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TERMO DE REFERÊNCIA  
 

1-Breve Histórico do Projeto: 

 

O projeto prevê a sistematização e criação de um acervo do movimento da luta pelos 
direitos das pessoas com deficiência, com o intuito de resgatar e preservar a história do mesmo. O 
trabalho será desenvolvido para atuar como um instrumento de referência da promoção e defesa 
dos direitos das pessoas com deficiência, o que será feito através de capacitação de atores 
estratégicos tanto na esfera governamental quanto na sociedade civil e será disseminado nacional 
e internacionalmente, contribuindo assim para a construção de sociedades cada vez mais 
inclusivas. 

  

2- Justificativa: 

 

 A Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República – 
Gerência de Cooperação Internacional, por meio da Coordenadoria Nacional para 
Integração da Pessoa Portadora de Deficiência – CORDE, em parceria com a OEI, 
implementa o Projeto “Fortalecimento da organização do movimento social das 
pessoas com  deficiência no Brasil e divulgação de suas conquistas”, que tem como 
objetivo contribuir para uma maior promoção e defesa dos direitos das pessoas com 
deficiência, por meio do desenvolvimento de uma cultura de preservação da história 
e do conhecimento gerado pelo respectivo movimento brasileiro.  

 Conforme a Atividade 1.4, do Resultado 1, será realizada a sistematização da 
história do movimento das pessoas com deficiência, para sua divulgação nacional e 
internacional, tendo como um dos produtos uma base de dados que conterá o acervo 
digitalizado. Será necessária a contratação de especialista para realizar procedimentos 
operacionais na base de dados, elaboração de documentação técnica da aplicação no 
padrão do Ministério da Justiça, bem como efetuar manutenção adaptativa para o 
ambiente de produção de sistemas de informação do Ministério da Justiça, que tem 
como atribuição apoiar a SEDH nas atividades correlatas de Tecnologia de 
Informação, bem como configuração da base de dados dentro dos padrões do 
Governo Federal e dos requisitos de acessibilidade.  

   

3- Objetivo:  
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Realizar a migração de dados do acervo sobre o movimento de luta pelos direitos das 
pessoas com deficiência no Brasil da base de dados existente para o ambiente de 
homologação/produção do Ministério da Justiça (PostgreSQL – SQLServer), elaboração de 
documentação técnica da aplicação no padrão do Ministério da Justiça, bem como efetuar 
manutenção adaptativa para o ambiente, plataforma tecnológica, de produção de sistemas 
de informação do Ministério da Justiça, obedecendo aos critérios estabelecidos pelo 
Governo Federal, levando-se em conta a acessibilidade, e realizando os ajustes que se 
fizerem necessários. 

 

Sendo assim, será necessária a contratação de consultor, visto que para o desenvolvimento do 
trabalho a Secretaria não dispõe em seu quadro funcional de servidor com perfil necessário.  

4- Vinculação com o PRODOC  

 

A presente contratação está prevista no Documento de Projeto no Resultado 1, 
atividade 1.4 . 

5- Requisitos Mínimos de Qualificação do Contratado (Comprovação) e 
Restrições 

 
O Consultor contratado deverá comprovar que possui a qualificação mínima relacionada 
abaixo, comprovada por intermédio de contrato de trabalho, diploma, certificado ou 
declaração ou atestado de entidade idônea em nome do profissional. 
 
Formação Acadêmica:  
 

Será selecionado 1 (um) profissional da informação com curso superior em Ciência da 
Informação ou Computação com especialização na área de informática;  
 

Experiência Profissional 

• experiência comprovada de um ano em administração de sistemas de 
informação e banco de dados em bibliotecas ou setores de organização de 
documentos;  

• experiência comprovada em atividades de organização, conservação e 
tratamento de arquivos; 

• experiência comprovada em implantação do padrão Dublin Core de 
metadados na criação de banco de dados e bibliotecas digitais; 

• experiência comprovada em utilização da ferramenta ASES1 (Avaliador e 
Simulador de Acessibilidade em Sítios); 

• experiência comprovada em implementação de base de dados e bibliotecas 
digitais utilizando-se do software Dspace

2 e do banco de dados 
PostgreSQL; 

• conhecimento na linguagem Java (J2SE ou J2EE); 
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• conhecimento do banco de dados relacional SQLServer; 

• Experiência em modelagem Unified Modelling Language - UML; 

• Experiência em levantamento e exploração de dados de sistema legado, 
mapeamento de entidades e atributos, criação de dicionário de dados. 

