferramentas

Outros

Total dos Insumos Diversos

MÓDULO 6: Custos Indiretos, Tributos e Lucro

Total  - Custos Indiretos e Lucro

Substituto nas Ausências Legais

Substituto na Intrajornada

TOTAL

MÓDULO 5: Insumos Diversos

Insumos Diversos

Uniformes

Custos Indiretos

Lucro

Submódulo 4.2: Substituto na Intrajornada

Substituto na Intrajornada

Substituto na cobertura de intervalo para repouso ou alimentação

TOTAL

Quadro-resumo - Módulo 4: Custo de Reposição do Profissional Ausente

Módulo 4: Custo de Reposição do Profissional Ausente

Substituto na cobertura de Licença-Paternidade

Substituto na cobertura de Ausência por Acidente de trabalho

Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade

TOTAL



D 101,14                      

E 126,02                      

5.583,41                   

F 1.295,40                   

6.878,81                   

3,00                          

20.636,42                 

247.637,08               

Somatório dos percentuais dos tributos  / 100 0,1315

Vlr. Total Proposta (VTP) = X / (1-Y) 6.878,81                                         

0,8685                                            

Pronet Tecnologia e Engenharia Ltda

Valor Total Mensal por empregado

Quantidade de Empregados

Preço Mensal do Posto (R$)

Preço Anual do Posto (R$)

Módulo 4 - Custo de Reposição de Profissional Ausente

Módulo 5 - Insumos Diversos

Subtotal (A + B + C + D + E)

Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro

Diretor de TI

Matriz: Rua Tomazina, nº 121 Loja 0000 - Recife - Recife/PE - Filial: Rua João Crescêncio, nº 80 - Madalena - Recife/PE

CEP: 50.030-020 - Fone: (81) 3213-1795                                               CEP: 50.720-290 - Fone (81) 3213-1795

atendimento@pronet-pe.com.br | comercial@pronet-pe.com.br | www.pronet-pe.com.br

Thiago Lessa Prata



5870/2021

02/2022

A

B

C

D

E

Unidade de medida

Posto

1

2

3

4

1.1 % Valor (R$) MEMÓRIA DE CÁLCULO

A 5.188,50
Salário Base a partir de 01/07/2021, conforme Cláusula Terceira da Cláusula quarta da CCT/2021-2022:  Analista de Informática 

Nível II (Supervisor) R$ 5.188,50 (jornada de 220 horas mensais)

B 30% -                            

C 40% -                            

D -                            

E -                            

F -                            

G -                            

5.188,50                   

2.1 Valor (R$)

A 8,33% 432,20                      1/12 (um doze avos) do total da remuneração. Cálculo: (1/12) x 100 = 8,33%

B 11,11% 576,23                      1/12 (um doze avos) do total da remuneração + 1/12 do terço constitucional

19,44% 1.008,44                   

149,25                      

1.157,69                   

2.2 % Valor (R$)

A 0,00% -                            
Conforme o artigo 22, inciso I, da Lei 8.212/91 - Caso a empresa enquadre-se no regime de "Desoneração da Folha de 

Pagamentos" (Leis 12.546/2011 e 14.288/2021) este percentual será 0(zero)

B 2,50% 129,71                      Por determinação do art. 15, da Lei n° 9.424/96; do art. 2º do Decreto n° 3.142/99; e art. 212, § 5º da CF

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

POSTO DE TRABALHO - SUPERVISOR

Nº do Processo: 

Município/UF Macéio/AL

Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo: AL000159/2021

Número de meses de execução contratual 12

Licitação Nº: 

Discriminação dos Serviços (Dados Referentes à Contratação)

Data de apresentação da proposta 09/05/2022

Mão de obra

Dados complementares para composição dos custos referentes à mão-de-obra

Supervisor

Salário Normativo da Categoria Profissional R$ 5.188,50

Regime Tributário Lucro Real

Identificação do Serviço

Tipo de Serviço
Quantidade Total a contratar (em 

função da unidade de medida)

Supervisor 1

Composição da Remuneração

Salário Base

Adicional de Periculosidade

Adicional de Insalubridade

Adicional Noturno

Adicional de Hora Noturna Reduzida

Categoria Profissional (Vinculada à execução contratual) Processamento de Dados

Data base da categoria 01/07/2021

MÓDULO 1: Composição da Remuneração

13º (décimo terceiro) salário

Férias e Adicional de férias

Subtotal

Incidência do Submódulo 2.2

TOTAL

Submódulo 2.2: Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e outras 

contribuições

Adicional de Hora no Feriado Trabalhado

Outros (especificar)

Total da Remuneração

MÓDULO 2: Encargos e benefícios Anuais, Mensais e Diários

Submódulo 2.1: Benefícios Mensais e Diários

13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias

GPS, FGTS e outras contribuições

INSS

Salário Educação



C 1,00% 51,89                        

De acordo com Risco de Acidentes do Trabalho - RAT (Artigo 22, inciso II, da Lei nº 8.212/1991) e Fator Acidentário de 

Prevenção - FAP (artigo 10 da Lei 10.663/2003). Adotada a Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE de risco 

máximo. FAP 1

D 1,50% 77,83                        Por força do artigo 30 da Lei nº 8.036/90, a contratada fica obrigada a contribuir com 1,5% para manutenção desses sistemas.

E 1,00% 51,89                        Em obediência ao Decreto-Lei nº 2.318/86

F 0,60% 31,13                        O empregador, para atender à Lei nº 8.029/90, contribui com 0,6% sobre a folha de pagamento.

G 0,20% 10,38                        Em atendimento aos artigos 1º e 2º do Decreto-Lei nº 1.146/70.

H 8,00% 415,08                      
Lei Complementar n. 110/2001. O tributo está previsto no art. 7º, Inciso III, da Constituição Federal de 1988, tendo sido 

regulamentado pelo art. 15, da Lei n. 8.030/90.

14,80% 767,91                      

2.3  

-                            
Considerando o valor da passagem de R$3,35, conforme Decreto n. 9.042, de 21/01/2021 Município de Maceió Média de 21 dias 

útéis/mês = 251/12 (365 dias- 104 sábados e domingos e 10 feriados = 251 dias utéis/ano ).

-                            
(máximo 6% do salário-base) art. 9º, I do Decreto n. 95.247/97. Valor do desconto superior ao valor pago, não sendo viável a 

opção pelo VT por parte do colaborador.

B 455,40                      De acordo com a Cláusula Sétima da Convenção, são considerados 22 dias úteis a R$ 23,00 por dia. 

C 185,04                      

Não há previsão da CCT. No caso do colaborador ser optante do Plano de Saúde, o custo da empresa será de 50% do valor 

atual do mesmo.

D -                            Não há previsão da CCT

E 3,94                          Valor pago atualmente pela empresa

F 0,17                          Cláusula Vigésima Quarta da CCT 2021/2022 = R$ 2,00 por empregado/ano

 644,55                      

2 Valor (R$)

2.1 1.157,69                   

2.2                        767,91 

2.3                        644,55 

2.570,14                   

3 % Valor (R$)

A 0,42% 21,79                        

Resolução 98/2009. Cerca de 5% do pessoal é demitido pelo empregador, antes do término do contrato. Cálculo 

((1/12)x0,05)x100 = 0,42%

B 0,03% 1,74                          Aplicar o percentual do FGTS sobre o aviso prévio indenizado. Representando do total da remuneração 0,0335%

C 0,16% 8,30                          
conforme estudos, este pagamento tem a probabilidade de ocorrer de 5% e corresponde a 40% do valor do saldo do FGTS, 

aplicado sobre o valor da remuneração. (0,08*0,4*0,05)

D 1,85% 95,83                        

Estima-se que 95% dos trabalhadores serão desligados no final da contratação. Isto posto, 7 dias em 30 dias rateado em 12 

meses, multiplicado 100% a ser calculado sobre o valor da Remuneração. (((7/30) /12)*0,95)*100) * O aviso prévio trabalhado a 

partir da primeira prorrogação do contrato será de 0,194% em face do Acórdão TCU 1.186/2017 Plenário, nos termos da Lei n. 

12.506/2011.

E 14,18                        Aplicar o percentual do submódulo 2.2 sobre o valor do aviso prévio trabalhado.

