
Questionamento Resposta

Será necessário a digitalização da capa do processo?

Será necessário digitalizar as capas dos processos abertos até 1978 (que totalizam cerca 

de 10 milhões de processos), as quais contêm informações sobre a tramitação do 

respectivo processo. Os processos abertos após 1978 possuem dados cadastrados nos 

sistemas geridos pelo Arquivo Municipal, portanto não demandam a digitalização de 

sua capa. 

Podemos considerar que com o código de barras existente na capa de cada processo poderá ser o indexador chave para correlacionar  os 

demais metadados da base de dados do SEI para ganho de eficiência operacional?

A chave dos dados cadastrais do processo no SIMPROC (sistema de processos fisicos) é 

o número, representado pelo código de barras. O SEI (sistema de processos eletrônicos) 

não possui capa.

A disponibilização das imagens ao cidadão ficará a cargo do fornecedor ou da prefeitura?

O presente PPMI visa angariar subsídios voltados à concepção, estruturação e 

implementação do Projeto, de modo que compete aos interessados a proposição das 

soluções, acompanhadas das premissas que as embasaram,  para a melhor adequação  

à futura parceria entre a iniciativa privada com a Administração Pública. Portanto, o 

interessado deverá apresentar a gestão e modelos que entender adequados para 

atender os subsídios solicitados conforme previsto nas alíneas "f" e "g" do subitem V do 

Anexo II - Modelo para Apresentação de Subsídios.

Informar quais os indexadores necessários para a identificação do processo, informando nome e formato, com limite de caracteres, se houver. 

Indicar também se estes indexadores são alterados mediante o tipo de processo. Caso os indexadores possam ser extraídos de sistema 

informatizado disponível no SEI, a Contratante poderá fornecer banco de dados para leitura automática no sistema da contratada?

O SEI possui apenas o número do processo com 19 caracteres como indexador, 

enquanto o SIMPROC possui o número com 16 caracteres e CPF/CNPJ. Além disso, 

ressalta-se a obrigação de atendimento aos requisitos estabelecidos pelo art. 10 do 

Decreto Federal 10.278/2020 quanto à indexação de metadados que possibilitem: a) a 

localização e o gerenciamento do documento digitalizado; e b) a conferência do 

processo de digitalização adotado, assim como os parâmetros mínimos de metadados 

previstos em seu Anexo.

O volume a ser considerado para digitalização e microfilmagem inicialmente no projeto é de 22 milhões de processos e 200 páginas em média 

totalizando um volume de 4.4 Bilhões de imagens está correto?

Não, o entendimento não está correto. Conforme indicado no documento "Relação de 

quantitativos e tipos de arquivos que compõem o acervo do Arquivo Público", 

disponibilizado no data room do projeto, o volume de processos geridos pelo Arquivo 

Municipal é de cerca de 22 milhões de processos. Cada processo possui, em média, 150 

páginas, totalizando uma estimativa aproximada de 3,3 bilhões de imagens a serem 

digitalizadas.

Atualmente qual o volume de imagens em GB ou TB que será migrado da plataforma SEI para a plataforma do fornecedor? (Ex: Tanto volume 

de imagens quanto banco de dados de metadados)

O volume da atual base de dados de processos que deverá ser migrado para o 

Repositório Arquivístico Digital Confiável - RDC-Arq disponibilizado pelo futuro parceiro 

privado é de 24 TB de documentos (imagens) e 4 TB de banco de dados.



Qual o % médio de páginas que possuem tamanho superior ao A3? (Ex plantas), conseguimos mensurar a quantidade por processo?

Cerca de 30% dos processos arquivados (em torno de 7 milhões de processos)  contêm 

projetos gráficos (plantas) em formato A3 ou superior. Cada um desses processos 

possui, em média, 4 (quatro) plantas.

Existe alguma expectativa inicial em meses para conversão de 100% do volume físico aplicável para o formato digital?