 
1 O ASES é uma ferramenta que permite avaliar, simular e corrigir a acessibilidade de 
páginas, sítios e portais, sendo de grande valia para os desenvolvedores e publicadores de 
conteúdo. Essa ferramenta está de acordo com indicação do Departamento de Governo 
Eletrônico vinculado ao Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão do Governo 
Federal. 

 
2 O Dspace, é um sistema que possibilita o armazenamento, a divulgação e a recuperação 
de todo tipo de material em formato digital. Possui uma versão em português e, além dos 
serviços de indexação e recuperação dos arquivos, possui um sistema colaborativo que 
permite que seus usuários tenham uma senha de acesso e possam postar documentos para 
que um administrador permita ou não sua publicação. 
 
 

Requisitos Desejáveis 

Conhecimento do sistema de classificação de bibliotecas CDD (Classificação Decimal de Dewey). 
Esse sistema utiliza-se de uma tabela que divide as áreas de conhecimentos em dez principais 
classes e sub-classes consecutivamente.  

 
Habilidades de organização, liderança, iniciativa e independência, capacidade analítica e de 
julgamento, capacidade para trabalhar em equipes multidisciplinares, além de facilidade 
para lidar com pessoas. 
 
Conhecimento no servidor de aplicações JBoss.  
 
Diferencial : profissional com deficiência, conforme o Decreto nº 5.296/2004. 

 

6- Descrição dos serviços: 

 
Atividades gerais: 
 
Realizar procedimentos operacionais na base de dados e sua migração para o sistema 
operacional do Ministério da Justiça, responsável pela Tecnologia de Informação da SEDH, 
bem como configuração da base de dados dentro dos padrões do Governo Federal e dos 
requisitos de acessibilidade. Para tanto, deverão ser observadas a Proposta de Padronização 
PP Nº 013 - Padronização da Nomenclatura do Banco de Dados; a Proposta de 
Padronização PP Nº 030 - Checklist de Modelo Físico de Dados e Metodologia de 
Gerenciamento e Desenvolvimento de Sistemas do Ministério da Justiça. 
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Elaborar documentação técnica da aplicação desenvolvida pelo Instituto Vargas no padrão 
do Ministério da Justiça, bem como efetuar manutenção adaptativa e corretiva para o 
ambiente, plataforma tecnológica, de produção de sistemas de informação do Ministério da 
Justiça, obedecendo aos critérios estabelecidos pelo Governo Federal, levando-se em conta 
a acessibilidade, e realizando os ajustes que se fizerem necessários. 

 
Definição e descrição do serviço de manutenção adaptativa, manutenção corretiva e 
documentação de sistema: 
 
Manutenção adaptativa: refere-se à adequação das funcionalidades dos softwares a novas 
tecnologias e integração com softwares que compõem o ambiente da Contratante; 
 
Manutenção corretiva: contempla a identificação de pontos falhos e eliminação de 
defeitos de códigos de funcionalidades de software. A manutenção corretiva altera o 
software para correção de defeito, vício ou falha. 
 
Documentação de sistema: execução de atividades de documentação ou de atualização de 
documentação do sistema. 
   
Os serviços de manutenção adaptativa do sistema de fortalecimento da organização do 
movimento social das pessoas com deficiência no Brasil e divulgação de suas conquistas 
serão realizados, visando adequar a aplicação ao ambiente tecnológico do Ministério da 
Justiça.  

Os serviços de manutenção adaptativa serão realizados durante um período de 90 (noventa) 
dias. A data de início será acordada com o Consultor na primeira reunião de trabalho com a 
participação da CORDE/SEDH e CGTI/MJ. 

Os serviços de manutenção adaptativa abrangem: 

� Configurar o servidor de streaming; 

� Proceder a adaptação da aplicação para que utilize o componente de gestão de 
segurança (autenticação/autorização/auditoria) do Ministério da Justiça; 

� Realizar manutenção adaptativa na aplicação, de acordo com a elaboração dos 
artefatos previstos na Metodologia de Gerenciamento e Desenvolvimento de 
Sistemas – MGDS da Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação do 
Ministério da Justiça;  

� Atender aos padrões de qualidade, arquitetura e tecnologia da Contratante, de 
acordo com os critérios de qualidade elaborados pela Contratante (checklist de 
qualidade por artefato); 

� Atender aos requisitos de programação segura da Contratante; 

� Documentar a manutenção adaptativa com a entrega dos seguintes artefatos:  