F 3,04% 157,73                      

Estima-se que 95% os trabalhadores serão desligados no final da contratação. Portanto, 8% equivalente ao percentual de FGTS 

a ser recolhido mensalmente, multiplicado pelo percentual de 40% a título de multa relativa ao FGTS para rescisão sem justa 

causa aplicado sobre o valor da remuneração. (0,08*0,4*0,95)

299,58                      

4.1 Valor (R$)

A 0,93% 74,60                        

cálculo das férias (1+1/3) = correspondente à remuneração + o terço Constitucional dividido pelo os 12 meses necessários para 

o computo das férias. Porém só há provisionamento para o repositor de 1/12 (1 mês). O percentual obtido será aplicado sobre o 

somatório dos módulos: 1+2+3

B 0,56% 44,72                        

conforme os dados estatísticos do IBGE, cada empregado falta 02 (dois dias) por ano à título de ausências legais. Portanto, 2 

dias dividido pelo impacto sobre o mês (30 dias) divido por 12 meses - impacto diluído no ano. O percentual encontrado será 

aplicado sobre a base de cálculo do módulo 4 (o somatório dos módulos: 1+2+3): ((2/30)/12)x100 = 0,55%

SEBRAE

INCRA

FGTS

TOTAL

Benefícios Mensais e Diários

A

Vale-Transporte (21 dias)

Desconto legal sobre transporte (máximo 6% do salário-base)

Seguro Acidente do Trabalho

SESC ou SESI

SENAI - SENAC

Quadro-resumo - Módulo 2: Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários

Módulo 2: Benefícios mensais e diários e provisão

13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias

GPS, FGTS e outras contribuições

Benefícios mensais e diários

TOTAL

Auxilío Alimentação (22 dias) - com desconto de 10%

Assistência Médica e Odontológica

Auxílio creche

Seguro de vida, invalidez e funeral

Outros (Taxa de Assistência Patronal)

Total de Benefícios mensais e diários

Incidência do GPS, FGTS e outras contribuições sobre o aviso prévio trabalhado

Multa do FGTS e Contrubição Social sobre o Aviso Prévio Trabalhado

TOTAL

MÓDULO 4: Custo de Reposição do Profissional Ausente

Submódulo 4.1: Substituto nas ausências legais

Substituto nas Ausências Legais

MÓDULO 3: Provisão para Rescisão

Provisão para Rescisão

Aviso prévio indenizado

Incidência do FGTS sobre o aviso prévio indenizado

Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio Indenizado

Aviso prévio trabalhado

Substituto na cobertura de Férias

Substituto na cobertura de Ausências legais



C 0,03% 2,18                          

conforme os dados estatísticos do IBGE, nascem filhos de 2 % dos trabalhadores do por ano. Portanto, 5 dias dividido pelo 

impacto sobre o mês (30 dias) divido por 12 meses - impacto diluído no ano. O percentual encontrado será aplicado sobre a base 

de cálculo do módulo 4 (o somatório dos módulos: 1+2+3): ((5/30)/12)x0,02x100 = 0,027%

D 0,08% 4,25                          

de acordo os dados estatísticos do IBGE, ocorrem cerca de 3% de licenças maternidades concedidas ao ano (120/365/12*3%). 

O

percentual encontrado será aplicado sobre a base de cálculo do módulo 4 (o somatório dos módulos: 1+2+3)

E 0,33% 26,59                        

de acordo os dados estátísticos do IBGE, cerca de 8% dos empregados sofrem acidente de trabalho. Portanto, 15 dias de 

ausência coberto pelo empregador, após 15 dias INSS, dividido pelo impacto sobre o mês (30 dias) dividido por 12 meses - 

impacto diluído no ano. O percentual encontrado será aplicado sobre a base de cálculo do módulo 4 (o somatório dos módulos: 

1+2+3). A provisão é: ((15/30)/12)x0,08x100=0,33%

152,35                      

4.2 Valor (R$)

A -                            

-                            

4 Valor (R$)

4.1 152,35                      

4.2                               -   

152,35                      

5  Valor (R$)

A 105,42                      1/12 (um doze avos) dos valores obtidos na planilha uniforme

B -                            

C 6,59                          R$ 79,00 por ano. (R$ 6,59)

D

E

 112,01                      

6 % Valor (R$)

A 3,00% 249,68                      MÁXIMO DE 5% - Fonte: Caderno de Nota Técnica do STF

B 4,00% 332,90                      MÁXIMO DE 10% - Fonte: Caderno de Nota Técnica do STF

582,58                      

C 0,65% 66,65                        

A Empresa Pronet está enquadrada no regime de lucro Real, porém não está obrigada a aplicar as alíquotas do regime não 

cumulativo. A norma que trata do PIS e COFINS tem regulamentações próprias e conforme transcrevo abaixo a atividade da 

Pronet está excluída do regime da não cumulatividade, permanecendo dessa forma com as alíquotas de 0,65% para PIS e 3% 

para COFINS, conforme Lei nº 10.833. de 29 de dezembro de 2003, Art. 1º ao Art. 10 - XXV.

D 3,00% 307,60                      

A Empresa Pronet está enquadrada no regime de lucro Real, porém não está obrigada a aplicar as alíquotas do regime não 

cumulativo. A norma que trata do PIS e COFINS tem regulamentações próprias e conforme transcrevo abaixo a atividade da 

Pronet está excluída do regime da não cumulatividade, permanecendo dessa forma com as alíquotas de 0,65% para PIS e 3% 

para COFINS, conforme Lei nº 10.833. de 29 de dezembro de 2003, Art. 1º ao Art. 10 - XXV.

E 5,00% 512,67                      Tributo Municipal

F 4,50% 461,41                      

Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB (Leis 12.546/2011 e 14.288/2021) - Será aplicada caso a empresa 

enquadre-se no regime de "Desoneração da Folha de Pagamento" - Alíquota de acordo com a atividade econômica (IN RFB Nº 

2.053/2021)

1.348,33                   

10.253,49                 

Valor (R$)

A 5.188,50                   

B 2.570,14                   

C 299,58                      

Submódulo 4.2: Substituto na Intrajornada

Substituto na Intrajornada

Substituto na cobertura de intervalo para repouso ou alimentação

TOTAL

Quadro-resumo - Módulo 4: Custo de Reposição do Profissional Ausente

Módulo 4: Custo de Reposição do Profissional Ausente

Substituto na cobertura de Licença-Paternidade

Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade

Substituto na cobertura de Ausência por Acidente de trabalho

TOTAL

EPI

Exames Médicos

Ferramentas

Outros

Total dos Insumos Diversos

MÓDULO 6: Custos Indiretos, Tributos e Lucro

Substituto nas Ausências Legais

Substituto na Intrajornada

TOTAL

MÓDULO 5: Insumos Diversos

Insumos Diversos

Uniformes

ISS

CPRB

Total  - Tributação Sobre Faturamento

BASE DE CÁLCULO DOS TRIBUTOS

QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

Custos Indiretos, Tributos e Lucro

Custos Indiretos

Lucro

Total  - Custos Indiretos e Lucro

PIS

COFINS

Módulo 1 - Composição da Remuneração

Módulo 2 - Encargos e benefícios Anuais, Mensais e Diários

Módulo 3 - Provisão para Rescisão



D 152,35                      

E 112,01                      

8.322,58                   

F 1.930,91                   

10.253,49                 

1                               

10.253,49                 

123.041,90               

Somatório dos percentuais dos tributos  / 100 0,1315

Vlr. Total Proposta (VTP) = X / (1-Y) 10.253,49                                       

0,8685                                            
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Pronet Tecnologia e Engenharia Ltda

Thiago Lessa Prata

Diretor de TI

Matriz: Rua Tomazina, nº 121 Loja 0000 - Recife - Recife/PE - Filial: Rua João Crescêncio, nº 80 - Madalena - Recife/PE
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Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro

Valor Total Mensal por empregado

Quantidade de Empregados

Preço Mensal do Posto (R$)

Preço Anual do Posto (R$)

Módulo 4 - Custo de Reposição de Profissional Ausente

Módulo 5 - Insumos Diversos

Subtotal (A + B + C + D + E)



item Descrição dos Equipamentos Quant. Valor Unit Valor Total Vida Útil (mês) Fator Residual

Valor da 

Depreciação 

Mensal do Item

1 Chave de fenda 3/16x4 imantada 3  R$        39,90  R$         119,70 60 20%  R$                 2,00 

2 Chave philips 3/16x4 imantada 3  R$        39,90  R$         119,70 60 20%  R$                 2,00 

3 Alicate meia cana curto 6" 3  R$        15,00  R$           45,00 60 20%  R$                 0,75 

4 Alicate de corte diagonal 6" 3  R$        15,00  R$           45,00 60 20%  R$                 0,75 

5 Alicate de crimpagem 3  R$        45,90  R$         137,70 60 20%  R$                 2,30 

6 Multímetro 3  R$        29,90  R$           89,70 60 20%  R$                 1,50 

7
Testador e localizador de cabo

de rede
3  R$        29,41  R$           88,23 60 20%  R$                 1,47 

8 Pendrive de no mínimo 64 GB 3  R$        50,00  R$         150,00 60 20%  R$                 2,50 

9
HDD externo portátil 1 TB USB 

3.0
3  R$      288,98  R$         866,94 60 20%  R$               14,45 

10
Carrinho para Transporte

Capacidade 400 kg
2  R$      430,00  R$         860,00 60 20%  R$               14,33 

 R$               42,03 

Matriz: Rua Tomazina, nº 121 Loja 0000 - Recife - Recife/PE - Filial: Rua João Crescêncio, nº 80 - Madalena - Recife/PE

CEP: 50.030-020 - Fone: (81) 3213-1795                                               CEP: 50.720-290 - Fone (81) 3213-1795
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

FERRAMENTAS

Orçamento de Ferramentas - Técnico de suporte local (3)

Valor total

Nº do Processo: 

Licitação Nº: 

5870/2021

02/2022

Thiago Lessa Prata

Diretor de TI



item Descrição dos materiais vida util 
Preço Médio

unitário (A)

Quantidade

Anual (B)

Preço total

estimado

(C=A*B)

Custo mensal

por

colaborador

(D=C/12)

1
Terno completo (terninho no caso de 

colaboradora do sexo feminino) (a)
12  R$      189,00 2  R$        378,00  R$               31,50 

2
Gravata (dispensável para 

colaboradora do sexo feminino) (b)
12  R$        25,00 2  R$          50,00  R$                 4,17 

3 Camisa social (c) 12  R$        60,00 6  R$        360,00  R$               30,00 

4 Par de meia social (d) 12  R$        12,00 6  R$          72,00  R$                 6,00 

5 Par de sapatos (e) 12  R$      100,00 2  R$        200,00  R$               16,67 

6 Cinto (f) 12  R$        20,00 2  R$          40,00  R$                 3,33 

7 Calça social (g) 12  R$        80,00 2  R$        160,00  R$               13,33 

8 Crachá 36  R$        15,00 1  R$          15,00  R$                 0,42 

 R$             105,42 

(c)Estilo social, manga comprida, em tecido 100% algodão, na cor cinza claro, com logomarca da CONTRATADA bordada na parte 

frontal, de forma visível.