O Edital de Chamamento Público nº 023/SGM/2020 tem, por objetivo, colher subsídios 

preliminares junto a interessados do setor privado destinados à concepção de projeto 

em parceria com a iniciativa privada para execução dos serviços de digitalização e 

microfilmagem, preservação digital e gestão documental-arquivística, incluindo a 

eventual remodelagem ou requalificação das edificações, a administração predial e 

exploração imobiliária do Arquivo Público do Município de São Paulo. Sendo assim, o 

interessado em participar do presente PPMI deve indicar, conforme previsto na alínea 

"o" do subitem I do Anexo II - Modelo para Apresentação de Subsídios do Edital a 

estimativa de prazo para digitalização e/ou microfilmagem dos documentos 

arquivísticos existentes.

Entendemos que a melhor forma de conservação arquivística dos processos, após a etapa de digitalização e retorno dos processos, seja o 

acondicionamento, na ordem original, dos documentos em sacos plásticos. Essa medida garante uma melhor preservação do acervo contra 

agentes nocivos, pragas e fungos. Adicionalmente, uma vez os processos condicionados em sacos plásticos, agrupados neste formato, e 

lacrados, reduz consideravelmente a possibilidade de extravio de partes do processo, e garante uma melhor proteção em casos de contato 

com líquidos como água, por exemplo. Nosso entendimento está correto com a adoção desta metodologia?

O Edital de Chamamento Público nº 023/SGM/2020 tem, por objetivo, colher subsídios 

preliminares junto a interessados do setor privado destinados à concepção de projeto 

em parceria com a iniciativa privada para execução dos serviços de digitalização e 

microfilmagem, preservação digital e gestão documental-arquivística, incluindo a 

eventual remodelagem ou requalificação das edificações, a administração predial e 

exploração imobiliária do Arquivo Público do Município de São Paulo. Sendo assim, o 

interessado em participar do presente PMI deve indicar, conforme previsto na alínea 

"p)" do item I do Anexo II do Edital, quais as soluções que entende adequadas para a 

otimização do espaço necessário para guarda e preservação de documentos 

arquivísticos físicos.

Com relação ao método de controle de qualidade, esta atividade em nosso entendimento visa garantir que o conteúdo da imagem e sua 

sequência seja a mesma do documento físico original, sendo possível aplicar as melhores práticas de mercado como parâmetros de 

amostragem sugeridos pela NBR5426 da ISO 9001. Esse entendimento está correto?

Sim, está correto.

Qual o formato de preço será aplicado para faturamento por página/imagens ou por folha. Exemplo: 1 folha (frente e verso) pode obter duas 

páginas/imagens, correto?

Correto, uma folha compreenderá duas páginas (duas imagens) quando frente e verso 

estiverem preenchidos, conforme a Tabela de Preços Públicos (disponibilizada no Data 

Room) dos serviços prestados por unidades da Prefeitura de São Paulo (Decreto 

Municipal nº 59.160/2019).

Entendemos que os scanners mais modernos conseguem capturar todos os tipos de imagens, com excelente legibilidade, no formato preto e 

branco bitonal. Podemos considerar a captura dos documentos neste formato, garantindo a qualidade das imagens?

Sim, desde que atendidos os requisitos estabelecidos pelo Decreto Federal 

10.278/2020.



Com relação às medidas de segurança impostas pela pandemia da COVID, perguntamos quais os procedimentos a serem adotados no 

ambiente de produção da digitalização. Há regras definidas para distanciamento entre pessoas e estações de trabalho?

Deverão ser obedecidos todos os protocolos sanitários de segurança definidos pelas 

autoridades internacionais e nacionais de saúde para combater a contaminação do 

coronavirus, em especial os Decretos Municipais nº 59.396/20 e 59.473/20 que 

dispõem sobre medidas de proteção da saúde pública e outras medidas para o 

enfrentamento da Emergência de Saúde Pública em decorrência da Infecção Humana 

pelo Coronavírus (COVID-19) no Munícípio de São Paulo.

 Referente a restrição de localização geográfica dos serviços de computação em nuvem, isso significa que todo ambiente de nuvem que for 

utilizado necessariamente precisará estar fisicamente no Brasil? Ou pode estar localizado em outro país como Estados Unidos?

