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 UNMX-PRP-090/2012  Brasília-DF, 20 de Novembro de 2012. 
 
 
À 

Secretaria de Segurança e Defesa da Cidadania do Estado de rondônia. 
A/C Ronaldo Sawada Viegas 
 
 

 
 
Prezado Senhor, 
 
 

 

A UNIMIX TECNOLOGIA LTDA., CNPJ n0 37.979.531/0001-88, com sede no SHCGN Quadra 

710/711 Bloco “A” Entrada 52, 2º e 3º andares – Asa Norte – Brasília – DF, apresenta sua PROPOSTA 

DE PREÇOS para Sistema de Registro de Ocorrências. 

 

A Unimix Tecnologia está credenciada pela Oracle no Programa OPN – Oracle Partner 

Nertwork sob o nível PLATINUM, e sob o nível “Oracle Approved Education Center”, estando 

desta forma apta a oferecer-lhe produtos, serviços e treinamento oficial de alta qualidade e através de 

profissionais certificados. 

 

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos. 

 
 
 

Atenciosamente, 

 
 
 
 

Fernando Oliveira 
Gerente de Contas 

 

Luciano de Castro Coutinho 
Diretor de Negócios Corporativos 
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IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA 
 
Razão Social CNPJ CF/DF 
UNIMIX TECNOLOGIA LTDA. 37.979.531/0001-88 07.328.008/001-36 
Endereço CEP 
SHCGN Quadra 710/711, Bloco A, Entrada 52, 2º e 3º andares – Asa Norte. 70.750-610 
Fone Fax Cidade Estado 
61 3201 8888 61 3201 8888 Brasília DF 

 
 
 

DADOS BANCÁRIOS 
 
Banco Agência Conta Corrente 
Banco do Brasil nº 001 4592-6 7999-5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
SHCGN Quadra 710/711, Bloco A, Entrada 52, 2º e 3º Andares – Asa Norte 

TE L . :  (61)  3201  8888  –  FAX . :  (61)  3201  8888  –  C OMER C I A L@UNIM IX .C OM.B R  
70 .750-610  –  BR A S Í L I A  –  DF  

UN IM IX .C OM.BR  

 
 

OBJETO 

 
Fornecimento de Sistema de Registro de Ocorrências de Segurança Pública, conforme especificações 

apresentadas no termo de referência recebido. 

 

FASES DO PROJETO 

 

O projeto será desenvolvido por fases, da seguinte forma: 

 

1. Gerenciamento do Projeto 

Este projeto será gerenciado segundo as boas praticas preconizadas no PMI/PMBoK.  

Realização de uma iniciação que especifique e justifique os objetivos, informe as restrições e premissas bem 

como autorize o inicio dos trabalhos neste projeto. Posterior ao inicio o planejamento do projeto será 

realizado para identificar o escopo necessário, identificar as atividades e estimar o tempo para o 

desenvolvimento deste escopo, analisar os riscos identificados para assim fornecer um plano de projeto que 

possa ser executado. Ao se executar o plano de projeto, este será monitorado e controlado de forma a se 

manter o projeto dentro do seu escopo e tempo planejados ate que todas as entregas sejam aceitas e o 

projeto possa ser encerrado. 

As áreas de conhecimento em gerenciamento de projetos que serão aplicadas diretamente neste projeto são: 

1.1 Gerenciamento da integração. 

1.2 Gerenciamento do escopo. 

1.3 Gerenciamento do tempo. 

1.4 Gerenciamento da qualidade. 

1.5 Gerenciamento da comunicação. 

1.6 Gerenciamento dos riscos. 

 

2. Requisitos de infra-estrutura para implantação do sistema a ser customizado  

2.1 Como requisito essencial para a implantação do sistema, e desenvolvimento da customização, 

deverá ser disponibilizada pela contratante, a infra-estrutura mínima necessária de servidores, 

que suportem a realização dos trabalhos. Essa infra-estrutura, para implantação e 

desenvolvimento da customização, poderá ser aproveitada após implantação final dos sistemas 

no Grid computacional da produção. 

2.2 Dependendo do nível de serviço especificado pela contratante, haverá a possibilidade de não ser 

necessária a aquisição de novos servidores para a produção, além dos utilizados na fase de 

customização. 
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2.3 O sistema será instalado na infra-estrutura da contratante, adequada à realização da 

customização dos produtos, com disponibilização imediata, e entrega de CD com toda a 

documentação dos sistemas. 

 

3. Ambiente de infra-estrutura de customização a ser disponibilizado: 

 
3.1 01 (um) Servidor de Banco de Dados 

 
   Hardware: 

 Intel Pentium Quad Core com 02 (dois) processadores cada, em cluster, com Storage 
de 500 Gb, com 08 Gb de memória, com: 

Software: 
 Linux Red Hat AS 4; 
 Oracle RDBMS 10g Enterprise Edition, com as seguintes options: 

o Diagnostics Pack; 
o Tuning Pack; 
o Change Management Pack; 
o Configuration Management Pack; 
o Option Partitioning; 
o Option Real Application Clusters – RAC; 

 
3.2 01 (um) Servidor de Aplicação 

 
    Hardware: 

 Intel Pentium Quad Core com 02 (dois) processador cada, com 08 Gb de memória, 
com: 

   Software: 
 Linux Red Hat AS 4; 
 Oracle Application Server 10g Enterprise Edition, com as seguintes options: 

o Diagnostics Pack; 
o Configuration Management Pack; 

 
4. Faz-se necessária a disponibilização de uma configuração em alta disponibilidade dos servidores 

quando disponibilizado o ambiente de produção, uma vez que, as aplicações podem ser 

otimizadas para funcionamento em GRID. 