Valor total

(e)Tipo social, de couro, solado de borracha e na cor preta.

(d)Tecido 100% algodão, na cor preta.

(f)Modelo social, de couro, na cor preta.

Thiago Lessa Prata

Diretor de TI

Matriz: Rua Tomazina, nº 121 Loja 0000 - Recife - Recife/PE - Filial: Rua João Crescêncio, nº 80 - Madalena - Recife/PE
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

UNIFORMES

Orçamento de Uniformes/Epi's - Supervisor (1) e Técnicos de suporte local (3)

Nº do Processo: 

Licitação Nº: 

5870/2021

02/2022

(g)Calça social comprida, confeccionada em tecido Oxford ou lã fria super 100, na cor preta.

Observações:

(a) Terno completo, composto de 1 (um) paletó para colaborador do sexo masculino ou 1 (um) terninho para colaboradora do sexo 

feminino e 1 (uma) calça social, compostos de lã fria super 100, com viscose ou similar, na cor preta.

Gravata social vertical, em tecido jacquard 100% poliéster, na cor preta.



105,00R$       

0,62R$            

Local

Distância

(Km) à sede

(Ida e volta)

Nº desloc

estimados

por ano

Custo 

transporte* 
Diárias** 

Custo p/

viagem

Custos

Indiretos

(3%)

Lucro (4%)

Base Cálculo

para tributos

(custo 

viagem+CI+L)

Valor Mensal

Viagem c/ 

CITL 

Total ano

VT de Atalaia 108 12 R$ 171,96 R$ 50,00  R$        221,96  R$            6,66  R$         8,88  R$            237,50  R$      273,46  R$     3.281,52 

VTs de Arapiraca 270 12 R$ 272,40 R$ 50,00  R$        322,40  R$            9,67  R$       12,90  R$            344,97  R$      397,20  R$     4.766,40 

VT de Palmeira dos Índios 264 12 R$ 268,68 R$ 50,00  R$        318,68  R$            9,56  R$       12,75  R$            340,99  R$      392,62  R$     4.711,44 

VT de Penedo 330 12 R$ 309,60 R$ 50,00  R$        359,60  R$          10,79  R$       14,38  R$            384,77  R$      443,04  R$     5.316,48 

VT de Porto Calvo 200 12 R$ 229,00 R$ 50,00  R$        279,00  R$            8,37  R$       11,16  R$            298,53  R$      343,74  R$     4.124,88 

VT de Santana do Ipanema 480 12 R$ 402,60 R$ 50,00  R$        452,60  R$          13,58  R$       18,10  R$            484,28  R$      557,61  R$     6.691,32 

VT de São Luís do Quitunde 104 12 R$ 169,48 R$ 50,00  R$        219,48  R$            6,58  R$         8,78  R$            234,84  R$      270,41  R$     3.244,92 

VTs e Arquivo de São Miguel

dos Campos 
124 12 R$ 181,88 R$ 50,00  R$        231,88  R$            6,96  R$         9,28  R$            248,11  R$      285,68  R$     3.428,16 

VTs de União dos Palmares 170 12 R$ 210,40 R$ 50,00  R$        260,40  R$            7,81  R$       10,42  R$            278,63  R$      320,82  R$     3.849,84 

Total 108  R$   2.216,00  R$     2.666,00  R$   3.284,58  R$   39.414,96 

Custos Indiretos 3%

Lucro 4%

PIS 0,65%

COFINS 3,00%

ISS 5%

CPRB 4,50%

Total de Tributos 13,15%
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Licitação Nº: 02/2022

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

DESLOCAMENTOS

Nº do Processo: 5870/2021

* Considera o valor estimado de aluguel diário de R$105,00 de um veículo + custo por km rodado.

** 1 técnico = R$ 50,00 cada (valor mínimo por não haver previsão na CCT)

*** Base de cálculo para tributos: custo viagem + custos indiretos + lucro

CITL: Custos indiretos, tributos e lucro

Orçamento para Deslocamentos

*Valor estimado da diária de aluguel do veículo 

Custo KM rodado - carro popular

Qtd: Estimada pelo menos uma visita mensal a cada localidade (corretiva) - sem preventiva Custo por KM: Considerado 

consumo de 12 km/l e combustível a R$ 6,69 / l.



POSTO Nº Postos (A) Valor Mensal (B)
Valor Mensal Total 

(C)=AxB

Valor Anual = C x 

12

Técnico em Informática 3  R$              6.878,81  R$              20.636,43  R$         247.637,16 

Supervisor 1  R$            10.253,49  R$              10.253,49  R$         123.041,88 

 R$              30.889,92  R$         370.679,04 

Custo Mensal Custo Anual

3.284,58R$                  39.414,96R$             

Custo Mensal Custo Anual

34.174,50R$                410.094,00R$           

RESUMO - DESLOCAMENTOS

Thiago Lessa Prata

Diretor de TI
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Licitação Nº: 02/2022

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

VALOR ANUAL DOS POSTOS DE TRABALHO E DESLOCAMENTOS

Nº do Processo: 5870/2021

TOTAL PARA DESLOCAMENTOS

CUSTO TOTAL DOS SERVIÇOS

CUSTO TOTAL - SERVIÇOS E DESLOCAMENTOS

RESUMO - VALOR FIXO DOS POSTOS DE SERVIÇO

TOTAL DE MÃO DE OBRA



CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2021/2022  

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE:   AL000159/2021  
DATA DE REGISTRO NO MTE:   14/07/2021  
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO:   MR031971/2021  
NÚMERO DO PROCESSO:   14021.186777/2021-51  
DATA DO PROTOCOLO:   14/07/2021  

 

Confira a autenticidade no endereço http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/.  

 
SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERV DO EST DE AL, CNPJ n. 24.256.042/0001-56, 
neste ato representado(a) por seu ; 
  
E  
 
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS E ORGAOS PUBLICOS E PRIVADOS DE 
PROCESSAMENTO DE DADOS SERVICOS DE INFORMATICA E SIMILARES E PROFISSIONA, CNPJ n. 
69.982.155/0001-77, neste ato representado(a) por seu ; 
  
celebram a presente CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, estipulando as condições de trabalho 
previstas nas cláusulas seguintes:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE  
 
As partes fixam a vigência da presente Convenção Coletiva de Trabalho no período de 01º de julho de 2021 
a 30 de junho de 2022 e a data-base da categoria em 01º de julho.  
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA  
 
A presente Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) processamento de dados, com 
abrangência territorial em AL.  

 
Salários, Reajustes e Pagamento  

 
Piso Salarial  

 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PISOS SALARIAIS  
 
 

A partir de 1º julho de 2021, na forma do art. 7° inc. V da Constituição Federal, os pisos salariais da 
categoria profissional, não poderão ser inferiores aos seguintes valores: 

a) Analista de Informática Nível I R$ 6.805,60 

b) Analista de Informática Nível II R$ 5.188,50 

c) Técnico em Aplicativos e 

Desenvolvimento de Sistemas I 

R$ 4.291,50 

d) Técnico em Aplicativos e 

Desenvolvimento de Sistemas II 

R$ 3.595,50 

e) Técnico em Informática - Jornada 

de 8h diárias 

R$ 3.297,50 



f) Técnico em Informática - Jornada 

de 6h diárias 

R$ 2.478,50 

g) Assistente de Informática R$ 1.593,00 

h) Piso Normativo/Jornada de 8h 

diárias 

R$ 1.811,00 

i) Piso Normativo/Jornada de 6h 

diárias 

R$ 1.358,00 

Parágrafo primeiro. Todos os pisos normativos de que trata a presente cláusula, serão reajustados de 
acordo com a política salarial do país, ou conforme negociação entre as partes. 

Parágrafo segundo. Todos os valores do piso estão arredondados para o inteiro de real. 

Parágrafo terceiro. Piso Normativo para quem exerce funções na área de informática. 

Parágrafo quarto. Os funcionários que em junho de 2020 já recebiam salários iguais ou superiores aos 
constantes desta tabela terão seus vencimentos reajustados em 7,59% (sete vírgula cinquenta e nove por 
cento). 