Não há restrições quanto à localização do ambiente físico dos sistemas de computação 

em nuvem a serem utilizados para armazenamento dos documentos, competindo aos 

interessados a proposição das soluções técnicas que melhor se adequem à futura 

parceria entre a iniciativa privada e a Administração Pública. No entanto, dado a 

sensibilidade das informações contidas nos documentos geridos pelo futuro parceiro 

privado, eventual sugestão de contratação de sistema de nuvem hospedada no exterior 

deverá ser acompanhada de demonstração da vantajosidade técnica de tal solução, 

inclusive no que se refere à proteção de dados.

Qual o volume médio de processos arquivados e desarquivados nos últimos 3 anos

A média anual de processos desarquivados nos anos de 2017, 2018 e 2019 foi de 58 mil 

processos. Já o número de processos arquivados em cada um destes mesmos anos foi, 

em média, 169 mil processos. Faz-se a ressalva de que não foram informados os dados 

referentes ao ano de 2020, uma vez que os serviços do Arquivo Público municipal 

foram impactados pela pandemia do COVID-19. Além disso, ressalta-se que os números 

de processos arquivados e desarquivados vêm decrescendo a cada ano, em razão da 

progressiva implantação do processo eletrônico no Município de São Paulo.

Existe alguma matriz de temporalidade (Desarquivamento) dos processos? Não, os desarquivamentos ocorrem sob demanda. 

Qual a expectativa do SLA para liberação das imagens na plataforma do contratado? (Obs: Considerando todas as etapas operacionais)

Atualmente, o prazo regular é de 3 (três) dias úteis, exceto para os casos urgentes 

(solicitados até as 14:00 horas), os quais são atendidos no prazo de até 6 (seis) horas. 

Ressalta-se, contudo, que o interessado poderá considerar prazos diferentes daqueles 

atualmente praticados pela Administração Municipal, desde que tal proposta esteja 

tecnicamente embasada em premissas demonstradas nos estudos.

Para a rastreabilidade dos processos vamos precisar ter um acompanhamento sistemático de todas as etapas (Ex: Recepção dos processos, 

Controle de Qualidade, Validação....?)

Sim, conforme previsto nas alíneas "a)" e "d)" do item 3.1 do Anexo I - Termo de 

Referência, cada etapa deverá ser transparente para o demandante, de forma a 

possibilitar o acompanhamento em tempo real.

Qual pé direito dos galpões com armazenagem de caixa?

Há possibilidade de solicitação de visitas técnicas para avaliação de todos os aspectos 

atinentes à infraestrutura física da sede do Arquivo Público, por meio de manifestação 

ao email pmiprojetos@prefeitura.sp.gov.br

Como estão distribuídos o acervo de 22 milhões de documentos em quantidade de caixas, pacotes, pallets, etc? Os processos estão amarrados em pacotes, dispostos em estantes de aço.



Qual o tamanho (altura x largura x comprimento) das caixas, pacotes armazenados? 50 cm de altura x 40 cm de largura x 50 cm de comprimento.

Qual o Backlog atual, em processos e periodo, para atendimento do desarquivamento de processos para solicitações do Publico?
O prazo regular é de 3 (três) dias úteis, sendo para os casos urgentes de 6 (seis) horas 

(solicitados até as 14:00 horas). 

O Setor de Pesquisa continuará a ser gerido pelo Arquivo Municipal ou será de responsabilidade do contratado?

O presente PPMI visa angariar subsídios voltados à concepção, estruturação e 

implementação do Projeto, de modo que compete aos interessados a proposição das 

soluções, acompanhadas das premissas que as embasaram, para a melhor adequação à 

futura parceria entre a iniciativa privada com a Administração Pública. No tocante à 

distribuição de atribuições entre poder concedente e parceiro privado, a decisão sobre 

a responsabilidade pelo setor de pesquisa será definida durante a etapa da modelagem 

do projeto.

