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Santa Maria, 02 de julho de 2021

Para:
Hugo
Assistente Técnico
AC Capacitação SGP
Conselho de Justiça Federal
capacitacaosgp@cjf.jus.br

Assunto: Proposta de Serviços 

Prezado Hugo

A AVMB Consultoria  e  Assessoria  em Informática  LTDA,  CNPJ
03.486.598/0001-69,  cadastrada  no  SICAF  sob  no.  32208221,  vem
apresentar  uma  proposta  de  treinamento  para  as  ferramentas
Archivematica e AtoM, conforme sua solicitação. 

Ficamos  a  disposição  para  quaisquer  esclarecimentos
adicionais.

Atenciosamente,

________________________________
Roger Schardong

Gerente de Operações
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1- A Empresa
                                                                             

História da AVMB

A dedicação dos seus líderes no desenvolvimento de software para
instituição públicas, de ensino e prefeituras, desde a década de 70,
permitiu que em 2009, fundassem a AVMB.

AVMB é a união da experiência, conhecimento e inovação em
tecnologia da informação.

Quem somos
                                                                                    

Somos  uma  empresa  especializada  em  sistemas  integrados  para
órgãos  e  instituições  públicas  e  ferramentas  de  gestão  para  os
setores público e privado.

Oferecemos desenvolvimento de sistemas, serviços de implantação,
manutenção,  customização,  parametrização,  migração,  suporte  de
infraestrutura,  armazenamento,  help  desk,  consultoria  técnica,  de
negócios  e  treinamento.  Viabilizamos  a  interoperabilidade  de
sistemas.

A AVMB tem como base de suas atividades a agilidade em fornecer
respostas  adequadas,  com  foco  nas  necessidades  do  mercado,
sempre procurando se antecipar às exigências dos clientes. Isso só é
possível,  pois  contamos com um time de profissionais dinâmicos e
com ideias inovadoras.

Em nossa  fábrica,  possuímos  equipes  de  suporte  a  infraestrutura,
implantação,  call  center,  treinamento,  parametrizações,
customizações e testes, a diversos Sistemas de Integrados de Gestão
(Enterprise Resource Planning – ERP) além disso, desenvolvemos as
ferramentas  ASTEN Processos,  com  a  finalidade  de  automatizar
processos utilizando notações BPMN;  ASTEN Indicadores,  voltado
para  gestão  das  instituições  por  meio  de  interfaces  gráficas,  que
auxiliam  na  tomada  de  decisões  e  ASTEN  Patrimônio  para
automação  de  inventários  patrimoniais.  Atualmente  estamos
trabalhando com um novo projeto sobre preservação de documentos
denominado  de  ASTEN  Arquivamento  utilizando  produtos  de  uma
empresa  Canadense  Artefactual,  os  produtos  são  Archivematica  e
AtoM.

Um perfil técnico de alto nível como premissa é o diferencial que nos
credencia à prestação de serviços com uma estratégia de atuação a
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nível nacional. Essa atuação é o resultado concreto da capacidade de
atendermos clientes em todo o Brasil.

O principal complemento de toda a estratégia, agilidade, capacidade
e confiança é nossa predisposição em acreditar e investir nas novas
tecnologias e capacitação de nosso time.

Para os clientes, a certeza da melhor solução! Para nós, a
afirmação de nossas conquistas.

Nossa Missão

                                                                                    

Oferecer soluções integradas e tecnologias inovadoras, com o objetivo de
modernizar a administração pública e privada.

Nossa Visão
                                                                                    

“Ser reconhecida como referência para modernização da gestão pública e
privada, com soluções inovadoras que agregam tecnologia”. 

Nossos Valores
                                                                                    

 Satisfação de clientes, colaboradores e sócios 
 Qualidade e Produtividade                              
 Compromisso com resultados
 Tecnologia e inovação

Para cumprir o compromisso com este posicionamento, os passos da AVMB
estão  relacionados  a  um investimento  crescente  na  profissionalização  e
capacitação de seu corpo técnico e comercial, com foco no desenvolvimento
de projetos inovadores  e  que tragam resultados  efetivos e positivos  aos
nossos clientes.