  
 

Reajustes/Correções Salariais  
 

 
CLÁUSULA QUARTA - DAS CLÁUSULAS ECONÔMICAS E DO REAJUSTE  
 
 

As empresas reajustarão os salários de seus empregados a partir de 1º de Julho de 2020 aplicando o percentual de 
7,59% (sete vírgula cinquenta e nove por cento). 

  
 

Pagamento de Salário –  Formas e Prazos  
 

 
CLÁUSULA QUINTA - DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 
 

A Empresa deverá fornecer comprovante de pagamento de salários, com discriminação das verbas e 
importâncias correspondentes aos proventos e descontos efetuados. Nos comprovantes, deverá constar a 
identificação da empresa e do empregado. 

Parágrafo Único. No referido comprovante deverá constar também a importância relativa ao depósito do 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, devido à conta vinculada do empregado optante. 

 
 

Gratificações, Adicionais, Auxílios e Outros  
 

Adicional Noturno  
 

 
CLÁUSULA SEXTA - DO ADICIONAL NOTURNO E DAS HORAS EXTRAS  



 
 

As horas extraordinárias serão remuneradas com adicional de 60% (sessenta por cento) sobre hora normal da segunda 
feira ao sábado e, com adicional de 100% (cem por cento) nos domingos e feriados, excetuando-se nos casos de 
compensação de horas e/ou jornada de trabalho realizadas nesses dias, nos termos da cláusula seguinte, ficando tal 
procedimento vinculado a acordo entre empregado e empregador; 

Parágrafo Primeiro. As horas extraordinárias trabalhadas, assim como seus valores, quando efetivamente realizadas e 
pagas, deverão constar nos contracheques dos trabalhadores. 

Parágrafo Segundo. O adicional noturno será 25% (vinte e cinco por cento) sobre o salário/hora normal, nos serviços 
realizados entre às 22:00 horas e 05:00 horas, considerando-se a hora noturna como sendo de cinquenta e dois minutos 
e trinta segundos. 

Parágrafo Terceiro. A média de horas extras e do adicional noturno, quando pagos, repercutirão nas férias, em seu 
abono constitucional, no 13º salário, no descanso remunerado, no FGTS e nos cálculos relativos às rescisões de contrato 
de trabalho. 

Parágrafo Quarto. Os domingos, quanto trabalhados dentro da jornada de trabalho, serão considerados dias normais. 

  

 
Auxílio Alimentação  

 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  
 
 

Após registro e depósito da presente Convenção Coletiva de Trabalho Superintendência Regional de Trabalho/AL, as 
empresas associadas ou não ao SEAC-AL que participarem de quaisquer licitações no território de Alagoas, e que, a 
mão-de-obra contratada afete a representatividade do SINDPD-AL, se obriga a incluir em suas Planilhas de Custos o 
fornecimento a todos os empregados colocados a sua disposição por força do contrato objeto da licitação de 22 
Tícket`s Alimentação ou Refeição por mês, no valor unitário de R$ 23,00 (vinte e três reais). 

Parágrafo Primeiro. As Empresas descontarão até 10% (dez por cento) dos Tickets´s fornecidos. 

Parágrafo Segundo. Nos casos de férias e/ou licença médica por doença, o quantitativo de Ticket´s será reduzido em 
igual quantidade de dias ausentes por tais motivos. 

Parágrafo Terceiro. Os funcionários que em junho de 2020 já recebiam ticket´s iguais ou superiores aos constantes 
desta cláusula terão os mesmos reajustados em 6,97% (seis vírgula noventa e sete por cento). 

Parágrafo Quarto. Em caso de o trabalhador precisar dobrar o serviço por qualquer motivo, o empregador ficará 
obrigado a fornecer sua alimentação. 

  
 

Auxílio Transporte  
 

 
CLÁUSULA OITAVA - DO VALE TRANSPORTE  



 
 

As empresas fornecerão nos termos da Lei, Vale Transporte aos seus empregados amparados por esta convenção, 
atendendo a real necessidade de cada um. 

Parágrafo Único. Tendo em vista que na maioria das Cidades do interior do Estado não existe transporte coletivo 
regulamentado, os empregados que optarem em receber o Vale Transporte no interior devem recebê-los em espécie, 
sem que o valor pago seja incorporado ao salário e não tenha nenhuma incidência. Aplica-se, assim, o valor de tabela 
dos preços em Maceió. 

  

 
 

Contrato de Trabalho –  Admissão, Demissão, Modalidades  
 

Normas para Admissão/Contratação  
 

 
CLÁUSULA NONA - DOS ENCARGOS SOCIAIS  
 
 

Visado assegurar a exequibilidade dos contratos de prestação de serviços pelas empresas junto ao 
tomador, assegurando a adimplência dos Encargos Sociais e Trabalhistas, fica convencionado que as 
empresas do segmento abrangidas pela CCT, deverão praticar o percentual mínimo de Encargos Sociais e 
Trabalhistas constante da planilha abaixo.  

  

PLANILHA   DE CÁLCULOS 

ENCARGOS   SOCIAIS: incidente sobre o valor da Remuneração + 

valor da Remuneração   Técnica 

Grupo   A ENCARGOS   SOCIAIS 36.80% 

1 INSS 20,00% 

2 SESI OU   SESC 1,50% 

3 SENAI OU   SENAC 1,00% 

4 INCRA 0,20% 

5 SALARIO EDUCAÇÃO   2,50% 

6 FGTS 8,00% 

7 SEGURO   ACIDENTE DE 

TRABALHO/SAT/INSS 

3,00% 

8 SEBRAE 0,60% 

Grupo   B ENCARGOS   SOCIAIS 28,20% 

9 FÉRIAS 12,03% 

10 AUXILIO   DOENÇA 1,85% 

11 LICENÇA   PATERNIDADE/MATERNIDADE 1,33% 

12 FALTAS   LEGAIS 1,99% 

13 ACIDENTE DE   TRABALHO 1,30% 

14 AVISO   PRÉVIO 1,37% 

15 13º SALÁRIO 8,33% 

Grupo   C ENCARGOS   SOCIAIS 9,45% 

16 AVISO   PRÉVIO INDENIZADO 3,65% 



17 INDENIZAÇÃO   ADICIONAL 1,80% 

18 INDENIZAÇÃO   (RESCISÕES SEM JUSTA 

CAUSA) 

4,00% 

Grupo   D ENCARGOS   SOCIAIS 10,38% 

19 INCIDÊNCIA   DOS ENCARGOS DO GRUPO 

A   SOBRE O B 

10,38% 

VALOR   DOS ENCARGOS 

SOCIAIS 

84,83% 

 
Desligamento/Demissão  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA DECLARAÇÃO SOBRE JUSTA CAUSA  
 
 

O Sindicato Profissional e as Empresas, não promoverão ação judicial, sem antes, tentar uma solução administrativa, 
sendo estabelecido o prazo de resposta de dez (10) dias a partir da data do recebimento do pleito pela parte 
acionada. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA HOMOLOGAÇÃO DO TERMO DE RESCISÃO  
 
 

Toda e qualquer homologação do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do empregado que, somado o período 
do Aviso Prévio, conte com mais de um (1) ano de serviço, deverá ser preferencialmente homologada pelo Sindicato 
da categoria (Artigo 6º da IN da SRT n.º 3 de 21/06/2002) posto que ficam os órgãos locais do Ministério do Trabalho 
e Emprego reservado para os seguintes casos: 

Categoria sem representatividade sindical na localidade; 

Recusa do Sindicato na prestação da assistência; 

Cobrança indevida pelo Sindicato para a Prestação da assistência; 

Parágrafo Primeiro: Deverão estar presentes no ato da homologação: 

1. O empregado (se menor com seu responsável) e o Empregador ou Preposto especialmente designado para cada ato 
homologatório; 

2. Procurador do Empregado com poderes expressos para receber e dar quitação e se o empregado for analfabeto, a 
procuração deverá ser pública. 

3. O ato de homologação será gratuito e deverá ser realizado impreterivelmente no primeiro dia útil após o 
encerramento do período do aviso prévio, quando efetivamente trabalhado, seja qual for a natureza da demissão, ou, 
até o décimo dia após o último dia da prestação do serviço quando da dispensa sem justa causa, por iniciativa do 
empregador, sob pena do pagamento de multa a favor do empregado em valor equivalente à sua maior remuneração. 
Não comparecendo o empregado, quando da homologação, a empresa dará conhecimento do fato ao SINDPD-AL, 
mediante comprovação do envio da carta ou telegrama de notificação do ato, o que a desobrigará do cumprimento 
do disposto no caput desta cláusula. 



Parágrafo Segundo: Quando a data do pagamento da rescisão recair em um Sábado, Domingo ou Feriado, o 
pagamento será antecipado para o dia útil anterior (§ 2.º do Art. 11 da IN da SRT n.º 3 de 21/06/2002); 

Parágrafo Terceiro: São os seguintes documentos previstos pelo Artigo 12º da IN da SRT n.º 3 de 21/06/2002 para fins 
de homologação rescisória: 

1.     Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho mínimo de 05 vias; 

2.     CTPS do empregado com baixa e atualizada; 

3.     Carta de Aviso Prévio ou do Pedido de Demissão; 

4.     Cópia da Convenção ou do Acordo Coletivo de Trabalho; 

5.     Extrato analítico atualizado do FGTS; 

6.     Guia de Recolhimento rescisório do FGTS; 

7.     CD para fins do Seguro Desemprego; 

8.     ASO - Atestado de saúde Ocupacional Demissional, no prazo de validade; 

9.     Descrição dos valores variáveis pagos, com inclusive seus reflexos no Descanso Remunerado, registrada no verso 
do Termo de Rescisão. 