A Base de Dados contém registros de todos os 22 milhões de processos?
Sim, mas as bases de dados anteriores ao ano de 1977 não possuem indexadores por 

tipo de processo.

A Base de Dados contém indexadores, com chave única, sem metadados repetidos, que possibilitam localizar a documentação física? Sim.

A Base de Dados contém os Código de Classificação que possibilita vinculo com a Tabela de Temporalidade? Sim.

Os processos armazenados contém código de barras? Somente os arquivados após 2005.

Todos os processos estão informatizados e com metadados para localização na Base de Dados?
Sim, mas as bases de dados anteriores ao ano de 1977 não possuem indexadores por 

tipo de processo.

Os processos armazenados contém anexos? Os anexos estão armazenados no mesmo endereço ou podemos encontrar anexos em endereços 

diferentes?

Os processos podem ter volumes e caixas de plantas, sendo, em regra, armazenados de 

forma conjunta.

Qual a previsibilidade para descarte do acervo, em numeros, conforme Tabela de Temporalidade?

Considerando-se a Tabela de Temporalidade vigente, estima-se que no máximo 25% 

dos processsos poderão ser descartados. Ressalta-se, porém, que as tabelas de 

temporalidade das atividades-fim estão em processo de revisão, o que poderá resultar 

na redução do período de guarda intermediária e no consequente aumento do volume 

de processos aptos a serem  descartados. Contudo, para fins de realização dos estudos 

do PPMI, os interessados podem considerar as tabelas vigentes e editadas pelas 

respectivas secretarias-fim, as quais podem ser consultadas no portal de legislação da 

Prefeitura de São Paulo (http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/).

É possível informar quantos tipos de documentos cada processo possui? Não, os processos são indivísiveis.

Na Tabela de Temporalidade informa que após o prazo exigido para a guarda física de alguns tipos de documentos eles devem ser eliminados, 

diante disso será necessário uma destruição segura?
Sim.

Os documentos podem ser digitalizados e armazendos na sede do proponente, ou os trabalhos precisam ser feitos no imóvel do arquivo 

municipal?

O presente PPMI visa angariar subsídios voltados à concepção, estruturação e 

implementação do Projeto, de modo que compete aos interessados a proposição das 

soluções, acompanhadas das premissas que as embasaram,  para a melhor adequação 

à futura parceria entre a iniciativa privada com a Administração Pública.

Conforme previsto na alínea "l)" do item 3.1 do Anexo I - Termo de Referência, a 

implantação das atividades do Projeto deverá ocorrer preferencialmente no imóvel em 

que está atualmente localizado o Arquivo Público.



Como será feita a integração com o SEI para disponibilização das imagens? Podemos disponiblizar as imagens e o banco de dados envia pelo 

cliente atualizado com os metadados e o cliente fazer essa importação dentro do SEI?

O presente PPMI visa angariar subsídios voltados à concepção, estruturação e 

implementação do Projeto, de modo que compete aos interessados a proposição das 

soluções, inclusive no tocante à integração do SEI, as quais devem estar acompanhadas 

das premissas que as embasaram,  para a melhor adequação à futura parceria entre a 

iniciativa privada com a Administração Pública.

Qual a estimativa de novos processos no próximo ano? Qual a estimativa de novos processos nos próximos 5 anos?

Os quantitativos de processos indicado no documento "Relação de quantitativos e tipos 

de arquivos que compõem o acervo do Arquivo Público", disponibilizado no data room 

do projeto, contemplam tanto os processos já acervados no Arquivo Público (cerca de 

20 milhões de processos), quanto os processos que estão atualmente em andamento e 

que serão futuramente acervados (cerca de 2 milhões de processos). Considerando-se 

que, desde 2020, todos os novos processos administrativos da Prefeitura de São Paulo 

passaram a ser instaurados via Sistema Eletrônico de Informações (SEI), estima-se que 

não haverão novos processos físicos a serem acervados pelo Arquivo Público para além 

daqueles já indicados, havendo, quando muito, uma quantidade irrisória de novos 

processos físicos.