ALIANÇAS e PARCEIROS
                                                                                    

Com o objetivo de atender cada vez melhor nossos clientes, foi inevitável o
investimento na construção de parcerias direto com outros fabricantes de
software, permitindo o oferecimento de soluções completas e atuais, com a
formação  e  especialização  de  vários  profissionais.  Essa  parceria  tem
viabilizado aos nossos clientes a prestação de serviços de qualidade por
menor custo.

UFSM - Universidade Federal de Santa Maria (RS) para implantação, suporte, manutenção,
call center e outras atividades do Sistema de Informações para o Ensino – SIE-UFSM;

UFRN - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, para implantação, suporte, call center,
manutenção e outras atividades dos  Sistemas Institucionais Integrados de Gestão –
SIG-UFRN;
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FATEC  -  Fundação  de  Apoio  à  Tecnologia  -  para  implantação,  suporte,  call  center,
manutenção e outras atividades do Sistema de Informações Municipais – SIM.

APL Centro Software - integrante do comitê gestor do APL - Arranjo Produtivo Local na área
de Tecnologia da Informação da Região Sul do RGS .

APL Polo de Defesa - integrante do APL - Arranjo Produtivo Local na área de Defesa composto
pelas Instituições de Ensino e Pesquisa, Forças Armadas e Empresários.

Parque Tecnológico - Associados ao Parque Tecnológico de Santa Maria.

AGITTEC - Agência de Inovação e Transferência de Tecnologia – UFSM.

Empresa  Canadense  desenvolvedora  dos  softwares
Archivematica  e  AtoM  na  área  de  preservação  de
documentos.

PUCPR – Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Interoperabilidade com
o Sistema de gestão de Biblioteca - Pergamum.

Para maiores informações acesse: WWW.AVMB.COM.BR

CLIENTES
                                                                                    

A busca do reconhecimento através da qualidade na prestação de serviços 
tem sido o foco e a determinação da empresa. Este reconhecimento nos 
permite apresentarmos as nossas soluções de produtos e serviços em todas
as organizações, respaldados por todos os nossos clientes.
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Conforme sua solicitação, informamos que atualmente mantemos contrato 
com a Câmara de Deputados Federal para executar instalação, suporte e 
manutenção dos softwares Archivematica, AtoM e Dspace. 
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AVMB - 
CONSULTORIA
E ASSESSORIA
EM 
INFORMÁTICA 
LTDA

2019/186.1 Contrato PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE 
SUPORTE 
TÉCNICO, 
MANUTENÇÃO E
ATUALIZAÇÃO 
PARA OS 
SOFTWARES 
AtoM, 
ARCHIVEMATICA
E Dspace.

27/09/2020 a 
26/09/2021

https://www.camara.leg.br/internet/contratos/

Conhecimentos Tecnológicos 
                                                                                    

Constituída  por  colaboradores  com  sólidos  conhecimentos  em  redes,
sistemas de computação, análise, programação e design. A experiência dos
profissionais  da  AVMB permite  utilizar  em  projetos,  atendimentos,
desenvolvimento  e  suporte,  metodologias  para  condução  de  projetos,
garantindo assim redução de custo e uma alta qualidade no produto. 

A AVMB oferece soluções na área de gestão para Instituições Públicas e
Privadas.  Além  do  software,  disponibiliza  um  suporte  altamente
especializado à Instituição para a utilização do sistema.

Nossas soluções possibilitam:

 Redução de custos administrativos, tempo, informações duplicadas e
burocracia.

 Aumento da arrecadação.
 Facilidade  na  Gestão,  pela  integração  e  controle  de  processos  e

geração de indicadores.
 Adaptação do sistema às necessidades da Instituição.
 Geração  automática  e  eficiente  de  gráficos,  tabelas,  relatórios  e

demais arquivos legais.
 Baixíssimo investimento em hardware na implantação do sistema.
 Segurança  e  confiabilidade  dos  dados,  facilitando  auditorias  da

Instituição.
 Diversos serviços e funcionalidades disponível via WEB.
 Satisfação da comunidade, pela eficiência no atendimento.
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Serviços oferecidos aos clientes de preservação de documentos:

Diagnóstico  e  Projeto:  Realizar  diagnóstico  Arquivísticos  e  de  TI,
buscando:  Avaliação  de  capacidade,  planejamento  de  repositórios
Arquivísticos  de  acordo  com  a  Resolução  nº  43  do  Conarq  (RDC-Arq),
requisitos  de  Gestão  Documental  (para  SIGADs),  preservação  digital  e
planejamento do fluxo de trabalho de acesso,  documentos de estratégia,
casos de negócios, escopo de projeto, projetos-piloto.