10.  Cópia da GRCSU (Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana) as 2 (duas) últimas. 

Parágrafo Quarto. Não comparecendo qualquer das partes na data marcada, o Sindicato fornecerá a outra parte 
presente documento com a ocorrência. 

 
Mão-de-Obra Temporária/Terceirização  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS LICITAÇÕES  
 
 

O sindicato profissional fiscalizará e solicitará dos órgãos licitantes a inclusão no rol dos documentos exigidos para a 
habilitação, do documento previsto no art. 607 da CLT (Recolhimento da Contribuição Sindical). 

Parágrafo Único: A solicitação será feita por correspondência dirigida ao órgão licitante, sendo também enviada uma 
cópia da mesma ao sindicato patronal. 

 
 

Relações de Trabalho –  Condições de Trabalho, Normas de Pessoal e Estabilidades  
 

Outras normas referentes a condições para o exercício do trabalho  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO AMBIENTE E DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO  
 
 



O SEAC/AL e o SINDPD/AL se comprometem a atuarem em caráter de orientação junto às empresas tomadoras de 
serviços, para que as mesmas se adaptem às normas que determinam as condições ambientais e de trabalho 
recomendadas para as atividades da categoria dos trabalhadores. 

 
 

Jornada de Trabalho –  Duração, Distribuição, Controle, Faltas  
 

Duração e Horário  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA JORNADA DE TRABALHO  
 
 

Para o Técnico e Assistente de Informática será adotada a jornada de 180 horas, Para o técnico em 
aplicativos e desenvolvimento de sistemas e analista de Informática será adotada a jornada de 220 horas. 

Parágrafo Primeiro: a jornada do digitador especificamente deverá observar a seguinte conformação: 

50 (cinquenta) minutos de trabalho por (dez) minutos de descanso, ou 10 (dez) minutos de descanso por 
(cinquenta) minutos de trabalho. 

Parágrafo Segundo: O intervalo de descanso é obrigatório e decorrente de norma de ordem pública de 
proteção do trabalhador (NR-17), sendo absolutamente inadmissível a compensação com a antecipação do 
final da jornada diária de trabalho, ficando o empregado como único responsável pelo não cumprimento do 
intervalo legal de descanso, que em última análise foi estabelecido em seu próprio benefício, cujos clientes 
tomadores de serviços, contratualmente reconhecem tais normas de proteção dos trabalhadores. 

Parágrafo Terceiro: Para os Técnicos e Assistentes de informática será adotada preferencialmente a 
jornada de 180 horas. Sendo permitida a mudança de carga horária para 220 horas de acordo com a CLT. 

Parágrafo Quarto: A alteração da Jornada de Trabalho poderá, em regra, ser realizada unilateralmente 
pelo empregador conforme sua necessidade e conveniência, exceto em caso de impossibilidade do 
trabalhador por desempenhar outro trabalho em horário semelhante. 

  

  

 
Compensação de Jornada  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA COMPENSAÇÃO DE HORAS  
 
 

Convencionam as partes que em observância, fiel e rigorosa do que dispõe o parágrafo 2.º do Artigo 59º da C.L.T. e na 
consonância do disposto na Lei n.º 9.601 de 21 de janeiro de 1998, regulamentada pelo Decreto n.º 2.490, publicado 
no DOU do dia 05.02.1998, fica instituída A COMPENSAÇÃO DE JORNADA E/OU HORAS DE TRABALHO, realizadas por 
cada trabalhador, no exercício das suas funções, desde que cumpridos os seguintes critérios: 



Parágrafo Primeiro - A compensação através de concessão de folgas aos trabalhadores, se dará considerando-se que 
para cada hora trabalhada, excedente ou não, haverá uma hora de folga. Da mesma forma, haverá uma hora de folga 
antecipada, para cada hora a ser trabalhada posteriormente; 

Parágrafo Segundo - As empresas devem adotar um mecanismo para o fiel controle das tais horas - excedentes e 
compensadas - que permita o acompanhamento individual, por trabalhador envolvido; 

Parágrafo Terceiro - A apuração das horas excedentes se fará à luz dos respectivos registros de ponto mensais, 
mecânicos ou manuais, podendo haver compensação parcial ou por etapas, devendo estar totalmente cumprida no 
período máximo de 180 ( cento e oitenta ) dias contados a partir do final de cada apuração; 

Parágrafo Quarto - Será permitida também a compensação antecipada das horas a serem trabalhadas 
posteriormente, na forma do parágrafo anterior; 

Parágrafo Quinto - Na impossibilidade da empresa cumprir o prazo estabelecido no parágrafo terceiro da Cláusula 
Vigésima da presente Convenção, para a concessão das FOLGAS de compensação de horário de trabalho, deverá 
efetuar o pagamento das horas à compensar, de uma única vez, com o acréscimo de sessenta por cento (60%) sobre o 
valor da hora normal.  

 
Controle da Jornada  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO REGISTRO DE JORNADA  
 
 

Todos os empregados terão sua jornada de trabalho anotada mecanicamente, ou folha de ponto, com exceção 
daqueles empregados que se enquadrarem nas situações previstas nas alíneas a e b do Art. 62 da CLT. 

 
Faltas  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DOS ATESTADOS MÉDICOS  
 
 

Haverá aceitação para justificativas de faltas e outras questões análogas, dos atestados médicos e odontológicos 
oriundos de médicos ou dentistas, ou procedentes de convênios de saúde do empregado, caso a empresa não possua 
serviços médicos próprios ou conveniados. 

Parágrafo Primeiro. Fica obrigado o empregado a notificar à empresa seu impedimento por motivo de doença, mediante a apresentação de atestado 
médico no prazo de 72h (setenta e duas horas) da emissão do atestado médico, sob pena de serem lançadas faltas.  

Parágrafo Segundo. A falta de um dia de trabalho da Escala 12 x 36 faz com que o trabalhador tenha este dia descontado e deixe de receber 01 (um) 
dia de repouso semanal remunerado no cálculo do RSR/Lei 605/49. 

 
Outras disposições sobre jornada  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA JORNADA ESPECIAL DE TRABALHO  
 
 



Ficam os empregados e empregadores autorizados a praticar a Escala de Trabalho 12 x 36, doze horas de trabalho por trinta e seis horas de 
descanso. 

Parágrafo Único. Dentro da escala de 12 (doze) horas está incluído, obrigatoriamente, o intervalo de 1 (uma) hora, ou seja, são 11 (onze) horas reais 
de trabalho. 

 
 

Férias e Licenças  
 

Licença Maternidade  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA LICENÇA GESTANTE  
 
 

A empregada gestante fará jus à licença de 120 (cento e vinte) dias, nos termos da Constituição Federal. 

 
Outras disposições sobre férias e licenças  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO DIA DO INÍCIO DAS FÉRIAS  
 
 

O início das férias, individuais ou coletivas, não poderá coincidir com sábados, domingos, feriados ou dias já 
compensados. 

Parágrafo Único: A data do gozo das férias será informada ao empregado com antecedência mínima de 30 (trinta) 
dias. 

 
 

Saúde e Segurança do Trabalhador  
 

Outras Normas de Proteção ao Acidentado ou Doente  
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA SAÚDE NO TRABALHO  
 
 

Quando os digitadores acusarem sintomas de LER (Lesões pôr Esforços Repetitivos),será obrigatório o preenchimento 
da CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho) pela empresa. No caso de omissão desta, comprovado através de 
correspondência encaminhada e protocolada à Empresa no prazo de 03 (dias), a contar da solicitação por escrito, fica 
autorizado o preenchimento pelo próprio empregado, o que será dado como firme e valioso pela empresa. 

 
 

Relações Sindicais  
 

Acesso do Sindicato ao Local de Trabalho  
 



 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DO QUADRO DE AVISOS  
 
 

O SINDPD/AL poderá colocar quadro de avisos nas empresas destinadas às notícias sindicais, desde que dadas com a 
habitual urbanidade e sem ofensas de qualquer natureza. 

Parágrafo Primeiro: O presente acordo deverá ser obrigatoriamente afixado em quadro de avisos, como forma de 
divulgação. 

Parágrafo Segundo: O SEAC/AL poderá colocar quadro de avisos no SINDPD/AL, destinado a notícias trabalhistas, 
desde que dadas com a habitual urbanidade e sem ofensas de qualquer natureza. 

 
Contribuições Sindicais  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DA RELAÇÃO DOS EMPREGADOS  
 
 

As empresas se comprometem a colocar à disposição do SINDPD/AL, mensalmente, cópia da relação de admitidos e 
demitidos que enviam a Delegacia Regional do Trabalho. 