Existe a necessidade de relatórios customizados? (Se sim, especifique com um nível maior de detalhes no escopo do projeto)

O presente PPMI visa angariar subsídios voltados à concepção, estruturação e 

implementação do Projeto, de modo que compete aos interessados a proposição das 

soluções, acompanhadas das premissas que as embasaram,  para a melhor adequação 

à futura parceria entre a iniciativa privada com a Administração Pública.

Quantos usuários precisarão ter acesso ao sistema disponibilizado pelo fornecedor? Ao menos 20 (vinte) usuários.

O sistema do fornecedor deverá permitir a busca de texto dentro das imagens digitalizadas?

Sim. Conforme previsto nas alíneas "a)" e "b)" do item I do Anexo II do Edital, o 

interessado deve apresentar subsídios que indiquem os parâmetros mínimos para o 

serviço de digitalização com Reconhecimento Óptico de Caracteres (OCR), assim o 

serviço de conversão textual para OCR, com previsão de recurso de pesquisa textual de 

qualquer palavra, frase ou trecho, contemplando margem mínima de acerto de 97% 

(noventa e sete por cento) do texto presente no documento digitalizado.

Qual o volume de processos que já possui condições de serem descartados ou digitalizados e descartados?

Considerando-se a Tabela de Temporalidade vigente, estima-se que cerca de 25% dos 

processsos poderão descartados. Ressalta-se, porém, que as tabelas de temporalidade 

das atividades-fim estão em processo de revisão, o que poderá resultar na redução do 

período de guarda intermediária e no consequente aumento do volume de processos 

aptos a serem descartados. Contudo, para fins de realização dos estudos do PPMI, os 

interessados podem considerar as tabelas vigentes e editadas pelas respectivas 

secretarias-fim, as quais podem ser consultadas no portal de legislação da Prefeitura de 

São Paulo (http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/).



Existem processos de diversas Secretarias e áreas no arquivo municipal, é possível detalhar quantos tipos diferentes de processos existem, 

bem como a quantidade de páginas por processo?

Há, no mínimo,  1.100 (um mil e cem) tipos distintos de processos. Estima-se que cada 

processo possua, em média, 200 (duzentas) folhas.

Ademais, a relação de quantitativos e tipos de arquivos que compõem o acervo do 

Arquivo Público constam no data room do PPMI e que podem ser consultados por meio 

do seguinte link: 

https://drive.google.com/file/d/1vzxvRZ9HFLAwMVHY1O3CRqzxLVgrpBkQ/view

O acervo de processos está em um único prédio ou distribuído entre os prédios dos equipamentos (Saúde, Educação, Centro de reabilitação) 

dentro do imóvel?

O acervo de processos está distribuído pelos três prédios do Arquivo Público, os quais 

não compreendem os equipamentos de Saúde, Educação, pátio e centro de 

reabilitação. Trata-se da área de 24.200m², em formato de "T", indicada na planta do 

data room do PPMI e que pode ser consultada por meio do seguinte link: 

https://drive.google.com/file/d/17Bl8OJijirzUf8hi39v0p1Ho-leQhnsP/view 

Será necessário a integração com quantos e quais sistemas da PMSP para acesso aos documentos digitalizados?

Nos termos da alínea "d)" do item I do Anexo II do Edital, o interessado deverá 

apresentar subsídios sobre requisitos necessários para implementação e operação de 

um Repositório Arquivístico Digital Confiável - RDC-Arq voltado ao arquivamento e 

manutenção de documentos arquivísticos digitais em suas fases corrente, intermediária 

e permanente, nos termos da Resolução CONARQ no 39/2014 e sob a gestão da 

Coordenadoria de Gestão Documental (CGDOC), para posterior armazenamento dos 

processos digitalizados e nato digitais no Sistema Eletrônico de Informações (SEI). 

Portanto, será necessária a integração ao SEI da Prefeitura Municipal de São Paulo para 

disponibilização dos processos e, para os metadados, a integração deverá ser feita com 

o SIMPROC.

Será necessário certificado digital para as imagens digitalizadas?