Desenvolvimento de software:  Análise de requisitos  e documentação,
arquitetura  e  design  de  aplicativos,  codificação,  QA,  AtoM  theming,
implantação,  documentação  técnica  e  de  usuário.  Busca  atender
necessidades específicas do órgão ou unidade, visando atender Requisitos
Arquivísticos  e  a  realidade  brasileira  e  adequação  à  legislação  e
Classificação e Avaliação Arquivística, obedecendo as Portarias do Conarq
sobre o Código de Classificação e Tabela de Temporalidade das Atividades
Meio e Fim.

Migração de dados:  Apresentam-se  duas  Modalidades.  1)  Migração  de
versões  legadas  do  ICA-AtoM  ou  AtoM,  instalando  a  última  versão  da
Plataforma Arquivística de Descrição Difusão e Acesso e migrando os dados
da plataforma anterior e adequando os devidos ajustes; 2) Importação e
migração de qualquer outra base de dados, ainda acessível, seja Access,
MicroIsis,  WinIsis,  DBase,  SQL  LIKES,  etc.,  para  o  AtoM  em  sua  última
versão,  inclusive  com  a  adequação  de  Metadados  que  tenham  sido
utilizados não compatíveis com os Metadados atuais da Norma Internacional
de  Descrição  Arquivística,  a  ISAD(G),  no  Brasil  a  NOBRADE,  neste  caso
envolvendo o estudo de equivalência de metadados entre normas e campos
obsoletos

Hospedagem:  Oferecimento do AtoM / ICA-AtoM em Nuvem, através da
Tecnologia SaaS - Software como serviço: Compreende a hospedagem de
serviços completos do AtoM, em sua última versão, incluindo hospedagem
remota,  backup  de  dados,  suporte  técnico,  atualizações  de  software,
atualizações de software Archivematica e AtoM. A cada nova versão que
seja  liberada  pela  Artefactual,  a  plataforma  é  atualizada,  migrada  e
disponibilizada para o cliente de forma transparente.

Recolhimento de Documentos Digitais ou Digitalização para o RDC-
Arq (Arquivo Permanente Digital) via Pacotes OAIS SIP: Constitui-se
de diagnóstico  Arquivísticos,  preparação dos  Documentos,  Elaboração do
Termo  de  Recolhimento,  tramitação  para  aprovação  interna  pela  área
Arquivística  da  contratante,  preparação  dos  Pacotes  OAIS  SIP  com  os
Objetos Digitais e os Metadados de Descrição Arquivística (26 elementos da
ISAD(G) e consideração à NOBRADE do CONARQ), e posterior admissão ao
Repositório Arquivísticos Digital Archivematica (RDC-Arq) gerando o Pacote
OAIS AIP.

Instalação:  Instalação  em  computadores  locais  dos  softwares
Archivematica  e/ou  AtoM  seja  em  ambiente  computacional  físico  ou
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virtualizado, assim como a instalação feita via remota conforme instruções
da contratada de credenciais de acesso.

Suporte  técnico: Suporte  técnico  on-line,  patches  de  software  e
atualizações Archivematica / AtoM.

Treinamento: Podendo  ser  on-line  ou  treinamento  presencial  para
Archivematica e / ou AtoM

2- Proposta nº 100129/2021
1 - Treinamento Archivematica e AtoM

1.1 - Valor do Serviço.....................................................R$ 3.490,00

1.2 Descrição da atividade:

Treinamento de uso (20h)
Serão 05 (cinco) dias de treinamento considerando a carga horária de 4h
dia. Aconselhamos que o turno intervalar seja utilizado para verificação e
teste do conteúdo administrado na aula.
Poderá ter até 5 (cinco) alunos executando os procedimentos e interagindo
com o ministrante. Demais participantes podem somente acompanhar sem
direito a questionamentos durante o treinamento.