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DA TAXA ASSISTENCIAL PATRONAL  
 
 

As empresas abrangidas por esta Convenção Coletiva de Trabalho contribuirão anualmente e uma única vez para o 
Sindicato Patronal com a importância de R$ 2,00 (dois reais) por empregado constante da sua folha do mês de Junho 
do corrente ano, a ser recolhida até o dia 30 de Agosto na sede do Sindicato Patronal ou onde este indicar, tudo de 
acordo com orientação emanada do Supremo Tribunal Federal STF nos Processos RE 220.700-1 (DJ de 13.11.1998) e 
RE 189.960-3 (DJ de 17.11.2000). 
 

Parágrafo Primeiro: Em caso de recolhimento posterior a data acima, a empresa inadimplente estará sujeita ao 
pagamento adicional de juros de mora à razão de 1,00% (hum por cento) por mês ou fração de atraso e também ao 
pagamento de uma multa de 2,00% (dois por cento) sobre o montante (principal mais juros). 

Parágrafo Segundo: As empresas ficam obrigadas a apresentar ao SEAC/AL no ato do pagamento que trata esta 
Cláusula, cópia do CAGED do mês de JUNHO e as novas empresas do segmento que se constituírem no período de 
vigência desta Convenção, pagarão com base no total de funcionários registrados no CAGED do 3o (terceiro) mês 
posterior a sua constituição. 

Parágrafo Terceiro: As empresas devem enviar ao SEAC/AL nos meses abaixo, cópia dos respectivos CAGED dos meses 
anteriores, ou seja: 

Em JANEIRO, envia cópia do CAGED do mês de Dezembro; 

Em JUNHO, envia cópia do CAGED do mês de Maio e; 

Em SETEMBRO, envia cópia do CAGED do mês de Agosto. 



 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL  
 
 

As empresas descontarão mensalmente dos associados ao sindicato profissional, a título de contribuição social, 1% 
(um por cento) da remuneração, recolhendo a importância descontada à tesouraria da entidade beneficiária até o 
décimo (10º) dia útil subsequente ao pagamento da folha, sob pena de aplicação das sanções previstas no parágrafo 
único do artigo 545, da CLT, sem prejuízo da multa convencional. 

Parágrafo Primeiro. Os valores referentes às mensalidades sindicais devidos ao SINDPD/AL poderão ser pagos através 
da conta CEF, Ag 0055/003.3666-2. A relação nominal, com os salários e valor recolhido, será fornecida ao SINDPD/AL 
até o dia 10 do mês subsequente ao mês da competência do pagamento. 

Parágrafo Segundo. O não cumprimento pela empresa desta cláusula, implicará no reconhecimento da dívida com o 
SINDPD/AL,atualizando-se os valores quando da regularização, acrescidos de multa de 2% (dois por cento) ao mês, 
sobre o valor do desconto não repassado. 

 
 

Disposições Gerais  
 

Aplicação do Instrumento Coletivo  
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - DA APLICABILIDADE  
 
 

Esta convenção coletiva deve ser aplicada a todos os empregados da área de Tecnologia da Informação e 
Informática e Processamento de Dados pelas empresas que atuam ou tem contrato vigente no estado de 
Alagoas, conforme Cláusula de abrangência. 

Parágrafo Primeiro – as empresas sucedâneas de contratos de prestação de serviços, além dos pisos, 
assegurarão os reajustes e demais cláusulas previstas nesta convenção para preservar os direitos adquiridos 
pelos empregados ao longo da permanência deles na mesma prestação de serviço nas dependências do 
cliente.  Neste caso o salário de contratação não pode ser inferior ao percebido na empresa sucedida. 

  

Parágrafo Segundo - as partes estabelecem que os contratos de trabalho em curso deverão observar as novas 
normas que regulam as relaçõs individuais e coletivas de trabalho estabelecidas pela Lei Federal Nº 13.467/2017. 

  

 
Outras Disposições  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - DA AVALIAÇÃO DE CENÁRIOS  
 
 

O SEAC/AL e o SINDPD/AL reunir-se-ão sempre que solicitados pôr uma das partes a partir da vigência desta 
Convenção, com vistas a analisar conjuntamente o cenário de aplicação das Cláusulas pactuadas e outras condições 



que desejem acordar, avaliando o quadro econômico e produtivo, geral e das empresas, as perspectivas de 
desenvolvimento à organização do trabalho, podendo convencionar modificações e aprimoramentos. 

Parágrafo Único: As pautas das reuniões deverão ser enviadas pelas partes com, pelo menos, 30 (trintas) dias de 
antecedência. 

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - DA REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA  
 
 

Em razão dos avanços tecnológicos e tendo em vista uma melhor classificação dos trabalhadores abrangidos por esta 
Convenção Coletiva de Trabalho, as categorias profissionais terão as seguintes definições: 

1) Analista de Informática Nível I, que englobará as categorias de Analista de Sistemas, Suporte, Negócio e O&M, com 
experiência mínima de 03 (três) anos na função de Analista de Informática; 

2) Analista de Informática Nível II, que englobará as categorias de Analista de Sistemas, Suporte, Negócio e O&M; 

3) Técnico em aplicativos e desenvolvimento de sistemas I, que se constituirá das categorias de Programadores e 
websites, com experiência mínima de 02 (dois) anos na função; 

4) Técnico em aplicativos e desenvolvimento de sistemas II, que se constituirá das categorias de Programadores e 
websites; 

5)Técnico em Informática, que se constituirá das categorias de técnicos em Manutenção de redes e Operadores de 
Computador; 

6)Assistente de Informática, que contempla as categorias de Digitador e Auxiliar de processamento de dados,o 
pessoal de apoio as atividades conexas aos procedimentos informatizados e profissionais de conhecimento técnico 
que reúna capacidade de ministrar cursos básicos na área de informática. 

Parágrafo Primeiro: Funções e Atribuições das Categorias acima: 

1) Analista de Informática: Profissional graduado na área de TI, Informática processamento de dados e outras 
correlatas com especialização e capacidade de projetar, planejar, avaliar, auditar, elaborar, estudar viabilidades 
técnicas, definir sistemas de alta complexidade. Analista de Informática Nível I deverá possuir experiência mínima de 
03 (três) anos na função.  

2) Técnico em aplicativos e desenvolvimento de sistemas:Profissional de formação média ou cursando nível superior 
capacitado para realizar serviços que exijam conhecimentos específicos em linguagens de programação, realização de 
testes, desenvolvimentos de sítios, acessibilidade na web e administração de bancos de dados. 

3) Técnico de Informática: Profissional de formação média com conhecimentos técnicos para atividades que 
compreendam monitoramento de estruturas operacionais, instalação e manutenção de redes, internet, intranet e 
suporte técnico de equipamentos. 

4) Assistentes de Informática: Profissional que sob supervisão executa serviços básicos como digitação, recepção e 
preparação de material para processamento, conferência e expedição dos mesmos, acertos contábeis, autenticação, 
abertura e conferência de envelopes de caixa-rápido, manuseio e controle de numerários, ministrar cursos básicos em 
diversos produtos, aplicativos, linguagens e manutenção de hardware. 



 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - DAS AUSÊNCIAS LEGAIS  
 
 

As ausências legais que aludem os incisos I, II e III do art. 473 da CLT, pôr força do presente Acordo Coletivo de 
Trabalho, assim ficam ampliadas: 

I) 02 (dois) dias úteis consecutivos, em caso de falecimento do cônjuge, ascendente ou descendente; 

II) 05 (cinco) dias úteis consecutivos, no decorrer da primeira semana de vida da criança, em caso de nascimento de 
filhos; 

III) 03 (três) dias úteis consecutivos, em virtude de casamento: 

IV) 01 (um) dia útil em caso de internação hospitalar do cônjuge, ascendente ou descendente. 

Parágrafo Primeiro: Entende-se pôr ascendente o pai e a mãe e pôr descendente, os filhos na conformidade da Lei 
Civil. 

Parágrafo Segundo: Para o empregado fazer jus ao caput desta cláusula, terá de apresentar documento 
comprobatório, até 24 (vinte e quatro) horas após o retorno ao trabalho. 

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA - DOS UNIFORMES  
 
 

As empresas que exigirem de seus empregados o uso de uniformes, fornecerão os mesmos gratuitamente. 

 

 

 

JOSE CARLOS ROBERTO DA COSTA  

Presidente  

SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERV DO EST DE AL  

 

 

 

MANOEL BALTHAZAR FERREIRA DIEGUES DE ARECIPPO  

Membro de Diretoria Colegiada  

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS E ORGAOS PUBLICOS E PRIVADOS DE 

PROCESSAMENTO DE DADOS SERVICOS DE INFORMATICA E SIMILARES E PROFISSIONA  
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ANEXO I - ATA SEAC  
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ANEXO II - ATA SINDPD  
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ANEXO III - ATA SINDPD 2  
 
 

Anexo (PDF) 

 
    A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na página do Ministério da Economia na 
Internet, no endereço http://www.mte.gov.br.  
 