Sim. Nos termos do art. 5º, I, do Decreto Federal nº 10.278/2020, os documentos de 

entidades e órgãos públicos devem, para possuírem os mesmos efeitos legais do 

documento físico original, ser assinados digitalmente com certificação digital no padrão 

da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, de modo a garantir a autoria 

da digitalização e a integridade do documento e de seus metadados.

O portal onde serão disponibilizados as imagens para consulta dos municípes deve possuir alguma integração sistêmica com outros sistemas 

externos? Se sim, qual(is) serão o modelo de integração estabelecido?

A integração mínima deverá ser implementada com a plataforma do SEI (Sistema 

Eletrônico de Informações).

Será necessário realizar algum controle de acesso de perfil dos usuários ao portal? Se sim, quais controles devem ser estabelecidos?

Sim, os usuários deverão se autenticar na plataforma Senha Web 

(https://senhaweb.prefeitura.sp.gov.br) ou em gov.br (https://sso.acesso.gov.br/), 

observados os controles especificados em 

<https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/servicos/senhaweb/>.

No caso do cadastro de um novo usuário para acesso ao Portal, quais serão as informações requeridas solicitação de acesso?
As informações mínimas que devem constar para cadastro de novos usuários são: 

documentos de identificação, endereço de correspondencia física e eletrônica.



As novas solicitações de cadastro devem ser submetidas a alguma aprovação? Caso seja concedio o acesso, quais ações o sistema precisa 

realizar? Caso seja reprovado o acesso, quais ações o sistema de realizar?

As plataformas Senha Web (https://senhaweb.prefeitura.sp.gov.br) e gov.br 

(https://sso.acesso.gov.br/) já realizam este controle. Ver mais informações em 

<https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/servicos/senhaweb/>.

O base de dados e imagens existente no atual sistema deverá ser migrada para essa nova plataforma? Caso positivo, por favor, detalhar a 

volumetria e o formato que atualmente estão essas informações.

Sim, nos termos do subitem I.d do Anexo II - Modelo para Apresentação dos Subsídios, 

os estudos deverão considerar a migração da atual base de dados de processos 

digitalizados, bem como dos processos natos no Sistema Eletrônico de Informações 

(SEI), para o Repositório Arquivístico Digital Confiável - RDC-Arq disponibilizado pelo 

futuro parceiro privado. O volume da atual base de dados é de 24TB. A base de dados 

está em SQL Server e as imagens e arquivos em NAS, sendo estes em variados formatos 

(.doc, . xls. Pdf., etc). Os dados e documentos deverão ser encapsulados em um arquivo 

único de conservação. 

Existe algum controle de revogação de acesso? Caso positivo, por favor, detalhar as regras de negócio. Ex: O acesso dos usuário deve ter 

alguma controle de data para expiração de 90 dias. 

As plataformas citadas anteriormente fazem este controle. Os atuais parâmetros da 

plataforma Senha Web permitem que o próprio usuário escolha se deseja que sua 

senha expire, representantes, acesso em dois fatores e com certificado digital ICP-

Brasil. Ressalta-se que eventuais outras soluções poderão ser propostas pelos 

interessados, desde que estejam embasadas em premissas técnicas adequadas e em 

consonância com as disposições do Edital do PPMI.

Qual o controle será realizado para solicitação de informações dos munícipes? Será gerado algum número de controle? Existe algum padrão 

para esta numeração? Ele deve ser randômico ou incremental?

O presente PPMI visa angariar subsídios voltados à concepção, estruturação e 

implementação do Projeto, de modo que compete aos interessados a proposição das 

soluções, acompanhadas das premissas que as embasaram,  para a melhor adequação 

à futura parceria entre a iniciativa privada com a Administração Pública. Portanto, o 

interessado deverá apresentar as tecnologias e métodos que entender adequados para 

atender os subsídios solicitados nos termos do subitem III.d do Anexo II - Modelo para 

Apresentação dos Subsídios. 