Relatório de Impacto de Mudança 
Plano de Desenvolvimento 
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Especificação dos Casos de Usos 
Regras de negócio 
Interface de caso de uso 
Mudança executada (código fonte) 
Plano de testes 
Roteiro de Testes 
Relatório de execução de testes 
Documento de deploy 

Termo de aceite da mudança / homologação 
Manual de usuário do sistema 

 

Os serviços de manutenção corretiva do sistema de fortalecimento da organização do 
movimento social das pessoas com deficiência no Brasil e divulgação de suas conquistas 
serão realizados, visando adequar a aplicação ao ambiente tecnológico do Ministério da 
Justiça.  

Os serviços de manutenção corretiva poderão ser realizados de forma não-presencial, no 
entanto caso não seja possível resolver remotamente o problema, o Consultor contratado 
deverá fazer o atendimento presencial no Ministério da Justiça.  

O período de manutenção corretiva é de 180 (cento e oitenta) dias.  

Esses serviços abrangem: 

� Realizar manutenção corretiva na aplicação, de acordo com a elaboração dos 
artefatos previstos na Metodologia de Gerenciamento e Desenvolvimento de 
Sistemas da Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação do Ministério da 
Justiça; 

� Atender aos padrões de qualidade, arquitetura e tecnologia da Contratante, de 
acordo com os critérios de qualidade elaborados pela Contratante (checklist de 
qualidade por artefato); ANEXO I deste TR 

� Atender aos requisitos de programação segura da Contratante; 

� Documentar a manutenção corretiva com a entrega dos seguintes artefatos:ANEXO 
II deste TR 

Relatório de Correção Emergencial 

Relatório de Impacto de mudança 

Relatório de Artefatos de Modificados 
Mudança executada 

Relatório de execução de testes 
Termo de Aceite da Correção 
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Os serviços de documentação do sistema de fortalecimento da organização do movimento 
social das pessoas com deficiência no Brasil e divulgação de suas conquistas serão 
realizados, visando a transferência de conhecimento da aplicação a área de Tecnologia da 
Informação do Ministério da Justiça. Esses serviços abrangem: 

� Atualizar documentação do sistema, de acordo com a elaboração dos artefatos 
previstos na Metodologia de Gerenciamento e Desenvolvimento de Sistemas da 
Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação do Ministério da Justiça; 

� Atender aos padrões de qualidade, arquitetura e tecnologia da Contratante, de 
acordo com os critérios de qualidade elaborados pela Contratante (checklist de 
qualidade por artefato); 

� Atualizar documentação de sistemas que não possuam documentação; 

� Atualizar manuais do usuário e do sistema para o sistema desenvolvido; 

� Atualizar ajuda on-line para o sistema desenvolvido; 

� Atualizar o manual do usuário e do sistema e ajuda on-line existentes após 
manutenções (adaptativa / corretiva) do sistema; 

� Documentar as manutenções corretivas e adaptativas implementadas no sistema, 
com a entrega dos artefatos previstos na MGDS do MJ. 

Os produtos serão recebidos e homologados pela SEDH/PR e CGTI/SPOA/MJ que 
poderá aprová-los, mediante análise, que considerará a plena concordância dos produtos 
com os preceitos metodológicos vigentes no MJ e os critérios de qualidade. 

A CGTI/SPOA/MJ irá fornecer os templates dos artefatos, bem como o checklist de 
qualidade de cada artefato a ser utilizado no procedimento de homologação / aceite do 
produto. 

Qualquer serviço realizado, mas não aceito ou não homologado deverá ser refeito, não 
eximindo o Consultor das penalidades e de outras sanções previstas em Edital. 

O pagamento dos produtos gerados será realizado somente após o processo de aceite e 
homologação e após a atestação. 

7- Produtos esperados. 

 
Para os serviços de manutenção adaptativa os seguintes artefatos deverão ser entregues, 
conforme tabela abaixo: 
 

Produto/ Atividade Prazo  Valor (R$) 
Documento Técnico nº 01 - Relatório de 
Impacto de Mudança e Plano de 
Desenvolvimento 

30 dias após 
assinatura 
do contrato 

R$ 2.500,00 
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Documento Técnico nº 02 Plano de 
Implantação do Sistema (deverá conter o 
plano de transferência de conhecimento). 