 

http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/imagemAnexo/MR031971_20212021_06_21T09_14_20.pdf
http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/imagemAnexo/MR031971_20212021_06_21T09_14_43.pdf
http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/imagemAnexo/MR031971_20212021_06_22T11_34_02.pdf


FBYXD5o1IJz0000-8Nº ARQUIVO:

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MFMINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS

EMPRESA: INSCRIÇÃO:
FPAS:COMP: 03/2022 COD REC:150 OUTRAS ENT: SIMPLES: RAT:COD GPS:

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO:
CIDADE: UF: CEP:

BAIRRO:
CNAE:TELEFONE:

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

SALÁRIO MATERNIDADE:
RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:
COM PRODUÇÃO PJ:

CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

COM PRODUÇÃO PF:
VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 

SALÁRIO FAMÍLIA:
PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO:PERÍODO FINAL:
VALOR ABATIDO: VALOR A COMPENSAR:

RETENÇÃO  (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: VALOR ABATIDO PELO SEFIP: VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS:
QUANTIDADE:

0,00
0

20 ANOS:
QUANTIDADE:

0,00
0

25 ANOS:
QUANTIDADE:

0,00
0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

PRONET TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA              40.849.143/0001-97
5152100 0115 2,01

44.0 (25/01/2022)
DATA:
HORA:
PÁG :

07/04/2022
10:54:47

0034/0034

TOMADOR/OBRA:

85.656,52 21.423,73
686,75

0,00

0,00
0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

H : 0 I1: 3 I2: 0 I3: 0 I4: 0 I5: 0 J : 4 K : 0 L : 0 M : 0
N1: 0 N2: 0 N3: 0 O1: 0 O2: 0 O3: 0 P1: 0 P2: 0 P3: 0 Q1: 0
Q2: 0 Q3: 0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 Q7: 0 R : 0 R1: 0 S2: 0 S3: 0
T1: 0 T2: 0

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

U1: 0 U2: 0 U3: 0 V3: 0 W : 0 X : 0

VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

EGtufw1mA0k0000-9 Nº DE CONTROLE:

R TOMAZINA 121 LOJA 0000                          
RECIFE                            PE 50030-020 0081 3213 1795 6209100

RECIFE                  

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

0,00
0,00
0,00

0,0013º SALÁRIO MATERNIDADE:

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

FAP: 0,50

CNAE PREPONDERANTE: 6209100

X1: 0 Y : 0

RAT AJUSTADO: 1,00

0Z1: Z2: 0 Z3: 0 Z4: 0 Z5: 0 Z6: 0 Z6: 0

danusa.fernandes
Destacar

danusa.fernandes
Destacar
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858900000000  055701802208  407663180042  084914300017

858900000000  055701802208  407663180042  084914300017

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GFIP - SEFIP

GERADA EM

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

PRONET TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA                 

08-CÓD RECOLHIMENTO

02-DDD/TELEFONE

09-ID RECOLHIMENTO

(0081)32131795

018000-2

10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 0 )

40.849.143/0001-97

03-FPAS 07-ALÍQUOTA FGTS04-SIMPLES 06-QTDE TRABALHADORES

515 21 1

11-COMPETÊNCIA 12-DATA DE VALIDADE

03/2022 07/04/2022

05-REMUNERAÇÃO

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

278,52

5,57

14-ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

5,57

**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2022**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

150

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM

GFIP - SEFIP

08-CÓD RECOLHIMENTO

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

PRONET TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA                 

03-FPAS

515

150

04-SIMPLES

1

09-ID RECOLHIMENTO

018000-2

05-REMUNERAÇÃO

278,52

10-INSCRIÇÃO/TIPO

40.849.143/0001-97

06-QTDE TRABALHADORES

1

11-COMPETÊNCIA

03/2022

02-DDD/TELEFONE

(0081)32131795

07-ALÍQUOTA FGTS

2

12-DATA DE VALIDADE

07/04/2022

15-TOTAL A RECOLHER

5,57

14-ENCARGOS

0,00

CONTRIB SOCIAL13-DEPÓSITO +

5,57

**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2022**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

( 0 )

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

8.40

8.40

07/04/2022 - 10:54:47

07/04/2022 - 10:54:47

      Tainan Melo
Gerente Administrativa



858500001793  283101802205  407663180840  084914300017

858500001793  283101802205  407663180840  084914300017

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GFIP - SEFIP

GERADA EM

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

PRONET TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA                 

08-CÓD RECOLHIMENTO

02-DDD/TELEFONE

09-ID RECOLHIMENTO

(0081)32131795

018080-1

10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 )

40.849.143/0001-97

03-FPAS 07-ALÍQUOTA FGTS04-SIMPLES 06-QTDE TRABALHADORES

515 81 108

11-COMPETÊNCIA 12-DATA DE VALIDADE

03/2022 07/04/2022

05-REMUNERAÇÃO

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

224.103,94

17.928,31

14-ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

17.928,31

**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2022**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

150

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM

GFIP - SEFIP

08-CÓD RECOLHIMENTO

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

PRONET TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA                 

03-FPAS

515

150

04-SIMPLES

1

09-ID RECOLHIMENTO

018080-1

05-REMUNERAÇÃO

224.103,94

10-INSCRIÇÃO/TIPO

40.849.143/0001-97

06-QTDE TRABALHADORES

108

11-COMPETÊNCIA

03/2022

02-DDD/TELEFONE

(0081)32131795

07-ALÍQUOTA FGTS

8

12-DATA DE VALIDADE

07/04/2022

15-TOTAL A RECOLHER

17.928,31

14-ENCARGOS

0,00

CONTRIB SOCIAL13-DEPÓSITO +

17.928,31

**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2022**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

( 8 )

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

8.40

8.40

07/04/2022 - 10:54:47

07/04/2022 - 10:54:47

      Tainan Melo
Gerente Administrativa



MINISTÉRIO DA ECONOMIA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL TRIBUTÁRIOS FEDERAIS

D C T F  MENSAL - 3.6

CNPJ: 40.849.143/0001-97 Mês/Ano: FEV 2022

Dados Iniciais

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022
Declaração Retificadora: NÃO
Situação: Normal

PJ inativa no mês da declaração: NÃO

PJ optante pelo Simples Nacional: NÃO

Qualificação da Pessoa Jurídica: PJ em Geral

Forma de Tributação do Lucro: Real Estimativa

PJ levantou balanço/balancete de suspensão no mês: NÃO

PJ com débitos de SCP a serem declarados: NÃO

PJ optante pela CPRB: NÃO

Situação da PJ no mês da declaração: PJ não se enquadra em nenhuma das situações 
anteriores no mês da declaração

Critério de Reconhecimento das Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e das Obrigações 
do Contribuinte, em Função da Taxa de Câmbio: Sem alteração do regime

Regime de Apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e/ou da Cofins: Não-cumulativo e Cumulativo

Dados Cadastrais do Estabelecimento Matriz

Nome Empresarial:
PRONET TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA

Logradouro: RUA TOMAZINA    Número: 121
Complemento: LOJA 0000 Bairro/Distrito: RECIFE
Município: RECIFE   UF: PE
CEP: 50030-020      Telefone:    Fax: 
Caixa Postal:       UF:       CEP: 
Correio Eletrônico: 



MINISTÉRIO DA ECONOMIA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL TRIBUTÁRIOS FEDERAIS

D C T F  MENSAL - 3.6

CNPJ: 40.849.143/0001-97      FEV/2022 Página 2

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome: LUIZ CARLOS PIRES DE SOUZA

CPF: 099.191.394-91

Telefone:          Ramal:         FAX: 

Correio Eletrônico: 

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome: MANOEL RUBENS DE SOUZA CORREIA

CPF: 212.720.344-53

Inscrição no CRC: 014647-O1                       UF: PE

Telefone: (81)  34233892         Ramal:          Fax: 

Correio Eletrônico: 



MINISTÉRIO DA ECONOMIA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL TRIBUTÁRIOS FEDERAIS

D C T F  MENSAL - 3.6

CNPJ: 40.849.143/0001-97      FEV/2022 Página 3

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R$

GRUPO DO TRIBUTO: IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE

CÓDIGO DA RECEITA: 0561-07
DENOMINAÇÃO: IRRF - Trabalho Assalariado

PERIODICIDADE: Mensal PERÍODO DE APURAÇÃO: Fevereiro / 2022

DÉBITO APURADO 3.907,24
CRÉDITOS VINCULADOS

- PAGAMENTO 3.907,24
- COMPENSAÇÕES 0,00
- PARCELAMENTO 0,00
- SUSPENSÃO 0,00

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS 3.907,24

SALDO A PAGAR DO DÉBITO 0,00

Valor do Débito-R$ Total:   3.907,24

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as 
compensações 3.907,24
       

Pagamento Total:   3.907,24

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 28/02/2022            CNPJ: 40.849.143/0001-97 Código da Receita: 0561
Data de Vencimento: 18/03/2022 N° de Referência: 
Valor do Principal: 3.907,24
Valor da Multa: 0,00
Valor dos Juros: 0,00
Valor Total do DARF: 3.907,24
Valor Pago do Débito: 3.907,24



MINISTÉRIO DA ECONOMIA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL TRIBUTÁRIOS FEDERAIS

D C T F  MENSAL - 3.6

CNPJ: 40.849.143/0001-97      FEV/2022 Página 4

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R$

GRUPO DO TRIBUTO: IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE

CÓDIGO DA RECEITA: 1708-06
DENOMINAÇÃO: IRRF - Remuneração de Serviços Prestados por Pessoa Jurídica