1.3 Atividade Remota
O treinamento será realizado remotamente por meio da ferramenta Google 
Meet.

1.4 Conteúdo Programático
- Conteúdo do Atom
 Usuários
 Configuração de Idioma
 Descrição de Entidade Custodiadora/ Autoridade Arquivística / 
Objeto / Descritivo / Locais / Assuntos 
 Temática da Página (layout-cores, imagens)
 Pontos de Acesso
 Uso da taxonomia
 Criação e vinculação de depósito físico
 Publicação da descrição
 Configuração de elementos visíveis
 Upload de arquivos
 Imprimir instrumento de pesquisa
 Importação de CSV
 Documentação/Fóruns

- Conteúdo do Archivematica
 Usuários
 Plano de Preservação
 Transferência
 Microprocessos
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 Backlog
 Appraisal
 Transfer/Ingest
 Acess
 Configuração de processos
 Formulário
 Envio DIP para AtoM
 Exclusão - método dupla checagem
 Documentação/Fóruns

Para entendimento das diferentes formas de armazenamento e difusão 
serão utilizados diferentes tipos de pacotes para que os reflexos de cada 
alternativa seja avaliada pelos participantes. 

1.5 Observações Gerais
A contratante deve enviar a lista de participantes do treinamento com, no
mínimo, sete dias úteis de antecedência. A lista deve conter nome, e-mail e
CPF dos participantes.

Será necessário uso de câmaras, fones e microfones para cada aluno, e que
seus  computadores  tenham  acesso  a  internet,  com  java  liberado  no
navegador de internet.

Ao final do curso será disponibilizado certificados.

1.6 Datas Sugeridas pelos cliente: 
06/10/2021 das 14h às 18h
08/10/2021 das 14h às 18h 
13/10/2021 das 14h às 18h 
15/10/2021 das 14h às 18h
19/10/2021 das 14h às 18h

Validade da Proposta
                                                                                                                                                

A presente proposta é válida até 31/10/2021

Documento assinado eletronicamente nos moldes do art. 10 da MP 2200/01 e Lei 14063/20
[Hash SHA256] 6350c2ae279c2eb35636395694a02cc48dbdacd7897aab780e676a1337810b67



 

Datas e horários baseados em Brasília, Brasil 

Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON) 

Certificado de assinaturas gerado em 

 

Os registros de assinatura presentes nesse documento pertencem única e exclusivamente a esse envelope. 

Documento final gerado e certificado por  

Documento em conformidade com o padrão de assinatura digital ICP-Brasil e 

validado de acordo com o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação 

AVMB Soluções em TI

02/07/2021 às 15:37:21

Proposta ConselhoJustiçaNacional _V4
Data e Hora de Criação: 02/07/2021 às 15:34:14

Documentos que originaram esse envelope:

- proposta ConselhoJustiçaNacional _V4.pdf (Arquivo PDF) - 10 página(s)

Hashs únicas referente à esse envelope de documentos
[SHA256]: 6350c2ae279c2eb35636395694a02cc48dbdacd7897aab780e676a1337810b67

[SHA512]: 88d42d7f5b85055b065f52f303cb2e5d17b27e0365a6f02eef426d77f514a934441be5d03c095ad4029ab5364e641a33880f37cfea34df430644780c31bef15e

Lista de assinaturas solicitadas e associadas à esse envelope

ASSINADO - Roger@avmb.com.br (roger@avmb.com.br)

Data/Hora: 02/07/2021 - 15:37:21, IP: 189.103.7.1, Geolocalização: [-29.678235, -53.812890]

[SHA256]: 5cfbfddbe127bb6bb8a95a2d9067de5ecf1d132d3054d754185f38c3bc9d524a

Histórico de eventos registrados neste envelope

02/07/2021 15:37:22 - Envelope finalizado por roger@avmb.com.br, IP 189.103.7.1

02/07/2021 15:37:21 - Assinatura realizada por roger@avmb.com.br, IP 189.103.7.1

02/07/2021 15:37:13 - Envelope visualizado por roger@avmb.com.br, IP 189.103.7.1

02/07/2021 15:36:59 - Envelope registrado na Blockchain por roger@avmb.com.br, IP 189.103.7.1

02/07/2021 15:36:55 - Envelope encaminhado para assinaturas por roger@avmb.com.br, IP 189.103.7.1

02/07/2021 15:34:19 - Envelope criado por roger@avmb.com.br, IP 189.103.7.1