30 dias após 
assinatura 
do contrato 

R$ 2.500,00 

Documento Técnico nº 03 – Especificação 
dos Casos de Usos, Regras de negócio e 
Interface de Caso de Uso 

60 dias após 
assinatura 
do contrato 

R$ 15.000,00 

Documento Técnico nº 04 – Código fonte, 
Plano de Teste, Roteiro de Teste e Relatório 
de execução de testes 

90 dias após 
assinatura 
do contrato 

R$ 17.500,00 

Documento Técnico nº 05 - Documento de 
deploy e Termo de aceite da mudança / 
homologação 

100 dias 
após 
assinatura 
do contrato 

R$ 5.000,00 

Documento Técnico nº 06 - Manual de 
usuário do sistema e Ajuda on-line para o 
sistema 

100 dias 
após 
assinatura 
do contrato 

R$ 2.500,00 

Documento contendo histórico da 
manutenção corretiva realizada no sistema. 

170 dias 
após a 
assinatura 
do contrato 

R$ 15.000,00 

Total  R$ 60.000,00 
 
OBSERVAÇÃO: Todos os produtos deverão ser entregues em formato digital e 
impresso, para publicação ou arquivamento posterior, que poderá se dar a critério 
da CORDE/SEDH.  
 
8. TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO 
8.1 A transferência de conhecimento deverá ser viabilizada, durante os 90 (noventa) dias, 
coincidente com o período de manutenção adaptativa, sem ônus adicionais para a 
Contratante, conforme Plano de Transferência de Conhecimento (o qual fará parte do 
Plano de Implantação do Sistema) fornecido pelo Consultor contratado, em eventos 
específicos de transferência de conhecimento, e baseado em documentos técnicos e/ou 
manuais específicos da solução desenvolvida. O cronograma e horários dos eventos 
deverão ser previamente aprovados pela Contratante. 
 
8.2. O Consultor deverá descrever a metodologia, conforme o Plano de Transferência de 
Conhecimento, que será utilizada para transferir conhecimento aos técnicos da 
Contratante, os quais poderão ser multiplicadores do conhecimento transferido a outros 
técnicos ou a usuários finais. 
 
8.3. A transferência de conhecimento, direcionada para os técnicos indicados pela 
Contratante deverá ser focado na solução adotada, de forma que haja transferência do 
conhecimento da tecnologia utilizada no desenvolvimento do sistema. Ao final da 
transferência, técnicos da Contratante deverão estar capacitados para realizarem a 
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instalação, configuração, administração da ferramenta e a manutenção corretiva/evolutiva 
das funcionalidades do sistema entregue. 
 
9. GARANTIA DOS PRODUTOS ENTREGUES 
9.1. O Consultor deverá apresentar garantias de funcionamento dos produtos 
desenvolvidos/entregues pelo período mínimo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da 
data de seu recebimento definitivo, aqui considerada a data de assinatura do termo de 
aceite de mudança/homologação, comprometendo-se a efetuar as necessárias correções, 
sem ônus adicionais para a Contratante, durante este período. Este período servirá para 
avaliação, por parte da Contratante, dos artefatos recebidos, quando se verificará a 
aderência às normas, consistência e estabilidade dos artefatos/produtos entregues. 
 
9.2. Durante o período de 180 (cento e oitenta) dias acima mencionado, qualquer defeito 
nos produtos ou não correspondência aos requisitos especificados deverão ser reparados 
sem ônus para a Contratante, por meio do serviço de manutenção corretiva, inclusive com 
a entrega dos artefatos previstos para esse serviço. A garantia deverá incluir todos os 
produtos desenvolvidos e todas as ferramentas utilizadas, sejam elas livres ou licenciadas. 
As manutenções corretivas poderão ser motivadas por eventuais impropriedades 
detectadas nos procedimentos desenvolvidos. Neste caso, caberá uma decisão conjunta, 
devidamente documentada, ressaltando os aspectos positivos ou imprescindíveis que 
justifiquem o empreendimento. A documentação do sistema deverá ser atualizada para 
refletir eventuais mudanças corretivas. 
 
10. SUPORTE TÉCNICO 
10.1. O suporte técnico dos produtos deverá ser prestado durante todo o período de 
garantia dos produtos já entregues, mediante as condições que se seguem, sem qualquer 
ônus adicional para a Contratante. 
 
10.2. O Consultor contratado deverá fornecer nomes, telefones, fax e endereços 
eletrônicos (e-mail) ou sistema para o encaminhamento de chamadas (manutenção 
corretiva) remotas da equipe da Contratante. 
 