PERIODICIDADE: Mensal PERÍODO DE APURAÇÃO: Fevereiro / 2022

DÉBITO APURADO 45,00
CRÉDITOS VINCULADOS

- PAGAMENTO 45,00
- COMPENSAÇÕES 0,00
- PARCELAMENTO 0,00
- SUSPENSÃO 0,00

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS 45,00

SALDO A PAGAR DO DÉBITO 0,00

Valor do Débito-R$ Total:   45,00

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as 
compensações 45,00
       

Pagamento Total:   45,00

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 28/02/2022            CNPJ: 40.849.143/0001-97 Código da Receita: 1708
Data de Vencimento: 18/03/2022 N° de Referência: 
Valor do Principal: 45,00
Valor da Multa: 0,00
Valor dos Juros: 0,00
Valor Total do DARF: 45,00
Valor Pago do Débito: 45,00



MINISTÉRIO DA ECONOMIA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL TRIBUTÁRIOS FEDERAIS

D C T F  MENSAL - 3.6

CNPJ: 40.849.143/0001-97      FEV/2022 Página 5

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R$

GRUPO DO TRIBUTO: PIS/PASEP - CONTRIB. P/ PROGRAMA DE INTEGRACAO SOCIAL/FORMACAO 
PATRIM. SERV. PÚBLICO

CÓDIGO DA RECEITA: 6912-01
DENOMINAÇÃO: PIS - Não cumulativo

PERIODICIDADE: Mensal PERÍODO DE APURAÇÃO: Fevereiro / 2022

DÉBITO APURADO 2.781,20
CRÉDITOS VINCULADOS

- PAGAMENTO 2.781,20
- COMPENSAÇÕES 0,00
- PARCELAMENTO 0,00
- SUSPENSÃO 0,00

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS 2.781,20

SALDO A PAGAR DO DÉBITO 0,00

Valor do Débito-R$ Total:   2.781,20

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as 
compensações 2.781,20
       

Pagamento Total:   2.781,20

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 28/02/2022            CNPJ: 40.849.143/0001-97 Código da Receita: 6912
Data de Vencimento: 25/03/2022 N° de Referência: 
Valor do Principal: 2.781,20
Valor da Multa: 0,00
Valor dos Juros: 0,00
Valor Total do DARF: 2.781,20
Valor Pago do Débito: 2.781,20



MINISTÉRIO DA ECONOMIA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL TRIBUTÁRIOS FEDERAIS

D C T F  MENSAL - 3.6

CNPJ: 40.849.143/0001-97      FEV/2022 Página 6

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R$

GRUPO DO TRIBUTO: PIS/PASEP - CONTRIB. P/ PROGRAMA DE INTEGRACAO SOCIAL/FORMACAO 
PATRIM. SERV. PÚBLICO

CÓDIGO DA RECEITA: 8109-02
DENOMINAÇÃO: PIS - Faturamento

PERIODICIDADE: Mensal PERÍODO DE APURAÇÃO: Fevereiro / 2022

DÉBITO APURADO 2.348,14
CRÉDITOS VINCULADOS

- PAGAMENTO 2.348,14
- COMPENSAÇÕES 0,00
- PARCELAMENTO 0,00
- SUSPENSÃO 0,00

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS 2.348,14

SALDO A PAGAR DO DÉBITO 0,00

Valor do Débito-R$ Total:   2.348,14

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as 
compensações 2.348,14
       

Pagamento Total:   2.348,14

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 28/02/2022            CNPJ: 40.849.143/0001-97 Código da Receita: 8109
Data de Vencimento: 25/03/2022 N° de Referência: 
Valor do Principal: 2.348,14
Valor da Multa: 0,00
Valor dos Juros: 0,00
Valor Total do DARF: 2.348,14
Valor Pago do Débito: 2.348,14



MINISTÉRIO DA ECONOMIA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL TRIBUTÁRIOS FEDERAIS

D C T F  MENSAL - 3.6

CNPJ: 40.849.143/0001-97      FEV/2022 Página 7

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R$

GRUPO DO TRIBUTO: COFINS - CONTRIBUIÇÃO P/ FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

CÓDIGO DA RECEITA: 2172-01
DENOMINAÇÃO: COFINS - Faturamento

PERIODICIDADE: Mensal PERÍODO DE APURAÇÃO: Fevereiro / 2022

DÉBITO APURADO 10.837,58
CRÉDITOS VINCULADOS

- PAGAMENTO 10.837,58
- COMPENSAÇÕES 0,00
- PARCELAMENTO 0,00
- SUSPENSÃO 0,00

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS 10.837,58

SALDO A PAGAR DO DÉBITO 0,00

Valor do Débito-R$ Total:   10.837,58

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as 
compensações 10.837,58
       

Pagamento Total:   10.837,58

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 28/02/2022            CNPJ: 40.849.143/0001-97 Código da Receita: 2172
Data de Vencimento: 25/03/2022 N° de Referência: 
Valor do Principal: 10.837,58
Valor da Multa: 0,00
Valor dos Juros: 0,00
Valor Total do DARF: 10.837,58
Valor Pago do Débito: 10.837,58



MINISTÉRIO DA ECONOMIA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL TRIBUTÁRIOS FEDERAIS

D C T F  MENSAL - 3.6

CNPJ: 40.849.143/0001-97      FEV/2022 Página 8

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R$

GRUPO DO TRIBUTO: COFINS - CONTRIBUIÇÃO P/ FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

CÓDIGO DA RECEITA: 5856-01
DENOMINAÇÃO: COFINS - Não cumulativa

PERIODICIDADE: Mensal PERÍODO DE APURAÇÃO: Fevereiro / 2022

DÉBITO APURADO 13.347,80
CRÉDITOS VINCULADOS

- PAGAMENTO 13.347,80
- COMPENSAÇÕES 0,00
- PARCELAMENTO 0,00
- SUSPENSÃO 0,00

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS 13.347,80

SALDO A PAGAR DO DÉBITO 0,00

Valor do Débito-R$ Total:   13.347,80

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as 
compensações 13.347,80
       

Pagamento Total:   13.347,80

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 28/02/2022            CNPJ: 40.849.143/0001-97 Código da Receita: 5856
Data de Vencimento: 25/03/2022 N° de Referência: 
Valor do Principal: 13.347,80
Valor da Multa: 0,00
Valor dos Juros: 0,00
Valor Total do DARF: 13.347,80
Valor Pago do Débito: 13.347,80



MINISTÉRIO DA ECONOMIA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL TRIBUTÁRIOS FEDERAIS

D C T F  MENSAL - 3.6

CNPJ: 40.849.143/0001-97      FEV/2022 Página 9

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R$

GRUPO DO TRIBUTO: CSRF - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE PELAS PJ DE 
DIREITO PRIVADO

CÓDIGO DA RECEITA: 5952-07
DENOMINAÇÃO: CSLL, COFINS e PIS/PASEP - Retenção de contribuições sobre 

pagamentos de PJ a PJ de direito privado

PERIODICIDADE: Mensal PERÍODO DE APURAÇÃO: Fevereiro / 2022

DÉBITO APURADO 139,50
CRÉDITOS VINCULADOS

- PAGAMENTO 139,50
- COMPENSAÇÕES 0,00
- PARCELAMENTO 0,00
- SUSPENSÃO 0,00

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS 139,50

SALDO A PAGAR DO DÉBITO 0,00

Valor do Débito-R$ Total:   139,50

Total das Retenções no período, antes de efetuadas as 
compensações 139,50
       

Pagamento Total:   139,50

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 28/02/2022            CNPJ: 40.849.143/0001-97 Código da Receita: 5952
Data de Vencimento: 18/03/2022 N° de Referência: 
Valor do Principal: 139,50
Valor da Multa: 0,00
Valor dos Juros: 0,00
Valor Total do DARF: 139,50
Valor Pago do Débito: 139,50

 *****  FIM  DE  IMPRESSÃO  *****



 



 
 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA BENEFICIÁRIA 

Inscrição no PAT:  Data Inscrição:  CNPJ/CEI:  
0626767 22/07/2008 40849143000197 

Razão Social:  
PRONET-PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Endereço:  
RUA JOAO CRESCENCIO 80 

Bairro: UF: Cidade: CEP: 
MADALENA PE Recife 50720-290 

DDD:  Telefone:  
81 32277752 

Total de Trabalhadores:  15  Total de Benefícios:  15  

 
Qt/Dia Refeições Fornecidas

Almoço Jantar Desjejum Merenda Refeição Noturna
15 0 0 0 0

 

 

Modalidade do Serviço de Alimentação 
Serviço Próprio 0 % Cestas de Alimentos 0 % 

Refeições Transportadas 0 % Refeição-Convênio 100 %

Administração de Cozinha 0 % Alimentação-Convênio 0 %

Número de Trabalhadores Beneficiados por UF 

Empresa CNPJ UF QT. Trabalhadores
Matriz 40849143000197 PE 15

Empresas Fornecedoras
Registro Razão Social UF Modalidade
080018715 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS PE Refeição-Convênio

Nutricionista

Faixa Salarial Até 5 SM Acima de 5 SM
  15 0

Responsável pela Inscrição E-mail
EGMA REGINA ALVARES COSTA regina12acosta@hotmail.com

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT  

DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST  
Coordenação do Programa de Alimentação do Trabalhado r - COPAT  

Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT  
(Lei nº 6.321/76) 
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