 

5. Análise de Requisitos e de Sistemas 

Realização de um estudo pormenorizado das características de cada módulo do sistema, junto aos 

gestores responsáveis pelas definições e regras de negocio a serem implementadas. 

 

A partir deste estudo, a contratada deverá confeccionar documentação de todas as definições e regras de 

negócio identificadas, para a total adequação do sistema às características das corporações acordado pelo 

escopo definido no plano do projeto.  
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Na fase de planejamento deste projeto deverão ser definidos, em comum acordo entre contratante e 

contratada, os artefatos de Analise de Requisitos e de Sistemas a serem utilizados em conformidade com as 

boas práticas e embasamento técnico, considerando-se os artefatos listados abaixo: 

▪ Documento de Visão 

▪ Documento de Requisitos 

▪ Documento de Casos de Uso. 

▪ Protótipos. 

▪ Diagrama de Atividade. 

▪ Diagrama de Seqüência. 

▪ Digrama de Classes. 

 

6. Modelagem de Dados para Customização 

6.1 Deverá ser entregue o modelo de dados considerando as definições e regras de negócio  

identificadas na elucidação dos requisitos e analise do sistema para a total adequação do às 

características das corporações. 

6.2 Deverão ser entregues para homologação da modelagem de dados os seguintes artefatos: 

▪ Modelo de entidades e relacionamento. 

▪ Dicionário de dados. 

 

7. Desenvolvimento das funcionalidades 

7.1 Deverão ser desenvolvidas todas as funcionalidades definidas no plano do projeto, totalmente 

integrada ao sistema de controle administrativo, de forma que ao final do processo esteja 

totalmente adequado às necessidades das corporações e de acordo com o escopo do projeto. 

 

 

8. Homologação do Sistema Customizado 

8.1 A partir da disponibilização do sistema customizado nos servidores, deverão ser validadas todas 

as características do sistema para homologação final. 

8.2 Esta homologação será realizada pela equipe que participou da fase - Análise de Requisitos para 

Customização e pelas áreas usuárias a serem definidas pela Contratante. 

8.3 Será realizado um estudo junto à contratada para determinar o nível de acordo de serviço - SLA 

(service level agreement) desejado para as aplicações. A Unimix fará a especificação da infra-

estrutura adequada à produção, conforme SLA definido pela contratante, que deverá 

disponibilizar a infra-estrutura, conforme as especificações, para que os sistemas possam ser 

implantados (item 7). Os servidores usados na fase de customização poderão ser aproveitados na 

infra-estrutura de produção. 
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9. Treinamento de Usuários 

9.1 Devido ao grande número de usuários existentes, o treinamento de usuários será realizado para 

uma turma de multiplicadores. 

9.2 Deverá ser ministrado treinamento que aborde todas as funcionalidades do Sistema de Controle 

Administrativo Customizado, com fornecimento de manual do usuário para os multiplicadores. 

9.3 Deverá ser realizada prática de utilização das funcionalidades, para que os multiplicadores 

possam adquirir experiência no trabalho com o sistema. 

9.4 A turma de multiplicadores terá no máximo 12 (doze) alunos. 

 

10. Implantação e Aceite Final do Sistema 

10.1  Implantação, testes, avaliação sistêmica e ajustes (tunning) da infra-estrutura em relação às 

métricas do SLA, no ambiente de produção. 

10.2  A Suíte será implantada e acompanhada por 15 (quinze) dias sua produção, período no qual 

deverá ser dado o aceite final pela contratante. 

 

Serviço Valor 
Modelagem de Dados para Customização 466.000,00 
Customização e Integração de Sistemas 1.281.500,00 
Implantação de Sistemas 582.500,00 

Total 2.330.000,00 

 
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R$ 2.330.000,00 (Dois milhões, Trezentos e trinta mil Reais). 
 
 
 
 
 
 

 
 

Brasília/DF, 20 de Novembro de 2012. 
 
 

Fernando Oliveira 
Gerente de Contas 

 

Luciano de Castro Coutinho 
Diretor de Negócios Corporativos 
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CONDIÇÕES COMERCIAIS 

 

DOS IMPOSTOS E TAXAS 

Os valores apresentados incluem os encargos sociais, impostos e taxas, incidentes sobre 

serviços objeto desta proposta. 

DOS TÉCNICOS 

Os técnicos a serem alocados para os serviços estão devidamente Certificados. 

 

FORMA DE PAGAMENTO 
 

O valor do serviço será pago mensalmente, de acordo com cronograma de entrega a ser 

apresentado na fase inicial do projeto e atestados pelo cliente, através de Nota Fiscal especifica. 

 

VALIDADE DA ESTIMATIVA 
 

A presente estimativa é válida por 60 (sessenta) dias a contar da data de sua emissão. Após 

o vencimento da mesma, faz-se necessário à solicitação de nova estimativa levando-se em 

consideração a tabela de preços vigente na data da revalidação desta. 

 
 
 
 
Brasília/DF, 20 de Novembro de 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fernando Oliveira 
Gerente de Contas 

 

Luciano de Castro Coutinho 
Diretor de Negócios Corporativos 

 
 