10.3. O suporte técnico será efetuado mediante contato telefônico, e-mail e/ou 
presencialmente no ambiente da Contratante, a critério da Contratante, para: 
a) resolução de problemas e dúvidas de configuração e utilização dos produtos; 
b) correção de erros de quaisquer etapas do processo de desenvolvimento ou implantação; 
c) diagnóstico de problemas, com a correção dos erros detectados, e também a entrega da 
documentação atualizada das alterações efetuadas. 
 
 
11. DIREITO AUTORAL E PROPRIEDADE INTELECTUAL 
11.1. A Contratante, para todos os efeitos da aplicação da Lei no 9.609/98, que dispõe 
sobre a proteção da propriedade intelectual de programa de computador, e regulamentos 
correlatos, deverá ser o único proprietário de licença para utilização dos sistemas 
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desenvolvidos, devendo, para tanto, o Consultor ceder ao Ministério da Justiça, mediante 
cláusula contratual: 
a) o direito de propriedade intelectual do software desenvolvido e das partes em 
desenvolvimento, de forma permanente, permitindo à Contratante a qualquer tempo 
distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações de licenças restritivas; 
b) o projeto, suas especificações técnicas, documentação, códigos-fonte de programas, 
dados de identificação dos técnicos desenvolvedores e todos os produtos gerados na 
execução do contrato, para o caso de instrução de processo de registro do Sistema no 
Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI) pela Contratante; 
c) os direitos permanentes de instalação e uso do software, incluindo as licenças de uso 
das ferramentas de produtividade utilizadas para o desenvolvimento do sistema e 
necessárias para sua manutenção corretiva e/ou evolutiva e todos os arquivos e programas 
necessários ao funcionamento do sistema a partir de ambiente computacional único, 
independentemente do número de servidores, processadores utilizados e de usuários 
simultâneos; 
d) os direitos permanentes de uso e instalação sobre todas as adequações ao software e 
atualizações corretivas ou a arquivos e rotinas a ele associadas, desenvolvidas em 
decorrência do Contrato, sem ônus adicionais à Contratante; 
e) os direitos a serviços de suporte à instalação, administração e uso do software e de 
arquivos auxiliares, durante todo o período de vigência do Contrato, sem ônus adicionais à 
Contratante. 
11.2. Desta forma, todos os direitos autorais da solução, documentação, “scripts”, 
códigos-fonte e congêneres desenvolvidos durante a execução dos produtos são da 
Contratante, ficando proibida a sua utilização pelo Consultor sem a autorização expressa 
do Ministério da Justiça. 
11.3. O Consultor não poderá repassar a terceiros, em nenhuma hipótese, códigos fontes; 
bem como qualquer informação sobre a arquitetura e/ou documentação; assim como dados 
e/ou metadados trafegados; produtos desenvolvidos e entregues, ficando responsável 
juntamente com a Contratante por manter a segurança da informação relativa aos dados e 
códigos durante a execução das atividades e também em período posterior ao término da 
execução dos produtos. 
 
12. LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
12.1. Os serviços constantes do Objeto deste Termo de Referência serão executados em 
Brasílai . Poderá haver deslocamentos para localidades em que seja necessário realizar 
atividades relacionadas ao Objeto deste TR, em razão de projetos de interesse da 
SEDH/PR. 
12.2. 
12.3. Os serviços realizados fora de Brasília serão executados com recursos do Consultor, 
conforme horário que definir, respeitadas as condições deste TR, notadamente, quanto ao 
uso de ferramentas e sistemas preconizados. 
12.4.  
12.5. O deslocamento do Consultor para a realização de: planejamento, revisões, 
auditorias de qualidade dos produtos/artefatos, reuniões, pontos de controle previstos na 
MGDS, manutenção corretiva, homologação de artefatos dentre outros artefatos 
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produzidos não implicarão em nenhuma forma de acréscimo ou majoração nos valores dos 
serviços, bem como, nenhum tipo de pagamento correspondente a horas-extras ou 
adicionais noturnos. 
 
13.  Modalidade de Contratação: Por Produto. 
14. Valor da Consultoria: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) 
15. Período de contratação:  180 dias 

16. Nome do Supervisor: Maria do Carmo Rebouças da Cruz – Gerente de Cooperação 
Internacional 

17. Forma de Pagamento: Por produto, mediante a apresentação e aprovação pela CORDE 
e GCI / SEDH dos produtos indicados no  item 07. 
 
  
 
Data / Assinatura de Ordenador de Despesa.  