No entanto, ressalta-se que o padrão de numeração é incremental, devendo-se utilizar 

preferencialmente a numeração cedida pelo SEI ou pelo SP156 (SIGRC), a fim de 

preservar o número único de protocolo para as demandas dos cidadãos. 

O novo sistema deverá controlar todas as etapas do processo? Caso positivo, qual a média de atividades que fazem parte deste processo? 

Será necessário o controle através de algum código do processo? Ex: Código de barras?

Os interessados deverão considerar a premissa de que todas as etapas do processo, 

desde a abertura do pedido até a entrega para o solicitante, devem ser transparentes 

no portal de processos, devendo ser o controle preferencialmente realizado por meio 

do SEI. No entanto, ressalta-se que compete aos interessados apresentar as tecnologias 

e métodos que entenderem adequados para atender a esta premissa e aos demais 

subsídios solicitados nos termos do subitem I do Anexo II - Modelo para Apresentação 

dos Subsídios.



O novo sistema deve gerar algum tipo de relatório de acompanhamento? Caso positivo, por favor, detalhar a necessidade.

Sim, nos termos dos subitens III.d e III.f do Anexo II - Modelo para Apresentação dos 

Subsídios, deverá constar metodologia para aferição, gestão e monitoramento das 

digitalizações e microfilmagens do acervo físico (incluindo descrição de processos, 

equipamentos e softwares utilizados).

Orienta-se que deverá constar, dentre outros aspectos, os seguintes indicadores nos 

relatórios de acompanhamento: quantidade de processos recebidos, quantidade de 

folhas em cada processo, número de páginas digitalizadas, quantidades de MB 

produzidos, índice de rejeição das imagens produzidas, escala de qualidade dos 

originais, quantidade de processos digitalizados por dia/ equipamentos e pessoas 

alocadas, dentre outras informações gerenciais.

Qual é o tempo de armazenamento dessas imagens?
No que se refere às imagens digitalizadas, o período de armazenamento é o constante 

na Tabela de Temporalidade, conforme disponibilizado no Data Room.

A consulta de imagens deverá ser realizada através de um link externo enviado ao usuário ou o usuário deve acessar uma interface direta para 

consulta?

O acesso de usuários aos processos geridos pelo Arquivo Público pode se dar tanto por 

meio de link externo enviado ao usuário quanto por meio de interface, sendo ambas as 

formas aceitáveis para que o usuário possa consultar as imagens e processos. No 

entanto,  compete aos interessados a proposição das soluções, acompanhadas das 

premissas que as embasaram,  para a melhor adequação à futura parceria entre a 

iniciativa privada com a Administração Pública. Portanto, o interessado deverá 

apresentar a solução de acesso de imagens por usuários que entender mais adequada 

para atender às exigências estabelecidas no Anexo I - Termo de Referência.

Qual o prazo para atendimento do desarquivamento de processos para solicitações do Publico?

Atualmente tem se aplicado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, previsto pela Lei Municipal 

nº 14.141/2006, para fins de desarquivamento de processos.

O cadastro de usuários existentes no atual sistema deverá ser migrado para essa nova plataforma? Se sim, por favor, detalhar as informações 

que devem ser carregadas

Sim, o sistema desenvolvido pela contratada deverá possuir integração para 

autenticação de usuários na plataforma senha web 

(https://senhaweb.prefeitura.sp.gov.br) e gov.br (https://sso.acesso.gov.br/).

Para o caso de usuários da prefeitura municipal de São Paulo, será necessário alguma integração para validação de usuário e senha. EX: LDAP, 

AD, Federation. Caso positivo, por favor, informar os detalhes necessários para integração

Sim, deverá ser feita a integração com o AD. Destaca-se que o sistema deverá aceitar a 

criação de usuários com o formato Letra+6 dígitos, com atribuição de recursos a grupos 

e à vinculação dos grupos aos usuários. No que se refere à integração, o sistema deverá 

buscar o usuário e a senha no AD da PRODAM (Empresa de Tecnologia da Informação e 

Comunicação do Município de São Paulo) e retornará com a permissão de acesso.


